
CURTEA DE APEL CLUJ 
Secţia I-a civilă 

 
 
 
 

DECIZII RELEVANTE 
TRIMESTRUL IV 2014 

 
 
Cuprins: 
Capacitate procesuală de folosinţă. Societate desfiinţată, chemată în judecată de 

fostul angajat, pentru reconstituirea perioadei lucrate în cadrul acesteia ................................ 7 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 925 din 8 octombrie 2014 ............................................ 7 

Declaraţie notarială prin care s-a atestat mandatarea unei persoane de către o alta, să 
solicite reconstituirea dreptului de proprietate, fără consinţământul mandatarului. Desfiinţare
 .................................................................................................................................................. 9 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 919 din 7 octombrie 2014 ............................................ 9 
Autoritate părintească. Regula exercitării de către ambii părinţi ............................... 14 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1211 din 8 octombrie 2014 ................................................. 14 
Pensie de întreţinere datorată de părinte pentru un copil. Înţelesul noţiunii de „până 

la o pătrime din venitul părintelui” ........................................................................................ 18 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1207 din 8 octombrie 2014 ................................................. 18 

Expropriere. Aplicarea legii în timp. Termen de contestare a hotărârii de stabilire a 
despăgubirilor. Înţelesul noţiunii de „finalizare a procedurii de expropriere” ...................... 24 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 917 din 7 octombrie 2014 .......................................... 24 
Expropriere. Hotărâre emisă de comisia de expropriere. Atacare. Limitele controlului 

judecătoresc ............................................................................................................................ 29 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1133 din 24 septembrie 2014 .............................................. 29 

Legea nr. 10/2001. Imobil intrat în proprietatea unităţii deţinătoare, în baza legatului 
lăsat de antecesorul reclamanţilor. Neîndreptăţirea moştenitorilor  la măsuri reparatorii ..... 33 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1036 din 30 octombrie 2014 ...................................... 33 
Imobil restituit în baza Legii nr. 10/2001. Menţinerea afectaţiunii speciale pentru o 

perioadă de 5 ani. Acţiunea proprietarului împotriva chiriaşului pentru obligare la plata 
chiriei ..................................................................................................................................... 36 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1268 din 23 octombrie 2014 ...................................... 36 
Acţiune în revendicare. Imobil ce a făcut obiectul Legii nr. 10/2001, fără să se fi 

urmat procedura prevăzută de legea specială. Inadmisibilitate ............................................. 44 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1343  din 21 noiembrie 2014 ..................................... 44 

Cerere de obligare la plata preţului de piaţă al apartamentului cumpărat în temeiul 
Legii nr. 112/1995, ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului de vânzare-
cumpărare. Apartament situat într-o clădire monument istoric. Respingere ......................... 66 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1270 din 23 octombrie 2014 ...................................... 66 
Cheltuieli necesare şi utile, efectuate de cumpărătorul apartamentului în baza Legii 

nr. 112/1995, căruia i s-a anulat contractul de vânzare-cumpărare, iar apartamentul i-a fost 
restituit fostului proprietar. Admitere .................................................................................... 78 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 934 din 9 octombrie 2014 .......................................... 78 
Legea nr. 10/2001. Restituirea imobilului în natură .................................................. 96 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1299 din 4 noiembrie 2014 ........................................ 96 
Stabilire drept de creanţă asupra Autorităţii Naţionale pentru Restituirea 

Proprietăţilor, pentru despăgubiri acordate în baza Legii nr. 10/2001. Respingere ............ 101 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1384 din 5 December 2014 ..................................... 101 

 1 



Legea nr. 165/2013. Acţiune în obligarea Comisiei Naţionale pentru Compensarea 
Imobilelor la emiterea deciziei prevăzute de art. 21 alin.(8) din această lege. Admitere .... 111 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1564 din 4 noiembrie 2014 ...................................... 111 
Acţiune în grăniţuire. Stabilirea liniei de hotar, pe baza folosinţei faptice a 

proprietăţilor învecinate ....................................................................................................... 116 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1307 din 6 noiembrie 2014 ...................................... 116 

Grăniţuire. Stabilirea liniei de hotar pe vechile limite ale proprietăţii. Diminuarea 
suprafeţei terenului prin mărirea albiei pârâului cu care se învecinează. Lipsa de relevanţă
 .............................................................................................................................................. 120 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1308 din 7 noiembrie 2014 ...................................... 120 
Acţiune în grăniţuire şi revendicare imobiliară. Admitere ....................................... 126 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1311 din 7 noiembrie 2014 ...................................... 126 
Obligarea la predarea suprafeţei de 11 mp (în cadrul acţiunii în grăniţuire) şi 

rectificarea cărţii funciare, tot cu privire la suprafaţa de 11 mp. Pierderea de două ori a 
suprafeţei de 11 mp. Nelegalitate ......................................................................................... 148 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1201 din 7 octombrie 2014 ...................................... 148 
Servitute de trecere. Stabilirea traseului servituţii peste terenurile aparţinând unor 

proprietari diferiţi, dintre care unul nu a fost chemat în judecată. Nelegalitate ................... 157 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1231 din 9 octombrie 2014 ...................................... 157 

Servitute de trecere. Solicitare de stabilire a căii de acces la calea publică, peste un 
teren asupra căruia şi reclamantele sunt coproprietare. Inadmisibilitate ............................. 165 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1235 din 10 octombrie 2014 .................................... 165 
Servitute de trecere pietonală şi auto. Stabilirea despăgubirilor în favoarea 

proprietarului fondului aservit, pentru lipsirea de dreptul de folosinţă asupra terenului obiect 
al servituţii de trecere ........................................................................................................... 171 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1359 din 27 noiembrie 2014 .................................... 171 
Construcţii executate neautorizat, pe terenul altuia. Desfiinţare .............................. 180 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1186 din 1 octombrie 2014 ............................................... 180 
Obligaţie de a face. Desfiinţarea construcţiei edificate fără autorizaţie de construire şi 

fără respectarea distanţei minime faţă de proprietatea vecină. Demolare parţială............... 184 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1382 din 5 December 2014 ..................................... 184 

Lucrări de construire executate fără autorizaţie. Desfiinţare ................................... 189 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1136  din 24 septembrie 2014 ........................................... 189 

Despăgubiri solicitate de constructor, de la proprietarul terenului. Prescripţie ....... 195 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1248 din 16 octombrie 2014 .................................... 195 

Cerere de atribuire a unui teren în folosinţă gratuită pentru construirea unei locuinţe, 
neaprobată. Obligarea consiliului local şi a municipiului la atribuirea terenului. Nelegalitate
 .............................................................................................................................................. 201 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1183 din 30 septembrie 2014 .................................. 201 
Acţiune oblică. Partaj de bunuri comune. Admitere ................................................ 207 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1314 din 7 noiembrie 2014 ...................................... 207 
Răspundere civilă delictuală. Daune morale. Jigniri aduse prin presa scxrisă 

prestigiului, onoarei, reputaţiei sau demnităţii unei persoane publice. Inexistenţa faptei ilicite
 .............................................................................................................................................. 211 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1217 din 8 octombrie 2014 ............................................... 211 
Locatar debranşat de la încălzirea centrală a blocului. Calcularea în continuare în 

sarcina acestuia a cheltuielilor comune de întreţinere. Nelegalitate .................................... 220 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1256 din 22 octombrie 2014 ............................................. 220 

Prescripţie. Acţiune în rezoluţiunea antecontractului autentic de vânzare-cumpărare, 
cu privire la un teren cu vegetaţie forestieră. Data de la care curge termenul de prescripţie
 .............................................................................................................................................. 224 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1040 din 31 octombrie 2014 .................................... 224 

 2 



Clauză penală. Rezoluţionea antecontractului de vânzare-cumpărare. 
Inadmisibilitatea cumulării executării în natură, cu clauza penală stipulată numai pentru 
întârzierea la executare ........................................................................................................ 232 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1005 din 29 octombrie 2014 .................................... 232 
Rezoluţiune antecontract de vânzare-cumpărare ..................................................... 236 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1141 din 24  septembrie 2014 ........................................... 236 
Rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare. Neîndeplinirea obligaţiei de 

către promitentul-vânzător, de transferare a dreptului de proprietate. Admitere ................. 251 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1271 din 23 octombrie 2014 .................................... 251 

Rezoluţiune antecontract de vânzare-cumpărare. Neîndeplinirea condiţiilor asumate 
de promitentul-vânzător ....................................................................................................... 261 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 891 din 3 octombrie 2014 ........................................ 261 
Acţiune în executarea silită atipică a antecontractului de vânzare-cumpărare. 

Înstrăinarea deliberată în timpul procesului a imobilului de către urmaşii promitentului-
vânzător. Nerelevanţă .......................................................................................................... 271 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1184 din 1 octombrie 2014 ............................................... 271 
Acţiune în executarea silită atipică a antecontractului de vânzare-cumpărare. 

Nedovedirea de către reclamanţi a întinderii terenului care a format obiectul convenţiei. 
Respingere ............................................................................................................................ 275 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1065 din 10 septembrie 2014 ............................................ 275 
Contract de împrumut. Obligare la restituirea sumei împrumutate. Admitere ......... 279 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1278 din 24 octombrie 2014 .................................... 279 
Contract de împrumut neîncheiat în formă scrisă. Nedovedirea lui nici cu martori. 

Respingerea acţiunii în restituirea împrumutului ................................................................. 286 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1279 din 24 octombrie 2014 .................................... 286 

Rezoluţiune de drept. Contract de asociere. Admitere ............................................. 295 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1291 din 31 octombrie 2014 .................................... 295 

Masă succesorală. Partaj de ascendent. Confirmare de către descendenţi ............... 307 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1249 din 16 octombrie 2014 .................................... 307 

Testament. Lipsa de discernământ a testatorului. Nulitate....................................... 321 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1208 din 8 octombrie 2014 ............................................... 321 

Succesiuni succesive. Valorificare testament .......................................................... 336 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1341 din 21 noiembrie 2014 .................................... 336 

Proprietate intelectuală încălcată. Restabilire .......................................................... 371 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1135  din 24 septembrie 2014 ........................................... 371 

Reconstituire vechime în muncă. Persoană care pretinde că a lucrat în CAP. 
Nedovedirea susţinerilor ...................................................................................................... 377 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1273 din 23 octombrie 2014 .................................... 377 
Cadru didactic. Acţiune în obligarea unităţii de învăţământ şi a consiliului local la 

plata premiului anual, egal cu media salariilor de bază sau a indemnizaţiilor de încadrare. 
Respingere ............................................................................................................................ 381 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1172 din 25 noiembrie 2014 .................................... 381 
Cadru didactic. Primă de vacanţă. Momentul până la care îşi produce efectele 

contractul colectiv de muncă la nivel de inspectorat ........................................................... 386 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1169 din 25 noiembrie 2014 .................................... 386 

Cadru didactic. Diferenţe salariale neacordate, rezultate din neaplicarea Legii nr. 
221/2008 şi a Legii nr. 330/2009, reprezentând diferenţe între drepturile efectiv încasate şi 
cele cuvenite reclamantului, în conformitate cu Legea nr. 221/2008 pentru aprobarea O.G. 
nr. 15/2008 şi a Legii nr. 285/2010 ...................................................................................... 392 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1151 din 20 noiembrie 2014 .................................... 392 
Cadru didactic. Spor pentru condiţii vătămătoare şi periculoase. Acordare ............ 396 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1126 din 18 noiembrie  2014 ................................... 396 
Cadru didactic. Solicitarea contravalorii cheltuielilor de transport pentru deplasarea 

la unitatea de învăţământ la care şi-a desfăşurat activitatea. Admitere ............................... 408 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1120 din 18 noiembrie 2014 .................................... 408 

 3 



Cadru didactic. Calcularea drepturilor salariale în raport cu salariul de bază aferent 
lunii octombrie 2010, stabilit conform Legii nr. 330/2009, prin utilizarea coeficientului de 
multiplicare 1,000 de 400 lei, cu aplicarea Legii nr. 118/2010. Admitere .......................... 413 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1023 din 30 octombrie 2014 .................................... 414 
Cadru didactic. Solicitare primă de vacanţă aferentă anului scolar 2009-2010. 

Neîndreptăţire ...................................................................................................................... 420 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1020 din 30 octombrie 2014 .................................... 420 

Cadru didactic. Ajutor financiarpentru anul 2010, în scopul achiziţionării de cărţi şi 
programe educaţionale pe suport electronic. Admitere ....................................................... 424 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1053 din 4 noiembrie 2014 ...................................... 424 
Decizie de sancţionare cu avertisment pentru atitudine neadecvată la locul de muncă, 

insulte şi acuzaţii neadecvate. Contestaţie. Respingere ....................................................... 429 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 945 din 13 octombrie 2014- .................................... 429 

Deczie de sancţionare disciplinară. Lipsa descrierii concrete a abaterii disciplinare. 
Anularea deciziei şi reintegrarea contestatorului pe postul deţinut anterior ........................ 434 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 984 din 27 octombrie 2014 ...................................... 434 
Şofer de tir. Amendă contravenţională aplicată de autorităţile engleze şoferului şi 

societăţii angajatoare, încă neplătită. Prematuritatea acţiunii societăţii împotriva şoferului
 .............................................................................................................................................. 439 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1188 din 27 noiembrie 2014 .................................... 439 
Prescripţie. Acţiune în răspundere patrimonială. Lipsa reţinerii în sarcina pârâtului a 

săvârşirii faptei ilicite cauzatoare de prejudiciu ................................................................... 442 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 905 din 7 octombrie 2014 ........................................ 442 

Decizie de concediere. Lipsa evidenţierii motivelor concrete şi efective care au 
determinat luarea măsurii. Anularea deciziei de concediere şi reintegrarea în post ............ 445 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1123 din 18 noiembrie 2014 .................................... 445 
Decizie de concediere colectivă. Desfiinţarea posturilor. Insuficienţa indicării 

formale a motivelor concedierii în decizie, fără aplicarea citeriilor de stabilire a ordinii de 
priorităţi. Anularea deciziei şi reintegrarea pe postul deţinut anterior concedierii .............. 447 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1054 din 30 octombrie 2014 .................................... 447 
Concediere colectivă, pentru intrarea angajatorului în insolvenţă şi reorganizarea 

activităţii societăţii. Contestaţie. Respingere ....................................................................... 451 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, 953 din 17 octombrie 2014 ................................................................. 451 

Decizie de concediere pentru reorganizare internă. Angajări noi, ulterior concedierii 
reclamantei. Anularea deciziei şi reintegrarea reclamantei în postul deţinut naterior 
concedierii ............................................................................................................................ 456 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 947 din 14 octombrie 2014 ...................................... 456 
Decizie de concediere colectivă. Persoană aflată în incapacitate temporară cauzată de 

boală, de a se prezenta la procesul de selecţie. Anulare şi reintegrare ................................ 462 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 944 din 9 octombrie 2014 ........................................ 462 

Decize de concediere. Pictor-scenograf. Program de redresare a S.R.T. prin hotărâre 
guvernamentală. Legalitate .................................................................................................. 472 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 916 din 7 octombrie 2014 ........................................ 472 
Decizie de concediere. Inspector protecţia muncii. Externalizarea serviciului de 

prevenire şi protecţie în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. Întreprindere cu peste 250 
de lucrători. Obligativitatea organizării interne a serviciului respectiv ............................... 482 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1050 din 4 noiembrie 2014 ...................................... 482 
Recalculare pensie. Perioadă în care reclamanta a lucrat în grupa a II-a de muncă. 

Luare în considerare ............................................................................................................. 488 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1124 din 18 noiembrie 2014 .................................... 488 

Salariat al unei societăţi private. Perioadă în care munca a fost desfăşurată în grupa I-
a de muncă. Luare în considerare ........................................................................................ 489 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1086 din 6 noiembrie 2014 ...................................... 489 

 4 



Solicitare de încadrare în grupa a II-a de muncă, în lipsa condiţiilor prevăzute de 
Ordinul nr. 50/1990 al Ministrului Muncii şi Ocrotirilor Sociale ........................................ 501 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1080 din 6 noiembrie 2014 ...................................... 501 
Recalculare pensie. Luarea în considerare a venitului realizat în Regatul Maroc ... 504 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 852 din 1 octombrie 2014 ........................................ 504 
Pensionare anticipată. Persoană care a locuit cel puţin 30 de ani într-o zonă afectată 

de poluare permanentă. Aplicarea diminuării vârstei standard de pensionare pentru lunile de 
anticipare ce depăşesc 24 de luni ......................................................................................... 510 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 988 din 27 octombrie 2014 ...................................... 510 
Reclaculare pensie. Spor de acord global şi de toxicitate. Luare în considerare ..... 514 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1034 din 30 octombrie 2014 .................................... 514 
Recalculare pensie. Adeverinţă ce atestă veniturile brute realizate în perioada 

1.01.1991-31.03.2001. Neluare în considerare .................................................................... 518 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1165 din 25 noiembrie 2014 .................................... 518 

Recalculare pensie. Perioadă în care munca a fost desfăşurată în grupa I-a de muncă. 
Luare în considerare ............................................................................................................. 521 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1027 din 30 octombrie 2014 .................................... 521 
Decizie de pensionare. Contestare. Obligarea la luarea în considerare a veniturilor 

brute lunare la care s-au plătit contribuţiile de asigurări sociale, atestate prin adeverinţa ce 
evidenţiază doar suma globală şi nu defalchează categoriile de drepturi salariale. Respingere
 .............................................................................................................................................. 524 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1047 din 4 noiembrie 2014 ...................................... 524 
Pensie de asigurări sociale. Venituri în completare. Luare în considerare ca stagiu de 

cotizare în condiţii speciale, pentru emiterea deciziei de acordare a pensiei pentru limită de 
vârstă .................................................................................................................................... 527 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 909 din 7 octombrie 2014 ........................................ 527 
Recalculare pensie. Luarea în considerare a unui stagiu complet de cotizare de 25 de 

ani, în loc de 35 de ani ......................................................................................................... 530 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 902 din 6 octombrie 2014 ........................................ 530 

Grefier. Recalculare pensie prin utlizarea stagiului complet de cotizare de 25 ani . 535 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 913 din 7 octombrie 2014 ........................................ 535 

Persoană pensionată anticipat parţial. Prestarea în paralel de activităţi 
extraprofesionale, din care a realizat venituri brute superioare a cel puţin de 4 ori salariul 
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat ........................ 538 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 935 din 9 octombrie 2014 ........................................ 538 
Decizie de revizuire a pensiei emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului 

Administraţiei şi Internelor. Obligare la plata drepturilor stabilite ...................................... 541 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1198 din 7 octombrie 2014 ...................................... 541 

Decizie de imputare. Şomer care în perioada în care a beneficiat de ajutor de şomaj, a 
realizat venituri mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă .......................... 543 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1109 din 13 noiembrie 2014 .................................... 543 
Revoluţionar. Indemnizaţie diminuată cu 15% în anul 2010. Solicitarea restituirii. 

Neîndreptăţire ...................................................................................................................... 548 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1056 din 4 noiembrie 2014 ...................................... 548 

Hotărâre pronunţată de un tribunal arbitral, în lipsa convenţiei arbitrale. Anulare . 552 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 104 din 16 octombrie 2014 ..................................... 552 

Cerere având ca obiect obligarea Administraţiei Naţionale a Penintenciarelor la plata 
ajutorului în cuantum de 20 de salarii cuvenit cu ocazia pensionării. Competenţa secţiei a II 
a civile de contencios admninistrativ şi fiscal a tribunalului. .............................................. 554 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 109 din 28 octombrie 2014 ..................................... 555 
Acţiune în despăgubiri, formulată de o persoană fizică împotriva societăţii de 

asigurări. Competenţa tribunalului specializat. .................................................................... 557 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 110 din 31 octombrie 2014 ..................................... 557 

 5 



Cereri de abţinere formulate succesiv de toţi judecătorii unei secţii a tribunalului. 
Trimiterea ultimei cereri de abţinere spre soluţionare celeilalte secţii a tribunalului. 
Neregularitate. Necesitatea soluţionării cererii de abţinere de către completul imediat 
următor, conform art. 98 alin.(2) din regulamentul de organizare şi funcţionare a instanţelor 
judecătoreşti ......................................................................................................................... 561 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 111 din 31 octombrie 2014 ..................................... 561 
Competenţă teritorială. Suspendare provizorie a executării silite. Instanţa de la 

domiciliul debitorului ........................................................................................................... 563 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 112 din 5 noiembrie 2014 ....................................... 563 

Competenţă materială. Încuviinţarea executării silite. Competenţa judecătoriei, iar nu 
a tribunalului ........................................................................................................................ 566 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 113 din 6 noiembrie 2014 ....................................... 566 
Acţiune având ca obiect obligarea Inspectoratului Judeţean de Poliţie, la plata 

ajutoarelor cu ocazia pensionării. Agent şef principal de poliţie. Competenţa secţiei de 
contencios administrativ a tribunalului ................................................................................ 568 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 131 din 11 decembrie 2014 .................................... 568 
Tribunal care funcţionează cu numai doi asistenţi judiciari. Litigiu de muncă. Cerere 

de abţinere. Admiterea cererii de abţinere şi trimiterea cauzei spre soluţionare unui alt 
tribnal ................................................................................................................................... 570 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, încheierea civilă nr. 114 din 7 noiembrie 2014 ................................... 570 
Delegarea temporară a autorităţii părinteţti. Competenţa judecătoriei, iar nu a 

tribunalului ........................................................................................................................... 571 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 117 din 14 noiembrie 2014 ..................................... 571 

Instituirea tutelei şi încetarea măsurii plasamentului. Competeţa judecătoriei, iar nu a 
tribunalului ........................................................................................................................... 575 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 126 din 8 decembrie 2014 ...................................... 575 
Acţiune având ca obiect pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract 

autentic de vânzare-cumpărare. Valoarea litigiului de 170.000 lei. Competenţa judecătoriei, 
iar nu a tribunalului. ............................................................................................................. 577 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 127 din 8 decembrie 2014 ...................................... 577 
Despăgubiri solicitate de constructor, de la proprietarul terenului. Prescripţie ....... 579 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1248 din 16 octombrie 2014 .................................... 579 
Masă succesorală. Partaj de ascendent. Confirmare de către descendenţi ............... 585 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1249 din 16 octombrie 2014 .................................... 585 
Calitate procesuală pasivă. Acţiune având ca obiect neconcordanţa dispoziţiilor 

capitolului IV din Legea nr. 329/2009 prin care s-a instituit interdicţia cumului pensiei cu 
salariul în sistemul bugetar, cu normele dreptului european, în contradictoriu cu Statul 
Român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice. Lipsa calităţii procesuale ................ 600 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 927 din 8 octombrie 2014 ........................................ 600 
Calitate procesuală pasivă. Acţiune având ca obiect anularea dispoziţiei primarului şi 

obligarea lui la emiterera dispoziţiei de restituire în natură a imobilului în temeiul Legii nr. 
10/2001. Municipiu. Lipsă ................................................................................................... 605 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, 1179 din 30 septembrie 2014 .............................................................. 605 
Suspendare facultativă. Neîndeplinirea condiţiilor. Casare cu trimitere, pentru 

continuarea judecăţii ............................................................................................................ 611 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1297 din 4 noiembrie 2014 ...................................... 611 

Suspendare faculativă în baza art. 244 alin.(1) pct. 2 C.pr.civ. Neînceperea urmăririi 
penale. Casare cu trimitere, pentru continuarea judecăţii .................................................... 612 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1323 din 18 noiembrie 2014 .................................... 612 
Tranzacţie. Luare act. Hotărâre ce consfinţeşte învoiala părţilor ............................. 614 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1327 din 19 noiembrie 2014 ............................................. 614 
Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 5 C.proc.civ. Neîndeplinirea 

condiţiei de „înscris nou” ..................................................................................................... 621 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1328 din 19 noiembrie 2014 ............................................. 621 

 6 



Cheltuieli de judecată. Obligare la plată în lipsa culpei procesuale. Nelegalitate ... 626 
Decizia civilă nr. 1043 din 3 noiembrie 2014................................................................................................. 626 

Îndreptare eroare materială. Judecare greşită ca şi completare a hotărârii. Casare cu 
trimitere ................................................................................................................................ 629 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1325 din 19 noiembrie 2014 .................................... 629 
Autoritate de lucru judecat. Existenţa triplei identităţi de obiect, cauză şi părţi ...... 631 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1138 din 24 septembrie 2014 ............................................ 631 
Cale de atac. Stabilire în funcţie de valoarea obiectului procesului dedus judecăţii. 

Lipsa de relevanţă a formulării mai multor capete de cerere cu privire la acelaşi imobil ... 634 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1339 din 21 noiembrie 2014 .................................... 634 

Cale de atac. Calificare. Valoarea obiectului litigiului, în funcţie de preţuirea făcută 
de reclamant ......................................................................................................................... 642 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1269 din 23 octombrie 2014 .................................... 642 
Motive de apel. Respingerea cererii de chemare în judecată, urmare admiterii 

excepţiei tardivităţii invocate de pârâtă, dar nedovedită. Anularea sentinţei şi trimiterea 
cauzei spre rejudecare .......................................................................................................... 652 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, 956 din 20 octombrie 2014 ................................................................. 652 
Recurs inadmisibil. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate, 

înregistrată după data de 15 februarie 2013. Inexistenţa căii de atac a recursului ............... 655 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1260 din 22 octombrie 2014 ............................................. 655 

Motie de recurs. Cerere de interpretare a hotărârii, soluţionată greşit ca a doua cerere 
de completare a hotărîrii. Casare cu trimitere ...................................................................... 657 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1325 din 19 noiembrie 2014 ............................................. 657 
Motive de recurs. Necercetarea fondului. Casare cu trimitere ................................. 660 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1139 din 24 septembrie 2014 ............................................ 660 
Motive de recurs. Nepronunţare pe fondul cauzei. Casare cu trimitere ................... 664 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia bnr. 1274 din 23  octombrie 2014 .......................................... 664 
Motive de recurs. Schimbarea naturii înţelesului cererii de completare a 

dispoziţtivului hotărârii. Casare cu trimitere ....................................................................... 671 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă,decizia civilă nr. 1316 din 7 noiembrie 2014 ....................................... 671 

Motive de recurs. Omisiunea analizării unor motive de apel. Casare cu trimitere .. 680 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1342 din 21 noiembrie 2014 .................................... 680 

Hotărâre împotriva căreia nu se poate exercita recursul. Acţiune de competenţa 
instanţei de tutelă, având ca obiect divorţ şi cereri accesorii ............................................... 689 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1346 din 21 noiembrie 2014 .................................... 689 
Revizuire. Adopţie. Numele pe care urmează să îl poarte adoptatul. Obiecţiile 

direcţiei judeţene pentru evidenţa persoanelor. Lipsa interesului ........................................ 695 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 855 din 24 septembrie 2014 .............................................. 695 

Contestaţie la titlu. Solicitarea transformării pe această cale a unei obligaţii pure şi 
simple, într-o obligaţie condiţionată. Respingere. ............................................................... 698 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 946 din 13 octombrie 2014 ...................................... 698 
Partaj judiciar. Invocarea intervenirii unei înţelegeri între părţi. Existenţa înţelegerii 

doar între unele dintre părţi, nu însă între toate părţile procesului ...................................... 703 
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1216 din 8 octombrie 2014 ............................................... 703 

 

Capacitate procesuală de folosinţă. Societate desfiinţată, chemată în judecată de 
fostul angajat, pentru reconstituirea perioadei lucrate în cadrul acesteia  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 925 din 8 octombrie 2014  
Prin acţiunea civilă înregistrată sub nr..../100/03.06.2013, reclamanta K.M. a chemat-

o în judecată pe pârâta SC V. SRL Braşov prin administrator P.I., solicitând instanţei ca, 
prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună reconstituirea perioadei lucrate la pârâtă de către 
reclamantă, în intervalul 10.03.1992 - 30.06.1997. 
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Prin înscrisul depus pentru termenul de judecată din 21.02.2014, reclamanta a 
solicitat obligarea fostului administrator al pârâtei să achite sumele datorate statului, 
referitoare la contribuţiile pentru pensie, aferente perioadei lucrate. 

În probaţiune s-au depus înscrisuri. 
Prin sentinţa civilă nr. 677 din 18 aprilie 2014 pronunţată de Tribunalul Maramureş 

în dosarul nr. .../100/2013 s-a respins acţiunea civilă formulată de reclamanta K.M. în 
contradictoriu cu pârâta SC V. SRL Braşov prin administrator P.I., ca fiind formulată 
împotriva unei persoane lipsite de capacitate procesuală de folosinţă. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamanta a avut calitatea de 
angajată a societăţii pârâte, în baza contractului individual de muncă înregistrat sub nr. 
4/963 din 01.05.1992, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov. Potrivit clauzelor 
acestuia, raportul de muncă a început la data de 10.03.1992, reclamanta fiind angajată ca 
funcţionar. Contractul de muncă dintre părţi a încetat la data de 30.06.1997, în baza 
dispoziţiei nr. 66/09.06.1997 - fila 19, emisă în temeiul dispoziţiilor art. 130 lit. a Codul 
muncii, respectiv ca urmare a încetării temporare a activităţii societăţii pârâte. 

Începând cu anul 1998 societatea pârâtă a fost desfiinţată, aspect relevat atât de 
reclamantă prin acţiunea introductivă cât şi de fostul administrator al pârâtei prin 
întâmpinarea depusă în cauză.  

Pentru ca o persoană să poată fi parte în procesul civil, pe lângă alte condiţii este 
nevoie să aibă capacitate procesuală de folosinţă. Art. 56 alin. 1 Cod procedură civilă 
prevede că poate fi parte în judecată „orice persoană care are folosinţa drepturilor civile”.  

Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice se dobândeşte la momentul înfiinţării 
legale a acesteia şi încetează odată cu desfiinţarea ei. La momentul încetării capacităţii de 
folosinţă ia sfârşit şi capacitate de exerciţiu a persoanei juridice. 

Faţă de considerentele reţinute, având în vedere că societatea pârâtă a fost 
desfiinţată,  în temeiul dispoziţiilor art. 56 alin. 3 Cod procedură civilă, instanţa a invocat 
excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtei, astfel că acţiunea a fost respinsă 
ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de capacitate procesuală de folosinţă. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamanta K.M., considerând-o ca fiind 
nelegală şi netemeinică, pentru următoarele motive: 

  Apelanta solicită reanalizarea posibilităţii legale ca fostul administrator P.I. să 
achite sumele datorate statului, referitoare la contribuţiile pentru pensie, aferente perioadei 
lucrate de apelantă la SC Vals SRL. 

Analizând apelul formulat de reclamanta K.M., prin prisma motivelor de apel 
invocate şi a dispoziţiilor legale aplicabile în cauză, se reţine că acesta este nefondat, 
pentru următoarele considerente: 

În speţă, astfel cum a observat şi prima instanţă doar societatea angajatoare, SC Vals 
SRL, putea fi obligată să plătească contribuţiile sociale  aferente perioadei 10.03.1992 - 
30.06.1997, în care reclamanta a prestat munca la aceasta societate, conform contractului 
individual de muncă nr.4/963/1992. 

Astfel, conform art.40 alin.2 lit.f) din Codul muncii, angajatorul are obligaţia de a 
plăti toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze 
contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii. 

Întrucât începând cu anul 1998 societatea pârâtă a fost desfiinţată, în mod corect,  în 
temeiul art. 56 alin. 3 Cod procedură civilă, prima instanţa a  reţinut în cauză excepţia lipsei 
capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtei. 

În legătură cu fostul administrator al societăţii, P.I., se reţine că acesta nu este 
continuatorul societăţii pârâte, neputând fi astfel obligat la plata contribuţiilor sociale. 
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Pentru aceste considerente, în temeiul disp.art.480 alin.1 Cod.proc. civilă, se va 
respinge ca nefondat apelul declarat de reclamanta K.M. şi se va păstra sentinţa primei 
instanţe. 

 

Declaraţie notarială prin care s-a atestat mandatarea unei persoane de către o 
alta, să solicite reconstituirea dreptului de proprietate, fără consinţământul 

mandatarului. Desfiinţare 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 919 din 7 octombrie 2014  
 I. Prin cererea precizată Parrchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa, în 

contradictoriu cu pârâta B.M., a solicitat desfiinţarea declaraţiei autentificată la notar prin 
încheierea nr.418/24.03.2008 autentificată de BNP G.G.S. sub numărul 418, dată de 
învinuita B.M. (aflată în copie la fila 141 din dosar). 

 Pe parcursul judecării cauzei a survenit decesul pârâtei B.M., astfel că acţiunea 
promovată s-a extins contra succesorilor săi legali B.E.M. (parte vătămată în dosarul 
penal), G.S., P.P.M., B.S., P.D.E. şi B.V.E. (f.9). 

II. Prin sentinţa civilă nr. 760/F din 05.05.2014 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-
Năsăud în dosar nr. .../190/2013 s-a admis acţiunea precizată formulată de reclamantul 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa, în contradictoriu cu pârâta B.M., decedată pe 
parcursul procesului, extinsă în contradictoriu cu succesorii G.S., B.E.M., P.P.M., B.S. 
Afrodita, P.D.E. şi B.V.E. şi, în consecinţă:  

- s-a desfiinţat declaraţia notarială autentificată sub nr.418/24.03.2008 la BNP 
G.G.S. dată de pârâta B.M., decedată pe parcursul procesului, cu privire la menţiunile 
referitoare la mandatul verbal primit de la fiica sa B.E.M. avut la depunerea cererilor 
privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi cu vegetaţie 
forestieră (pădure) ori cu altă destinaţie cuvenite după defunctul ei soţ B.T., decedat la 
3.06.2001. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
         Între pârâta B.M. şi fiica sa B.E.M. subzistă o stare conflictuală permanentizată 

în ultimii 10 ani, aceasta din urmă, stabilită de mult timp în jud. Timiş, fiind într-un conflict 
acut cu şi cu sora sa G.S.. 

 După decesul soţului, respectiv a tatălui celor două survenit în anul 2001, în temeiul 
Legii nr. 247/2005 atât prima, cât şi secunda s-au adresat Comisiei locale pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Dumitriţa cu solicitări de restituire 
a diferenţei de teren cu vegetaţie forestieră ce a aparţinut antecesorilor comuni, înregistrate 
sub nr. 65/2005, respectiv 85/2005 (f.29-31 dos .../190/2011), ambele soluţionate favorabil 
prin Hotărârea nr. 84/13.02.2008 a Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor Bistriţa-Năsăud, de validare a celor două în cuprinsul 
anexei 37 la poziţia 25 (f.34).  

La data de 24.03.2008 în faţa notarului public G.G.S., pârâta B.M. a declarat 
următoarele:„La depunerea cererilor privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi cu vegetaţie forestieră (pădure) ori cu altă destinaţie cuvenite 
defunctului meu soţ B.T., fost cu ultimul domiciliu în satul R., nr. 122, comuna Dumitriţa, 
judeţul Bistriţa-Năsăud, decedat la data de 3.06.2001, fapt atestat prin certificatul de deces 
seria DM nr. 834238 eliberat la 5.06.2001 de Primăria comunei Cetate, judeţul Bistriţa-
Năsăud am avut mandat verbal pentru a depune cererile de mai sus şi din partea 
descendenţilor mei rezultaţi din căsătoria cu defunctul, respectiv a fiicelor mele: G.S. 
domiciliată ….., posesoarea cărţii de identitate…… cnp…., B.E.M. cu domiciliul în……. şi 
a fiului meu B.R.T.A. şi urmaşilor acestuia P.P.M., B.S.A., P.D.E. şi B.V.E.. Dau prezenta 
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pentru a-mi servi la soluţionarea cererilor depuse la Comisia de aplicare a Legii funciare iar 
dacă va fi cazul şi la instanţele judecătoreşti competente.” Declaraţia a fost autentificată de 
BNP G.G.S. sub nr. 418/24.03.2008 (f.25 dos .../190/2013). 

Ulterior cealaltă fiică a pârâtei B.M., G.S., şi nepoata de fiu predecedat B.S.A., care 
singura dintre cei 4 succesori a acceptat moştenirea tatălui său B.R.T.A., au promovat o 
acţiune judecătorească, soluţionată favorabil prin sentinţa civilă nr. 2264/2008 pronunţată în 
dosar nr..../190/2008 şi menţinută după exercitarea căilor ordinare şi extraordinare de atac 
de către sora şi respectiv mătuşa B.E.M., în baza căreia s-a modificat Hotărârea Comisiei 
Judeţene nr. 84/2008 şi beneficiul reconstituirii dreptului de proprietate după antecesorii 
comuni a fost acordat, alături de soţia supravieţuitoare şi una dintre fiice, şi celeilalte fiice şi 
nepoatei de fiu predecedat (f. 35-43 dos. .../190/2011) în considerarea declaraţiei evocate 
privitoare la mandatarea petiţionarei de a acţiona nu doar în nume propriu, ci şi al 
succesorilor săi. 

Nemulţumită de soluţia instanţelor judecătoreşti şi extinderea beneficiului 
retrocedării şi către sora şi nepoata de frate ca efect al mandatării mamei, respectiv bunicii, 
de a acţiona şi în numele lor, în final restituirea vizând pe patru dintre succesori ( soţie 
supravieţuitoare, 2 fiice şi nepoata de fiu predecedat), la data de 26.10.2009 B.E.M. a sesizat 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa în legătură cu săvârşirea de către mama sa în 
vârstă de 82 de ani a infracţiunii de fals în declaraţii şi de către sora sa G.S. a infracţiunii de  
instigare la fals în declaraţii şi uz de fals, susţinând inexistenţa mandatului confirmat în 
declaraţia notarială autentificată sub nr. 418/2008 şi conivenţa rudelor în scopul ca terenul 
retrocedat să revină exclusiv surorii G.S., fără a formula plângere şi împotriva nepoatei de 
frate B.S.A. (f. 3 dos .../190/2011). 

În dosarul penal înregistrat sub nr. 3066/P/26.10.2009 al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Bistriţa părţile au fost audiate, au fost ascultaţi martori şi administrate probe 
scrise, iar la data de 17.02.2011 s-a dispus prin rezoluţie de către procurorul de caz 
neînceperea urmăririi penale faţă de cele două învinuite în temeiul art. 10 lit. a Cod proc. 
pen. deoarece nu s-a putut stabili cu certitudine dacă soţia supravieţuitoare a def. B.T. a fost 
sau nu mandatată verbal de moştenitorii soţului pentru a solicita reconstituirea dreptului de 
proprietate a terenurilor rămase de pe urma decesului, reţinându-se că toţi succesorii, cu 
excepţia lui B.E.M., au confirmat că la discuţiile privind împărţirea moştenirii a participat şi 
aceasta din urmă şi a  fost de acord cu mandatarea mamei-soţie supravieţuitoare. Prin 
sentinţa penală nr. 1048/2011 dată în dos. nr. .../190/2011 (f.65-66 dos. menţionat) s-a 
desfiinţat această soluţie, cauza fiind restituită către procuror în vederea începerii urmăririi 
penale pentru comiterea celor două infracţiuni sesizate apreciindu-se că se impune lămurirea 
deplină a împrejurărilor în care soţiei supravieţuitoare a defunctului i-a fost conferită şi 
calitatea de reprezentant al descendenţilor săi şi prin recurgerea la procedura confruntării 
între rude. La data de 23.05.2012 s-a dispus începerea urmăririi penale însă, procedându-se 
la efectuarea de verificări conforme îndrumărilor date de judecător, reaudierea părţilor şi 
confruntarea lor, procurorul a conchis că într-adevăr mandatul de petiţionare ( solicitarea de 
retrocedare) a fost dat soţiei supravieţuitoare a defunctului de către toţi descendenţii cu 
excepţia fiicei B.E.M., pe care a trecut-o în declaraţia notarială întrucât este descendentă a 
familiei şi are drepturi egale cu ceilalţi moştenitori, chiar dacă se află în conflict de foarte 
mult timp, fără a fi fost instigată de cineva să facă declaraţia notarială şi fără intenţia de a o 
elimina pe această fiică a ei din drepturile de moştenire. Astfel, la data de 11.06.2013 prin 
Ordonanţă (f.3-5 dos .../190/2013) s-a dispus scoaterea de sub urmărirea penală a pârâtei 
B.M. întrucât fapta imputată de fals în declaraţii nu prezintă gradul de pericol social al unei 
infracţiuni şi a lui G.S. deoarece nu sunt întrunite elementele constitutive sub aspectul 
laturii subiective a faptelor pentru care a fost cercetată de instigare la fals în declaraţii şi 
uz de fals, primei aplicându-i-se sancţiunea cu caracter administrativ a amenzii de 1000 lei 
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avându-se în vedere atitudinea sinceră, comiterea faptei fără rea-credinţă şi cu scopul de a 
se obţine reconstituirea dreptului de proprietate a terenului în cauză pentru toţi 
moştenitorii, inclusiv fiica aflată în conflict cu mama şi sora sa. Totodată s-a dispus 
sesizarea instanţei civile în vederea desfiinţării declaraţiei autentificate. 

Dovezile cauzei sunt unitare în a demonstra că deşi pârâta B.M., decedată pe 
parcursul procesului, s-a menţionat ca petentă unică în cererea de retrocedare adresată în 
temeiul Legii nr. 247/2005 comisiei locale de fond funciar, confirmarea notarială a dresării 
solicitării atât în nume propriu cât şi în calitate de mandatară a descendenţilor săi şi ai 
defunctului soţ după care se solicita restituirea s-a fundamentat neechivoc pe mandatul 
verbal dat de fiica sa G.S. şi nepoţii de fiu predecedat, B.R.T.A., dintre care doar B.S.A. este 
succesor acceptant al moştenirii tatălui predecedat, de a acţiona în contextul discuţiilor 
purtate între rude vizând dezbaterea succesiunii defunctului soţ, tată şi bunic patern B.T.. 
Împrejurarea includerii fiicei B.E.M. printre mandanţi nu semnifică nicidecum vătămarea 
intereselor sale, care prin menţiunea respectivă au fost în realitate conservate de mama cu 
care se afla în conflict, prin acordarea beneficiului retrocedării terenului ce a aparţinut 
defunctului său tată şi către acest succesor. Însă negarea vehementă de către B.E.M. de a-şi 
fi mandatat mama să acţioneze în numele său, dublată de solicitarea proprie de restituire a 
proprietăţii ce a aparţinut antecesorului, ambele împrejurări circumstanţiază echivocul 
manifestării sale de voinţă afirmată în cuprinsul declaraţiei notariale a mamei în sens 
contrar, respectiv în acord cu teza afirmată în plângerea penală – lipsa mandatului. Însă, cum 
înainte s-a reţinut, în procedura confruntării rudelor acestea şi-au menţinut constant poziţiile 
exprimate anterior confirmând cu tărie că toţi, cu excepţia lui B.E.M., au mandatat-o pe 
pârâta B.M. (mamă şi bunică paternă) să acţioneze şi în numele lor cu referire la deferirea 
succesiunii def. B.T. în circumstanţele impuse de legile fondului funciar.  

Independent însă de desfiinţarea declaraţiei notariale în limitele arătate, beneficiul 
reconstituirii dreptului de proprietate în conformitate cu prevederile Legii nr. 247/2005 
profită atât petentei B.M. şi mandanţilor săi G.S. şi Bolog Sutănica Afrodita, cât şi petentei 
B.E.M. care a dresat în nume propriu cerere de reconstituire, soluţionată favorabil. 

Pentru considerentele expuse, constatând că declaraţia notarială a cărei desfiinţare se 
pretinde pentru considerentul nerealităţii mandatării mamei B.M. de către fiica B.E.M. 
consemnează existenţa unui mandat ce nu a fost dat de secunda către prima, instanţa a admis 
acţiunea formulată şi a desfiinţat declaraţia notarială autentificată sub nr.418/24.03.2008 la 
BNP G.G.S., dată de pârâta B.M., decedată pe parcursul procesului, cu privire la menţiunile 
referitoare la mandatul verbal primit de la fiica sa B.E.M., avut la depunerea cererilor 
privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi cu vegetaţie 
forestieră (pădure) ori cu altă destinaţie cuvenite după defunctul ei soţ B.T., decedat la 
3.06.2001. 

III. Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs, calea de atac fiind apoi precizată 
ca apel, pârâta B.E.M. solicitând admiterea apelului şi în consecinţă admiterea acţiunii 
parchetului şi desfiinţarea în totalitate a declaraţiei autentificate sub nr. 418/24.03.2008 de 
către B.M..  

În motivare, după prezentarea istoricului cauzei şi a litigiilor purtate de pârâtă cu 
membrii familiei sale, s-a arătat că după cercetările efectuate în cadrul dosarului penal s-a 
stabilit că nu există dovada echivocă a mandatului verbal şi nici revenirea asupra primei 
declaraţii, în consecinţă declaraţia autentificată trebuind a fi desfiinţată total. 

În cererea de apel pârâta a înţeles să facă referiri ample la modalitatea în care s-a 
efectuat cercetarea ca urmare a plângerii formulate de către aceasta. 

Precizând că nu a putut ataca în termen ordonanţa parchetului deoarece şi-a schimbat 
adresa, neintrând în posesia comunicării, pârâta a arătat că ordonanţa de scoatere de sub 
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urmărire penală a lui G.S. este nelegală, iar preluarea soluţiei de către instanţă este şi mai 
nelegală deoarece probele din dosar dovedesc că G.S. a instigat la fals şi apoi a uzat de fals. 

La judecarea cauzei civile instanţa de fond a comis erori, neapreciind corect efectele 
declaraţiei autentice nr. 418/2008, comparativ cu cererea de retrocedare şi prima declaraţie 
din 10.02.2010 dată de B.M., declaraţie care este cea adevărată. Nu se poate pronunţa 
anularea parţială a declaraţiei autentice. 

De asemenea, cererea în probaţiune formulată de către pârâtă nu a fost examinată şi 
încuviinţată deoarece instanţa a refuzat să pronunţe o sentinţă de desfiinţare a declaraţiei 
autentice care are un conţinut neadevărat în totalitate. 

Foarte subiective sunt motivările sentinţei, nerezultând pe ce anume s-a bazat 
instanţa de fond la pronunţarea soluţiei. Prima instanţă reţine în mod greşit că din unele 
înscrisuri ar rezulta că B.M. recunoaşte că singurul neadevăr din declaraţia ei autentică ar fi 
cu privire la pârâtă. În acelaşi sens sunt şi declaraţiile date de către P. Paula şi B. Vasile. 

În mod greşit reţine instanţa de fond că declaraţia autentică nu a produs nicio 
consecinţă juridică, pe baza acesteia pronunţându-se sentinţa civilă nr. 2264/2008 şi 
modificându-se titlul de proprietate. 

Declaraţia făcută de B.M., neconformă cu adevărul, nu poate fi reţinută fracturat, 
creând conjunctural drepturi necerute la timpul potrivit, B.M. declarând expres că a cerut în 
nume personal pentru că ei i se cuvine totul, atâta timp cât este în viaţă. 

În probaţiune s-a solicitat prin cererea iniţială audierea unor martori şi reascultarea 
celor audiaţi la fond şi solicitarea de la Primăria Dumitriţa a dosarului de fond funciar, 
ulterior prin răspunsul la întâmpinare formulat la data de 17.09.2014, prin care a fost 
precizată calea de atac ca fiind apelul solicitându-se pronunţarea hotărârii pe baza probelor 
existente sau şi prin completarea acestora conform cererii de la tribunal, în aceste condiţii 
Curtea apreciind că nu au fost formulate cereri în probaţiune în apel. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 292 şi urm. C.pr.civ. 
IV. În apărare, intimaţii G.S., P.P.M., B.S. A., P.D.E. şi B.V.E. au formulat 

întâmpinare prin care au solicitat recalificarea căii de atac din recurs în apel, iar pe fond 
respingerea acestuia ca nefondat. 

În motivare s-a arătat că cererea formulată de către apelantă nu cuprinde motive 
temeinice pentru ca instanţa de control să modifice sau să anuleze soluţia Tribunalului 
Bistriţa-Năsăud, majoritatea motivelor invocate fiind străine de obiectul dosarului. 

Din probele existente în dosarele penale a rezultat că singura menţiune din declaraţie 
care nu corespunde adevărului şi se impune a fi anulată este referirea pe care defuncta B.M. 
a dat-o cu privire la mandatul primit din partea pârâtei apelante. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 205 şi urm. din N.C.pr.civ. 
V. Pârâta apelantă a formulat răspuns la întâmpinare, înregistrat la dosar la data de 

17.09.2014, reiterând prin acesta în mare parte cererea de apel.  
VI. Analizând apelul declarat de pârâta B.E.M. împotriva sentinţei civile nr. 760 din 

05.05.2014 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud pronunţată în dosarul nr. .../190/2013, Curtea 
reţine următoarele: 

Prin ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicare a unei sancţiuni 
administrative din 11.06.2013, pronunţată în dosarul penal nr.3066/P/2009 al Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Bistriţa s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitelor B.M. 
şi G.S. în cea ce priveşte infracţiunea de fals în declaraţii, respectiv instigare la fals în 
declaraţii şi uz de fals. Învinuitei B.M. i s-a aplicat o sancţiune cu caracter administrativ în 
considerarea faptului că s-a reţinut că aceasta a dat în faţa unui notar public o declaraţie 
necorespunzătoare adevărului în vederea producerii unor consecinţe juridice, declaraţia 
servind la producerea acelor consecinţe, respectiv obţinerea unui titlu de proprietate. 
Declaraţia necorespunzătoare adevărului a constat conform ordonanţei în aceea că B.M. a 
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menţionat-o în declaraţia notarială şi pe fiica sa B.E.M.,  fără a fi fost împuternicită în acest 
sens de către B.E.M.. 

Împotriva ordonanţei nu s-a formulat plângere conform art.275 şi urm. C.pr.pen. 
Având în vedere aspectele reţinute în ordonanţa procurorului, pe baza probelor 

administrate în dosarul penal, Curtea apreciază că în mod temeinic şi legal a apreciat 
instanţa de fond că declaraţia notarială dată de B.M., autentificată sub nr.418/24.03.2008 de 
BNP G.G.S., se impune a fi desfiinţată doar parţial, cu privire la menţiunile referitoare la 
mandatul verbal dat de fiica sa B.E.M. în ceea ce priveşte cererile formulate în temeiul 
legilor fondului funciar. În ceea ce îi priveşte pe ceilalţi descendenţi, nu s-a făcut dovada 
faptului că aceştia nu au mandatat-o pe B.M. să formuleze cererile de reconstituire a 
dreptului de proprietate, dimpotrivă, reţinându-se prin ordonanţă faptul că aceştia au 
confirmat faptul că au mandatat-o pe B.M. să acţioneze în numele lor în ceea ce priveşte 
cererile formulate în temeiul legilor fondului funciar. Mandatul dat numitei B.M. a fost deci 
confirmat de către mandanţi, cu excepţia pârâtei B.E.M., nefiind deci necesară administrarea 
de probe suplimentare în acest sens.  

Sunt lipsite de relevanţă în soluţionarea cererii de chemare în judecată formulate de 
parchet în temeiul art. 245 alin.1 lit.c1 C.pr.pen aspectele învederate de către pârâtă în 
cererea de apel referitoare la condiţiile în care a fost formulată cererea de reconstituire a 
dreptului de proprietate de către B.M. şi cele în care a fost dată declaraţia autentică notarială 
care face obiectul cererii de chemare în judecată având în vedere că prin acestea se încearcă 
modificarea celor reţinute prin ordonanţa procurorului referitor la existenţa faptei, a 
persoanei care a săvârşit-o şi a vinovăţiei acesteia. Cererea prevăzută de art. 245 alin.1 lit.c1 

şi art.249 C.pr.pen. îl are ca titular pe procuror, obiectul acesteia constând în desfiinţarea 
totală sau parţială a unui înscris, instanţa civilă nefiind investită conform art.129 alin.6 
C.pr.civ.  să se pronunţe asupra altor aspecte în acest cadru procesual, ci numai în limitele 
investirii sale, limite care rezultă din cererea de chemare în judecată. Nici aspectele invocate 
de către pârâtă  referitor la nelegala reţinere prin ordonanţa parchetului a faptului că 
învinuita G.S. nu a săvârşit infracţiunile de instigare la fals şi uz de fals nu pot deci face 
obiectul analizei în acest cadru procesual, calea legală în care puteau fi invocate fiind aceea 
a plângerii împotriva ordonanţei, cale de atac care nu a fost exercitată de către pârâta 
recurentă. 

Relevant este şi faptul că a exercitat calea de atac a apelului împotriva hotărârii 
pronunţate în primă instanţă numai pârâta( în calitate de succesor al autoarei falsului-pârâtă 
în cauză, decedată în cursul procesului, iar nu de parte vătămată în dosarul penal) iar nu şi 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa, titularul acţiunii civile deduse judecăţii conform 
art. art. 245 alin.1 lit.c1 C.pr.pen. 

În aceste condiţii în mod corect s-a dispus prin sentinţa atacată desfiinţarea parţială a 
înscrisului fals, exact în limitele în care s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii  
în urma cercetării penale finalizate prin ordonanţa din 11.06.2013. 

Prin urmare, raportat la cele reţinute mai sus, şi făcând aplicarea prevederilor art.245 
alin.1 lit.c1 şi art.249 C.pr.pen, Curtea apreciază că soluţia pronunţată de către Tribunalul 
Bistriţa este temeinică şi legală, în consecinţă urmând a fi respins în temeiul art.480 alin.1 
din N.C.pr.civ. ca nefondat apelul declarat de către pârâta B.E.M.  împotriva sentinţei civile 
nr. 760 din 05.05.2014 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud pronunţată în dosarul nr. .../190/2013, 
care va fi păstrată în întregime. 
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Autoritate părintească. Regula exercitării de către ambii părinţi  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1211 din 8 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 309 din 16.01.2014, pronunţată de Judecătoria Baia Mare, în 

dosarul nr. ... a fost admisă în parte acţiunea precizată formulată de reclamanta F.N.D. în 
contradictoriu cu pârâtul S.E.A.D., a fost admisă în parte cererea reconvenţională 
formulată de pârâtul reclamant reconvenţional S.E.A.D. în contradictoriu cu reclamanta 
pârâtă reconvenţional F.N.D., s-a dispus ca autoritatea părintească cu privire la minora 
S.E.A. născută la data de 28 februarie 2009 să fie exercitată de către ambii părinţi, a fost 
stabilit domiciliul minorei S.E.A. la domiciliul reclamantei F.N.D., a fost obligat pârâtul 
S.E.A.D. să plătească în favoarea minorei S.E.A. o pensie de întreţinere în cuantum de 400 
lei lunar de la data de 12 decembrie 2012 şi până la majoratul minorei sau noi dispoziţii ale 
instanţei, s-a stabilit în favoarea pârâtului reclamant reconvenţional următorul program de 
vizitare a minorei S.E.A.: în al treilea şi al patrulea sfârşit de săptămână din fiecare lună, 
de sâmbătă de la ora 12,00 până duminică la ora 17,00, în fiecare an 14 zile în luna iulie şi 
jumătate din vacanţa de iarnă. Sărbătorile de Paşte şi de Crăciun minora le va petrece 
alternativ cu părţile: în anul în care minora va petrece cu reclamanta sărbătoarea Paştelui, 
va petrece cu pârâtul Crăciunul, în anul în care minora va petrece cu reclamanta 
Crăciunul, va petrece cu pârâtul sărbătoarea de Paşti, programul de vizitare desfăşurându-
se în localitatea Baia Mare, la domiciliul minorei, cu posibilitatea ca pârâtul să ia minora 
şi de la domiciliu pentru plimbări sau vizite în diferite locaţii din oraş comunicate 
reclamantei, pârâtul reclamant reconvenţional va putea petrece cu minora de ziua de 
naştere a acesteia, în data de 28 februarie în fiecare an, cu condiţia respectării programului 
stabilit deja de reclamantă pentru acest eveniment, s-a luat act că nu s-au solicitat cheltuieli 
de judecată.  

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut din probele administrate 
nu a rezultat existenţa vreunei situaţii dintre cele prevăzute de art. 31 alin 2 5 din Legea 
272/2004, nu a rezultat un motiv întemeiat în sensul dispoziţiilor art. 398 cod civil pentru a 
se dispune exercitarea autorităţii părinteşti exclusiv de către reclamantă. Faptul că pârâtul a 
avut o implicare sporadică în creşterea minorei, ori a vizitat-o rar nu constituie motiv 
întemeiat pentru ca acesta să fie înlăturat de la exercitarea autorităţii părinteşti. Pârâtul aşa 
cum a rezultat din întâmpinare şi cererea reconvenţională este interesat de minoră şi doreşte 
să păstreze legătura cu aceasta.  

În temeiul art. 499, art. 524 şi urm cod civil s-a luat act de acordul părţilor cu privire 
la stabilirea obligaţiei de plată a pensiei de întreţinere în favoarea minorei şi a fost obligat 
pârâtul să plătească în favoarea minorei S.E.A. o pensie de întreţinere în cuantum de 400 lei 
lunar de la data de 12 decembrie 2012 şi până la majoratul minorei sau noi dispoziţii ale 
instanţei.  

Este în interesul superior al minorului ca acesta să păstreze relaţiile personale cu tatăl 
său. Reclamanta a arătat că este de acord cu stabilirea programului de vizitare însă, nu în 
modalitatea solicitată de reclamantul reconvenţional.  

Pentru desfăşurarea programului de vizitare reclamantul reconvenţional a indicat o 
adresă din Bucureşti şi conform raportului de anchetă socială în apartamentul în care 
locuieşte reclamantul reconvenţional şi în care are acces la o cameră şi dependinţe, mai 
locuieşte proprietara apartamentului în vârstă de 54 ani. Condiţiile de locuit sunt optime. 
Reclamantul reconvenţional nu plăteşte chirie.  

Din declaraţiile martorilor audiaţi a rezultat că minora nu îşi cunoaşte tatăl, relaţiile 
dintre copil şi părinte fiind minime. Din aceste motive şi având în vedere vârsta minorei şi 
distanţa dintre domiciliul minorei şi domiciliul indicat de reclamantul reconvenţional pentru 
realizarea programului de vizitare, acest program de vizitare a fost stabilit exclusiv la 

 14 



domiciliul minorei, în localitatea Baia Mare, cu posibilitatea ca pârâtul să ia minora şi de la 
domiciliu pentru plimbări sau vizite în diferite locaţii din oraş cu obligaţia însă, de a 
comunica reclamantei locurile în care doreşte să ducă minora.  

Cu privire la perioadele solicitate, acestea au fost stabilite conform precizării din data 
de 01.07.2013, având în vedere că reclamantul reconvenţional locuieşte mai mult în Franţa 
şi pentru a da posibilitatea să creeze o relaţie temeinică cu minora. 

 Prin decizia civilă nr. 281/A/25.06.2014 a Tribunalului Maramureş a fost respins 
apelul declarat de apelanta F.N.D. şi apelul declarat de apelantul S.E.A.D., împotriva 
sentinţei civile nr. 309/16.01.2014, pronunţată de Judecătoria Baia Mare. 

 Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut că ambii părinţi sunt 
responsabili pentru creşterea copiilor lor. Exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor 
părinteşti trebuie să aibă în vedere interesul superior al copilului şi să asigure bunăstarea 
materială şi spirituală a copilului, în special prin îngrijirea acestuia, prin menţinerea 
relaţiilor personale cu el, prin asigurarea creşterii, educării şi întreţinerii sale, precum şi prin 
reprezentarea sa legală şi administrarea patrimoniului său (art. 31 alin. 1 şi 2 din Legea 
272/2004).  

În considerarea probatoriului administrat, prima instanţă a stabilit în mod corect că 
nu se impune lipsirea pârâtului de dreptul de a exercita autoritatea părintească asupra 
minorei deoarece acesta nu se află într-una din situaţiile reglementate de art. 31 alin 25 din 
Legea 272/2004. Împrejurarea că pârâtul nu a văzut minora nu este de natură a-l lipsi de 
dreptul menţionat.În privinţa programului de vizitare, prima instanţă l-a stabilit corect 
raportat la interesul superior al minorei. S-a prevăzut posibilitatea preluării minorei de la 
domiciliul mamei, astfel că nu se determină locuirea pârâtului cu reclamata pe durata 
vizitelor.  

Pârâtul însuşi a arătat în întâmpinarea de la fila 29-30 dosar fond că este de acord să 
plătească o pensie lunară de întreţinere de 400 lei fără a solicita nicio eşalonare. În mod 
corect prima instanţă a stabilit pensia la nivelul oferit de pârât şi acceptat de reclamantă.  

Împotriva acestei decizii au declarat recurs reclamanta F.N.D. solicitând instanţiei 
în principal, casarea deciziei pronunţată în apel şi trimiterea cauzei spre rejudecare, raportat 
la prev. art. 312 alin. 5 Cod proc. civ., respectiv instanţa de apel a soluţionat cauza fără a 
intra în cercetarea fondului. 

În subsidiar, reclamanta a solicitat modificarea în parte a deciziei pronunţate de 
tribunal, în sensul admiterii apelului şi schimbării sentinţei, cu consecinţa stabilirii 
exercitării autorităţii parentale asupra minorei S.E.A. exclusiv de către reclamanta recurentă 
şi stabilirea programului de vizitarea minorei de către intimat în ultima sâmbătă din fiecare 
lună, între orele 17-20 la domiciliul minorei, cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea recursului reclamanta a arătat că instanţa de apel a respins apelul, iar în 
considerente nu a făcut nicio referire la probele administrate în apel şi nu a indicat motivele 
care au format convingerea instanţei cu privire la soluţia pe care a pronunţat-o. 

Cercetarea fondului cauzei reprezintă cristalizarea unei convingeri intime a 
judecătorului pe baza aprecierii probatoriului corespunzător, în prezenta cauză instanţa de 
apel nu a procedat la examinarea probelor administrate, iar instanţa de recurs nu mai are 
posibilitatea legală de a reaprecia probele administrate în cauză, acest drept fiindu-i atribuit 
numai instanţei de apel. 

Reclamanta a invocat încălcarea art. 6 C.E.D.O şi a arătat că în jurisprudenţa 
C.E.D.O. s-a statuat constant că motivarea unei hotărâri judecătoreşti trebuie să cuprindă 
răspunsul la cererile şi apărările părţilor, să reflecte examinarea tutore chestiunilor în fapt şi 
în drept aflate la baza controversei, cauza C.E.D.O. Boldea împotriva României, Van den 
Hurk împotriva Olandei şi Helle împotriva Finlandei. 
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 Motivarea unei hotărâri are caracter esenţial, deoarece numai în baza acestei părţile 
cunosc temeiurile care au format convingerea instanţei în sensul pronunţării soluţiei 
adoptate.  

În situaţia în care nu au fost analizate toate aspectele aflate la baza controversei şi 
nemotivarea înlăturării unor mijloace de probă echivalează cu necercetarea fondului cauzei 
şi nemotivarea hotărârii, aspecte care fac imposibilă exercitarea controlului judiciar. 

În cazul de faţă, instanţa nu făcut vorbire la probele administrate în cauză, nici măcar 
la cele din apel, care nu sunt înlăturate, ci omise, motiv pentru care se impune casarea 
deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare 

În subsidiar, s-a arătat că instanţa de apel a încălcat dispoziţiile legale privind 
interesul superior al copilului reglementat de art. 2 din Legea nr. 272/2004, întrucât 
exercitarea autorităţii părinteşti exclusiv de către un părinte nu trebuie percepută de celălalt 
părinte ca o limitare a drepturilor acestuia în ceea ce priveşte copilul, ci ca o măsură care 
corespunde mai bine intereselor minorului, decât exercitarea autorităţii părinteşti de ambii 
părinţi, cum este şi în prezenta cauză. 

A fost invocat şi art. 14 din Legea nr. 272/2004, care consacră dreptul fundamental al 
copilului de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, ori în situaţia de faţă, 
intimatul este total absent din viaţa copilului, şi prin urmare,exercitarea autorităţii părinteşti 
de către tată lipseşte cu desăvârşire.  

Au fost invocate şi dispoziţiile art. 31 din Legea nr. 272/2004, referitoare la rolul 
activ pe care părinţii trebuie să-l aibă în viaţa copilului, însă intimatul este absent din viaţa 
fetiţei, care i –a adresat cu apelativul „nene”în singura ocazie în care l-a văzut şi, prin 
urmare, nu se poate reţine că tatăl intimat exercită efectiv atributele autorităţii părinteşti 
asupra minorei. 

A fost invocată cu titlu de practică judiciară decizia civilă nr. 119/A/2013 a 
Tribunalului Hunedoara (menţinută de Curtea de Apel Alba Iulia), prin care s-a dispus ca 
exercitarea autorităţii părinteşti să se facă de mamă, întrucât din probele administrate s-a 
conturat dezinteresul pârâtului faţă de minor şi existenţa unor relaţii conflictuale între 
părinţi. 

II. Împotriva acestei decizii a formulat recurs şi pârâtul S.E.A.D., solicitând instanţei 
schimbarea deciziei apelate cu privire la cuantumul pensiei de întreţinere. 

În motivarea recursului pârâtul a arătat că solicită recalcularea şi eşalonarea pensiei 
lunare în cuantum de 400 lei lunar pe o perioadă de 1 an, întrucât nu a reuşit să se angajeze 
din anul 2013 de când s-a întors în ţară şi nu a avut un venit lunar, depunând în acest sens 
două adeverinţe de venit pe anul 2012 şi 2013.  

A solicitat eşalonarea pensiei de întreţinere pe o perioadă de 1 an, deoarece de când 
s-a întors în ţară nu a găsit un loc de muncă şi nu are venituri lunare. 

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

I. Recursul reclamantei F.N.D.. 
 Potrivit dispoziţiilor art. 261 pct. 5 Cod proc. civ., hotărârea trebuie să cuprindă 

motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei, precum şi motivele de fapt 
şi de drept pentru care s-au înlăturat cererile părţilor.  

 Din dispoziţiile legale mai sus arătate, curtea reţine că o hotărâre judecătorească 
trebuie să examineze cererile cu care a fost investită, să indice probele care au conturat 
starea de fapt reţinută şi dispoziţiile legale aplicabile şi să menţioneze motivele pentru care a 
înlăturat anumite probe sau apărări formulate de intimaţi. 

 Această dispoziţie legală consacră dreptul la instanţă al justiţiabilului, care este 
garantat şi de art. 6 paragraful 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 
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 În jurisprudenţa contantă, Curtea de la Strasbourg a arătat că reglementările din 
Convenţie nu au drept scop garantarea unor drepturi teoretice sau iluzorii, ci drepturi 
concrete şi efective, iar dreptul la instanţă poate fi considerat efectiv dacă observaţiile sunt 
în mod real ascultate şi examinate de către instanţa sesizată. 

 În cazul de faţă, instanţa de fond a dispus ca autoritatea părintească cu privire la 
minora S.E.A. să fie exercitată de ambii părinţi, iar reclamanta a declarat apel împotriva 
sentinţei, solicitând ca exercitarea autorităţii parentale să se facă numai de către mamă, 
invocând interesul copilului în acest sens şi a solicitat restrângerea programului de vizitare. 

 În faza procesuală a apelului, reclamanta apelantă a solicitat completarea probaţiunii 
cu audierea a doi martori şi interogatoriul intimatului pentru a-şi susţine motivele de apel, 
cereri admise de către instanţă şi s-a depus interogatoriul pentru intimatul S.E.D., care deşi a 
fost citat să se prezinte în instanţă în vederea luării interogatoriului nu s-a prezentat (f. 31-
32) şi au fost audiaţi martorii B.C.A. şi P.V. (f. 33-34).  

 Totodată, s-au depus de către reclamanta apelantă adeverinţa medicală (f. 35) şi 
scrisorile medicale aflate la f. 36,37,38, 39, 40, 41, administrându-se astfel o vastă 
probaţiune în calea de atac a apelului. 

 Instanţa de apel a respins apelul declarat de apelanta F.N. şi a menţinut dispoziţia 
instanţei de fond referitoare la exercitarea în comun a autorităţii parentale, arătând în 
considerente că în „considerarea probatoriului administrat în faţa primei instanţe” s-a stabilit 
în mod corect că nu se impune lipsirea pârâtului de dreptul de a exercita autoritatea 
parentală asupra minorei”. 

 Deşi instanţa de apel a suplimentat probaţiunea în apel la solicitarea reclamantei 
apelante, după cum am arătat în cele mai sus reţinute, nu a făcut nicio referire la această 
probaţiune şi nu a luat-o în considerare, atâta vreme cât în considerentele deciziei precizează 
că ia în considerare numai probatoriul administrat în faţa primei instanţe, fără indica 
motivele pentru care a înlăturat probaţiunea suplimentară în apel. 

 În aceste circumstanţe în care nu au fost analizate probele suplimentare administrate 
în apel, nu s-a motivat dacă au fost înlăturate unele mijloace de probă, curtea constată că 
această neanalizare a tuturor aspectelor cauzei, echivalează cu necercetarea fondului 
apelului şi nemotivarea hotărârii, ceea ce face imposibilă exercitarea controlului judiciar. 

 În plus, instanţa de apel la motivarea în drept menţionează numai dispoziţiile art. 31 
alin. 1 şi 2 din Legea nr. 272/04, deşi exercitarea autorităţii părinteşti este reglementată în 
prezent de art. 397-398 C. civil, dispoziţii legale pe care instanţa nici măcar nu le aminteşte. 

 A doua critică formulată de reclamanta apelantă în apel vizează încălcarea 
interesului minorei prin programul de vizitare stabilit de către prima instanţă şi solicită ca 
programul de vizitare să se desfăşoare în ultima sâmbătă din fiecare lună între orele 17-20, 
la domiciliul minorei. Referitor la această critică instanţa de apel arată doar că programul de 
vizitare stabilit de prima instanţă este corect, respectând interesul minorie,fără să se facă nici 
o referire concretă la criticile invocate de apelantă.   

 Întrucât decizia pronunţată în apel este  nemotivată, curtea, în temeiul art. 312 alin. 5 
Cod proc. civ., va casa decizia în aceste limite şi va dispune trimiterea cauzei spre 
rejudecarea apelului reclamantei.  

 II. Recursul pârâtului S.E.A.D., vizează stabilirea pensiei de întreţinere, însă acest 
recurs este nefondat, pentru următoarele considerente: 

 În faţa instanţei de fond pârâtul a achiesat la pretenţiile reclamantei referitoare la 
cuantumul pensiei de întreţinere, în sumă de 400 lei (f. 30). 

 Pensia de întreţinere a fost stabilită potrivit dispoziţiilor art. 271-272 Cod proc. civ., 
situaţie în care, criticile referitoare la cuantumul pensiei de întreţinere apar surprinzătoare în 
calea de atac.  
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 În faţa instanţei de fond recurentul nu a solicitat eşalonarea pensiei de întreţinere pe 
timp de 1 an şi această cerere de eşalonare a fost apreciată corect de tribunal ca fiind o 
cerere nouă, formulată numai în apel şi deci inadmisibilă, potrivit dispoziţiilor art. 294 Cod 
proc. civ. 

 În recurs pârâtul arătat că nu a reuşit să se angajeze din 2013, când s-a întors în ţară 
şi nu are venituri lunare, însă curtea constată că în recurs instanţa nu mai poate reaprecia 
starea de fapt stabilită de instanţa de apel, deoarece în recurs se pot invoca numai motive de 
neelgalitate nu şi de netemeinicie, potrivit dispoziţiilor art. 304 pct. 1-9 Cod proc. civ.,  

 Pe de altă parte, pensia de întreţinere s-a stabilit în baza acordului pârâtului, care a 
declarat că este de acord cu o pensie de întreţinere de 400 lei lunar şi nu în baza veniturilor 
lunare sau a bunurilor pe care acesta le-ar deţine, potrivit dispoziţiilor legale în materie. 

 Recurentul nu a dovedit că decizia pronunţată în apel ar fi nelegală, motiv pentru 
care, curtea constată că nu este incident nici un motiv de nelegalitate prevăzut de art. 304 
pct. 1-9 Cod proc. civ. 

 Curtea, în temeiul art. 312 Cod proc. civ., va respinge ca nefondat recursul pârâtului 
S.E.A.D.. 

 

Pensie de întreţinere datorată de părinte pentru un copil. Înţelesul noţiunii de 
„până la o pătrime din venitul părintelui” 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1207 din 8 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 681/20.03.2013 a Judecătoriei Vişeu de Sus, pronunţată în 

dosar nr. ..., s-a admis acţiunea civilă intentată de reclamantul P.G. împotriva pârâtei P.I.. 
S-a admis cererea reconvenţională formulată de pârâta P.I. şi în consecinţă:  
S-a dispus desfacerea căsătoriei încheiate între părţi la data de 22.08.2004 în faţa 

ofiţerului de stare civilă de pe lângă Primăria comunei Vişeu de Jos, din vina ambelor părţi; 
pârâta reclamantă va purta numele de „P.”, avut şi înainte de încheierea căsătoriei; s-a 
stabilit locuinţa  minorei P.C.L. născută la data de 10 iulie 2007, la locuinţa pârâtei 
reclamante, comuna Vişeu de Jos, ..., judeţul Maramureş, urmând ca autoritatea părintească 
privind pe minoră să fie exercitată de ambii părinţi, reclamant şi pârâtă. 

A fost obligat reclamantul să-i plătească pârâtei cu titlu de pensie de întreţinere pe 
seama minorei, suma de 178 lei lunar, începând cu data intentării acţiunii (12.11.2012) până 
la majorat sau noi dispoziţiuni. 

Fără cheltuieli de judecată. 
Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în considerentele 

sentinţei sale, următoarele:   
„Prin acţiunea civilă înregistrată la instanţă în dosar cu nr. de mai sus, reclamantul  

P.G. a chemat în judecată pe  pârâta P.I., solicitând   instanţei ca prin sentinţa ce o va da în 
urma administrării probelor, să dispună  desfacerea căsătoriei încheiate între părţi la data de 
22.08.2004 în faţa ofiţerului de stare civilă de pe lângă Primăria comunei Vişeu de Jos, din 
vina exclusivă a pârâtei, pârâta să îşi reia numele purtat anterior căsătoriei acela de  „P.”, 
exercitarea autorităţii părinteşti cu privire la minora P.C.L. născută la data de 10 iulie 
2007,să fie făcută de ambii părinţi, să se stabilească domiciliul minorei la domiciliul mamei, 
pârâta, urmând ca reclamantul să plătească minorei cu titlu de pensie de întreţinere, o sumă 
pe care instanţa va stabili. Nu solicită cheltuieli de judecată. 

În motivarea acţiunii reclamantul arată că s-a căsătorit cu pârâta în anul 2004, din 
căsătorie rezultând minora P.C.L.; părţile au locuit la părinţii pârâtei până în urmă cu 5 luni, 
dată de la care reclamantul a părăsit domiciliul conjugal mutându-se la părinţi, după care a 
plecat în Italia. 
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Motivele care l-au determinat să ia această hotărâre se datorează faptului că pârâta a 
intrat în relaţii extraconjugale cu un alt bărbat, şi-a schimbat comportamentul faţă de 
reclamant, constatând aceasta în urma unei vizite ce a făcut-o minorei, relaţiile 
extraconjugale fiind cunoscute şi în comunitatea din care fac parte. 

În probaţiune reclamantul a depus certificatul de naştere a minorei şi de căsătorie a 
părţilor, iar în temeiul art.614 Cod  procedură  civilă, reclamantul mandatează pe avocat 
S.C.M.L. să îl reprezinte, acesta făcând dovada rezidenţei în Italia. 

Prin întâmpinarea depusă în cauză, pârâta solicită respingerea acţiunii formulate de 
reclamant ca nefondată şi obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată, pentru 
următoarele motive: 

Cele menţionate de reclamant în acţiune, că pârâta ar avea relaţii extraconjugale, sunt 
simple supoziţii, acestea neavând acoperire în realitate. Altele sunt motivele reale pentru 
care părţile s-au despărţit în fapt. 

Odată cu întâmpinarea pârâta depune şi cerere reconvenţională, prin care solicită 
desfacerea căsătoriei încheiate între părţi, din culpa exclusivă a reclamantului pârât. 
Celelalte petite practic sunt identice cu petitele formulate de reclamant în acţiune (cu privire 
la nume,  minor, exercitarea autorităţii părinteşti, pensie de întreţinere).  

În motivarea cererii reconvenţionale pârâta reclamantă reconvenţional a  arătat că de 
circa un an de zile au început neînţelegerile dintre părţi, reclamantul a început să provoace 
în mod nejustificat scandal, să o jignească în permanenţă, adresându-i cuvinte jignitoare 
(curvă, handicapată, tâmpită), iar în una din ocazii a şi lovit-o. Reclamantul a omis să 
menţioneze în acţiune că el are o legătură extraconjugală, cu o fostă prietenă  a ei, care se 
găseşte la muncă în Irlanda, legătură care există de circa doi ani. Mai mult, reclamantul 
frecventează localuri de noapte în compania altor femei, acesta nefiind preocupat de familie, 
de întreţinerea acesteia, veniturile obţinute folosindu-le doar în interes personal. 

Pârâta mai arată că, are alte preocupări decât cele pe care le-a menţionat reclamantul, 
desăvârşindu-şi studiile, absolvind mai multe facultăţi, în prezent frecventând Facultatea de 
Farmacie şi Medicină Dentară. 

În probaţiune a depus adeverinţa de studii, diplome de licenţă, carnet de muncă. 
Instanţa, văzând susţinerile părţilor dispune autorităţii tutelare din cadrul Primăriei 

Vişeu de Jos, să efectueze în cauză anchetă socială la domiciliul menţionat de părţi. 
La termenul din 12.12.2012, instanţa a admis proba cu martori solicitată de părţi şi 

de asemenea la acelaşi termen instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la reşedinţa 
pârâtei reclamante , din municipiul Arad. 

La termenul din 30.01.2013 instanţa a audiat în cauză pe martorii propuşi de 
reclamant P. F. şi martorul P. I., propus de pârâtă. 

La acelaşi termen, faţă de solicitarea părţilor instanţa suplimentează probatoriul în 
sensul că admite proba cu câte un martor în favoarea fiecăreia din părţi, în cauză fiind audiat 
la termenul din 6.03.2013 martorul T.V., propus de reclamant iar la termenul din 20.03.2013 
audiază martora  P.I., propusă de pârâta  reclamantă. 

 Instanţa, văzând susţinerile părţilor, declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, 
anchetele psiho-sociale depuse, a reţinut următoarea stare de fapt: 

Aşa cum menţionează părţile în acţiune, respectiv în cererea reconvenţională, acestea 
s-au căsătorit în data de 22.08.2004, din căsătorie rezultând minora P.C.L.. Neînţelegerile 
dintre părţi au început în urmă cu circa un an de zile, din probele administrate rezultând 
faptul că , părţile se suspectau reciproc de infidelitate, martorii reclamantului, în declaraţia 
dată arătând că în localitate se zvonea că pârâta reclamantă reconvenţional ar frecventa 
compania altui bărbat, iar martorii propuşi de pârâta reclamantă, în declaraţia dată în faţa 
instanţei arată că reclamantul pârât ar fi avut înainte de căsătoriei legături strânse cu o altă 
femeie şi ar fi păstrat şi după căsătorie acele legături . 
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Pe acest fond neînţelegerile dintre părţi s-au agravat, aceste neînţelegeri au dus la 
certuri ce au determinat plecarea reclamantului pârât de la domiciliul conjugal, acesta fiind 
la părinţii pârâtei reclamante; după plecare de la domiciliul conjugal aşa cum rezultă din 
actele depuse, reclamantul pârât s-a stabilit în Italia. 

Faţă de starea de fapt reţinută, instanţa, a constatat că relaţiile de căsnicie dintre părţi 
sunt grav şi iremediabil vătămate, căsătoria nemaiputând continua, motiv pentru care văzând 
prevederile art. 373 lit. b, raportat, la art. 379 alin. 1 Cod civil, instanţa a admis acţiunea şi 
cererea reconvenţională, şi a  dispus desfacerea căsătoriei încheiate între părţi, din vina 
ambelor părţi, din probele administrate şi menţionate mai sus, rezultând aceasta. 

Cu privire la minor, între părţi există un consens în ceea ce priveşte exercitarea 
autorităţii părinteşti, respectiv stabilirea domiciliului minorei, motiv pentru care instanţa a 
dispus ca autoritatea părintească să fie exercitată de ambele părţi, iar locuinţa minorei să fie 
stabilit la domiciliul pârâtei  

În ceea ce priveşte obligarea reclamantului pârât la pensia de întreţinere, în cauză, 
apărătorul pârâtei reclamante a depus la dosar o statistică privind salariul minim în statele 
Uniunii Europene, solicitând ca reclamantul să fie obligat la plata unei pensii de întreţinere 
pe seama minorei , al cărui cuantum să fie calculat în funcţie de salariul minim din Italia, 
locul de rezidenţă al reclamantului pârât. 

Faţă de faptul că pârâta reclamantă nu a făcut dovada în cauză că reclamantul pârât 
ar fi salariat, ar obţine venituri în Italia, instanţa a respins acest capăt de cerere formulat de 
pârâta reclamanta reconvenţional calculând cuantumul pensiei de întreţinere la care urmează 
să fie obligat reclamantul pârât, la cuantumul salarului minim pe economie din România. 

Cu privire  la nume, instanţa a constatat că pârâta şi înainte de căsătorie purta tot 
numele de P., urmând să menţină acest nume. 

Cheltuieli de judecată nu s-au acordat, nefiind solicitate”.  
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, pârâta P.I.,   solicitând 

admiterea apelului, casarea hotărârii atacate si rejudecând, să se dispună majorarea 
cuantumului pensiei de întreţinere la care a fost obligat reclamantul-intimat şi obligarea 
intimatului la plata cheltuielilor de judecata. 

Prin notele de şedinţă, intimatul a învederat instanţei că: încă de la pronunţarea 
hotărârii instanţei de fond intimatul a contribuit la cheltuielile privind creşterea si 
întreţinerea minorei cu suma de 50 euro/luna, la care s-au adăugat pachete cu alimente si 
îmbrăcăminte, minora fiind de sărbătorile pascale in Italia la intimat. 

Prin decizia civilă nr. 274/A/19.06.2014 a Tribunalului Maramureş, pronunţată în 
dosar nr. ..., s-a admis apelul pârâtei, s-a schimbat în parte sentinţa atacată, în sensul că a 
fost obligat reclamantul P.G. la plata unei pensii lunare de întreţinere pentru minora P.C.L., 
născută la data de 10 iunie 2007, în cuantum de 200 euro lunar, începând cu data 
introducerii acţiunii: 12.11.2012 şi până la majoratul acesteia sau noi dispoziţiuni. 

Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei civile nr. 681/20.03.2013, care nu 
contravin prezentei decizii. 

A fost obligat intimatul-reclamant P.G. la plata către apelanta P.I. a sumei de 1700 
lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel.  

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

„Singura critică adusă sentinţei de către apelantă se referă la cuantumul pensiei de 
întreţinere stabilit de prima instanţă. 

Critica formulată prin motivele de apel este întemeiată, prima instanţă în mod eronat 
s-a raportat  la venitul minim pe economia naţională din România, atunci când a stabilit 
pensia de întreţinere pentru minoră, deoarece, din actele de la dosar, din probele  
administrate, rezultă că intimatul lucrează în Italia. 
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Potrivit documentelor comunicate de către Tribunalul din Brescia, conform  
Regulamentului CE  nr. 1206/2001, intimatul este angajat în Italia, la societatea M. SRL, din 
data de 27.06.2012, realizând un venit net pe statul de plată de 1440 euro în septembrie 
2013, 1.202 euro în octombrie 2013, 1.361 euro în noiembrie 2013, 1097 euro în decembrie 
2013, plus 836 euro în decembrie 2013, 1145 euro în ianuarie 2014, 1438 euro în februarie 
2014 – filele 93-104 în apel, media veniturilor pe 6 luni fiind de: 1,419,833 euro lunar. 

Codul civil arată în art. 529 că întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care 
o cerere  şi cu mijloacele celui care urmează a o plăti (alin. 1). 

Când întreţinerea  este datorată de părinte, ea se stabileşte  până la o pătrime din 
venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru doi copii  şi o jumătate pentru 3 sau 
mai mulţi copii (alin. 2) 

Cuantumul întreţinerii datorate copiilor, împreună cu întreţinerea datorată altor 
persoane, potrivit legii,  nu poate depăşi jumătate din venitul net lunar al celui obligat (alin. 
3).   

Modalităţile de executare ale obligaţiei de întreţinere sunt prevăzute în art. 530 Cod 
civil. Astfel, obligaţia de întreţinere se execută  în natură, prin asigurarea celor necesare 
traiului şi, după caz, a cheltuielilor pentru educare, învăţătură şi pregătire profesională (alin. 
1). 

Dacă obligaţia de întreţinere nu se execută de bunăvoie, în natură, instanţa de tutelă 
dispune executarea ei prin plata unei pensii de întreţinere stabilită în bani (alin. 2). 

Pensia de întreţinere se poate stabili sub forma unei sume fixe sau într-o cotă 
procentuală din venitul net lunar al celui care datorează  întreţinerea (alin. 3). 

Dispoziţiile art. 529 alin. 2 şi 3 rămân aplicabile.  
În conformitate cu dispoziţiile art. 531 Cod civil, dacă se iveşte o schimbare în ceea 

ce priveşte mijloacele celui care prestează întreţinerea şi nevoia celui care o primeşte, 
instanţa de tutelă, potrivit împrejurărilor, poate  mări sau micşora pensia de întreţinere  (alin. 
1) 

Pensia de întreţinere stabilită într-o sumă fixă se indexează de drept, trimestrial, în 
funcţie de rata inflaţiei (alin. 2). 

În conformitate cu dispoziţiile art. 527 alin. 2 Cod civil, la stabilirea mijloacelor 
celui care datorează întreţinerea se ţine seama de veniturile  şi bunurile acestuia, precum şi 
de posibilităţile de realizare a acestora; de asemenea, vor fi avute în vedere celelalte obligaţii 
ale sale. 

În speţă, intimatul nu a depus la dosar înscrisuri, nu a propus probe în dovedirea 
susţinerilor din notele de şedinţă  privind obligaţiile invocate, prin urmare nu a probat 
existenţa unor obligaţii în sensul art.527 şi 529 Cod civil. 

Plata pensiei de întreţinere  în folosul minorei, fiind o obligaţie care incumbă 
părintelui său în temeiul legii este independentă de existenţa unor cheltuieli pe care părintele 
le-ar avea de efectuat, cheltuieli provocate de acesta, sau de împrejurarea că părintele are 
sau nu legături personale  cu minorul. 

În aplicarea art. 527, 529 Cod civil, se impune a se avea în vedere principiul potrivit 
căruia copiii au dreptul să se bucure de condiţiile materiale corespunzătoare nu numai 
nevoilor lor ci şi posibilităţilor materiale ale părinţilor, indiferent dacă aceştia convieţuiesc  
sau nu.  

Împrejurările invocate de intimat prin notele de şedinţă nu sunt de natură să justifice 
posibilitatea de a fi afectate creşterea şi educarea minorei şi contribuţia tatălui la îngrijirea 
minorei. 

Intimatului îi revine  obligaţia legală de a contribui la creşterea  şi educarea minorei, 
iar cuantumul  contribuţiei  se stabileşte  în funcţie de venitul  net al intimatului, fiind 
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irelevante cheltuielile  asumate de intimat în pofida faptului că o are în întreţinere pe 
minoră. 

La stabilirea cuantumului pensie de întreţinere se impune a se avea în vedere vârsta 
minorei şi nevoile acesteia, în vederea asigurării unei creşteri şi dezvoltări armonioase.  

Aşa fiind, în baza art. 296 Cod procedură civilă 1865, tribunalul va admite apelul 
declarat de către apelanta-pârâtă P.I.  şi va schimba în parte sentinţa atacată, în sensul 
stabilirii pensiei de întreţinere în sarcina intimatului P.G.  pentru minora  P.C.L. la suma de 
200 euro lunar, începând cu data introducerii acţiunii: 12 noiembrie 2012 şi până la majorat 
sau noi dispoziţiuni. 

Vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu contravin prezentei decizii. 
În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură civilă 1865, intimatul va fi obligat  la plata 

către apelantă a sumei de 1700 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel, reprezentând: 
1500 lei onorariu de avocat  şi 200 lei costul traducerilor din limba italiană, cheltuieli de 
judecată justificate cu chitanţele aflate la dosarul de apel  filele 165-166. 

Intimatul datorează cheltuielile de judecată solicitate de apelantă, fiind irelevantă 
poziţia sa exprimată  abia prin notele de şedinţă depuse la dosar  în data de 12.05.2014. 
Intimatul nu a fost de acord cu admiterea apelului la prima zi de înfăţişare iar în materia 
obligaţiilor de întreţinere intimatul este de drept pus  în întârziere, nefiind aplicabile 
dispoziţiile art. 275 Cod procedură civilă 1865”.  

Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen legal, pârâta P.I., solicitând 
admiterea recursului, modificarea hotărârii atacate, în sensul obligării intimatului P.G. la 
plata pensiei de întreţinere în favoarea minorei P.C.L. (născută la 10.07.2007), într-un 
cuantum de 395 euro lunar, începând cu data introducerii acţiunii (12.11.2012) si până la 
majorat sau noi dispoziţiuni. Cu obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata in 
cuantum de 1000 lei (onorar avocat conform chitanţei anexate). 

În motivarea recursului s-a arătat că prin decizia civilă atacată a fost admis apelul 
declarat de pârâtă  împotriva sentinţei apelate care a fost schimbată în parte în sensul 
obligării intimatului P.G. la plata în favoarea fiicei sale, P.C.L., a sumei de 200 euro/luna 
începând cu data intentării acţiunii si până la majorat sau noi dispoziţiuni. 

Hotărârea atacata este nefondata pentru următoarele considerente: 
Aşa cum s-a arătat mai sus, instanţa fondului, Judecătoria Vişeu de Sus, l-a obligat 

iniţial pe intimat la plata unei pensii de întreţinere in favoarea minorei intr-un cuantum de 
178 lei, urmare a faptului ca intimatul a susţinut in permanenţă ca nu lucrează in Italia si ca 
nu realizează venituri cu toate ca intimatul nu s-a prezentat la niciun termen si se cunoştea 
ca el este plecat la munca in Italia. 

Drept urmare, instanţa de fond a avut drept criteriu de apreciere si stabilire al 
cuantumului pensiei de întreţinere salariul minim pe economia naţionala. 

Fiind nemulţumita de hotărârea pronunţată, pârâta a declarat apel in cauza, apel 
admis prin decizia civilă nr. 274/A/2014 a Tribunalului Maramureş, care a decis obligarea 
intimatului la plata unei pensii de întreţinere în cuantum de 200 euro/luna. 

Pentru a pronunţa aceasta hotărâre, instanţa de apel a avut in vedere răspunsul 
Tribunalului din Brescia, urmare a solicitării adresate in conformitate cu dispoziţiile 
Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1206/2011 privind cooperarea intre 
instanţele statelor membre ale U.E. in domeniul obţinerii de probe in materie civila sau 
comerciala. 

În acest sens, instanţa de apel a stabilit ca intimatul are o medie a veniturilor în 
perioada septembrie 2013 - februarie 2014 de 1419,833 euro, ceea ce a condus ca la 
pronunţarea hotărârii sa fie stabilit un cuantum al pensiei de întreţinere de 200 euro lunar. 

În motivarea hotărârii au fost invocate dispoziţiile art. 529, 531, 527 alin. 2 C.civ. si 
s-a stabilit ca, potrivit dispoziţiilor legale amintite, întreţinerea datorata de către părinte se 
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stabileşte pana la !4 din venitul sau lunar net si nu poate depăşi jumătate din venitul net 
lunar al celui obligat. 

Totuşi instanţa, dintr-o regretabila eroare, a calculat greşit media veniturilor nete ale 
intimatului pentru perioada Septembrie 2013 - Februarie 2014 in condiţiile in care la dosarul 
cauzei exista un act din care rezulta ca venitul net total al intimatului este de 9501,73 euro 
(septembrie 2013 - 1403,43 euro, octombrie 2013 - 1403,43 euro, noiembrie 2013 - 1536,62 
euro, decembrie 2013 - 2362,45 euro, ianuarie 2014 - 1381,28 euro si februarie 2014 - 
1414,52 euro). 

Astfel media veniturilor nete realizate de către intimat pe cele 6 luni este de 1583,62 
euro si nicidecum 1419,833 euro, ceea ce conduce spre un cuantum al maxim al pensiei de 
întreţinere de 395,90 euro. 

Raportat la datele din dosarul cauzei, la opoziţia constanta a intimatului până înainte 
de finalizarea cauzei este necesar ca pensia de întreţinere sa fie stabilita la un cuantum 
majorat având in vedere interesul superior al minorei, cât şi dispoziţiile art. 1 alin. 1, art.2 
alin. 1 şi 2, art. 5, art. 30 alin. 2 si art. 31 alin. 1 si 2 din Legea nr. 272/2004 . 

Prin întâmpinarea formulată în cauză, intimatul reclamant P.G. a solicitat 
respingerea recursului ca nefondat, pentru următoarele motive: 

Conform art. 527 alin. 2 din NCC, la stabilirea mijloacelor celui care datorează 
întreţinere, se tine seama de veniturile si bunurile acestuia, precum si de posibilitatea de 
realizare a acestora, urmând sa fie avute in vedere si celelalte obligaţii ale sale.  

In ce priveşte solicitarea recurentei de stabilire a pensiei de întreţinere la nivelul 
sumei de 395 euro/luna, se învederează instanţei ca acesta este un cuantum maxim ori, in 
speţa de fata, raportat la nevoile minorei si la posibilităţile de achitare a acestei sume de 
către reclamant, este exagerat de mare. 

În lunile de vara, reclamantul înregistrează venituri conform adeverinţei de venit 
comunicata de societatea angajatoare, iar in lunile de iarna, salariul este mult diminuat. 

In adeverinţa de venit aflata la dosarul cauzei a fost indicat inclusiv al 13-lea salar, la 
calcularea mediei veniturilor fiind luat in considerare si acest salar, ceea ce considera 
intimatul că nu este corect. 

Câtă vreme acest calcul se refera de fapt la 13 luni (incluzând si venitul conform 
celui de-al 13-lea salar) este normal ca media veniturilor sa fie foarte mare. 

Chiar si aşa, reclamantul a înţeles să nu atace cu recurs hotărârea pronunţata de 
Tribunalul Maramureş, fiind de acord a plăti pensie de întreţinere in cuantum de 200 euro, 
insa recurenta, profitând de buna credinţa a acestuia, faţă de minora, forţează lucrurile, 
solicitând suma maxima. 

Recursul este nefondat. 
Recurenta a susţinut că decizia Tribunalului Maramureş este nelegală, prin prisma 

art. 304 pct. 9 C.pr.civ., coroborat cu art. 529, art. 531 şi art. 527 alin. 2 C.civ., motivat pe 
faptul că, dintr-o regretabilă eroare de calcul, instanţa a calculat greşit media veniturilor nete 
ale intimatului pentru perioada septembrie 2013 - februarie 2014, în condiţiile în care, la 
dosarul cauzei, exista un act din care rezulta clar că venitul net total al intimatului este de 
9.501,73 Euro, astfel încât, media veniturilor nete realizate de intimat pe cele 6 luni este de 
1.583,62 euro, şi nicidecum de 1.419,833 euro, cum eronat a calculat instanţa de apel. 

La termenul de judecată din data de 08.10.2014, Curtea, din oficiu, a invocat 
excepţia inadmisibilităţii acelor motive de recurs prin care se critică calculul matematic 
eronat efectuat de către instanţa de apel, respectiv, prin care se invocă regretabila eroare de 
calcul matematic săvârşită de către Tribunal, excepţie care urmează să fie admisă, în temeiul 
art. 316 C.pr.civ., rap. la art. 137 alin. 1 C.pr.civ., motivat pe următoarele considerente: 

Susţinerile recurentei, cu privire la cuantumul total al venitului net realizat de 
intimat, astfel cum acesta este atestat de înscrisul de la fila 96 dosar apel, respectiv, cu 
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privire la media veniturilor nete realizate de către intimat în perioada celor 6 luni evidenţiate 
în acelaşi înscris, sunt reale, însă, ele nu pot face obiect al analizei în prezentul demers 
procesual, întrucât, aceste critici nu se circumscriu unor motive de veritabile nelegalitate ale 
hotărârii recurate, dintre cele la care face trimitere expresă şi limitativă textul art. 304 pct. 9 
C.pr.civ. 

Astfel, prin eroarea de calcul matematic săvârşită de către instanţa de apel nu s-a 
încălcat sau aplicat greşit legea, iar prin această eroare de calcul hotărârea pronunţată nu a 
fost lipsită de temei legal. 

Toate aceste critici din recurs, prin care se invocă eroarea de calcul matematic 
săvârşită de către instanţa de apel se circumscriu, în mod cert, nu unor motive de nelegalitate 
a hotărârii recurate, ci unor motive întemeiate pe dispoziţiile art. 281 C.pr.civ., reprezentând 
practic critici ce vizează îndreptarea unei erori materiale de calcul matematic strecurată în 
decizia instanţei de apel. 

Aşa fiind, în privinţa acestor critici din recurs, care se circumscriu dispoziţiilor art. 
281 C.pr.civ., şi care, pe cale de consecinţă, nu pot fi analizate în cadrul prezentului recurs, 
Curtea va admite excepţia inadmisibilităţii, invocată la termenul de judecată din 08.10.2014. 

În ceea ce priveşte susţinerea recurentei, în sensul că este în interesul superior al 
minorei – prin prisma art. 1 alin. 1, art. 2 alin. 1 şi 2, art. 5, art. 30 alin. 2 şi art. 31 alin. 1 şi 
2 din Legea nr. 272/2004 -, ca pensia de întreţinere să fie stabilită la un cuantum majorat, de 
395,90 euro (reprezentând ¼ din media veniturilor nete realizate de intimat în termenul de 6 
luni, şi care este de 1.583,62 euro), Curtea constată că aceasta este nefondată prin prisma art. 
529 C.civ., text legal care prevede în alinatul 1 că întreţinerea este datorată potrivit cu 
nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui care urmează a o plăti, iar atunci când 
întreţinerea este datorată de părinte – potrivit aliniatului 2 -, ea se stabileşte până la o 
pătrime din venitul său lunar net pentru un copil. 

Prin urmare, întreţinerea datorată de către părinte pentru un singur copil poate fi 
stabilită până la o pătrime din venitul lunar net al părintelui, iar în niciun caz în cuantum de 
fix o pătrime, la stabilirea acestui cuantum de până la o pătrime instanţa urmând să ţină 
seama atât de nevoia celui care cere pensia de întreţinere, cât şi de mijloacele celui care 
urmează a o plăti. 

Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor anterior expuse şi a prevederilor art. 312 
alin. 1 C.pr.civ., Curtea va respinge prezentul recurs. 

Intimatul nu a solicitat cheltuieli de judecată în recurs. 
 

Expropriere. Aplicarea legii în timp. Termen de contestare a hotărârii de 
stabilire a despăgubirilor. Înţelesul noţiunii de „finalizare a procedurii de expropriere” 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 917 din 7 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 26 din 16 ianuarie 2014 pronunţată de Tribunalul Cluj în 

dosarul nr. …/2013 s-a respins excepţia autorităţii de lucru judecat. 
S-a admis excepţia tardivităţii. 
S-a respins acţiunea formulată de reclamanta SC B. SRL CLUJ împotriva pârâtului 

Statul Român prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România 
SA. 

Pentru a hotărî astfel prima instanţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 248 Cod 
pr.civ, a analizat cu precădere excepţiile invocate. 

În cea ce priveşte ordinea soluţionării acestora, instanţa a apreciat că mai întâi se 
impune a fi analizată excepţia autorităţii de lucru judecat, şi apoi excepţia tardivităţii 
formulării contestaţiei. 
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Analizând excepţia autorităţii de lucru judecat, instanţa a apreciat că aceasta este 
neîntemeiată raportat la actele aflate la dosar şi la disp.431 alin 1 Cod pr.civ.  

Potrivit disp. legale reţinute mai sus, autoritatea de lucru judecat presupune ca litigiul 
purtat anterior între părţi, soluţionat irevocabil, să fi avut acelaşi obiect. 

Or, aşa cum rezultă din schiţa aflată la fila 159 dosar …/117/2011 al Tribunalului 
Cluj, acvirat la prezentul dosar), în litigiul anterior reclamanta a solicitat despăgubiri pentru 
porţiunea aflată la vest de viaduct, pe când în litigiul de faţă solicită despăgubiri pentru 
porţiunea adiacentă viaductului, situată la est de acesta. 

Astfel, în mod evident nu există similitudine de obiect, şi astfel nici autoritate de 
lucru judecat. 

Din aceste considerente excepţia a fost respinsă. 
În schimb, excepţia tardivităţii formulării contestaţiei a apreciat-o întemeiată. 
Contestatoare a solicitat despăgubiri suplimentare raportat la cele ce i-au fost 

acordate prin Hotărârea de stabilire a despăgubirilor nr. 19 din data de 23 august 2010. 
La data emiterii acestei Hotărâri de stabilire a despăgubirii era în vigoare Legea nr. 

198/2004, astfel cum aceasta a fost modificata prin Legea 184 /2008. Potrivit art. 9 din 
Legea nr. 198/2004:„expropriatul nemulţumit de cuantumul despăgubirii ... se poate adresa 
instanţei judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la data la care i-a fost 
comunicată hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii, sub sancţiunea decăderii…” 

Legea nr. 255/2010 a fost publicata în MO nr. 853/20.12.2010 şi a intrat în vigoare la 
data de 23 decembrie 2010. Potrivit art. 32 din această lege: "în cazul procedurilor de 
expropriere aflate în curs de desfăşurare, pentru continuarea realizării obiectivelor, se aplică 
prevederile prezentei legi". 

Aşadar, prevederile acestei legii nu se aplica procedurilor de expropriere finalizate 
anterior intrării ei în vigoare.  

În speţă, procedura de expropriere aprobată prin Hotărârea 19/23.10.2010 era 
finalizată la data intrării în vigoare a Legii 255/2010. Împrejurarea că acest act a fost 
comunicat părţii într-un moment în care Legea nr.255/2010 era în vigoare, nu supune 
hotărârea căilor de atac şi termenelor cuprinse în legea în vigoare la data comunicării, ci 
acestea rămân supuse legii de la data emiterii sale. 

Astfel, contestaţia fiind introdusă cu depăşirea termenului de 30 de zile de la 
comunicare, care în mod era făcută la data de 18.11.2011, când a fost înregistrată acţiunea 
nr. 1370/117/2011 pe rolul Tribunalului Cluj, în temeiul art. 248, 185 Cod pr.civ. şi art. 9 
din Legea 198/2004, a fost admisă excepţia tardivităţii, şi în consecinţă a f ost respinsă 
acţiunea. 

 Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamanta SC B. SRL CLUJ solicitând 
admiterea apelului, anularea sentinţa apelată, respingerea excepţiei tardivităţii acţiunii 
introductive de instanţă invocată de către intimatul Statul Român prin Compania Naţională 
de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A., şi pe cale de consecinţă trimiterea 
cauzei spre rejudecare pe fond şi obligarea intimatului la suportarea cheltuielilor de judecată 
ocazionate de acest proces. 

În motivarea apelului, reclamanta a arătat că prin sentinţa apelată instanţa a înţeles să 
admită excepţia tardivităţii acţiunii invocată de pârâtă, respingând astfel acţiunea, reţinând 
următoarele: „Legea nr.255/2010 a fost publicată în MO nr.853/20.12.2010 şi a intrat în 
vigoare la data de 23 decembrie 2010. Potrivit art.32 din această lege - în cazul procedurilor 
de expropriere aflate în curs de desfăşurare, pentru continuarea realizării obiectivelor, se 
aplică prevederile prezentei legi. Aşadar, prevederile acestei legi nu se aplică procedurilor 
de expropriere finalizate anterior intrării ei în vigoare. În speţă procedura de expropriere 
aprobată prin Hotărârea nr. 19/23.10.2010 era finalizată la data intrării în vigoare a Legii 
nr.255/2010.", soluţie pe care a considerat-o ca fiind eronată, pentru cele ce urmează: 
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Art. 44 alin. (3) din Constituţia României dispune după cum urmează: „Nimeni nu 
poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă 
şi prealabilă despăgubire". Având în vedere gravitatea ingerinţei statului raportat la 
necesitatea respectării dreptului de proprietate privată recunoscut chiar prin Constituţie, este 
cât se poate de firesc ca întreaga procedură a exproprierii pentru cauză de utilitate publică să 
se concentreze - sau, în tot cazul, să nu neglijeze - cele mai importante două aspecte ale 
acesteia: transferul dreptului de proprietate din patrimoniul persoanelor de drept privat 
expropriate în patrimoniul statului expropriator dar, în egală măsură, şi despăgubirea 
corelativă la care primii sunt îndreptăţiţi. Mai mult, însuşi legiuitorul constituţional, tocmai 
având în vedere gravitatea imixtiunii statului în circuitului civil privat, a impus două condiţii 
importante legate de această despăgubire: (1) aceasta sa fie „dreapta" şi (2) despăgubirea să 
fie „prealabilă". Este, deci, de necontestat faptul că legiuitorul, atât prin dispoziţiile 
constituţionale relevante, cât şi prin cele prevăzute în legi speciale (de pildă, Legea nr. 
33/1994, republicată) a privit permanent problema despăgubirii celui expropriat ca fiind una 
de primă importanţă. 

În atare condiţii, este absurd a se susţine faptul că procedura exproprierii - permisă 
de Constituţie şi reglementată pe larg de legi speciale - s-ar putea finaliza înainte de a se 
lămuri definitiv toate chestiunile care ţin de una din cele două componente importante ale 
procedurii, respectiv despăgubirea expropriatului. Deşi este adevărat că, din nefericire, nici 
Legea nr. 198/2004 (actualmente abrogată), nici actuala Lege nr. 255/2010 nu delimitează 
cu exactitate limitele temporale ale procedurii de expropriere, însă, pe cale jurisprudenţială, 
instanţele naţionale au făcut distincţie între etapa administrativă a procedurii de expropriere 
şi etapa judiciară a procedurii de expropriere. Cu alte cuvinte, pe cale pretoriană, s-a statuat 
că ambele etape - atât cea administrativă, cât şi cea derulată în faţa instanţelor de judecată - 
fac parte deopotrivă din procedura exproprierii. Este, de altfel, firesc să fie aşa întrucât, de 
cele mai multe ori, în etapa judiciară se tinde la reglarea cuantumului despăgubirilor 
acordate expropriatului, în condiţiile în care, aşa cum a arătat, nu se poate vorbi despre o 
expropriere legală fără o dreaptă şi prealabilă despăgubire. 

Raportat la cele mai sus arătate, a considerat că este neavenită susţinerea primei 
instanţe reţinută în sentinţa apelată, potrivit căreia, în speţă, procedura de expropriere 
aprobată prin Hotărârea nr. 19/23.10.2010 era finalizată la data intrării în vigoare a Legii nr. 
255/2010, în condiţiile în care, la acest moment, nu doar că expropriatul nu a avut încă 
ocazia de a contesta judiciar cuantumul despăgubirilor - cu alte cuvinte, de a intra în etapa 
judiciară a procedurii exproprierii -, dar nici măcar nu i s-a comunicat încă Hotărârea nr. 
19/23.10.2010 - altfel spus, încă nu s-a încheiat etapa administrativă a procedurii -. Sub 
acest aspect, este profund criticabilă susţinerea primei instanţe conform căreia procedura de 
expropriere din speţă era deja finalizată la data intrării în vigoare a Legii nr. 255/2010. 

Având în vedere cele mai sus arătate, dat fiind că procedura exproprierii nu avea cum 
să se considere încheiată mai înainte de a se realiza comunicarea Hotărârii de stabilire a 
despăgubirilor nr. 19 din data de 23 august 2010, a apreciat că în speţă sunt incidente 
dispoziţiile art. 32 din Legea nr. 255/2010 care dispun astfel: „În cazul procedurilor de 
expropriere aflate în curs de desfăşurare, pentru continuarea realizării obiectivelor, se aplică 
prevederile prezentei legi", iar pe cale de consecinţă termenul de contestare este cel prevăzut 
de art.22 din Legea nr.255/2010, adică termenul general de prescripţie, termen ce curge de 
la comunicarea hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirilor. Pentru a se reţine 
incidenţa acestor dispoziţii, a reiterat faptul că nimeni nu a contestat momentul comunicării 
Hotărârii nr. 19 la care s-a referit anterior. De altfel, chiar instanţa prin sentinţa pronunţată 
în acest dosar a reţinut acest aspect: „împrejurarea că acest act (Hotărârea nr. 19 - s.n.) a fost 
comunicat părţii într-un moment în care Legea nr. 255/2010 era în vigoare, nu supune 
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hotărârea căilor de atac şi termenelor cuprinse în legea în vigoare la data comunicării, ci 
acestea rămân supuse legii de la data emiterii sale."  

Acest fragment extras din sentinţa apelată, dincolo de a avea meritul de a recunoaşte 
comunicarea hotărârii de stabilire a despăgubirilor ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 
255/2010, este criticabil, în sensul că face o interpretare greşită a legii. Concret, instanţa 
pare să facă trimitere la dispoziţiile art. 27 din actualul Cod de procedură civilă [fostul art. 
725 alin. (3)] în ceea ce priveşte starea de fapt din speţă. Art. 27 dispune: „Hotărârile rămân 
supuse căilor de atac, motivelor şi termenelor prevăzute de legea sub care a început 
procesul". Prima instanţă, din cauza unei nefericite coincidenţe terminologice, a făcut o 
confuzie între hotărârile de stabilire a despăgubirilor date în cadrul procedurilor de 
expropriere şi hotărârile judecătoreşti, la care se referă art. 27 C. proc. civ.. Faptul că art. 27 
- şi, pentru aceleaşi motive, şi art. 725 alin. (3) C. proc. civ. 1865 - se referă doar la 
hotărârile judecătoreşti este dincolo de orice dubiu. Din chiar formularea art. 27 C. proc. 
civ., reiese că acesta se referă la acele hotărâri pronunţate în cursul unor procese; iar printr-
un „proces" desigur că trebuie să se înţeleagă acea procedură care se desfăşoară în faţa unei 
instanţe de judecată sau a unui organ cu activitate jurisdicţională, în condiţii de legalitate, 
oficialitate dar mai ales contradictorialitate. Or, este indubitabil că hotărârea de stabilire a 
despăgubirilor este departe de a fi dată într-un asemenea cadru riguros, care impune 
garantarea unor principii specifice procesului civil. 

Raportat la dispoziţiile legale arătate, a considerat că instanţa de fond a fost legal 
investită, cererea de chemare în judecată fiind formulată în termenul legal. 

Prin întâmpinarea înregistrată la data de 5 iunie 2014 pârâtul intimat COMPANIA 
NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A. 
BUCUREŞTI - D.R.D.P. CLUJ a solicitat respingerea apelului ca nefondat, cu consecinţa 
menţinerii sentinţei apelate ca fiind temeinică şi legală. 

Examinând sentinţa apelată prin prisma motivelor de apel invocate şi a apărărilor 
formulate, Curtea reţine următoarele: 

 Raportat la starea de fapt, Curtea reţine că prin hotărârea nr. 19 emisă la data de 23 
august 2010 de către intimată  au fost stabilite în favoarea apelantei reclamante despăgubiri 
în cuantum de 34.398 lei. 

 Hotărârea a fost comunicată apelantei, prin scrisoare recomandată, la data de 
19.01.2011. 

 Între cele două termene menţionate a intervenit o lege nouă : la data emiterii 
hotărârii era în vigoare Legea 198/2004, iar la data comunicării acesteia era în vigoare 
Legea 255/2010, termenul în care putea fi atacată decizia de stabilire a despăgubirilor fiind 
reglementat diferit: 30 de zile de la data comunicării sub imperiul legii vechi şi termenul 
general de prescripţie sub regimul legii noi. 

 În mod evident,aşadar, litigiul se poartă asupra modului de aplicare al legii în timp.  
 Instanţa de fond a reţinut ca fiind relevant în cauză conţinutul art. 32 din Legea 

255/2010: "în cazul procedurilor de expropriere aflate în curs de desfăşurare, pentru 
continuarea realizării obiectivelor, se aplică prevederile prezentei legi.” Disputa dintre părţi 
s-a purtat aşadar cu privire la înţelesul noţiunii de finalizare a procedurii de expropriere, în 
funcţie de acesta stabilindu-se şi legea aplicabilă. 

 Din punctul de vedere al Curţii, art. 32 precitat nu face însă altceva decât să 
reglementeze în mod coerent  situaţia unei activităţi unitare, care presupune însă mai multe 
etape. Sensul acestei reglementări este acela de a permite aplicarea legii noi acţiunilor care, 
deşi sunt încorporate procedurii exproprierii începute sub legea veche, sunt însă efectuate 
după intrarea în vigoare a legii noi, menţionând legiuitorul că legea nouă se aplică „pentru 
continuarea realizării obiectivelor”. Ca atare, indiferent dacă procedura de expropriere a fost 
sau nu finalizată, legea nouă nu se va aplica drepturilor şi obligaţiilor ce s-au născut deja sub 
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imperiul legii vechi, o interpretare contrară neputând fi admisă în condiţiile se aduce 
atingere în acest mod principiului constituţional al neretroactivităţii legii. 

 Mai simplu spus, drepturilor născute sub legea veche le rămân aplicabile normele 
acesteia, iar celor născute după intrarea în vigoare a legii noi li se aplica prevederile acestei 
legi, chiar dacă procedura exproprierii a început sub legea veche. 

 Ca atare, ceea ce trebuie stabilit în această cauză este data la care s-a născut dreptul 
apelantei reclamante la contestarea deciziei sale, fiind posibile două variante: data emiterii 
sale sau data comunicării sale. 

 Chiar dacă aparent răspunsul tinde spre cea de a doua variantă, Curtea notează că 
obligaţia comunicării deciziei nu poate fi echivalată per se  cu momentul naşterii dreptului 
de a ataca această hotărâre, semnificaţia acestei date fiind aceea a momentului din care 
începe să curgă termenul pentru atacarea deciziei, la expirarea căreia se stinge dreptul 
conferit de lege. Această dată  semnifică aşadar nu momentul naşterii dreptului de a ataca 
hotărârea, ci reprezintă punctul de calcul al termenului în care acest drept se va stinge.  

 Este firesc ca, de regulă, posibilitatea exercitării acestui drept să se nască la 
comunicarea hotărârii, când se prezumă că partea interesată a luat cunoştinţă de conţinutul 
ei, însă nimic nu împiedică partea să atace hotărârea chiar înainte de acest moment, cu 
singura condiţie ca decizia să fie definitivă, adică să nu mai poată fi revocată de emitentul 
său şi să fie aptă de a produce efecte juridice. A echivala data comunicării cu data naşterii 
dreptului la acţiune ar însemna să permiţi naşterea unor drepturi şi obligaţii ce afectează 
destinatarul acestui act – între perioada emiterii şi perioada comunicării – fără a-i recunoaşte 
şi dreptul de a ataca hotărârea, chestiune ce nu poate fi admisă.  

 În consecinţă, esenţial în dezlegarea prezentului litigiu este stabilirea momentului în 
care decizia de stabilirea a despăgubirilor îşi produce efectele, mai precis dacă există 
consecinţe juridice ale acesteia în perioada anterioară comunicării sale destinatarului. 

 În stabilirea acestui moment, Curtea reţine că decizia de stabilire a despăgubirilor 
este, fără îndoială, un act administrativ, aşa cum susţine apelanta. Neîndoielnic este însă şi 
faptul că acest act are o reglementare specifică, derogatorie de la normele de drept comun în 
materia contenciosului administrativ. 

 Or, din analiza prevederilor Legii 198/2004, lege în vigoare la data emiterii actului, 
este evident că această decizei îşi producea efectele anterior comunicării sale. Relevante 
sunt acest aspect sunt prevederile art. 8 care arată că plata despăgubirilor de face în termen 
de cel mult 90 de zile de la data emiterii. Termenul de plată curge aşadar de la emitere şi 
este independent şi de comunicarea şi de posibila atacare a decizei. Este aşadar dincolo de 
orice îndoială că decizia de stabilirea a despăgubirilor îşi produce efectele chiar de la data 
emiterii sale. 

 Mai mult, art.9 alin.3 prevede posibilitatea atacării acestei decizii chiar şi în lipsa 
comunicării sale, stabilind un termen distinct de 3 ani ce curge de la data afişării decizei. 

 Rezultă aşadar cu prisosinţă din textele amintite că dreptul de a ataca hotărârea de 
stabilirea a despăgubirilor se naşte chiar din momentul emiterii sale, data comunicării 
stabilind doar momentul din care începe să curgă termenul de atac, cu consecinţa stingerii 
acestui drept în momentul îndeplinirii sale. 

 Aşa fiind, legea aplicabilă termenului de atacare a hotărârii este legea sub care s-a 
născut acest drept, şi anume cel prevăzut de art. 9 alin.3 din Legea 198/2004. 

 Concluzia anterioară are în vedere şi alte argumente. Principiul neretroactivităţii legii 
în timp împiedică ca, printr-o lege nouă, să se aducă atingere unor drepturi deja născute sub 
imperiul unei alte legi. Situaţia de fapt dezbătută în prezenta cauză poate fi înţeleasă mai 
uşor dacă analizăm o situaţie în care legea nouă nu prevede un termen mai îndelungat, ci 
dimpotrivă, sau, mai mult, suprimă un astfel de drept. În mod evident nu poate fi admis ca o 
astfel de lege să fie aplicabilă unor decizii emise sub imperiul legii vechi, suprimând 
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drepturi recunoscute de aceasta. Identitatea de raţiune impune însă utilizarea aceloraşi 
argumente şi în situaţia contrară, cum este cea de faţă, cu atât mai mult cu cât drepturile sunt 
văzute în dualitatea drept –obligaţii : dreptului de atac al persoanei îndreptăţite la plata 
despăgubirilor îi corespunde dreptul emitentului actului de a-l considera pe acesta decăzut 
din acest drept, prin raportare la termenele prevăzute sub imperiul legii sub care acesta s-a 
născut.  

 În consecinţă, faţă de ansamblul considerentelor expuse mai sus, Curtea reţine că în 
mod judicios instanţa de fond a admis excepţia tardivităţii, cu consecinţa respingerii acţiunii, 
motiv pentru care, în temeiul art. 480 alin.1 C.pr.civilă, va respinge ca nefondat apelul de 
reclamanta SC B. SRL CLUJ. 

 

Expropriere. Hotărâre emisă de comisia de expropriere. Atacare. Limitele 
controlului judecătoresc 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1133 din 24 septembrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 1155/17.04.2014 pronunţată de Tribunalul Sălaj a fost 

respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei B.L. şi excepţia 
inadmisibilităţii invocate de pârâtul Statul Român prin Compania Naţională de Autostrăzi 
şi Drumuri Naţionale din România, a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive 
a Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 255/2010 din Comuna M., judeţul Sălaj, invocată de 
pârâtul Statul Român prin C.N.A.D.R, a fost respinsă cererea formulată în contradictoriu 
cu pârâta comisia pentru aplicarea legii 255/2010 de pe lângă Consiliul Local M., a fost 
admisă în parte, acţiunea formulată şi precizată de reclamanta B.L., în contradictoriu cu 
pârâtul Statul Român Prin Compania Naţională De Autostrăzi Şi Drumuri Naţionale Din 
România, şi în consecinţă s-a dispus modificarea Hotărârii Comisiei pentru aplicarea Legii 
nr. 255/2010 din Comuna M., judeţul Sălaj cu nr. 2/24.04.2012 şi a fost stabilit cuantumul 
despăgubirii cuvenite pentru imobilul expropriat identificat cu nr. cadastral 672, în 
suprafaţă de 441 mp, la suma de 643 lei.  

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a respins excepţia lipsei calităţii 
procesuale active a reclamantei, reţinând că potrivit sentinţei civile nr. 784/23.06.2009 a 
Judecătoriei Şimleu Silvaniei pronunţată în dosarul nr. .../309/2008 a fost admisă acţiunea 
reclamantei B.L. în contradictoriu cu pârâta M.M., hotărârea ţinând loc de act autentic de 
vânzare-cumpărare pentru terenul în suprafaţă de 4600 mp înscris în titlul de proprietate 
29202/59175/1995. 

 Chiar pârâtul a indicat că persoana îndreptăţită, ce dovedeşte că deţine un drept real 
asupra imobilului are calitate procesuală pentru a solicita majorarea despăgubirilor. Raportat 
la faptul că potrivit dispoziţiile art. 2 alin. 2 şi 3 coroborat cu art. 23 din Legea nr. 255/2010 
litigiile în materie de expropriere (inclusiv pentru stabilirea întinderii despăgubirilor) se 
judecă în contradictoriu cu Statul Român reprezentat prin CNADNR, instanţa a admis 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 255/2010 din 
Comuna M., judeţul Sălaj şi ca urmare, a respins cererea formulată în contradictoriu cu 
această pârâtă. 

Excepţia inadmisibilităţii cererii de modificare a hotărârilor emise de Comisia pentru 
aplicarea Legii nr. 255/2010 a fost apreciată ca neîntemeiată şi a fost respinsă, potrivit art. 
22 din Legea nr. 255/2010 expropriatul nemulţumit de cuantumul despăgubirii prevăzute la 
art. 19 se poate adresa instanţei judecătoreşti competente, fără a putea contesta transferul 
dreptului de proprietate către expropriator asupra imobilului supus exproprierii, iar 
exercitarea căilor de atac nu suspendă efectele hotărârii de stabilire a cuantumului 
despăgubirii şi transferului dreptului de proprietate. 

 29 



Prin acţiunea formulată, reclamanta nu a contestat transferul dreptului de proprietate, 
ci a solicitat doar majorarea despăgubirilor stabilite prin hotărârile menţionate. În acest 
context, controlul de legalitate priveşte doar stabilirea întinderii despăgubirilor. Cum 
stabilirea despăgubirilor s-a făcut prin hotărâre, în cazul modificării întinderii despăgubirilor 
s-a modificat în mod corelativ şi hotărârea numai sub acest aspect.  

 Prin Hotărârea nr. 2/24.04.2012 au fost stabilite despăgubiri pentru imobilul 
expropriat identificat cu nr. cadastral 672, în suprafaţă de 441 mp, în sumă de 481, 79. 

 În cauză au fost întocmite două rapoarte de expertiză, unul întocmit la data de 
14.02.2013 şi cel de-al doilea la data de 14.01.2014. 

 Din raportul întocmit de experţii ing. P.S., I.A. şi A.D.I.P. a rezultat o valoare a 
terenului expropriat de 2, 49 euro/mp (sau 10, 92 lei/mp). 

 Potrivit celui de-al doilea raport de expertiză tehnică judiciară întocmit de comisia de 
experţi formată din C.G., P.T. şi D.M., a rezultat că valoarea terenului expropriat, este de 1, 
25 lei/ mp la care s-a adăugat un prejudiciu de 15%. 

 Instanţa a apreciat că cel de-al doilea raport de expertiză întocmit la data de 
14.02.2014 reflectă preţul de circulaţie al terenului expropriat. 

 Pentru această concluzie, instanţa a reţinut că cel de-al doilea raport de expertiză a 
luat în calcul şi preţul stabilit prin contractele de vânzare - cumpărare autentice, în timp ce în 
primul raport s-au avut în vedere doar două promisiuni de vânzare - cumpărare sub 
semnătură privată încheiate în anul 2011 şi respectiv 2012, menţionându-se că nu s-au luat 
în considerare alte contracte doar pentru că preţul de vânzare a fost mai mic. Instanţa a mai 
luat în considerare că preţul prezentat în cel de-al doilea raport de expertiză se poate corela 
şi cu cel prezentat în grila notarilor publici, că terenurile sunt situate în extravilan, iar preţul 
este comparabil cu cel practicat efectiv la nivelul comunei M., aşa cum rezultă din 
comparabilele mai apropiate datei exproprierii constând în acte autentice de vânzare-
cumpărare. 

 Instanţa a mai reţinut că finalitatea procedurii de expropriere este aceea de a stabili o 
justă despăgubire, în condiţiile în care exproprierea reprezintă o ingerinţă permisă nu numai 
de art. 44 din Constituţie, dar şi de art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în măsura în care este fundamentată pe o 
cauză de utilitate publică.  

 Or, justa despăgubire presupune acordarea proprietarului expropriat a preţului pe 
care l-ar fi încasat în cazul în care ar fi vândut de bună voie terenul, acesta fiind preţul pieţii, 
adică preţul cu care se vând sau se cumpără, în mod obişnuit astfel de terenuri. Fiind în 
realitate o vânzare forţată, în care consimţământul vânzătorului nu este cerut de lege, în 
considerarea efectelor general benefice a utilităţii publice căreia îi va fi afectat imobilul, este 
firesc ca despăgubirea pentru bunul expropriat să cuprindă doar un preţ echivalent cu preţul 
la care s-ar fi vândut, în mod normal bunul, în cazul unei vânzări obişnuite, consimţite de 
ambele părţi, dar şi eventualul prejudiciu cauzat proprietarului-vânzător, reprezentat inclusiv 
de eventualul beneficiu de care a fost lipsit ca urmare a unei exproprieri intempestive, în 
raport de lucrările realizate şi care urmau să aducă un beneficiu cert şi previzibil. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 26 alin. 2 din Legea nr. 33/1994, la calcularea cuantumului 
despăgubirilor, experţii, precum şi instanţa vor ţine seama de preţul cu care se vând, în mod 
obişnuit, imobilele de acelaşi fel în unitatea administrativ-teritorială, la data întocmirii 
raportului de expertiză, precum şi de daunele aduse proprietarului sau, după caz, altor 
persoane îndreptăţite, luând în considerare şi dovezile prezentate de aceştia, prin 
urmare, indiferent după cum preţul imobilelor la data întocmirii raportului de expertiză este 
mai mic sau mai mare decât preţul de la data hotărârii de expropriere. 

 Instanţa a reţinut că la data întocmirii raportului de expertiză preţul terenului 
expropriat era de 1, 25 lei /mp. La acest preţ s-au adăugat şi despăgubiri de 15% raportat la 
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prejudiciul cauzat exploataţiei agricole, terenul având destinaţia de teren arabil, valoare ce 
nu a fost contestată de părţi.  

 Având în vedere cele de mai sus, în baza dispoziţiilor art. 21-23 din Legea 225/2010 
coroborat cu art. 21-27 din Legea nr. 33/1994, instanţa a admis acţiunea precizată formulată 
de reclamantă şi a dispus modificarea Hotărârii Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 255/2010 
din Comuna M., judeţul Sălaj cu nr. 2/24.04.2012 şi a stabilit cuantumul despăgubirii 
cuvenite pentru imobilul expropriat identificat cu nr. cadastral 672, în suprafaţă de 441 mp, 
la suma de 643 lei.  

Referitor la cheltuielile de judecată, instanţa a reţinut că fiecare dintre părţi a achitat 
preţul unei expertize, că fiecare a beneficiat de apărător specializat şi raportat la pretenţiile 
admise parţial, în baza dispoziţiilor art. 276 Cod procedură civilă instanţa a procedat la 
compensarea cheltuielilor de judecată ocazionate de părţi cu prezentul proces. 

  Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâtul Statul Român reprezentat 
prin Compania Naţională De Autostrăzi Şi Drumuri Naţionale Din România, solicitând 
instanţei modificarea sentinţei atacate în sensul respingerii cererii de chemare în judecată ca 
neîntemeiată şi obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată. 

 În motivarea recursului pârâtul a arătat că este inadmisibilă modificarea hotărârii de 
stabilire a despăgubirilor nr. 2 din 24.04.2012 emisă de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 
255/2010 M., invocându-se  dispoziţiile art. 22 şi 23 din Legea nr. 255/2010, potrivit cărora 
instanţa are posibilitatea doar să stabilească în temeiul unui raportul de expertiză judiciară 
justeţea cuantumului despăgubirilor, dar nu există nici un temei legal pentru modificarea 
hotărârii emisă de comisia de aplicare a Legii nr. 255/2010 M., legea prevăzând expres 
cauzele pentru care un act este anulabil şi poate fi modificat, ori nici un motiv invocat de 
reclamantă prin cererea introductivă nu se încadrează în aceste cauze expres reglementate.  

 În consecinţă, recurentul a apreciat că Statul Român poate fi obligat doar la plata 
despăgubirilor stabilite în temeiul probelor administrate, însă nu se poate dispune anularea 
sau modificarea actului juridic unilateral, întrucât măsura exproprierii este un act al puterii 
de stat. Împrejurarea că în urma probatoriului administrat, reclamanţilor li se cuvine un 
cuantum al despăgubirilor mai mare decât cel acordat prin Hotărârea nr. 2/24.04.2012, nu 
implică în mod necesar modificarea acestei hotărâri, de altfel, recurentul a arătat că instanţa 
de fond nu a motivat soluţia de respingere a excepţiei de inadmisibilitate a capătului de 
cerere privind modificarea hotărârii de stabilire a despăgubirilor.  

 S-au invocat ca practică judiciară decizia civilă nr. 6330/28.10.2008 pronunţată de 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi decizia civilă nr. 7170/30.10.2007 pronunţată de Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie. 

 Al doilea motiv de recurs vizează încălcarea dispoziţiilor legale imperative referitore 
la stabilirea cuantumului despăgubirilor, respectiv nesocotirea dispoziţiilor art. 22 din Legea 
nr. 255/2010, coroborate cu dispoziţiile art. 26 şi 27 din Legea nr. 33/1999. 

 S-a arătat că instanţa de fond nu a ţinut seama de preţul cu care se vând în mod 
obişnuit imobile de acelaşi fel în unitatea administrativ-teritorială. 

 Recurentul a apreciat că despăgubirile stabilit prin hotărârea nr.2 /24.10.2012 este 
justă, a fost stabilită printr-un raport de evaluare efectuat de un expert evaluator membru 
ANEVAR, în acord cu dispoziţiile art. 11 alin. 7 – 9 din Legea nr. 255/2010 şi cu art. 8 din 
Normele de aplicare a Legii nr. 255/2010, iar justeţea cuantumului despăgubirilor stabilite 
de recurent a rezultat şi din: contractul de vânzare-cumpărare nr. 1086/10.05.2012 prin care 
s-a înstrăinat terenul de 7083 mp, situat în extravilanul comunei M., jud. Sălaj, cu preţul de 
0,90 lei/mp; contractul de vânzare-cumpărare nr. 1166/11.05.2012 prin care s-a înstrăinat 
terenul de 10800 mp situat în extravilanul comunei Ip, jud. Sălaj, cu preţul de l lei/mp, 
contractul de vânzare-cumpărare 1167/11.05.2012 prin care s-a  înstrăinat terenul de 2700 
mp, situat în extravilanul comunei Ip, jud. Sălaj, cu preţul de o,70 lei/mp, contractul de 
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vânzare-cumpărare autentificat în luna februarie 2012, prin care s-a înstrăinat un teren de 
7000 mp, situat în extravilanul comunei Ip, jud. Sălaj, cu preţul de 0,10 lei; contractul de 
vânzare-cumpărare autentificat în luna februarie, prin care s-a înstrăinat un teren de 4500 
mp situat în extravilanul comunei Ip, jud. Sălaj, cu preţul de 0,10 lei/mp. Totodată, 
recurentul a arătat că nu poate fi ignorată nici adresa nr. 3018/29.05.2012 a Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sălaj, prin care se comunică preţurile de circulaţie ale 
unor terenuri similare celui în litigiu – toate valorile aferente anilor 2012- 2013 fiind situate 
sub 1 lei/mp. 

 În aceste condiţii, instanţa de fond trebuia să observe că expropriatorul a stabilit 
despăgubiri la valoarea de 1,09 lei/mp, valoare confirmată de cel puţin 6 tranzacţii autentice 
privind imobile de acelaşi fel şi o adresă oficială provenită de la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară.  

 Au fost invocate dispoziţiile art.27 din Legea nr. 33/1994, recurentul apreciind că 
raportul de expertiză realizat în cauză de prima instanţă nu are o poziţie privilegiată în cazul 
probatoriului administrat, instanţa de fond nu era ţinută să accepte concluziile raportului de 
expertiză, putând să determine cuantumul despăgubirilor şi în baza celorlalte probe 
administrate, respectiv în baza contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în formă 
autentică. 

 Recentul a apreciat că instanţa de fond a aplicat greşit dispoziţiile art. 26 şi 27 din 
Legea nr. 33/1994 şi ar fi trebuit respinsă acţiunea reclamantei, cu consecinţa obligării 
acesteia la plata cheltuielilor de judecată, potrivit art. 274 Cod proc. civ., în sumă de 2000 
lei reprezentând valoarea contraexpertizei, nu să aplice  dispoziţiile art. 476 Cod proc. civ.  

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

 Curtea constată că etapele procedurii de expropriere prevăzute de art. 4 din Legea nr. 
255/2010 au fost respectate şi nu există nicio cauză de nulitate a Hotărârii nr. 2/24.04.2012, 
emisă de Comisia de aplicare a Legii nr. 255/2010 M., situaţie în care nu se impunea 
modificarea hotărârii comisiei de stabilire a despăgubirilor care este un act administrativ 
unilateral, deoarece nu există motive de nulitate a acesteia. 

 Hotărârea emisă de Comisia de expropriere este titlu executoriu şi produce efecte de 
la data emiterii ei, potrivit art. 6 din Normele de aplicare a Legii nr. 255/2010. Potrivit 
dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 255/2010, persoana expropriată poate contesta cuantumul 
despăgubirilor stabilite de expropriator, fără însă a putea contesta transferul dreptului de 
proprietate către expropriator. În sensul constatării nelegalei modificări a hotărârii este şi 
jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, deciziile: 6330/28.10.2008 pronunţată de 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi decizia civilă nr. 7170/30.10.2007 pronunţată de Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie. 

 Pentru aceste considerente, curtea consideră întemeiat primul motiv de recurs 
invocat de către recurent referitoare la modificarea hotărârii de expropriere şi-l va admite. 

 În ce priveşte cel de-al doilea motiv de recurs, curtea constată că acesta este 
nefondat, urmând a fi respins, pentru următoarele considerente: 

 După cum rezultă din dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 255/2010 persoana 
expropriată poate contestat cuantumul despăgubirilor stabilite prin hotărârea de expropriere, 
iar instanţa este abilitată să verifice dacă stabilirea despăgubirilor s-a făcut cu respectarea 
dispoziţiilor art. 21-27 din Legea nr. 33/1994.  

 În cazul de faţă, recurentul a invocat greşita aplicare a art. 26 din Legea nr. 33/1994, 
cu ocazia efectuării raportului de expertiză. Curtea constată că în cauză au fost efectuate 
două expertize. Prima care a statuat că terenul expropriat are o valoare de 2,49 euro /mp 
(10,92 lei/mp), însă această expertiză stabilea valori mult mai mari decât valorile unor 
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terenuri similare menţionate în contracte de vânzare-cumpărare autentice şi în consecinţă, s-
a dispuse efectuarea unei contraexpertize, iar comisia de experţi a arătat că valoarea 
terenului expropriat este de 1,25 lei şi s-a calculat şi prejudiciul suferit de reclamant cu 
ocazia exproprierii, acesta fiind reprezentat de procentul de 15% din valoarea terenului. 

 La stabilirea cuantumului despăgubirilor instanţa de fond a avut în vedere valoarea 
unui mp de teren stabilită în contraexpertiza dispusă, care concordă cu contractele de 
vânzare-cumpărare depuse la dosar, pentru imobile similare, aflate în comuna M.. 

 În memoriul de recurs, recurentul a invocat că preţul de vânzare-cumpărare al unor 
terenuri similare este de 1 lei/mp sau mai mic, însă curtea constată că în susţinerea acestei 
critici recurentul a depus contracte de vânzare-cumpărare din anul 2012, însă un singur 
contract de vânzare-cumpărare vizează un teren din comuna M., iar celelalte contracte de 
vânzare-cumpărare au ca obiect terenuri din comuna Ip, o comună învecinată comunei în 
care este situat terenul expropriat. 

 Aşadar, curtea constată că nu pot fi avute în vedere ca şi comparabile la stabilirea 
despăgubirii pentru terenul expropriat, contracte de vânzare-cumpărare vizând terenuri 
dintr-o comună învecinată, deoarece aceasta contravine dispoziţiilor art. 26 alin. 2 din Legea 
nr. 33/1994, care prevede că, pentru stabilirea despăgubirilor, experţii vor ţine seama de 
imobile de acelaşi fel din unitatea administrativ-teritorială.  

 Corect a reţinut prima instanţă că exproprierea reprezintă o vânzare forţată, dar 
ingerinţa este permisă atât de Constituţie - art. 44 cât şi de art. 1 din Protocolul nr.1 la 
Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor  fundamentale, însă 
proprietarul, care a fost obligat să vândă, are dreptul la eventualul beneficiu de care a fost 
lipsit prin exproprierea intempestivă.  

 Prin urmare, curtea constată că despăgubirile au fost stabilite corect de  instanţa de 
fond, cu respectarea dispoziţiilor art. 26 alin. 2 Legea nr. 33/1994, avându-se în vedere la 
stabilirea despăgubirilor atât valoarea reală a terenului, cât şi prejudiciul cauzat de 
expropriere. Nu este fondată critica referitoare la stabilirea cheltuielilor de judecată pentru 
următoarele considerente: reclamanta B.L. a solicitat despăgubiri, arătând că 1mp. era de 6 
sau 10 euro/mp şi întrucât acţiunea a fost admisă în parte, în mod corect instanţa a făcut şi 
aplicarea art. 276 Cod proc. civ., compensând cheltuielile de judecată. 

Aşadar curtea va menţine dispoziţiile din sentinţa recurată referitoare la stabilirea 
cuantumului despăgubirilor, în sumă de 643 lei, cuvenite reclamantei pentru terenul 
expropriat, respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantei B.L., 
excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 255/2010 din 
Comuna M., judeţul Sălaj şi dispoziţia de compensare a cheltuielilor de judecată.  

Prin urmare, pentru considerentele mai sus reţinute, în temeiul art. 312 Cod proc. 
civ., curtea va admite recursul în parte, potrivit dispozitivului. 

 

Legea nr. 10/2001. Imobil intrat în proprietatea unităţii deţinătoare, în baza 
legatului lăsat de antecesorul reclamanţilor. Neîndreptăţirea moştenitorilor  la măsuri 

reparatorii 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1036 din 30 octombrie 2014  
Cererea de chemare în judecată 
 În data de 24.12.2013, reclamanţii V.A.M., V.M. şi S.A. au formulat cerere de 

chemare în judecată în contradictoriu cu pârâtul Primarul Municipiului Cluj-Napoca, 
solicitând instanţei să dispună anularea Dispoziţiei primarului Municipiului Cluj-Napoca nr. 
3989 din 27 noiembrie 2013, prin care s-a respins solicitarea lor privind restituirea în natură 
a imobilului situat din punct de vedere administrativ în Cluj-Napoca, str. O. nr. 27 şi 
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obligarea acestuia să propună acordarea măsurilor reparatorii în echivalent sub forma 
compensării prin puncte în condiţiile Legii nr. 165/2013, cu cheltuieli de judecată.  

 Soluţia primei instanţe 
 Prin sentinţa civilă nr. 160 din 21 martie 2014, tribunalul a respins acţiunea. 
 Considerente 
În temeiul Legii nr.10/2001, numiţii G.E.R. şi S.A. au solicitat restituirea în natură a 

imobilului situat în Cluj-Napoca, str. J., nr.27, fostă str. F., imobil compus din casă, curte şi 
grădină, în calitate de moştenitori ai fostului proprietar S.I.O..  

Prin Dispoziţia nr. 3986/27.11.2012, Primarul municipiului Cluj-Napoca a respins 
notificarea formulată, pe considerentul că notificatorii nu fac dovada calităţii de persoane 
îndreptăţite la măsuri reparatorii prevăzute de Legea nr. 10/2001, având în vedere faptul că, 
prin sentinţa civilă nr. 7641/1974 pronunţată de către Judecătoria Braşov în dosarul nr. 
4934/1974, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 932/1975 pronunţată de Tribunalul 
Judeţean Braşov în dosarul nr. 1135/1975, s-a stabilit în mod irevocabil faptul că imobilul 
revendicat constituie proprietatea Statului Român, dobândită prin  moştenire. 

Într-adevăr, prin sentinţa menţionată anterior, admiţându-se în parte  acţiunea 
introdusă de reclamanta Întreprinderea de Construcţii Reparaţii şi Administraţie Locativă 
Cluj împotriva pârâţilor S.T., N.A., N.L., S.E.N., S.A. şi G.E.R., s-a dispus anularea 
certificatului de moştenitor nr. S 20 /1972, din 18.05.1972 eliberat de Notariatul de Stat 
Judeţean Braşov şi s-a stabilit dreptul de moştenire al Statului Român prin Universitatea 
Babeş Bolyai Cluj asupra imobilului, situat în Cluj-Napoca, str. J., nr. 27, înscris în CF nr. 
10628, cu titlu de legatar testamentar.  

A fost respinsă acţiunea conexată introdusă de reclamanţii S.T., N.A., Nicuilescu 
Lavinia, S.E.N., S.A. şi G.E.R. împotriva pârâţilor Universitatea Babeş Bolyai Cluj şi 
Întreprinderea de Construcţii Reparaţii şi Administraţie Locativă Cluj. 

Din  motivarea  acestei sentinţe, tribunalul a reţinut, în ceea ce priveşte anularea 
certificatului de moştenitor menţionat, că prin acesta s-a stabilit masa succesorală, calitatea 
de succesor  şi cotele părţi ce se cuvin moştenitorilor după defuncţii S.I.O., decedat în 
29.07.1954, soţia sa, S.C., decedată în 1971 şi fratele său, S.A., decedat în 1970. 

Masa succesorală la care se referă acest certificat este imobilul litigios în cauză, 
proprietatea lui S.I.O., succesorii fiind pârâţii din acţiunea principală, însă s-a omis faptul că 
prin testament defunctul Stefanovici Olimpiu a testat acest imobil în favoarea Academiei de 
Muzică din Cluj-Napoca pentru înfiinţarea unui cămin studenţesc, iar în caz în care acea 
instituţie nu va accepta legatul, imobilul va reveni Universităţii „Babeş Bolyai” cu acelaşi 
scop. 

Întrucât Conservatorul „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, ca succesor al fostei 
Academii de Muzică, nu a primit legatul,  aşa cum rezultă din Ordinul nr. 402/1955 al 
Ministerului Culturii, legatul a trecut asupra Universităţii Babeş Bolyai, care l-a acceptat, 
după cum reiese din adresa nr. 2150/1955 a acestei universităţi. 

Raportat la aceste aspecte,  Judecătoria Braşov a stabilit dreptul de moştenire al 
Statului Român, prin Universitatea „ Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca asupra imobilului 
litigios, cu titlu de legatar testamentar, anulând astfel certificatul de moştenitor menţionat.  

Totodată, a fost respinsă acţiunea din dosarul conexat, prin care s-a solicitat anularea 
testamentului pe considerentul că nu a fost îndeplinită condiţia ca în imobil să se înfiinţeze 
un cămin studenţesc, instanţa apreciind că nu se impune revocarea acestuia.  

Această hotărâre a fost menţinută de către Tribunalul Judeţean Braşov în urma 
recursului declarat de pârâţii S.T., N.A., N.L., S.E.N., S.A. şi G.E.R. . 

În contextul în care, anterior, printr-o hotărâre judecătorească s-a tranşat în mod 
irevocabil asupra calităţii de proprietar a statului cu titlu de succesiune, înlăturându-se toate 
criticile celorlalţi succesori afectaţi de actul de ultimă voinţă al defunctului privind 
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eficacitatea legatului, nu mai pot fi invocate în prezent, intrând în puterea lucrului judecat, 
cu atât mai mult cu cât hotărârea le este opozabilă reclamanţilor, în virtutea calităţii de 
succesori. 

Indiferent de justeţea statuării instanţei de judecată raportat la faptul că a fost 
pronunţată în regimul comunist, nu poate fi ignorată.  

În consecinţă, imobilul litigios nu se circumscrie sferei  imobilelor preluate abuziv, 
conform art. 1 şi art. 2  al. 1 din Legea nr. 10/2001, intrând în proprietatea Statului cu titlu 
de succesiune, fiind legatar testamentar, un mod  de transmisiune în deplină concordanţă cu 
dispoziţiile Codului Civil. 

Faţă de cele ce preced, tribunalul a  menţinut dispoziţia atacată, notificatorii nefiind 
persoane îndreptăţite  din perspectiva Legii nr.10/2001.   

Apelul  
Împotriva acestei sentinţe, au declarat  în termen legal apel reclamanţii, solicitând  

schimbarea ei, în sensul admiterii acţiunii. 
În motivarea apelului, reclamanţii învederează că au formulat  notificare  în temeiul 

legii speciale  nr. 10/2001, solicitând  măsuri reparatorii pentru imobilul obiect al litigiului, 
iar, în  cauză, se  impune constatarea  împrejurării că trecerea  în  proprietatea  statului a fost  
una abuzivă,  imobilul făcând, astfel, obiectul legii speciale de restituire, conform 
dispoziţiilor art. 1  şi 2.  Contrar celor reţinute de  prima instanţă,  acest fapt rezultă din 
considerentele sentinţei civile nr. 7641/1974 a Judecătoriei Braşov care a  interpretat  pro 
causa, în favoarea ICRAL Cluj, străin de legatul instituit  de antecesorul lor  în favoarea  
UBB Cluj, faptul că nu se  impune revocarea legatului raportat la disp. art. 830 şi 930 C. 
civil. Deşi legatul s-a  instituit  expres  în favoarea  UBB în vederea edificării unui cămin 
studenţesc, din actele de  preluare a  imobilului de către  fostul ICRAL Cluj, rezultă că nu a 
existat  niciodată intenţia de ducere la  îndeplinire a acestui legat, imobilul în litigiu fiind  
predat  de  universitate  încă din anul 1960, fiind  administrat ca  locuinţă şi înstrăinat  
foştilor chiriaşi.  

Preluarea  imobilului nu s-a  făcut  cu titlu valabil, ci prin obstrucţionarea 
proprietarului prin măsuri de autoritate excesivă, transformate  în violenţă morală, menţinută 
până în anul 1989. 

Întâmpinarea depusă în apel 
Pârâtul intimat, prin întâmpinare, a  solicitat respingerea apelului ca  nefondat, 

reiterând, în esenţă, considerentele  hotărârii, arătând,  în plus,  că reclamanţii nu au făcut  
dovada calităţii de  moştenitori după foştii proprietari tabulari. 

Răspunsul la  întâmpinarea  depusă în apel 
Reclamanţii apelanţi, prin răspuns  la  întâmpinare, au solicitat  instanţei să înlăture 

apărările  pârâtului, reiterând, în ceea ce priveşte  puterea de  lucru judecat, cele arătate  în 
cererea de apel şi formulând  apărări şi cu privire la dovada  calităţii de  moştenitori. 

Analizând  apelul formulat  prin prisma  motivelor  invocate, raportat la  dispoziţiile 
art. 477 Cod proc. civ., curtea apreciază că acesta nu este fondat, din considerentele ce 
urmează a fi expuse. 

Astfel, problema  care se  impune a fi lămurită în cauză este dacă o hotărâre 
judecătorească pronunţată anterior anului 1989 asupra valabilităţii  titlului statului are sau nu 
putere de lucru judecat, aşa cum a  reţinut  prima   instanţă, ori chiar  preluările cenzurate 
prin hotărâri  judecătoreşti pot fi incluse în categoria celor abuzive, instanţa de  judecată 
sesizată în temeiul legii speciale de restituire  putând reaprecia cele  statuate   printr-o altă 
hotărâre  judecătorească.    

Raportat la această problemă de drept, prima  instanţă a dat o dezlegare corectă, prin 
sentinţa civilă nr. 7641/1974 a Judecătoriei Braşov  statuându-se cu putere de  lucru judecat 
asupra cererii de anulare/revocare a legatului instituit  în favoarea  UBB  Cluj. 
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Atunci când  legiuitorul a dorit să includă în categoria preluărilor abuzive  şi cele  
care au avut  la bază o hotărâre  judecătorească, a făcut-o în mod expres, aşa  cum rezultă 
din dispoziţiile art. 2 alin. 1  lit. b) din Legea nr. 10/2001, privind   imobilele preluate prin 
confiscarea averii, ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare pentru infracţiuni 
de natură politică, prevăzute de legislaţia penală, săvârşite ca manifestare a opoziţiei faţă de 
sistemul totalitar comunist, precum şi al celor reglementate  prin lit. e) al aceluiaşi articol, 
referitoare la imobilele considerate a fi fost abandonate, in baza unei dispoziţii 
administrative sau a unei hotărâri judecătoreşti pronunţate in temeiul Decretului nr. 
111/1951 privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscării, 
confiscate, fără moştenitori sau fără stăpân, precum si a unor bunuri care nu mai folosesc 
instituţiilor bugetare, in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Preluarea  în baza  
unui legat cenzurat  prin hotărâre  judecătorească nu intră în această categorie. 

 
 

Imobil restituit în baza Legii nr. 10/2001. Menţinerea afectaţiunii speciale 
pentru o perioadă de 5 ani. Acţiunea proprietarului împotriva chiriaşului pentru 

obligare la plata chiriei 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1268 din 23 octombrie 2014  
I. Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Turda la data de … aprilie 

2011 reclamanta F.S.E., născută F., a chemat în judecată pe pârâţii PRIMARUL 
MUNICIPIULUI TURDA, MUNICIPIUL TURDA prin PRIMAR, CONSILIUL LOCAL 
TURDA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va 
pronunţa:  

1. Să dispună obligarea solidară a pârâţilor să încheie contract de închiriere pentru 
imobilul situat administrativ în Mun. Turda, str. E. nr. 2 jud. Cluj, înscris în CF nr. 53.858 
Turda (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 82 Turda), A+1, top. 
nr.7502/1134/3/2/2/2, cu destinaţia de „Casă şi curte” în suprafaţă de 619 mp, proprietatea 
reclamantei de sub B.3; 

2. Să dispună obligarea solidară a pârâţilor la plata chiriei lunare aferentă acestui 
imobil, respectiv pe ultimii 3 ani anteriori promovării acţiunii, dat fiind faptul că obligaţia 
de soluţionare a notificării reclamantei nr. 516/10.08.2001 formulată în temeiul Legii nr. 
10/2001 a fost stabilită în mod irevocabil de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la data 
de 7 noiembrie 2007, prin pronunţarea Deciziei civile nr. 76.503 dată în Dos. .../2006; 

3. Să dispună obligarea solidară a pârâţilor la plata dobânzilor legale pe perioada 
aprilie 2008 - aprilie 2011 şi în continuare, până la plata integrală a chiriei datorate, în 
conformitate cu prevederile OG nr. 9/2000. 

Cu cheltuieli de judecată. 
La termenul de judecată din data de 23 mai 2011 şi apoi la cel din data de 2 aprilie 

2012, reclamanta a depus la dosar o precizare a cererii de chemare în judecată (f. 80-82) 
prin care a menţionat că pretenţiile sale se raportează la o suprafaţă construită a clădirii de 
332 mp, mai mare cu 74 mp faţă de aceea de 258 mp, cât a indicat iniţial. Totodată, a 
corectat şi tarifele în sensul că tariful/mp clădire este de 6 lei şi nu de 8 lei, cât s-a cerut 
iniţial, respectiv tariful/mp teren este de 2,5 lei şi nu de 3 lei, cât a cerut reclamanta iniţial. 

La termenul de judecată din data de 19 septembrie 2011, reclamanta a formulat 
extindere de acţiune (f. 48) prin care a solicitat introducerea în cauză în calitate de pârât şi 
a Spitalului Municipal Turda. 

II. Prin Sentinţa civilă nr. 298/28.01.2013 pronunţată de Judecătoria Turda în 
dosarul nr. .../2011, instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor 
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Primarul Municipiului Turda, Municipiul Turda, prin Primar, Consiliul local Turda şi în 
consecinţă a respins cererea formulată în contradictoriu cu aceşti pârâţi ca fiind introdusă 
împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă. 

A admis în parte cererea de chemare în judecată precizată şi extinsă formulată de 
reclamanta F.S.E., cu domiciliul în mun. Turda, str. D., nr. 96, jud. Cluj, împotriva 
Spitalului Municipal Turda, cu sediul în mun. Turda, str. A.M., nr. 12-16, jud. Cluj, şi în 
consecinţă: 

 A respins ca rămas fără obiect capătul de cerere privind obligarea pârâtului la 
încheierea unui contract de închiriere pentru imobilul situat din punct de vedere 
administrativ în Turda, str. E., nr. 2. 

 A obligat pârâtul Spitalul Municipal Turda la plata în favoarea reclamantei a sumei 
de 49.553 lei, reprezentând chiria aferentă imobilului situat din punct de vedere 
administrativ în Turda, str. E., nr. 2, calculată conform prevederilor HG nr. 1886/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, începând cu data emiterii Dispoziţiei de restituire în 
natură a Primarului Mun. Turda nr. 2814/10.11.2010 şi până la data de 31 decembrie 
2011, precum şi la plata dobânzii legale aferente acestei sume, până la data plăţii efective. 

 A obligat pârâtul Spitalul Municipal Turda la plata în favoarea reclamantei a sumei 
de 4582,12 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. 

 Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa a reţinut următoarele: 
Prin Dispoziţia nr. 2814/10.11.2010 a Primarului mun. Turda s-a dispus restituirea în 

natură în favoarea reclamantei F.S.E. a imobilului situat în Turda, str. A.M. nr. 11, jud. Cluj, 
înscris în CF nr. 82 Turda, prevăzut la A+24, cu nr. top. 7502/3/2/2/2, având destinaţia de 
casă, curte şi grădină, în suprafaţă de 172 stjp., respectiv 620 mp, cu obligaţia de a menţine 
afectaţiunea specială a imobilului pentru o perioadă de 5 ani de la data emiterii dispoziţiei, 
conform art. 16 alin. 1 din Legea nr. 10/2001, republicată, întrucât acesta este ocupat de 
secţia TBC a Spitalului Municipal Turda. 

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

Conform art. 4 din HG nr. 1886/2006, cu modificările şi completările ulterioare, act 
normativ prin care s-a aprobat cuantumul chiriilor lunare aferente imobilelor care intră sub 
incidenţa art. 16 din Legea nr. 10/2001, „noul proprietar va încheia contractul de închiriere 
în forma scrisă cu utilizatorul imobilului, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri sau de la data emiterii deciziei/dispoziţiei de restituire, după caz. În 
situaţia în care nu se încheie un contract de închiriere în forma scrisă, obligaţia de plată a 
chiriei lunare devine scadentă de plin drept la data de 10 a fiecărei luni”. 

Raportat la aceste prevederi legale, în continuare, instanţa a analizat excepţia lipsei 
calităţii procesuale pasive a pârâţilor Primarul mun. Turda, Municipiul Turda, prin Primar, 
Consiliul Local Turda, precum şi fiecare petit al cererii de chemare în judecată 

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Primarul mun. 
Turda, Municipiul Turda, prin Primar, Consiliul Local Turda: 

Instanţa a reţinut că imobilul situat din punct de vedere administrativ în Turda, str. 
A.M., nr. 11, jud. Cluj, restituit în natură reclamantei, cu obligaţia în sarcina acesteia de a-i 
menţine afectaţiunea specială pe o perioadă de 5 ani, este ocupat în prezent de secţia TBC a 
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Spitalului Municipal Turda. Această stare de fapt exista şi la data emiterii Dispoziţiei de 
restituire în natură a Primarului mun. Turda nr. 2814/10.11.2010. 

Ţinând cont că potrivit prevederilor art. 4 din HG nr. 1886/2006, utilizatorul 
imobilului este cel care are obligaţia de a plăti cheltuielile reprezentând contravaloarea 
chiriei pentru spaţiul ocupat, precum şi de a încheia contract de închiriere a acestui spaţiu, 
iar în speţă Spitalul Municipal Turda are această calitate, instanţa a admis excepţia lipsei 
calităţii procesuale pasive a pârâţilor Primarul mun. Turda, Municipiul Turda, prin Primar, 
Consiliul Local Turda şi a respins cererea formulată în contradictoriu cu aceşti pârâţi ca 
fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă. 

Cu privire la obligarea solidară a pârâţilor să încheie contract de închiriere pentru 
imobilul înscris în CF nr. 53.858 Turda (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 82 
Turda), A+1, top. nr.7502/1134/3/2/2/2, cu destinaţia de „Casă şi curte” în suprafaţă de 
619 mp 

Instanţa a respins ca rămas fără obiect acest capăt de cerere având în vedere că pe 
parcursul litigiului între reclamanta F.S.E. şi Spitalul Municipal Turda s-a încheiat 
contractul de închiriere nr. 53/03.01.2012. 

Cu privire la obligarea solidară a pârâţilor la plata chiriei lunare aferentă acestui 
imobil, respectiv pe ultimii 3 ani anteriori promovării acţiunii, precum şi la plata 
dobânzilor legale pe perioada aprilie 2008- aprilie 2011 şi, în continuare, până la plata 
integrală a chiriei datorate, în conformitate cu prevederile OG nr. 9/2000 

Deşi pârâtul Spitalul Municipal Turda a solicitat respingerea acestui capăt de cerere 
pe motiv că nu a cunoscut intenţia reclamantei de solicitare a chiriei pentru imobilul 
retrocedat, această susţinere este infirmată de corespondenţa purtată între reclamantă şi 
Primăria mun. Turda, respectiv între Spitalul Municipal Turda şi Primăria mun. Turda. 

Cu toate acestea, chiar şi în ipoteza în care susţinerile pârâtului Spitalul Municipal 
Turda ar fi reale, instanţa a reţinut că în speţă sunt incidente prevederile art. 4 teza a II-a din 
HG nr. 1886/2006 „În situaţia în care nu se încheie un contract de închiriere în forma scrisă, 
obligaţia de plată a chiriei lunare devine scadentă de plin drept la data de 10 a fiecărei luni”. 

În consecinţă, având în vedere această prevedere legală, precum şi soluţia de 
admitere a excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Primarul mun. Turda, 
Municipiul Turda, prin Primar, Consiliul Local Turda, instanţa a obligat pârâtul Spitalul 
Municipal Turda la plata chiriei lunare aferente imobilului retrocedat reclamantei. 

În ceea ce priveşte momentul de la care reclamanta este îndreptăţită să beneficieze de 
chirie pentru imobilul situat în Turda, str. A.M., nr. 11, jud. Cluj, instanţa a apreciat că 
acesta este reprezentat de data emiterii dispoziţiei Primarului mun. Turda, respectiv 
10.11.2010, nicidecum de data pronunţării Deciziei civile nr. 76503/7 noiembrie 2007 de 
către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel cum a susţinut reclamanta. Prin urmare, având 
în vedere că dispoziţia primarului de restituire în natură este actul juridic civil care are 
valoarea unui titlu de proprietate, de la data emiterii acesteia reclamanta devenind proprietar 
al imobilului, instanţa a admis în parte acest capăt de cerere şi a obligat pârâtul Spitalul 
Municipal Turda la plata sumei de 49.553 lei, reprezentând chiria aferentă imobilului situat 
din punct de vedere administrativ în Turda, str. A.M., nr.11, începând cu data emiterii 
Dispoziţiei de restituire în natură a Primarului Mun. Turda nr. 2814/10.11.2010 şi până la 
data de 31 decembrie 2011. 

La stabilirea acestei sume, instanţa a avut în vedere valorile din Anexa I a HG nr. 
1886/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 6 lei/mp pe suprafaţa 
construită desfăşurată – 332 mp şi 2,5 lei/mp pe suprafaţa de teren aferent – 619 mp, Turda 
fiind localitate de rang II, conform art. 2 din Legea nr. 351/2001. 
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Totodată, având în vedere că reclamanta în toată această perioadă a fost lipsită de 
folosinţa acestei sume, a obligat pârâtul Spitalul Municipal Turda şi la plata dobânzii legale 
aferente până la data plăţii efective. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată efectuate de reclamantă, instanţa a 
constatat că acestea constau în taxă judiciară de timbru, timbru judiciar şi onorariu avocaţial, 
în total 7634,3 lei. În temeiul art. 274, art. 276 C.proc.civ., reţinând culpa procesuală a 
pârâtului Spitalul Municipal Turda, în limita pretenţiilor admise, instanţa a obligat pârâtul la 
plata către reclamantă a sumei de 4.582,12 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. 

III. Prin decizia civilă nr. 665 din 18.12.2013 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosar 
nr. .../2011 s-a admis în parte apelul declarat de reclamanta F.S.E., împotriva Sentinţei 
civile nr. 298/28.01.2013, pronunţată în dosarul nr. .../2011 al Judecătoriei Turda, pe care 
a schimbat-o în parte, în sensul că: 

S-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Primarul 
Municipiului Turda, Municipiul Turda şi Consiliul local al municipiului Turda. 

Au fost obligaţi pârâţii Primarul Municipiului Turda, Municipiul Turda şi Consiliul 
local al municipiului Turda să plătească reclamantei suma de 109725 lei, reprezentând 
lipsa de folosinţă a imobilului situat în Turda, str. A.M., nr. 11, jud. Cluj, pentru perioada 4 
aprilie 2008 - 30 octombrie 2010, precum şi dobânda legală aferentă acestei sume, până la 
plata efectivă. 

Au fost obligaţi pârâţii Primarul Municipiului Turda, Municipiul Turda şi Consiliul 
local al municipiului Turda să plătească reclamantei suma de 3052 lei, cu titlu de cheltuieli 
de judecată la fond. 

Au fost menţinute restul dispoziţiilor sentinţei atacate. 
S-a respins ca nefondat apelul formulat de pârâtul Spitalul Municipal Turda, 

împotriva Sentinţei civile nr. 298/28.01.2013, pronunţată în dosarul nr. .../2011 al 
Judecătoriei Turda. 

Au fost obligaţi intimaţii Primarul Municipiului Turda, Municipiul Turda, Consiliul 
local al municipiului Turda şi Spitalul Municipal Turda, în solidar, să plătească apelantei 
suma de 3150 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele: 
 Cu privire la apelul formulat de reclamanta F.S.E.: 
Motivul de apel privind greşita admitere de către prima instanţă a excepţiei lipsei 

calităţii procesuale pasive a pârâţilor Primarul Municipiului Turda, Municipiul Turda şi 
Consiliul local al municipiului Turda este întemeiat. 

În acest sens, tribunalul a reţinut că, prin acţiunea sa, reclamanta a solicitat lipsa de 
folosinţă pe ultimii trei ani anterior promovării acţiunii, iar acţiunea a fost înregistrată la 
data de 04.04.2011. 

Până la data de 10.11.2010, dată la care Primarul municipiului Turda a emis 
Dispoziţia nr. 2814 (f. 15), s-a reţinut că pârâţii au fost în culpă pentru emiterea cu întârziere 
a dispoziţiei de restituire în natură, întrucât dreptul reclamantei la restituirea imobilului a 
fost statuat în mod irevocabil prin hotărâre judecătorească, la data de 07.11.2007, când a 
rămas irevocabilă Decizia nr. 8 din 10.01.2007 a Curţii de Apel Cluj, prin respingerea 
recursului de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (f. 17-21 fond). Nu au fost respectate 
astfel prevederile art. 25 alin. 1 din Legea nr. 10/2001, potrivit cu care: “In termen de 60 de 
zile de la inregistrarea notificarii sau, dupa caz, de la data depunerii actelor doveditoare 
potrivit art. 23, unitatea detinatoare este obligata sa se pronunte, prin decizie sau, dupa caz, 
prin dispozitie motivata, asupra cererii de restituire in natura.” Aşadar, pentru perioada 
07.11.2007 - 10.11.2010, pârâţii Primarul Municipiului Turda, Municipiul Turda şi 
Consiliul local al municipiului Turda răspund pentru prejudiciul adus reclamantei, aceasta 
fiind împiedicată să-şi folosească bunul, datorită emiterii cu întârziere a dispoziţiei de 
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restituire. Dar, pârâţii nu răspund în solidar, astfel cum a susţinut apelanta reclamantă, 
temeiurile răspunderii fiind diferite: Legea nr. 10/2001 pentru municipiu şi primar, astfel 
cum s-a arătat anterior şi art. 998, 999 Cod civil pentru consiliul local, în calitate de 
administrator al imobilului.  

Desigur, perioada pentru care pot fi obligaţi pârâţii la plată este inclusă în termenul 
de prescripţie de trei ani anterior introducerii acţiunii, adică 04.04.2008-30.10.2010.  

Cuantumul despăgubirilor datorate pentru lipsirea reclamantei de folosinţa bunului 
său se ridică la suma de 109725 lei, echivalentă cu chiria pe care reclamanta ar fi putut-o 
încasa în perioada 04.04.2008-30.10.2010, de 6 lei/mp pentru suprafaţa construită 
desfăşurată de 332 m.p. şi 2,5 lei/mp pentru terenul aferent  de 619 m.p., conform H.G. nr. 
1886/2006, la care se adaugă dobânda legală, conform O.G. nr. 9/2000.    

În consecinţă, în baza art. 296 Cod proc. civ., tribunalul a admis în parte apelul 
declarat de reclamanta F.S.E., împotriva Sentinţei civile nr. 298/28.01.2013, pronunţată în 
dosarul nr. .../2011 al Judecătoriei Turda, pe care a schimbat-o în parte, în sensul că a 
respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Primarul Municipiului Turda, 
Municipiul Turda şi Consiliul local al municipiului Turda şi a obligat pârâţii Primarul 
Municipiului Turda, Municipiul Turda şi Consiliul local al municipiului Turda să plătească 
reclamantei suma de 109725 lei, reprezentând lipsa de folosinţă a imobilului situat în Turda, 
str. A.M., nr. 11, jud. Cluj, pentru perioada 4 aprilie 2008 - 30 octombrie 2010, precum şi 
dobânda legală aferentă acestei sume, până la plata efectivă. 

În baza art. 274 C.pr.civ., au  fost obligaţi pârâţii Primarul Municipiului Turda, 
Municipiul Turda şi Consiliul local al municipiului Turda să plătească reclamantei suma de 
3052 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată la fond. 

Au  fost menţinute restul dispoziţiilor sentinţei atacate. 
 Cu privire la apelul formulat de pârâtul Spitalul Municipal Turda: 
Susţinerile apelantului pârât că nu datorează chirie pentru perioada anterioară datei 

de 03.01.2012, întrucât nu s-a încheiat un contract în acest sens, nu au putut fi reţinute în 
cauză, întrucât în prezentul litigiu nu se solicită plata chiriei în baza unui contract de 
închiriere, ci lipsa de folosinţă.  

Or, câtă vreme reclamanta, deşi avea calitatea de proprietar al imobilului, nu a putut 
folosi bunul, întrucât acesta era utilizat de către pârât, în mod corect a fost obligat pârâtul la 
plata către reclamantă a unei sume echivalente cu chiria pe care ar fi putut s-o încaseze 
reclamanta, în temeiul art. 4 din H.G nr. 1886/2006. 

Nici susţinerile apelantului pârât că nu ar fi fost determinată suprafaţa, pentru a se 
putea calcula chiria, nu pot fi reţinute, câtă vreme în speţă s-a probat ocuparea suprafeţei de 
619 mp, suprafaţă ce era cunoscută, fiind echivalentul a 172 stj.p. înscrişi în cartea funciară. 
A se vedea în acest sens menţiunile din Dispoziţia nr. 2814/10.11.2010 (f. 15), din care 
rezultă că întreg terenul cu nr. top. 7502/1134/3/2/2/2 este ocupat de Secţia TBC a Spitalului 
municipal Turda şi faptul că, în contractul de locaţiune încheiat între părţi (f. 74) a fost 
trecut la obiectul contractului suprafaţa de teren de 619 m.p.  

Apelantul pârât a mai invocat prevederile Legii nr. 500/2002, susţinând că nu poate 
fi obligat la plată, întrucât aceste sume nu sunt cuprinse în buget. În această privinţă, 
tribunalul a reţinut că prevederile Legii 500/2002 nu împiedică obligarea la plată printr-o 
hotărâre judecătorească, ci reglementează modul în care se efectuează plăţile, ulterior 
stabilirii acestora. 

Pentru toate aceste considerente şi în baza art. 296 Cod proc. civ., tribunalul a 
respins ca nefondat apelul formulat de pârâtul Spitalul Municipal Turda, împotriva Sentinţei 
civile nr. 298/28.01.2013, pronunţată în dosarul nr. .../2011 al Judecătoriei Turda. 

În baza art. 274 Cod proc. civ., au fost obligaţi intimaţii Primarul Municipiului 
Turda, Municipiul Turda, Consiliul local al municipiului Turda şi Spitalul Municipal Turda, 
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în solidar, să plătească apelantei suma de 3150 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel, 
reprezentând taxă de timbru (f. 24) şi onorariu avocaţial justificat prin chitanţa de la fila 8. 

IV. Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs pârâţii CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI TURDA, PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA şi MUNICIPIUL TURDA 
PRIN PRIMAR. 

Prin recursurile declarate de pârâţii PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA şi 
MUNICIPIUL TURDA PRIN PRIMAR, precum şi prin cel declarat de pârâtul CONSILIUL 
LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA s-a solicitat modificarea în parte a deciziei civile nr. 
665/2013 a Tribunalului Cluj în sensul menţinerii ca legală şi temeinică a sentinţei 
pronunţate de către instanţa de fond.  

În motivare s-au arătat în esenţă următoarele: 
În primul rând se apreciază că reclamanta a formulat în apel un nou petit, inexistent 

în acţiunea introductivă, astfel cum a fost precizată, solicitându-se cu titlu de chirie, dar 
fundamentat pe ideea de culpă, sumele aferente perioadei aprilie  2008-10 noiembrie 2010. 

Pentru a putea fi obligaţi pârâţii la plata unor sume cu titlu de lipsă de folosinţă, 
reclamantul trebuia să facă dovada deţinerii unui titlu legal de proprietate, în speţă dispoziţia 
primarului de restituire în natură. Ori, dispoziţia primarului a fost emisă sub nr. 
2814/10.11.2010, numai ulterior emiterii acesteia putând fi cerute şi obţinute sume cu titlu 
de chirie pentru imobil. 

Orice obligaţii cu titlu de chirie sau lipsă de folosinţă a imobilului au fost şi rămân 
instituite în sarcina utilizatorului imobilului, în prezenta cauză Spitalul Municipal Turda. 

Pretenţiile reclamantei au avut încă de la început un obiect clar şi explicit, obligaţie 
de plată a unor sume cu titlu de chirie pentru lipsa de folosinţă a imobilului, clădirea TBC, şi 
nicidecum obligaţia de plată cu titlu de daune, pentru neemiterea dispoziţiei de restituire în 
natură astfel cum în mod eronat apreciază instanţa de apel. 

Este eronată susţinerea reclamantei conform căreia nu a avut la îndemână nicio 
pârghie pentru obligarea la emiterea dispoziţiei de restituire în natură, aceasta având 
posibilitatea obţinerii unei hotărâri judecătoreşti de obligare la îndeplinirea obligaţiilor 
stabilite prin dispozitivul sentinţei civile nr. 779/2006 a Tribunalului Cluj, sub sancţiunea 
plăţii unor amenzi civile şi daune interese. 

În mod corect şi legal a admis instanţa de fond excepţia lipsei calităţii procesuale 
pasive a pârâţilor Primarul municipiului Turda, Municipiul Turda prin Primar şi Consiliul 
Local Turda în condiţiile în care aceştia nu mai aveau calitatea de utilizator a spaţiului în 
litigiu din anul 2006. 

S-au făcut referiri şi la faptul că prin instituirea acestei obligaţii în sarcina pârâţilor 
se depăşeşte plafonul cheltuielilor prevăzute şi aprobate anual prin hotărâre de consiliu în 
bugetul propriu. 

În drept s-au invocat dispoziţiile art. 304 pct. 6 şi 9 C.pr.civ. şi art. 312 alin. 3 
C.pr.civ. 

V. Intimata F.S.E. a formulat întâmpinare la recursurile declarate de către pârâţi 
solicitând respingerea acestora ca nefondate. 

Critica privind formularea pentru prima  dată în apel a unui petit nu poate fi primită, 
instanţa de apel pronunţându-se în limitele în care s-a făcut investirea instanţei în dosarul de 
fond, astfel cum rezultă din cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată la 
data de 19.09.2011, respectiv 02.04.2012. 

Sunt neîntemeiate susţinerile din recurs în sensul că pentru a se putea solicita plata 
unor sume cu titlu de lipsă de folosinţă reclamantul  trebuia să facă dovada deţinerii unui 
titlu legal de proprietate, respectiv dispoziţia primarului de restituire. Ori, lipsa de folosinţă 
s-a datorat tocmai recurentului care a emis cu mare întârziere dispoziţia nr. 2814 din 
10.11.2010, numai în urma promovării unei acţiuni civile, la data de 20.09.2010. 
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Responsabilitatea şi culpabilitatea recurentului se concretizează în aceea că deşi la 
data de 07.11.2007 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunţat decizia civilă  nr. 76503, 
irevocabilă, Primarul municipiului Turda nu a înţeles să dea curs obligaţiei legale care îi 
revenea, întârziind cu bună ştiinţă momentul preluării în folosinţă a acestui imobil de către 
reclamantă. 

În mod eronat se susţine în recurs obligarea în solidar a pârâţilor la plata sumei 
stabilite prin decizia instanţei de apel, acest aspect nerezultând din dispozitivul hotărârii. 

Este nefondată şi critica privind necesitatea încheierii contractului de închiriere cu 
pârâţii recurenţi. 

Celelalte critici din recurs nu se încadrează în prevederile pe care a fost întemeiat 
recursul, art. 304 pct. 6 şi 9 C.pr.civ. 

VI. La data de 21.10.2014 recurenţii Primarul Municipiului Turda şi Municipiul 
Turda au formulat răspuns la întâmpinare prin care s-a invocat excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive a Consiliului Local al municipiului Turda, învederându-se faptul că acest 
pârât nu are capacitate procesuală raportat la prevederile art. 23 şi art. 36 din Legea nr. 
215/2001. Au fost reiterate aspectele invocate prin cererea de recurs, solicitându-se ca în 
cazul respingerii recursului să se acorde un termen de graţie de 6 luni şi eşalonarea în rate 
egale pe o perioadă de 12 luni, conform art. 2 din OG nr. 22/2002. 

VII. Analizând recursul declarat de pârâtul CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI TURDA şi cel declarat de pârâţii PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA şi 
MUNICIPIUL TURDA PRIN PRIMAR împotriva deciziei civile nr. 665 din 18.12.2013 a 
Tribunalului Cluj pronunţată în dosar nr. .../2011, Curtea reţine următoarele: 

1. Recursul pârâtul Consiliul local al municipiului Turda a fost declarat tardiv, 
urmând a fi respins ca atare. 

Din cuprinsul dovezii de comunicare a deciziei civile nr.665/2013 a Tribunalului 
Cluj(fila 44 dosar apel) rezultă că aceasta a fost comunicată pârâtului Consiliul local al 
municipiului Turda la data de 31.05.2014. 

Recursul împotriva deciziei civile nr.665/2013 a Tribunalului Cluj a fost trimis prin 
fax Tribunalului Cluj la data de 17.06.2014, fiind depăşit astfel termenul de 15 zile prevăzut 
de art.301 C.pr.civ. pentru declararea recursului. 

2. Recursul declarat de pârâţii Primarul municipiului Cluj-Napoca şi Municipiul 
Cluj-Napoca prin primar este fondat. 

Prin decizia atacată s-a reţinut că pârâţii răspund pentru prejudiciul adus reclamantei, 
aceasta fiind împiedicată să-şi folosească bunul datorită emiterii cu întârziere a dispoziţiei 
de restituire. Despăgubirile acordate, în cuantum de 109.725 lei, au fost calculate raportat la 
chiria pe care reclamanta ar fi putut-o încasa în perioada 04.04.2008-30.10.2010, avându-se 
în vedere şi dobânda legală. 

Din cuprinsul cererii de chemare în judecată formulată de reclamantă rezultă că 
despăgubirile au fost solicitate de către aceasta ca urmare a faptului că pârâtul Primarul 
municipiului Turda nu şi-a îndeplinit obligaţia de soluţionare a notificării formulate în 
temeiul Legii nr.10/2001 deşi aceasta a devenit scadentă la data pronunţării deciziei civile 
nr.76.503/07.11.2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care a rămas irevocabilă 
sentinţa civilă nr.779/2006 a Tribunalului Cluj prin care a fost obligat pârâtul Primarul 
municipiului Turda să emită dispoziţia motivată de soluţionare a notificării. Contrar 
susţinerilor recurenţilor, prin cererea de apel nu au fost formulate alte petite decât cele 
formulate în faţa instanţei de fond, nefiind schimbată nici cauza acţiunii. 

 În aceste condiţii, în mod greşit a apreciat tribunalul că reclamantei i se cuvin 
despăgubiri reprezentând echivalentul chiriei pentru imobilul în litigiu pentru perioada 
anterioară emiterii dispoziţiei nr.2814/10.11.2010 a Primarului municipiului Turda. 
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Aceasta deoarece, astfel cum s-a arătat în sentinţa pronunţată de judecătorie, anterior 
emiterii dispoziţiei de soluţionare a notificării reclamanta nu avea calitatea de proprietar al 
imobilului în litigiu, calitate în temeiul căreia ar fi putut pretinde despăgubiri pentru lipsa de 
folosinţă a imobilului. Ceea ce s-a stabilit prin sentinţa civilă nr.779/2006 a Tribunalului 
Cluj, rămasă irevocabilă, a fost numai dreptul reclamantei de a i se soluţiona notificarea, 
prin această hotărâre judecătorească netranşându-se problema îndreptăţirii reclamantei la 
restituirea în natură a imobilului revendicat prin notificare. 

Raportat la prevederile art.25 alin.4 din Legea nr.10/2001 decizia sau dispoziţia de 
aprobare a restituirii în natură face dovada proprietăţii persoanei îndreptăţite asupra 
imobilului, având forţa probantă a unui înscris autentic şi constituind titlu executoriu pentru 
punerea în posesie după îndeplinirea formalităţilor de publicitate imobiliară. Dispoziţia de 
restituire nu operează retroactiv, doar la data emiterii acesteia reactivându-se în patrimoniul 
reclamantului calitatea de proprietar, pentru perioada anterioară emiterii dispoziţiei de 
restituire în natură şi a punerii ei în executare reclamanţii neputându-se prevala de 
prerogativa dreptului de proprietate, necuvenindu-li-se deci despăgubiri pentru lipsa de 
folosinţă. 

Este adevărat că de la momentul pronunţării deciziei civile nr.76.503/07.11.2007 a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pârâtul Primarul municipiului Turda nu mai avea un motiv 
întemeiat să tergiverseze până în anul 2010 soluţionarea notificării formulate în temeiul 
Legii nr.10/2001 referitor la imobilul în litigiu. Se pune însă problema dacă pentru 
omisiunea soluţionării notificării în termenul de 60 de zile prevăzut de Legea nr.10/2001, de 
care se prevalează reclamanţii, pot fi acordate despăgubiri pentru lipsa de folosinţă a 
imobilului reprezentând echivalentul chiriei de piaţă care s-ar fi putut obţine prin închirierea 
acestora, acesta fiind prejudiciul pretins a fi fost suferit de către reclamanţi prin 
nesoluţionarea notificării.  

Aceasta deoarece acordarea cu titlu de despăgubiri a sumelor reprezentând 
chirii(lipsa de folosinţă a imobilelor) s-ar putea face numai în cazul în care reclamanţii ar 
justifica existenţa unui drept de proprietate asupra imobilelor referitor la care s-au solicitat 
despăgubiri, numai dreptul de proprietate de care nu s-au putut B.a în plenitudinea sa putând 
constitui temeiul unei astfel de solicitări Ori, reclamanţii pot justifica un drept de proprietate 
asupra acestor imobile numai de la momentul emiterii dispoziţiei prin care s-a soluţionat 
favorabil notificarea, fiind restituit în natură imobilul revendicat. 

În condiţiile în care reclamanta a obţinut prin hotărâre irevocabilă dreptul de a-i fi 
soluţionată notificarea, debitorul obligaţiei neconformându-se, aceasta se putea prevala de 
prevederile art.5803 C.pr.civ., text de lege care la alin.2 permite inclusiv acoperirea 
prejudiciilor cauzate pentru neîndeplinirea obligaţiei de a face stabilită în sarcina 
debitorului. 

Referitor la sumele solicitate cu titlu de despăgubiri se mai constată că în 
jurisprudenţa sa Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat asupra acestui aspect( în 
hotărârile pronunţate în cauzele Radu împotriva României şi Buzatu împotriva României), 
în sensul că problema daunelor nu se pune, restituirea în natură şi o indemnizaţie pentru 
prejudiciul moral fiind cea mai bună formă de reparare, acordarea unei sume pentru 
nefolosinţa apartamentului, calculată în funcţie de preţul de locaţie al bunului,  ascunzând un 
caracter speculativ, posibilitatea şi randamentul unei locaţii fiind în funcţie de mai multe 
variabile. În acelaşi sens s-a pronunţat anterior şi Curtea de Apel Cluj(a se vedea decizia 
civilă nr.1827/2013 şi decizia civilă nr.992/2014). 

Relevante în cauză sunt şi cele statuate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în 
cauza M. Atanasiu şi alţii împotriva României, în sensul că statul trebuie să aibă la 
dispoziţie timpul necesar punerii în aplicare a legii, chiar dacă este constatată o lentoare a 
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procedurilor, ori a afirma că timpul pentru care nu s-a beneficiat de despăgubiri trebuie 
compensat în bani reprezintă tocmai o negare a acestei marje de timp acordată statului. 

Ţinând cont de aceste considerente, Curtea apreciază că nu se mai impune analizarea 
celorlalte critici invocate în cererea de recurs referitor la decizia instanţei de apel. 

 Prin urmare, Curtea , în temeiul art.312 alin.3 C.pr.civ va admite recursul declarat de 
PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA şi MUNICIPIUL TURDA PRIN PRIMAR 
împotriva deciziei civile nr. 665 din 18.12.2013 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosar nr. 
.../2011, pe care o va modifica în sensul că în temeiul art.296 C.pr.civ se va respinge apelul 
reclamantei,menţinându-se dispoziţia privind respingerea apelului pârâtului SPITALUL 
MUNICIPAL TURDA care nu a făcut obiectul recursului. 

 
 

Acţiune în revendicare. Imobil ce a făcut obiectul Legii nr. 10/2001, fără să se fi 
urmat procedura prevăzută de legea specială. Inadmisibilitate  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1343  din 21 noiembrie 
2014  

 
Prin sentinţa civilă nr. 299 din 05.03.2013 pronunţată în dosarul nr. .../235/2012 al 

Judecătoriei Gherla, s-a admis excepţia inadmisibilităţii acţiunii formulate şi precizate, 
excepţie invocată de pârâţii STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE şi COMUNA BONŢIDA prin Primar şi pe cale de consecinţă, s-a respins ca 
inadmisibilă acţiunea precizată, formulată de reclamanta  B.J.K., în contradictoriu cu pârâţii 
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, COMUNA 
BONŢIDA şi PRIMARUL COMUNEI BONŢIDA, iar reclamanta a fost obligată la plata 
către pârâta Comuna Bonţida a sumei de 3000 lei cheltuieli de judecată. 

 Analizând actele şi lucrările dosarului prin raportare la excepţia inadmisibilităţii 
invocată, instanţa de fond a reţinut că, aşa cum rezultă din susţinerile reclamantei 
necontestate de celelalte părţi şi susţinute cu probe de la dosar, imobilul ce face obiect al 
litigiu a fost preluat de statul roman în baza actelor de expropriere nr. 870/27.11.1947 emis 
de Ocolul Agricol Cluj, decizia nr. 1, 2, 3 din 09 aprilie 1945 si 4 ianuarie 1946 a 
Comitetului Local de Expropriere si împroprietărire Bonţida, Hotărârea nr. 2, 3 din 16 
ianuarie si 13 aprilie 1946 ale Comisiei de plasa pentru coordonarea lucrărilor de reforma 
agrara, avizul nr. 1399.1946, a comisiei de aplicare a reformei agrare, fiind ulterior intabulat 
în favoarea acestuia în CF nr. 50110 Bonţida, nr. topo 627, 529 și CF nr. 50111 Bonţida. 

 Temeiul juridic al cererii de chemare în judecată indicat de reclamantă, vizează 
dispoziţiile art. 480 şi urm. Cod civil, art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia 
europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului (cu privire la garantarea 
dreptului de proprietate).  

 Reclamanta pretinde că trebuie acordată prioritate dispoziţiilor art. 480 Cod civil şi 
Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, susţinându-se că soluţia menţionată este 
cuprinsă şi în dezlegarea dată recursului în interesul legii pronunţat cu privire la această 
chestiune, prin Decizia nr. 33 din 9 iunie 2008 a Secţiilor Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie.  

        În esenţă, problema care se pune în prezenta cauză este în ce măsură, pentru 
apărarea dreptului său de proprietate, o persoană poate apela la calea dreptului comun, 
atunci când datorită şi contextului social istoric care a generat problema în sine statul a ales 
să reglementeze aceste situaţii pe calea unor legi speciale derogatorii de la dreptul comun, 
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legi care impun sub sancţiunea decăderii parcurgerea unor proceduri administrative 
prealabile şi care în cazul Legii 10/2001 presupun în primul rând o notificare. 

 Trebuie pus deci în balanţă dreptul de proprietate privată al cetăţeanului, un drept 
absolut si inviolabil căruia i se pot aduce limitări doar în condiţiile legii, cu principiile 
generale ce reglementează întregul sistem de drept, respectiv principiul specialia generalibus 
derogant- legea specială derogă de la legea generală- astfel încât, atunci când există o lege 
specială derogatorie de la dreptul comun numai aceasta este aplicabilă, calea dreptului 
comun devenind inadmisibilă. Desigur trebuie apreciat în fiecare caz în parte dacă legea 
specială oferă o cale efectivă de realizare a dreptului caz în care se poate pune problema 
accesului real la justiţie în lumina art.6 CEDO şi pentru protectia dreptului de proprietate în 
lumina art.1 Protocolul nr. 1 la CEDO. 

 Această problemă delicată a fost tranşată pe calea unui recurs în interesul legii de 
către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia 33 din 09 iunie 2008 prin care se arată 
următoarele: „Concursul dintre legea specială şi legea generală se rezolvă în favoarea legii 
speciale, conform principiului specialia generalibus derogant, chiar dacă acesta nu este 
prevăzut expres în legea specială. 

          S-a arătat în cuprinsul deciziei menţionate că „în cazul în care sunt sesizate 
neconcordanţe între legea specială (Legea nr. 10/2001) şi Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului, convenţia are prioritate. Această prioritate poate fi dată în cadrul unei 
acţiuni în revendicare, întemeiată pe dreptul comun, în măsura în care, astfel, nu s-ar aduce 
atingere unui alt drept de proprietate ori securităţii raporturilor juridice.” 

 Din considerentele foarte elaborate ale deciziei rezultă că de regulă părţile 
îndreptăţite trebuie să apeleze la dispoziţiile legii speciale şi numai cu totul excepţional şi 
atunci când legea specială nu oferă un acces efectiv la o instanţă părţii se poate apela la 
calea dreptului comun. 

 În acest sens ICCJ a arătat următoarele:„Legea speciala (Legea nr. 10/2001)  se 
refera atât la imobilele preluate de stat cu titlu valabil, cat si la cele preluate fără titlu valabil 
(art. 2), precum şi la relaţia dintre persoanele îndreptăţite la masuri reparatorii şi 
subdobânditori, cărora le permite să păstreze imobilele în anumite condiţii expres prevăzute 
(art. 18 lit. c, art. 29), aşa încât argumentul unor instanţe în sensul ca nu ar exista o 
suprapunere în ce priveşte câmpul de reglementare al celor doua acte normative nu poate fi 
primit.  

 Referitor la imobilele preluate de stat fără titlu valabil, art. 6 alin. 2 din Legea 
nr.213/1998 prevede ca „pot fi revendicate de foştii proprietari sau de moştenitorii acestora, 
daca nu fac obiectul unei legi speciale de reparaţie”. 

 „Or, Legea nr. 10/2001 reglementează masuri reparatorii inclusiv pentru imobilele 
preluate fără titlu valabil, astfel ca, după intrarea în vigoare a acestui act normativ, 
dispoziţiile art. 6 alin. 2 din Legea nr.213/1998 nu mai pot constitui temei pentru 
revendicarea unor imobile aflate în aceasta situaţie.”   

 Pe de altă parte, instanţa de fond a reţinut că Legea nr. 10/2001 instituie atât o 
procedură administrativă prealabilă, cât şi anumite termene şi sancţiuni menite să limiteze 
incertitudinea raporturilor juridice născute în legătură cu imobilele preluate abuziv de stat, 
astfel că, în prezent Legea nr. 10/2001, în limitele date de dispoziţiile art. 6 alin. (2) din 
Legea nr. 213/1998, constituie dreptul comun în materia retrocedării imobilelor preluate de 
stat, cu sau fără titlu valabil, în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.  

 Numai persoanele exceptate de la procedura acestui act normativ, precum şi cele 
care, din motive independente de voinţa lor, nu au putut să utilizeze această procedură în 
termenele legale, au deschisă calea acţiunii în revendicarea bunului litigios, dacă acesta nu a 
fost cumpărat cu bună-credinţă şi cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 112/1995, de către 
chiriaşi.  
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 În consecinţă, s-a reţinut că, de principiu, persoanele cărora le sunt aplicabile 
dispoziţiile Legii nr. 10/2001 nu au posibilitatea de a opta intre calea prevăzută de acest act 
normativ si aplicarea dreptului comun în materia revendicării, respectiv disp. art. 480 din 
Codul civil. 

 În acest mod a considerat instanţa că nu este încălcat art. 6 din Convenţia Europeană 
a Drepturilor Omului şi nici art. 21 din Constituţia României, pentru următoarele 
considerente: 

 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, în Cauza Golder contra Regatului 
Unit, că "dreptul de acces la tribunale nu este un drept absolut", precum si că "există 
posibilitatea limitărilor implicit admise chiar în afara limitelor care circumscriu conţinutul 
oricărui drept". 

 Aşadar, cu condiţia ca dreptul să fie efectiv, statul poate să reglementeze într-un 
anumit mod accesul la justiţie si chiar să îl supună unor limitări sau restricţii. 

 O modalitate prin care un stat-parte la Convenţie poate limita sau restrânge dreptul la 
un proces echitabil este si obligativitatea parcurgerii unei proceduri administrative 
prealabile. 

 În acest sens, în Cauza Le Compte, Van Leuven si De Meyere contra Belgiei, Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului a statuat că "raţiuni de flexibilitate şi eficienţă, care sunt pe 
deplin compatibile cu protecţia drepturilor omului, pot justifica intervenţia anterioară a unor 
organe administrative sau profesionale [....] ce nu satisfac sub fiecare aspect în parte 
exigenţele menţionatelor prevederi; un asemenea sistem poate fi reclamat de tradiţia juridică 
a mai multor state membre ale Consiliului Europei". 

 Aceasta posibilitate reprezintă marja de apreciere pe care Curtea o recunoaşte 
statelor membre în privinţa drepturilor fundamentale care nu sunt privite ca drepturi 
absolute, cum este şi dreptul la un proces echitabil. 

 Accesul la justiţie presupune în mod necesar însă ca, după parcurgerea procedurilor 
administrative, partea interesata sa aibă posibilitatea să se adreseze unei instanţe 
judecătoreşti. în lipsa unei asemenea posibilităţi, dreptul de acces la instanţă ar fi atins în 
substanţa sa. 

 În măsura în care aceste exigente sunt respectate, dreptul de acces la justiţie nu este 
afectat. 

 Se poate constata că prin Legea nr. 10/2001 au fost reglementate nu numai 
procedurile administrative de restituire, dar si modalităţile de a ataca în justiţie măsurile 
dispuse în cadrul acestei proceduri. 

 Art. 6 din Convenţie garantează fiecărei persoane "dreptul la un tribunal", adică 
dreptul ca o instanţă judiciară să soluţioneze orice contestaţie privitoare la drepturile şi 
obligaţiile sale. 

 Instanţa de fond a reţinut că instanţa europeană a admis că acest drept nu este 
absolut, că este compatibil cu limitări implicite şi că statele dispun în această materie de o 
anumită marjă de apreciere.  

În acelaşi timp, Curtea europeană a Drepturilor Omului a statuat că această problemă 
trebuie examinată într-un context mai larg, şi anume acela al obstacolelor sau 
impedimentelor de drept ori de fapt care ar fi de natură să altereze dreptul la un tribunal 
chiar în substanţa sa.  

 Or, legiuitorul român a adoptat un act normativ special, în temeiul căruia persoanele 
care se consideră îndreptăţite pot cere să li se recunoască dreptul de a primi măsuri 
reparatorii pentru imobilele preluate abuziv de către stat, una dintre aceste măsuri fiind 
restituirea în natură a imobilelor.  

 Legea nr. 10/2001 prevede obligativitatea parcurgerii procedurii administrative 
prealabile pe care o reglementează, ceea ce nu conduce la privarea acelor persoane de 
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dreptul la un tribunal, pentru că, împotriva dispoziţiei sau deciziei emise în procedura 
administrativă legea prevede calea contestaţiei în instanţă (art. 26), căreia i se conferă o 
jurisdicţie deplină, după cum au posibilitatea de a supune controlului judecătoresc toate 
deciziile care se iau în cadrul procedurii Legii nr. 10/2001, inclusiv refuzul persoanei 
juridice de a emite decizia de soluţionare a notificării (conform Deciziei XX/ 19 martie 2007 
pronunţată în recurs în interesul legii de înalta Curte de casaţie şi Justiţie în Secţii Unite), 
astfel că este pe deplin asigurat accesul la justiţie. 

 Existenţa Legii nr. 10/2001, derogatorie de la dreptul comun, cu consecinţa 
imposibilităţii utilizării unei reglementări anterioare, nu încalcă art. 6 din Convenţie în 
situaţia în care calea oferită de legea specială pentru valorificarea dreptului dedus pretins 
este una efectivă.  

 Or, reclamanta putea obţine măsuri reparatorii pentru imobile (ceea ce includea şi 
restituirea în natură, ca măsură prevalentă a legii speciale, în condiţiile în care era posibilă), 
dacă formula notificare în termen legal, fiind în măsură să dovedească atât dreptul de 
proprietate, dar şi preluarea abuzivă de către stat. 

 Aşa cum reiese din jurisprudenţa sa în materie, Curtea Europeana a Drepturilor 
Omului a apreciat că simpla solicitare de a obţine un bun preluat de stat nu reprezintă nici un 
bun actual şi nici o speranţă legitimă (Cauza Poenaru contra României), situaţie în care 
instanţa constată că reclamanta nu poate invoca în mod eficient nici garanţiile art. 1 
Protocolul 1 al CEDO.  

 Prin urmare, imobilele care se încadrează în domeniul de aplicare a Legii nr. 10/2001 
nu mai pot fi restituite decât în condiţiile prevăzute de acest act normativ. 

 În caz contrar, s-ar ajunge la situaţia în care dispoziţiile Legii nr. 10/2001 ar fi golite 
de conţinut, astfel încât să nu-şi producă efectele juridice, or nu aceasta este raţiunea pentru 
care a fost adoptată o atare lege specială. 

 Reclamanta nu a indicat nici un motiv care să justifice faptul că nu a formulat cerere 
în baza Legii nr. 10/2001 sau intervenţia vreunei cauze mai presus de voinţa sa care să o fi 
pus în imposibilitatea obiectivă de a respecta dispoziţiile acestei legi speciale. 

 Or, raportat situaţia de fapt reţinută în speţă, la faptul că reclamanta nu a apelat la 
legea specială ci a ales direct calea dreptului comun fără a avea o justificare rezonabilă în 
acest sens, fără a invoca măcar una, astfel încât nu s-a putut reţine sub nici o formă că ne 
aflăm în situaţia în care legea specială nu oferă o cale de acces efectivă la o instanţă, văzând 
şi temeiurile de drept expuse, instanţa va admite excepţia inadmisibilităţii şi în consecinţă s-
a respins acţiunea pe acest temei. 

 În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, instanţa de fond a reţinut că potrivit art. 
274 alin. 1 C.pr.civ., partea care cade în pretenții a fost obligată, la cerere, să plătească 
cheltuielile de judecată. Văzând că reclamanta a căzut în pretenţii, dar si culpa  procesuală a 
acesteia în promovarea prezentei acţiuni, în baza art.274 C.pr.civ.o a fost obligată 
reclamanta la plata către pârâta Comuna Bonţida a sumei de 3000 lei cheltuieli de judecată, 
reprezentând onorariu avocat dovedit prin ordinele de plată depuse la dosar. 

Prin decizia civilă nr. 41/A din 15.01.2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosar 
nr. .../235/2012, s-a respins ca nefondat apelul declarat de reclamanta B.J.K. împotriva 
sentinţei civile nr. 299 din 05.03.2013 pronunţată în dosar nr. .../235/2012 al Judecătoriei 
Gherla, care a fost menţinută în totul.  

Analizând apelul prin prisma motivelor invocate, a probaţiunii administrate şi a 
dispoziţiilor legale incidente în materie tribunalul a constatat următoarele:  

Din starea de fapt reţinută de instanţa de fond,  rezultă că, bunul imobil din litigiu 
face parte din categoria imobilelor a căror situaţie juridică este reglementată de Legea nr. 
10/2001, şi că, în ceea ce priveşte acest imobil, nu a fost urmată de către reclamanţi 
procedura instituită de acest act normativ special de reparaţie. 
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Sub acest aspect, este de menţionat că, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, acoperă 
sfera tuturor modalităţilor de preluare, fie că ar corespunde unei preluări cu titlu valabil, fie 
că ar corespunde unei preluări fără titlu valabil. Prin urmare, fac parte din categoria 
imobilelor ce formează obiectul de reglementare al Legii şi  imobilele care au fost preluate 
în perioada de referinţă a acestui act normativ în temeiul unui titlu nevalabil. 

Or, în aceste condiţii, în care reclamanta apelantă nu a uzat de prevederile legii 
speciale de reparaţie pentru a-şi valorifica drepturile pe care le au asupra imobilului în 
litigiu, tribunalul apreciază că valorificarea acestor drepturi nu se poate realiza  pe calea unei 
acţiuni de revendicare promovată în condiţiile reglementate de dreptul comun. 

Aşa cum în mod judicios a reţinut  şi prima instanţă, prin Decizia nr. XXXIII/ 09 
iunie 2009  Înalta Curte de  Casaţie şi Justiţie a statuat următoarele:: „Concursul dintre legea 
specială şi legea generală se rezolvă în favoarea legii speciale, conform principiului 
specialia generalibus derogant, chiar dacă acesta nu este prevăzut expres în legea specială”. 

De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit în jurisprudenţă sa că 
nu contravine prevederilor din Convenţie respingerea ca neîntemeiată de către instanţele de 
judecată a unei acţiuni în revendicare introdusă de fostul proprietar în contradictoriu cu 
chiriaşul cumpărător al bunului, argumentată de instanţă prin acordare de preferinţă titlului 
de proprietate al chiriaşului, consolidat prin buna sa credinţă de eroarea comună şi 
invincibilă în care s-a aflat cu privire la calitatea de proprietar al statului asupra bunului 
litigios. 

Or, prin  Decizia nr. XXXIII /09 iunie 2009, cu privire la acţiunile întemeiate pe 
dispoziţiile dreptului comun, având ca obiect revendicarea imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, formulate după intrarea în vigoare a 
Legii nr. 10/2001, ÎCCJ a stabilit următoarele: „În cazul în care sunt sesizate neconcordanţe 
între legea specială, respectiv Legea nr. 10/2001, şi Convenţia europeană a drepturilor 
omului, aceasta din urmă are prioritate. Această prioritate poate fi dată în cadrul unei acţiuni 
în revendicare, întemeiată pe dreptul comun, în măsura în care astfel nu s-ar aduce atingere 
unui alt drept de proprietate ori securităţii raporturilor juridice.” 

Contrar susţinerilor apelantei, în mod pertinent prima instanţă a reţinut  că  din 
considerentele foarte elaborate ale deciziei susmenţionate rezultă că, de regulă, părţile 
îndreptăţite trebuie să apeleze la dispoziţiile legii speciale şi numai cu totul excepţional şi 
atunci când legea specială nu oferă un acces efectiv la o instanţă părţii se poate apela la 
calea dreptului comun. 

În mod judicios s-a reţinut de către judecătorul fondului  că doar persoanele 
exceptate de la procedura Legii nr.10/2001, precum şi cele care, din motive independente de 
voinţa lor, nu au putut să utilizeze această procedură în termenele legale, au deschisă calea 
acţiunii în revendicarea bunului litigios, dacă acesta nu a fost cumpărat cu bună-credinţă şi 
cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 112/1995, de către chiriaşi, astfel că  persoanele cărora 
le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 10/2001 nu au posibilitatea de a opta între calea 
prevăzută de acest act normativ şi aplicarea dreptului comun în materia revendicării, 
respectiv dispoziţiile art. 480 din Vechiul Codul civil. 

Odată statuat asupra acestui aspect, în sensul că persoanele îndreptăţite la 
reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul Legii nr.10/2001 trebuie să apeleze  la 
dispoziţiile acestui act normativ şi doar în împrejurări excepţionale  să aleagă calea dreptului 
comun în materie, tribunalul constată  că,  în speţă, contrar criticilor circumscrise punctului 
1 al memoriului de apel, nu este  nu este încălcat art. 6 din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului şi nici art. 21 din Constituţia României pentru următoarele considerente: 
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Argumentaţia  adusă de prima instanţă în acest sens denotă o cunoaştere  riguroasă a 
jurisprudenţei Curţii Europene în materie, judecătorul fondului făcând o aplicare deosebit de 
pertinentă a acesteia raportat la prezentul litigiu.  

Astfel, tribunalul a apreciat că, în speţă, critica referitoare la încălcarea  dreptului de 
acces la justiţie nu a putut fi primită, întrucât  prin reglementarea unei proceduri speciale de 
restituire a imobilelor naţionalizate, o limitare stabilită de însuşi legiuitorul, s-a urmărit 
asigurarea stabilităţii circuitului civil a imobilelor şi rezolvarea definitivă a situaţiei juridice 
a acestor imobile. 

Statul Român a adoptat Legea nr.10/2001 cu scopul de a îndrepta toate consecinţele 
negative ale abuzurilor comise în perioada regimului politic comunist, instituind cerinţe 
specifice, obligatorii, pentru restituirea  imobilelor preluate de stat ori acordarea  altor forme 
de despăgubiri. 

Existând  două categorii de norme juridice care reglementează aceleaşi relaţii 
sociale, respectiv cele născute în legătură cu dreptul de proprietate, în mod firesc nu se mai 
aplică normele cu caracter generale ale Codului Civil, ci cele cu caracter special ale Legii 
nr.10/2001. 

Or, aşa cum am evocat anterior, Instanţa supremă a decis că, de principiu, persoanele 
cărora le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr.10/2001 nu au posibilitatea  de a opta între 
calea  prevăzută de acest act normativ şi aplicarea dreptului comun în materia revendicării, 
respectiv dispoziţiile art.480 din Vechiul Cod Civil. 

Accesul la justiţie şi dreptul la un proces echitabil este asigurat sub toate aspectele în 
cadrul procedurii judiciare prevăzute de Legea nr.10/2001, în condiţiile  şi pe căile 
prevăzute de legea specială. 

 De asemenea, Curtea Constituţională a statuat  în jurisprudenţa sa constantă că 
liberul acces  la justiţie presupune  accesul la mijloacele procedurale prin care se 
înfăptuieşte actul de justiţie. Legiuitorul are competenţa exclusivă de a stabili regulile de 
desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti, soluţie ce rezultă din dispoziţiile 
Constituţiei, motiv pentru care, pentru situaţii deosebite, legiuitorul poate stabili reguli 
speciale de procedură, precum şi modalităţi de exercitare a drepturilor procesuale, astfel 
încât liberul acces la justiţie să nu fie afectat. Exercitarea unui drept  de către titularul său nu 
poate avea loc decât într-un anumit cadru, prestabilit de legiuitor, cu respectarea anumitor 
exigenţe, între care  şi stabilirea unor termen, după a căror expirare, valorificarea 
respectivului drept  nu mai este posibilă. 

 Dreptul de acces la un tribunal nu este un drept absolut, ci el reclamă, prin însăşi 
natura sa, o reglementare din partea statului, ceea ce implicit, permite anumite ingerinţe, cu 
condiţia ca acestea  să nu aducă atingere substanţei dreptului şi să nu împiedice exerciţiul 
său efectiv. 

 Astfel, tribunalul a conchis că procedura prealabilă obligatorie  reglementată de 
Legea nr.10/2001 nu încalcă prevederile art.6 alin 1 din Convenţia Europeană, întrucât 
această procedură are în vedere tocmai celeritatea  determinării situaţiei juridice a imobilelor 
ce formează obiectul său de reglementare, satisfăcând astfel cerinţa soluţionării cererii de 
restituire  într-un termen rezonabil. 

 În ceea ce priveşte critica circumscrisă punctului 2 al memoriului de apel de 
asemenea tribunalul a găsit-o nefondată  având în vedere argumentele următoare:  

 Procedura edictată de dispoziţiile Legii nr.10/2001 nu încalcă prevederile  art.1 din 
Primul Protocol adiţional la Convenţie, având ca scop asigurarea stabilităţii şi securităţii 
raporturilor civile. 

 De altminteri, Curtea Europeană a decis în jurisprudenţa sa că statele contractante 
sunt îndrituite  să reglementeze  exercitarea dreptului de proprietate în concordanţă cu 
interesul general, adoptând, în acest sens, legile necesare. 
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Această critică referitoare la încălcarea dreptului de proprietate, în acest sens fiind 
invocate dispoziţiile art.1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie, nu poate fi primită, cât 
timp reclamanta nu poate susţine  existenţa unui bun în patrimoniul său, în sensul 
Convenţiei, respectiv recunoaşterea de către  instanţele naţionale a dreptului de proprietate 
asupra imobilului în litigiu, fie ca re reprezentând ”bunuri actuale”, „valori patrimoniale” 
sau „speranţă legitimă” de redobândire a bunului în natură. 

Astfel, nu este suficient ca fostul proprietar/moştenitorul acestuia să se legitimeze cu 
titlul originar de proprietate asupra imobilului revendicat, ci se impune ca acest titlu  să fie 
reconfirmat cu efect retroactiv şi irevocabil  printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, 
ceea ce nu este cazul situaţiei pendinte. 

 În acelaşi timp în cauza Atanasiu şi alţii contra României (hotărârea din 12 
octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 778/22 noiembrie 2010), se arată că 
existenţa unui "bun actual" în patrimoniul unei persoane este în afara oricărui dubiu dacă, 
printr-o hotărâre definitivă şi executorie, instanţele i-au recunoscut acesteia calitatea de 
proprietar şi dacă în dispozitivul hotărârii ele au dispus în mod expres restituirea bunului.  

 Or, aşa cum am evocat anterior, în ceea ce o priveşte pe apelantă nu există o hotărâre 
judecătorească prin care să se fi dispus restituirea în natură a imobilului în litigiu, în virtutea 
căreia aceasta  să se poate prevala  de existenţa unui „bun” în accepţiunea Curţii Europene a 
Drepturilor Omului. 

 De altfel, este de remarcat faptul că, în virtutea  hotărârii pronunţate în cauza 
Atanasiu şi alţii contra României, Statul Român a elaborat Legea 165/2013, care poartă girul 
Curţii Europene, din perspectiva unei despăgubiri reale şi efective. 

 De asemenea, criticile existente la punctele 3 şi 4 din apel au fost respinse ca fiind 
nefondate  pentru argumentele expuse cu ocazia analizării primelor două critici şi care nu se 
mai impun a fi reiterate. 

 Raportat la toate aceste considerente, tribunalul, în temeiul art.296 C.pr.civ., a 
respins ca nefondat apelul declarat de reclamanta B.J.K. împotriva Sentinţei civile nr. 299 
din 05.03.2013 pronunţată în dosar nr. .../235/2012 al Judecătoriei Gherla, care a fost 
menţinută în totul. 

Împotriva acestei decizii, reclamanta B.J.K. a declarat recurs, în termen legal, prin 
care a solicitat  desfiinţarea în totalitate a deciziei atacate si judecarea cauzei în sensul, 
admiterii cererii de chemare în judecată, aşa cum a fost formulată, cu obligarea pârâtei 
intimate la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea recursului, reclamanta a arătat că a formulat notificare în temeiul Legii 
nr. 10/2001 privind restituirea în natura a imobilului castel si curte, inclusiv parcul, care face 
parte integranta din castelul Bontida, adică a solicitat restituirea întregii averi a tatălui său B. 
Nicolae, expropriata în 1947. Prin avocat a arătat numerele topografice a căror restituire s-a 
solicitat, nr. top. 621, categoria de folosinţa castel si curte în suprafaţa de 5 jugar 35 stj.p. si 
nr. top. 630/1, categoria de folosinţa curte economică, ambele înscrise în CF nr. 2412 
Bontida. La notificare a anexat copia CF nr.2412 Bontida deşi, după 1989 toate numerele 
topografice din CF nr. 2412 Bontida au fost transcrise în alte cărţi funciare, respectiv  CF nr. 
50110 şi nr. 50111 Bontida. Având în vedere ca a anexat notificării nr. 33 privind 
revendicarea imobilului CF nr.2421 Bontida, a arătat intenţia sa de a revendica întregul 
complex imobiliar, castel si parc. Astfel, este evidenta ca intenţia recurentei era acea de a 
revendica tot complexul, insa nu  ştia si nici avocatul meu nu a ştiut ca acele numere 
topografice enumerate mai sus nu cuprind si parcul. Obligaţia legala a Primarului si a 
Comisiei Locale de reconstituire   a   terenurilor   era   sa   solicite   informaţii suplimentare 
si sa îi indice ca acele numere topografice enumerate în notificare nu acoperă întregul 
complex castel si parc din Bontida sau sa îi solicite efectuarea unui raport de expertiza de 
identificare topografica.  
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Prin Sentinţa civila nr. 67 pronunţata la 15 februarie 2008 în dosarul nr. .../117/2007 
de către Tribunalul Cluj, secţia civila,  i-a fost admisa cererea de chemare în judecata si 
Primarul a fost obligat sa emită dispoziţie de restituire în natura în ce priveşte cele doua 
numere topografice sus menţionate. Evident si real este faptul ca Sentinţa civila nr. 67/2008 
pronunţata de Tribunalul Cluj a constatat si ilegalitatea actului de expropriere nr. 870/1947 
pe baza căruia au fost expropriate toate numerele topografice existente în cartea funciara nr. 
2412 Bontida si trecute în proprietatea Statului Roman.  

Recurenta arată că abia după intabularea Dispoziţiilor Primarului a constatat faptul 
ca aceste numere topografice nu acoperă si parcul Bontida, motiv pentru care a trebuit sa 
recurgă la instanţa de judecata în vederea restituirii în natura si a celorlalte numere 
topografice din CF nr. 2412 Bontida. 

Între timp a efectuat cercetări si verificări si în arhivele statului, astfel a obţinut o 
serie de acte, printre care si o adresa nr. 7850/1945 din partea Prefecturii Judeţului Cluj, 
biroul pentru aplicarea reformei agrare către Comitetul Local de reforma agrara Bontida, în 
care arata si indica în mod expres Prefectul că "ca urmare a reclamaţiei dlui B. Nicolae, loc. 
în Cluj, proprietarul moşiei din Bontida, va facem cunoscut ca în conformitate cu 
dispozitiunile legii si a regulamentului pentru înfăptuirea reformei agrare, numai terenurile 
agrare intra sub expropriere, dar nu si intravilanele, casa de locuit, etc., precum si gradina de 
zarzavaturi, parcuri, livada de pomi, care trebuiesc lăsate proprietarului chiar si în cazul 
exproprierii imobilelor agrare. ... Atragem atenţiunea la respectarea stricta a dispozitiunilor 
legii, sub sancţiunea nulităţii actelor si masurilor luate". În ciuda dispozitiunilor legale 
privind reforma agrara, toate numerele topografice, care au făcut obiectul averii moşiei lui 
B. Nicolae au fost expropriate si trecute în proprietatea Stalului Roman în 1947. Este 
evidenta ilegalitatea exproprierii castelului, precum si a terenurilor intravilane, însuşi 
Prefectul Judeţului Cluj de la acea data recunoaşte si atenţionează asupra ilegalităţii actelor 
de expropriere privind intravilanul din moşia lui B.. 

In ce priveşte obiectul Legii nr. 187/23 martie 1945 pentru înfăptuirea reformei 
agrare art. 3 prevede obiectul legii, contele B. a ales rezerva în Bontida, având în vedete ca 
acolo trăia cu toata familia de secole în urmă. Astfel, castelul si intravilanul aferent acestuia 
nu trebuiau sa fie expropriate, actul de împroprietărire al Statului Român este ilegal în acest 
sens si adresa Prefectului Judeţului Cluj nr. 7850/1945, pe care recurenta a menţionat-o mai 
sus.  

In ce priveşte inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 
Bontida, la numărul curent 45 figurează castelul B. si parcul, deci împreuna figurează si nu 
separat. Recurenta se întreabă de ce nu a fost restituit în natura întregul complexul imobiliar, 
si numai castelul Bontida, daca chiar Comuna Bontida recunoaşte caracterul unitar al 
castelului si al parcului în lumina acestor circumstanţe, acte, adrese, motivarea instanţei de 
fond, precum si a instanţei de apel sunt lacunare, superficiale, si preiau numai fragmente din 
decizii sau hotărâri, care le sunt favorabile, fără a arata înţelesul real al fragmentelor din 
prisma întregului act jursidicţional. 

Instanţa de apel si instanţa de fond nu au analizat în mod detaliat decizia nr. 33/2008 
a I.C.C.J. si nici hotărârea din 12/10/2010 în Cauza Atanasiu si  alţi împotriva României. 
Instanţa de fond ia anumite părţi din decizie, mai ales expunerea de motive a Procurorului 
General si nu motivarea ICCJ - segmente, care îi plac si care ajuta la exprimarea opiniei 
proprii juridice în aceasta materie si le plasează în aşa maniera, încât  sa îi fie favorabile la 
obţinerea rezultatului final. 

Motivarea instanţei de apel este haotica si analizează în abstracto admisibilitatea 
cererii de revendicare, nu si în concreto, în ce priveşte parcul - parte integranta şi organica a 
castelului Bontida, castel care este deja restituit reclamantei. 
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Instanţa de apel a preluat fragmente din Hotărârea Atanasiu c/a României privind 
explicarea noţiunii de bun actual, însă nu circumscrie condiţiile de aplicare a acestei 
accepţiuni, adică a "bunului actual"  care se refera la restituirea în natura a imobilului, nu si 
la acordarea de despăgubiri băneşti pentru exproprierea terenurilor fără vreo despăgubire 
băneasca pin partea Statului Roman. În continuare recurenta  citează paragrafele din 
Hotărârea M. Atanasiu contra României.  

Problema dedusa judecaţii este o problema complexa, atât juridica, cat si socio-
istorica, din prisma acestor circumstanţe trebuia ca instanţa de fond să analizeze cauza. Insa, 
instanţa de fond apreciază şi subliniază după o interpretare cu totul si cu totul personală că 
numai cu totul excepţional si atunci când legea speciala nu oferă un acces efectiv ia o 
instanţa pârtii se poate apela ia calea dreptului comun nu corespunde nici tehnic si nici 
juridic cu soluţia I.C.C.J. 

Pe de alta parte, instanţa de fond nu analizează cauza în mod concret, particularităţile 
acesteia şi nu aplica decizia nr. 33/2008 la aceasta. Adică, nu analizează, în mod concret, 
daca exista neconcordanta intre legea speciala si Convenţia Europeana a Drepturilor 
Omului. În acest sens, recurenta redă argumente cuprinse în articolul d-nei avocat Monica 
Livescu, lector INPPA 

Dreptul de acces este încălcat „atunci când reglementarea sa încetează sa servească 
scopul securităţii juridice si al bunei administrări a justiţiei si constituie un soi de bariera 
care îl împiedica pe justiţiabil sa-şi vadă litigiul soluţionat pe fond de o instanţa competentă. 

Din acest punct de vedere limitarea de acces instituita prin legile speciale nu poate 
servi scopului securităţii juridice. La fel, nu a fost atins niciun pretins scop de buna 
administrare a justiţiei. Justiţia este încărcata nejustificat cu o serie de litigii, care ar fi putut 
lipsi, daca s-ar fi permis accesul direct ia instanţa pentru verificarea în concret de instanţa a 
încălcării dreptului de proprietate. 

Procedura administrativa prealabila nu a făcut altceva decât sa îngreuneze si sa 
tergiverseze soluţionarea problemei încălcării dreptului de proprietate în cazul imobilelor 
preluate abuziv. 

Chiar emiterea Deciziei XX/1.03.2009 a Î.C.C.J. pronunţata în recurs în interesul 
legii reprezintă de fapt o recunoaştere a faptului ca nu este necesara parcurgerea procedurii 
administrative prealabile a legii speciale din moment ce acea procedura se dovedeşte 
ineficienta datorita refuzului autorităţii administrative investite cu soluţionarea notificării de 
a soluţiona în termenele prevăzute de acea lege. se consacra astfel accesul liber la instanţa, 
independent, de faptul ca procedura administrativa nu a fost finalizata prin emiterea unei 
dispoziţii a organului investit cu notificare. Deşi instanţa suprema s~a ferit sa califice ce fel 
de acţiune ar fi aceasta si care ar fi temeiul ei de drept, este evident ca ea îmbracă forma 
unei acţiuni în revendicare directa, de drept comun. 

Justificarea legala a admisibilităţii unor astfel de acţiuni în decizia citata este art. 21 
alin. 2 din Constituţie, care prevede ca: "nici o lege nu poate îngrădi exercitarea dreptului 
oricărei persoane de a se adresa justiţiei pentru apărarea intereselor sale legitime”. 

Daca acestea au fost raţiunile care au condus la pronunţarea acestei decizii, aceleaşi 
raţiuni pot subzista si pentru admisibilitatea unei acţiuni în revendicare imobiliara a 
bunurilor preluate abuziv de către stat, independent de urmarea procedurii administrative a 
legii speciale. 

Atingerea adusa substanţei dreptului este suficienta în practica CEDO pentru a 
înlătura si examinarea criteriului proporţionalităţii si a considera ca este încălcat art. 6 din 
Convenţie. Or, prin limitarea accesului la justiţie în materia revendicării în discuţie, astfel 
cum este instituita prin legile speciale (10/2001, 213/1998) este mai mult decât evident ca se 
aduce atingere substanţei dreptului de proprietate.  
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O alta faţetă a încălcării dreptului la un proces echitabil prin legile speciale analizate 
este st aceea a îndeplinirii condiţiei „independentei instanţei'' care judeca. Din aceasta 
perspectiva, trebuie sa subziste o independenta a puterii judecătoreşti fata de puterea 
legiuitoare si, în special, fata de cea executiva, rezultata din teoria separaţiei puterilor în stat, 
reflectata în Constituţie (art.124 alin. 4) prin formula: "judecătorii sunt independenţi si se 
supun doar legii". 

Din aceasta perspectiva în doctrina de specialitate se arata ca: poziţia independenta a 
puterii judecătoreşti fata de legislativ presupune ca legiuitorul nu poate sa intervină în 
procesele de judecata în alta forma decât cea a emiterii unor legi, pe care instanţele de 
judecata sa le pună în aplicare. Spre exemplu, constituie o ingerinţa în dreptul oricărei 
persoane, la un tribunal independent fata de legislativ, faptul ca Parlamentul unei tari emite 
o lege, cu aplicare retroactiva, care influenţează soluţionarea litigiilor la care statui este 
parte, impunând judecătorului prin lege, promovarea unei soluţii în favoarea statului. 

Analizând situaţia legislaţiei română (Legea 10/2001, Legea 213/1998, Legea 
1/2009) sub acest aspect, se constata ca ne aflam în situaţia certa a unei încălcări a condiţiei 
mai sus analizate, prin interdicţia de acces direct la instanţa în materia analizata în cazurile 
în care chiar statul este parte în litigiile respective. 

Acţiunea în revendicare pe dispoziţiile art. 480 din Codul civil, este o acţiune 
petitorie, reala si imprescriptibila, si nu o acţiune în despăgubiri, în natura sau prin 
echivalent, care este supusa atât prescripţiei, cat si decăderii, aşa cum rezulta din 
reglementarea Legii nr. 10/2001. 

Astfel, în ipoteza respingerii acţiunii în revendicare prin schimbarea temeiului juridic 
din art. 480 Cod Civil în Legea nr. 10/2001, s-ar ajunge la a schimba natura juridica a 
acţiunii în revendicare, transformând-o în acţiune personala imobiliara, încălcându-se, astfel, 
principiul disponibilităţii procesului civil si accesul la un proces echitabil judecat de o 
instanţa independenta.  

Pe de alta parte, nici o dispoziţie din Legea nr. 10/2001 nu prevede ca se interzice 
orice altă cale de a recupera bunul în litigiu. Acţiunea în revendicare, întemeiata pe dreptul 
comun, nu poate deveni inadmisibila prin apariţia unei legi speciale de reparaţie. Exercitarea 
acţiunii în revendicare nu poate fi paralizata prin dispoziţii speciale contrare dispoziţiilor 
generate în materia apărării dreptului de proprietate, ea decurgând din dreptul de proprietate 
si sancţionând încălcarea acestuia. 

Decizia nr. 33 din 9 iunie 2008 pronunţata de înalta Curte de Casaţie si Justiţie în 
Secţiile Unite nu exclude posibilitatea formulării acţiunii în revendicare, ci arata ca trebuie 
acordata prioritate Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Înalta Curte de Casaţie si de 
Justiţie a stabilit ca legea speciala înlătură aplicarea dreptului comun, fara ca pentru aceasta 
sa fie nevoie ca principiul sa fie incorporat în textul legii speciale si ca aplicarea unor 
dispoziţii ale legii speciale poate fi înlăturata daca acestea contravin Convenţiei europene a 
drepturilor omului, atât din perspectiva accesului ia justiţie, cat si ai respectării art. 1 din 
Protocolul nr. 1 la Convenţia europeana a drepturilor omului. 

Din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului rezulta ca în contextul 
legislativ roman de reglementare a acţiunilor în revendicare imobiliare si a restituirii 
bunurilor naţionalizate de regimul comunist, vânzarea de către stat a unui bun al altuia unor 
terţi de buna credinţa, chiar si atunci când este anterioara confirmării definitive în justiţie a 
dreptului de proprietate al altuia, reprezintă o privare de bun, contrara art. 1 din Protocolul 
nr. 1 la CEDO. 

În continuarea cererii de recurs reclamanta redă considerentele sentinţei  civile nr. 
494 din 3 aprilie 2009, Tribunalul Bucureşti, Secţia a III - a civila, şi a deciziei pronunţată în 
această cauză. 

În drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art. 304 pct. 4, 7, 8, 9 C.pr.civ.  
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Pârâtul intimat STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE prin 
DIRECŢIA GENERALA REGIONALA A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ a depus 
întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului formulat de către reclamanta  B.J.K. 
si menţinerea ca temeinica si legala a hotărârii recurate (f.58-59). 

În argumentarea poziţiei procesuale, pârâtul intimat a arătat că aşa cum s-a statuat 
prin Deciziile înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie LIII (53)/04.06.2007, nr.33/09.06.2008, 
nr.27/14.11.2011, sunt inadmisibile acţiunile întemeiate pe dispoziţiile dreptului comun, 
având ca obiect revendicarea imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-
22 decembrie 1989, formulate după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001. 

Concursul dintre legea specială şi legea generală se rezolvă în favoarea legii speciale, 
conform principiului specialia generalibus derogant, chiar dacă acesta nu este prevăzut 
expres în legea specială. 

În ceea ce priveşte acţiunile directe, îndreptate împotriva statului român, întemeiate 
pe dispoziţiile art. 480 şi următoarele din Codul civil şi ale art. 1 din Primul Protocol 
adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, cât 
si în ceea ce priveşte acţiunile directe, îndreptate împotriva statului român, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, prin care s-au solicitat despăgubiri băneşti în temeiul art. 480 şi 
următoarele din Codul civil şi al art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţie, acestea nu 
pot fi primite, deoarece ignoră principiul specialia generalibus derogant. 

Aceeaşi este soluţia şi în ceea ce priveşte dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicată, ce reglementează acţiunea în revendicare, respectiv art. 563-566. 

De asemenea, conform prevederilor art.6 din Legea nr.213/1998 „(2) Bunurile 
preluate de stat fără un titlu valabil, inclusiv cele obţinute prin vicierea consimţământului, 
pot fi revendicate de foştii proprietari sau de succesorii acestora, dacă nu fac obiectul unor 
legi speciale de reparaţie." 

Pârâtul intimat a mai arătat ca prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 270/2010 se 
retine ca în ceea ce priveşte „prevederile art. 46 alin. (4) din lege, potrivit cărora persoana 
îndreptăţită are obligaţia de a urma calea prevăzută de prezenta lege, după intrarea acesteia 
în vigoare, prevederile ei aplicându-se cu prioritate, împrejurare ce este de natură a 
împiedica persoana îndreptăţită să acţioneze pentru revendicarea bunului pe calea dreptului 
comun. 

Curtea observă că atât Legea nr. 10/2001, cât şi Legea modificatoare nr. 1/2009 sunt 
legi reparatorii speciale. 

Or, având în vedere ca reclamanta avea deschisa procedura prevăzuta de Legea nr. 
10/2001 în vederea restituirii bunului în cauza ori în vederea obţinerii despăgubirilor, 
procedura care a fost urmata de către reclamanta în ceea ce priveşte castelul si curtea în 
intravilan, acţiunea formulata este inadmisibila si în mod corect a fost respinsa de către 
prima instanţa, soluţie menţinută de către Tribunalul Cluj prin decizia recurata prin prezenta 
cerere. 

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

Astfel, conform art. 316 C.pr.civ., dispoziţiile de procedură privind judecata în apel 
se aplică şi în instanţa de recurs, în măsura în care nu sunt potrivnice celor cuprinse în acest 
capitol, iar art. 298 C.pr.civ. prevede că, dispoziţiile de procedură privind judecata în primă 
instanţă se aplică şi în instanţa de apel, în măsura în care nu sunt potrivnice celor cuprinse în 
prezentul titlu. 

Art.137 alin.1 C.pr.civ. statuează că, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra 
excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, 
cercetarea în fond a pricinii.  
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La termenul de judecată din data de 21.11.2014 Curtea, din oficiu, a invocat excepţia 
inadmisibilităţii acelor motive din recurs prin care se critică direct hotărârea instanţei de 
fond, excepţie care urmează să fie admisă în temeiul art. 316 C.pr.civ., raportat  la art. 137 
alin. 1 C.pr.civ., motivat pe următoarele considerente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

În şedinţa publică din data de 21.11.2014, Curtea a invocat excepţia inadmisibilităţii 
motivelor de recurs care vizează netemeinicia hotărârii atacate, prin reanalizarea stării de 
fapt şi reaprecierea probelor administrate în cauză de către instanţa de recurs, având în 
vedere că prevederile art. 304 pct. 10 şi pct. 11 C.pr.civ. au fost abrogate prin art. I pct. 1111 
şi pct. 112 din O.U.G. nr. 138/2000, excepţie care urmează să fie admisă, motivat pe 
următoarele considerente: 

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

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

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

Deşi formal cererea de recurs este întemeiată pe art.304 pct.4, 7-9 C.pr.civ., în 
realitate prin motivarea pe care se sprijină, recursul nu vizează în întregime motive de 
nelegalitate pentru care o hotărâre poate fi casată sau modificată, ci vizează şi motive de 
netemeinicie a hotărârii atacate care se referă practic la o reproducere a stării de fapt a 
cauzei şi o analizare a probaţiunii administrate în cauză. 

Se constată, aşadar, de către Curte că, în cauză, îşi găseşte incidenţă excepţia 
inadmisibilităţii acestor motive de recurs care vizează aspecte de netemeinicie a hotărârii 
recurate, excepţie fundamentată pe împrejurarea că, motivele de recurs conţin şi critici de 
netemeinicie a hotărârii recurate, reproduceri ale evoluţiei istoricului cauzei, ale stării de 
fapt, ale probaţiunii administrate în cauză, etc., care intră sub incidenţa excepţiei 
inadmisibilităţii, întrucât vizează aspecte de netemeinicie a hotărârii recurate, aspecte care s-
ar fi încadrat în punctele 10 şi 11 ale art. 304 C.pr.civ., în prezent abrogate. 

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

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

Aşa fiind, Curtea constată că excepţia inadmisibilităţii, invocată din oficiu este 
fondată, urmând să fie admisă ca atare, cu consecinţa neluării în seamă a tuturor motivelor 
de recurs care vizează aspecte de netemeinicie a hotărârii recurate. 
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Potrivit art. 304 C.pr.civ., „Modificarea sau casarea unor hotărâri se poate cere în 
următoarele situaţii, numai pentru motive de nelegalitate. … 4.când instanţa a depăşit 
atribuţiile puterii judecătoreşti ... ”. 

În doctrină (I.Deleanu, Tratat de procedură civilă, Ed.All Beck, Bucureşti, 2005) s-a 
considerat că acest motiv de recurs  semnifică un exces de putere care constă în încălcarea 
de către judecători a principiului separaţiei puterilor în stat şi imixtiunea lor în atribuţiile 
puterii legislative sau executive. Au fost identificate şi evocate în literatura de specialitate 
formele de manifestare a excesului de putere, şi anume: instanţa săvârşeşte un act care intră 
în atribuţiile puterii legislative sau  a celei executive; instanţa consfinţeşte, cu valoare legală, 
texte abrogate; contestă puterea legală a unor texte; aplică o lege adoptată, înaintea intrării ei 
în vigoare; se pronunţă pe cale de dispoziţii generale. Curtea de Casaţie şi Curtea Supremă 
de Justiţie precizau că prin exces de putere nu se pot înţelege decât acele atingeri aduse de 
judecători principiilor constituţionale, care determină, în interesul general, limitele în care 
trebuie să se restrângă diferitele puteri, iar nu orice violare de lege sau abateri de la simple 
reguli de competenţă.   

Prin urmare, Curtea constată că reclamanta nu a dezvoltat în niciun fel acest motiv de 
recurs, nu a arătat modul în care instanţa de apel depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti, în 
sensul celor anterior exprimate, astfel încât simpla indicare a textului art.304 pct.4 C.pr.civ. 
nu este suficientă pentru a analiza decizia atacată considerent pentru care Curtea constată că 
acest motiv de recurs a fost invocat pur formal, ceea ce face imposibil verificarea hotărârii 
tribunalului din această perspectivă. 

Reclamanta a susţinut că în cauză este prezent motivul de recurs întemeiat pe 
dispoziţiile art. 304 pct. 7 C.pr.civ. deoarece motivarea instanţei de apel este haotica si 
analizează în abstracto admisibilitatea cererii de revendicare, nu si în concreto, în ce priveşte 
parcul - parte integranta şi organica a castelului Bontida, castel care este deja restituit 
reclamantei. 

Motivul de nelegalitate invocat de reclamantă şi reglementat de art.304 pct.7 
C.pr.civ. potrivit căruia, modificarea sau casarea unor hotărâri se poate cere când hotărârea 
nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau când cuprinde motive contradictorii ori străine 
de natura pricinii, în opinia Curţii, nu este fondat pentru argumentele ce urmează a fi 
expuse. 

Pentru a fi incident motivul de modificare prevăzut de art. 304 pct. 7 C.pr.civ., ar fi 
necesar să fie întrunite una din următoarele ipoteze: să existe o contradicţie între 
considerente şi dispozitiv, în sensul că dintr-o parte a hotărârii rezultă că acţiunea este 
întemeiată, iar din altă parte, că nu este întemeiată, astfel că nu se poate şti ce anume a decis 
instanţa; să existe contradicţie între considerente, în sensul că din unele rezultă netemeinicia 
acţiunii, iar din altele faptul că este întemeiată; să lipsească motivarea soluţiei sau această să 
fie superficială ori să cuprindă considerente care nu au legătură cu pricina în care a fost 
pronunţată soluţia respectivă; instanţa de control judiciar, adică instanţa de apel, să copieze 
considerentele hotărârii apelate, fără să răspundă motivelor de critică invocate de părţile 
apelante. 

Motivarea hotărârii judecătoreşti constituie o garanţie pentru părţi împotriva 
eventualului arbitrariu judecătoresc şi singurul mijloc prin care se dă posibilitatea de a se 
exercita în mod real controlul judiciar. 

Mai întâi, motivarea hotărârii trebuie să se facă de instanţa care s-a pronunţat în 
fond, înfăţişând considerentele de fapt şi de drept care au condus-o la respectiva soluţie. 
Instanţa de apel poate să îşi însuşească motivarea primei instanţe, dacă situaţia de fapt şi 
apărările înaintea ei au rămas întru totul neschimbate. 

Atunci când se examinează o hotărâre, sub aspectul motivării ei, trebuie să se 
distingă între mijloacele de apărare  şi argumentele invocate de părţi, instanţa având 
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obligaţia să examineze  numai mijloacele de apărare şi pronunţându-se asupra lor să 
motiveze soluţia dată, nu şi argumentele  pe care părţile le-au invocat în susţinerea  
mijloacelor de apărare. 

Pentru îndeplinirea misiunii de a tranşa un litigiu, instanţa de judecată are nevoie de 
cooperarea părţilor, care în măsura posibilului, sunt ţinute să-şi expună pretenţiile în mod 
clar, neambiguu şi rezonabil structurate. 

Mai mult decât atât, doctrina şi jurisprudenţa au statuat, cu caracter unitar, că 
judecătorul este obligat să-şi motiveze hotărârea dar nu este obligat să răspundă fiecărui 
argument din cele pe care părţile le invocă în susţinerea uneia şi aceleiaşi cereri. 

Conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, pentru a stabili dacă 
exigenţele art. 6 par.1 din Convenţie au fost respectate, este necesar să fie luat în considerare 
ansamblul procedurii iar această  dispoziţie nu trebuie interpretată ca solicitând instanţelor 
judecătoreşti un răspuns detaliat fiecărui argument invocat de către părţi (Hotărârea Ruiz 
Torija şi Hiro Balani împotriva Spaniei, din 9 decembrie 1994, seria A, nr. 303-A şi B, p. 
12, paragraful 29 şi paginile 29-30, precum şi Hotărârea Higgins şi alţii împotriva Franţei, 
din 19 februarie 1998, Culegerea de hotărâri şi decizii 1998-I, p. 60, paragraful 42). 

Totodată, noţiunea de proces echitabil presupune ca o instanţă internă care nu a 
motivat decât pe scurt hotărârea sa să fi examinat totuşi în mod real problemele esenţiale 
care i-au fost supuse, şi nu doar să reia pur şi simplu concluziile unei instanţe inferioare 
(Hotărârea Helle împotriva Finlandei, din 19 decembrie 1997, Culegere de hotărâri şi 
decizii 1997-VIII, p. 2.930, paragraful 60). 

Verificând hotărârea instanţei de apel din această perspectivă, Curtea constată că 
aceasta respectă, întru-totul, prevederile art.261 alin.1 pct.5 C.pr.civ. potrivit căruia, 
hotărârea se dă în numele legii şi va cuprinde: motivele de fapt şi de drept care au format 
convingerea instanţei, cum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor. 

Astfel, tribunalul a arătat pe larg care au fost considerentele de fapt şi de drept pentru 
care a respins apelul declarat de reclamantă, implicit cele care au dus la convingerea că 
prima instanţă a  soluţionat în mod temeinic şi legal cererea de chemare în judecată cu care a 
fost legal învestită, considerent pentru care Curtea apreciază că acest motiv de recurs nu este 
întemeiat.  

Art.304 pct.8 C.pr.civ. statuează că, modificarea sau casarea unor hotărâri se poate 
cere în următoarele situaţii, numai pentru motive de nelegalitate, atunci când instanţa, 
interpretând greşit actul juridic dedus judecăţii, a schimbat natura ori înţelesul lămurit  şi 
vădit neîndoielnic al acestuia.    

Motivul de nelegalitate reglementat de art.304 pct.8 C.pr.civ. invocat de reclamanta 
recurentă trebuie să precizeze în mod concret care este actul pretins denaturat de către 
instanţa de judecată şi în ce constă denaturarea lui, o simplă afirmaţie făcută în acest sens 
sau indicarea textului legal   nefiind suficiente pentru a decide modificarea hotărârii 
recurate. 

Denaturarea actului înţelesului actului juridic are loc atunci când concluziile 
instanţelor de fond deduse din interpretarea actului sunt în mod evident eliminate şi 
contrazise prin sensul clar şi vădit neîndoielnic al termenilor şi conţinutului actului 
interpretat. 

Prin urmare, Curtea constată că motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.8 C.pr.civ. 
a fost invocat de reclamantă în mod formal, fără ca acesta să dezvolte în vreun mod critica 
de nelegalitate raportat la vreun act juridic pretins interpretat greşit de către instanţa 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. 
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 Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Gherla la data de 30.01.2012,  ulterior 
precizată (f. 53, f.120 dosar fond) reclamanta B.J.K. în contradictoriu cu pârâții STATUL 
ROMAN prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, reprezentat de DIRECŢIA 
GENERALĂ a FINANŢELOR PUBLICE CLUJ, COMUNA BONTIDA și PRIMARUL 
COMUNEI BONTIDA a solicitat instanţei, în principal, să se constate că este singurul 
titular al unui drept de proprietate asupra asupra imobilului parc situat lângă Castelul 
Bonţida, înscris în CF nr. 50110 Bonţida, nr. topo 627, 629 în suprafaţa de 23.380 mp., 
precum si asupra imobilului parc situat lângă Castelul Bonţida înscris în CF nr. 50111 
Bonţida, nr. topo 609 în suprafaţa de 4.788 mp, să se constate că pârâţii nu au avut niciodată 
titlu valabil asupra imobilului, să fie obligați pârâţii să-i lase în deplină proprietate și posesie 
imobilul. În subsidiar, în cazul în care imobilul nu poate fi restituit în natura, a solicitat 
obligarea pârâților la plata de despăgubiri băneşti, echivalentul în lei a valorii imobilului la 
data naţionalizării, actualizată. 

 Prin precizarea depusă la data de 06.03.2012, reclamanta a învederat că suprafața 
parcului este de 34 ha, fiind înscris în CF nr. 50110 Bonţida, sub nr. topo 627, 629 in 
suprafaţa de 23.380 mp, înscris in CF nr. 50111 Bonţida, sub nr. topo 609 in suprafaţa de 
4.788 mp şi în CF nr. 2412  Bonţida, sub nr. topo 494, 550/2, 551, 552, 555, 557, 558,  
558/a, 598, 600, 601, 605/4, 607, 608, 610, 611, 612, 613, 614,615,616, 617, 618/1, 618/2, 
619, 621, 622-624, 623/1, 623/2, 625, 626, 632/2, 636, 637, 638, 639, 644, 662, 664/2, 
664/3, 656, 657, 659, 660, 665, 666/1, 684/1, 778/1, 1538/1, 1538/2, 1539, 1540, 1571/1/1, 
1571/1/2, 1572. 2231, 1236/1, 2236/2,  2274. 2275. 2276, 2280, 2286/2, 630/1.632/1/1, 
633/1, 635/1, 2.  

 În drept au fost invocate dispoziţiile art. 480, art. 481 Cod civil, art. 6 din Legea nr. 
213/1998, Constituția din 1948, Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale. 

 Conform CF nr. 2412  Bonţida, asupra imobilelor cu nr.top 494, 550/2, 551, 552, 
555, 557, 558,  558/a, 598, 600, 601, 605/4, 607, 608, 610, 611, 612, 613, 614,615,616, 617, 
618/1, 618/2, 619, 621, 622-624, 623/1, 623/2, 625, 626, 632/2, 636, 637, 638, 639, 644, 
662, 664/2, 664/3, 656, 657, 659, 660, 665, 666/1, 684/1, 778/1, 1538/1, 1538/2, 1539, 
1540, 1571/1/1, 1571/1/2, 1572. 2231, 1236/1, 2236/2,  2274. 2275. 2276, 2280, 2286/2, 
630/1.632/1/1, 633/1, 635/1, 2  este înscris dreptul de proprietate în favoarea Statului 
Român, cu titlu de împroprietărie, în baza încheierii de cf cu nr.6164/1947. 

 De asemenea, asupra  imobilelor înscrise în CF nr. 50110 Bonţida (provenită din 
conversia de pe hârtie  a CF nr.2412) , sub nr. topo 627, 629 in suprafaţa de 23.380 mp şi CF 
nr. 50111 Bonţida (provenită din conversia de pe hârtie  a CF nr.2412) , sub nr. topo 609 in 
suprafaţa de 4.788 mp este înscris dreptul de proprietate în favoarea Statului Român, cu titlu 
de lege, în baza actelor: adresa nr. 870/27.11.1947 emis de Ocolul Agricol Cluj, deciziunea  
nr. 1, 2, 3 din 09 aprilie 1945 si 4 ianuarie 1946 a Comitetului Local de Expropriere si 
Împroprietărire Bonţida, Hotărârea nr. 2, 3 din 16 ianuarie si 13 aprilie 1946 ale Comisiei de 
plasa pentru coordonarea lucrărilor de reforma agrara, avizul nr. 1399.1946 a Comisiei de 
aplicare a reformei agrare, emise în temeiul Legii nr.187/1945. 

 Reclamanta B.J.K. este moştenitoarea fostului proprietar tabular B. Miklos, decedat 
la data de 06.06.1950, aşa cum reiese din acetele de stare civilă şi testamentul depuse la f.33, 
42, 45 din dosarul de fond. 

 Prin notificarea expediată prin intermediul BEJ M.F. şi înregistrată la Primăria com 
Bonţida sub nr.1860/10.08.2001, reclamanta  a solicitat restituirea în natură a imobilului 
înscris la data preluării în CF nr.2 Bonţida  şi transcris în CF nr.2412 Bonţida, cu nr.top. 
621, castel şi curte în suprafaţă de 5 jugh. şi 35 stjp, respectiv cu nr.top.630/11, curte 
economică în suprafaţă de 2 ha şi 7139 mp (f.36). 
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 Prin sentinţa civilă nr.67/15.02.2008 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosarul 
nr..../117/2007, s-a admis în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta J.K. în 
contradictoriu cu pârâtul Primarul Comunei Bonţida şi în consecinţă, s-a dispus obligarea 
pârâtului Primarul comunei Bonţida să emită în favoarea reclamantei dispoziţie de restituire 
în natură a imobilului cu nr. top. 621, categoria de folosinţă castel şi curte în suprafaţă de 5 
jug. 35 stj.p. şi nr. top. 630/1, categoria de folosinţă curte economică în suprafaţă de 2 ha 
7139 mp, înscrise în CF nr. 2412 Bonţida (f.32-35). 

 În considerentele acestei hotărâri judecătoreşti s-a statuat că reclamanta a făcut 
dovada calităţii de persoană îndreptăţită la restituirea imobilului în sensul art. 3 din Legea 
nr. 10/2001.  

 Ulterior, în baza hotărârii judecătoreşti mai sus arătate, prin Dispoziţia 
nr.182/30.05.2008 a Primarului com Bonţida, s-a dispus restituirea în natură a imobilului cu 
nr. top. 621, categoria de folosinţă castel şi curte în suprafaţă de 5 jug. 35 stj.p. şi a 
imobilului cu nr. top. 630/1, categoria de folosinţă curte economică în suprafaţă de 2 ha 
7139 mp, înscrise în CF nr. 2412 Bonţida. 

 Prin Dispoziţia nr.18/04.02.2009 a Primarului com Bonţida s-a revocat Dispoziţia 
nr.182/30.05.2008. 

 Prin Dispoziţia nr. 20/04.02.2009 a Primarului com Bonţida, s-a dispus restituirea în 
natură a imobilului cu nr. top. 630/1, categoria de folosinţă curte economică în suprafaţă de 
2 ha 7139 mp, înscris în CF nr. 2412 Bonţida. 

 Conform CF nr.3362 Bonţida, asupra imobilului cu nr.cad.751, castelul şi curtea în 
intravilan, in suprafaţă de 28901 mp, adus din CF nr.2412 Bonţida, nr.top.621, s-a întabulat 
dreptul de proprietate al reclamantei în baza Dispoziţiei nr.19/04.02.2008 şi a documentaţiei 
cadastrale, cu titlu de drept restituire în natură, în baza Legii nr.10/2001. 

 Prin urmare, nu pot fi reţinute susţinerile reclamantei referitoare la faptul că prin 
notificarea formulată intenţia sa a fost aceea de a revendica întregul complex imobiliar, 
castel si parc înscris în CF nr. 2412 Bonţida în condiţiile în care aceasta a menţionat expres 
şi concret care sunt imobilele a căror restituire în natură o solicită în baza Legii nr.10/2001, 
respectiv imobilul cu nr.top. 621, castel şi curte în suprafaţă de 5 jugh. Şi 35 stjp şi imobilul 
cu nr.top.630/11, curte economică în suprafaţă de 2 ha şi 7139 mp, imobilele fiind 
determinate precis de reclamantă, atât sub aspectul identificării de CF, cât şi sub aspectul 
categoriei de folosinţă şi a suprafeţelor, în mod identic cu descrierea acestora din cartea 
funciară. 

 De asemenea, faptul că nici ea şi nici avocatul său nu au cunoscut împrejurarea că 
imobilele solicitate prin revendicare nu cuprind şi parcul, nu poate fi reţinută de Curte 
întrucât, pe de-o parte, din  foaia  de avere a CF nr. 2412 Bonţida rezultă, fără niciun dubiu, 
categoria de folosinţă a fiecărui imobil şi locul situării lui, imobilele cu destinaţia de parc 
fiind înscrise ca atare, iar pe de altă parte, procedura administrativă declanşată de reclamantă 
prin formularea notificării în baza Legii nr.10/2001 a fost supusă controlului judecătoresc şi 
tranşată irevocabil prin  sentinţa civilă nr.67/15.02.2008 a Tribunalului Cluj, pronunţată în 
dosarul nr..../117/2007, iar în cadrul procedurii jurisdicţionale, reclamanta nu a învestit 
instanţa de judecată cu nicio cerere referitoare la acest aspect, astfel că reclamanta îşi invocă 
propria culpă în protejarea pretinsului său drept, ceea ce nu poate fi primit. 

Tot astfel, nu sunt reale afirmaţiile reclamantei privitoare la faptul că prin sentinţa 
civila nr. 67/15.02.2008 pronunţata de Tribunalul Cluj s-a constatat si ilegalitatea actului de 
expropriere nr. 870/1947 pe baza căruia au fost expropriate toate numerele topografice 
existente în CF nr. 2412 Bontida si trecute în proprietatea Statului Roman. 

 În cuprinsul acestei hotărâri judecătoreşti s-a statuat doar asupra calităţii de persoană 
îndreptăţită a reclamantei la restituirea imobilului în sensul art. 3 din Legea nr. 10/2001, 
precum şi următoarele: „Notificarea formulată de reclamanta J.K., născută B., în temeiul 
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Legii nr. 10/2001 cu privire la imobilul în litigiu, a fost soluţionată în sensul respingerii prin 
Decizia nr. 5364/2003 a Ministerului Culturii şi Cultelor. Prin Sentinţa civilă nr. 
531/20.05.2005 a Tribunalului Bucureşti Secţia a IV - a civilă a fost admisă contestaţia 
reclamantei împotriva soluţiei de respingere a notificării şi în consecinţă s-a dispus anularea 
deciziei. În considerentele sentinţei s-a reţinut că notificarea nu putea fi soluţionată decât de 
persoana juridică deţinătoare a imobilului, iar emitentul deciziei nu avea această calitate. S-a 
reţinut totodată că prin adresa nr. 923/14.03.2005, Primăria comunei Bonţida a recunoscut 
faptul că a fost notificată de către contestatoare în vederea restituirii aceluiaşi imobil, 
manifestându-şi disponibilitatea de a restitui imobilul în natură sau prin echivalent. 
Împotriva Sentinţei civile examinate s-a declarat apel de către Ministerul Culturii şi 
Cultelor, apel respins ca nefondat prin Decizia civilă nr. 1549/06.12.2005 a Curţii de Apel 
Bucureşti Secţia  a IV – a civilă). În considerentele deciziei s-a reţinut că imobilul a fost 
inclus în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bonţida, prin 
Hotărârea nr. 47/12.11.1999 a Consiliului local Bonţida, fiind cuprins la poziţia nr. 45 din 
Anexa nr. 16, publicată în Monitorul Oficial al României - partea I, nr. 684 bis din 
17.19.2002. În prezenta cauză, Tribunalul constată că Primarul comunei Bonţida nu a emis 
dispoziţia de soluţionare a notificării, cu toate că aspectele privind calitatea de unitate 
deţinătoare au fost tranşate în litigiul anterior, soluţionat prin hotărârile judecătoreşti 
examinate.  În cuprinsul adresei nr. 923/14.03.2005, Primarul comunei Bonţida a invocat 
în esenţă faptul că nu există dovezi cu privire la filiaţia reclamantei şi a calităţii de 
moştenitoare a acesteia după fostul proprietar tabular B. Miklos. S-a arătat totodată că, în 
ipoteza în care reclamanta J.K. poate dovedi că este adevărata moştenitoare a familiei B., 
pârâtul nu se opune restituirii în natură a imobilului sau acordării unei sume de bani, cu 
luarea în considerare a investiţiilor efectuate de instituţii ale statului şi de ONG-uri din 
România”.  

 Criticile  reclamantei privitoare la faptul că tribunalul nu a analizat în mod concret 
cererea de chemare în judecată raportat la decizia nr. 33/2008 a I.C.C.J. si hotărârea din 
12/10/2010 în Cauza Atanasiu si  alţi împotriva României, precum şi încălcarea dreptului 
reclamantei la un proces echitabil sub aspectul dreptului de acces la instanţă şi încălcarea 
dreptului său de proprietate, protejat de art.1 par.1 din Primul Protocol adiţional al 
Convenţiei sunt apreciate de Curte ca fiind nefondate pentru  argumentele ce urmează a fi 
expuse. 

  Bunurile imobile a căror revendicare a fost solicitată de reclamantă prin 
cererea de chemare în judecată precizată fac parte din categoria imobilelor a căror situaţie 
juridică este reglementată de Legea nr. 10/2001.  

Aşa cum s-a arătat anterior, în privinţa acestor imobile,  reclamanta nu a formulat 
notificare în baza Legii nr.10/2001 astfel că nu a fost declanşată procedura administrativă  
instituită de acest act normativ special de reparaţie. 

Sub acest aspect, este de menţionat că, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, acoperă 
sfera tuturor modalităţilor de preluare, fie că ar corespunde unei preluări cu titlu valabil, fie 
că ar corespunde unei preluări fără titlu valabil. Prin urmare, fac parte din categoria 
imobilelor ce formează obiectul de reglementare al legii şi  imobilele care au fost preluate în 
perioada de referinţă a acestui act normativ în temeiul unui titlu nevalabil. 

Or, în aceste condiţii, în care reclamanta nu a uzat de prevederile legii speciale de 
reparaţie pentru a-şi valorifica drepturile pe care le pretinde asupra imobilelor în litigiu, 
Curtea constată că în mod legal tribunalul a apreciat că valorificarea acestor drepturi nu se 
poate realiza  pe calea unei acţiuni de revendicare promovată în condiţiile reglementate de 
dreptul comun. 
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 Cu privire la acţiunile întemeiate pe dispoziţiile dreptului comun, având ca obiect 
revendicarea imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 
1989, formulate după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001 şi soluţionate neunitar de 
instanţele judecătoreşti, prin Decizia nr. XXXIII/ 09 iunie 2008,   publicată in Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 108 din 23/02/2009, Înalta Curte de  Casaţie şi Justiţie a admis recursul 
în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie şi a stabilit astfel: „Concursul dintre legea specială şi legea generală se 
rezolvă în favoarea legii speciale, conform principiului specialia generalibus derogant, 
chiar dacă acesta nu este prevăzut expres în legea specială. În cazul în care sunt sesizate 
neconcordanţe între legea specială, respectiv Legea nr. 10/2001, şi Convenţia europeană a 
drepturilor omului, aceasta din urmă are prioritate. Această prioritate poate fi dată în 
cadrul unei acţiuni în revendicare, întemeiată pe dreptul comun, în măsura în care astfel nu 
s-ar aduce atingere unui alt drept de proprietate ori securităţii raporturilor juridice”. 
Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie, potrivit art. 3307 alin. 4 din 
Codul de procedură civilă.  

 Decizia nr. XXXIII/ 09 iunie 2008 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 
recurs în interesul legii a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 108/23.02.2009, deci la data 
înregistrării prezentei acţiuni având ca obiect  revendicarea imobiliară  de drept comun  erau 
obligatorii pentru instanţă şi pentru toţi participanţii la actul de justiţie, dezlegările date în 
acest recurs în interesul legii. 

 Astfel, prin această decizie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a tranşat problema 
opţiunii justiţiabilului între aplicarea legii speciale care reglementează regimul imobilelor 
preluate abuziv, Legea nr.10/2001 şi aplicarea dreptului comun în materia revendicării, 
Codul civil, motiv pentru care nu se poate reţine cu succes critica reclamantei referitoare la 
admisibilitatea acţiunii în revendicare întemeiată pe dreptul comun. 

 Din această perspectivă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat că Legea 
nr.10/2001 reglementează măsurile reparatorii inclusiv pentru imobilele preluate fără titlu 
valabil, aşa încât după intrarea în vigoare a acestui act normativ, dispoziţiile art. 6 alin. 2 din 
Legea nr. 213/1998 nu mai pot constitui temei de drept pentru revendicarea unor astfel de 
imobile. 

 Legea nr. 10/2001 instituie atât o procedură administrativă prealabilă, cât şi anumite 
termene şi sancţiuni menite să limiteze incertitudinea raporturilor juridice născute în 
legătură cu imobilele preluate abuziv de stat.  

 Curtea a statuat că şi în astfel de situaţii când partea recurge atât la dispoziţiile 
dreptului comun, cât şi la dispoziţiile legii speciale, se aplică principiul de drept care 
guvernează concursul dintre legea specială şi legea generală „specialia generalibus 
derogant” şi care pentru a fi aplicat nu trebuie reiterat în fiecare lege specială.  

 Ori, în cazul de faţă, reclamanta nu a înţeles să uzeze de legea specială, Legea 
nr.10/2001, nu a solicitat prin notificare, din propria sa culpă, restituirea în natură a  
imobilelor care fac obiectul prezentei cereri astfel că  nu are posibilitatea de a opta  între 
calea prevăzută de acest act normativ şi aplicarea dreptului comun în materia revendicării, 
respectiv dispoziţiile art.480 C.civ. 

 Tot prin decizia în interesul legii mai sus evocată, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 
statuat şi alte condiţii pentru a se putea exercita cu succes acţiunea în revendicare pe dreptul 
comun: aceea ca persoana să fi fost exceptată de la procedura Legii nr.10/2001 sau să nu fi 
putut utiliza această procedură în termenele legale deschise, din motive independente de 
voinţa ei, însă această excepţie de la regula mai sus invocată poate fi aplicată numai în 
situaţia în care bunul nu a fost cumpărat cu bună credinţă şi cu respectarea dispoziţiilor 
Legii nr. 112/1995 de către chiriaşi. 
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 Verificând aceste condiţii cumulative, Curtea constată că acestea nu sunt îndeplinite 
în prezenta cauză, întrucât bunurile imobile solicitate prin acţiunea în revendicare pendinte 
fac obiectul Legii nr.10/2001, iar  reclamanta nu a invocat niciun motiv obiectiv, 
independent de voinţa ei, care a împiedecat-o să formuleze notificarea reglementată de legea 
specială în termenul legal având ca obiect imobilele în litigiu. 

 Art. 6 par.1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale ale omului  ratificată de România prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994 prevede 
că „Orice persoana are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public şi într-un termen 
rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă independenta şi imparţială, instituită de lege, care 
va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil …”. 

 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, în cauza Golder contra Regatului 
Unit, că "dreptul de acces la tribunale nu este un drept absolut", precum si că "există 
posibilitatea limitărilor implicit admise chiar în afara limitelor care circumscriu conţinutul 
oricărui drept". 

 Aşadar, cu condiţia ca dreptul să fie efectiv, statul poate să reglementeze într-un 
anumit mod accesul la justiţie si chiar să îl supună unor limitări sau restricţii. 

 O modalitate prin care un stat-parte la Convenţie poate limita sau restrânge dreptul la 
un proces echitabil este si obligativitatea parcurgerii unei proceduri administrative 
prealabile. 

 Accesul la justiţie presupune în mod necesar însă ca, după parcurgerea procedurilor 
administrative, partea interesata sa aibă posibilitatea să se adreseze unei instanţe 
judecătoreşti astfel că în lipsa unei asemenea posibilităţi, dreptul de acces la instanţă ar fi 
atins în substanţa sa. În măsura în care aceste exigente sunt respectate, dreptul de acces la 
justiţie nu este afectat. 

În acelaşi timp, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că această problemă 
trebuie examinată într-un context mai larg, şi anume acela al obstacolelor sau 
impedimentelor de drept ori de fapt care ar fi de natură să altereze dreptul la un tribunal 
chiar în substanţa sa.  

 Or, legiuitorul român a adoptat un act normativ special, în temeiul căruia persoanele 
care se consideră îndreptăţite pot cere să li se recunoască dreptul de a primi măsuri 
reparatorii pentru imobilele preluate abuziv de către stat, una dintre aceste măsuri fiind 
restituirea în natură a imobilelor.  

 Prin Legea nr. 10/2001 au fost reglementate nu numai procedurile administrative de 
restituire, dar si modalităţile de a ataca în justiţie măsurile dispuse în cadrul acestei 
proceduri. 

 Actul normativ evocat prevede obligativitatea parcurgerii procedurii administrative 
prealabile pe care o reglementează, ceea ce nu conduce la privarea acelor persoane de 
dreptul la un tribunal, pentru că, împotriva dispoziţiei sau deciziei emise în procedura 
administrativă legea prevede calea contestaţiei în instanţă (art. 26), căreia i se conferă o 
jurisdicţie deplină, după cum au posibilitatea de a supune controlului judecătoresc toate 
deciziile care se iau în cadrul procedurii Legii nr. 10/2001, inclusiv refuzul persoanei 
juridice de a emite decizia de soluţionare a notificării (conform Deciziei XX/ 19 martie 2007 
pronunţată în recurs în interesul legii de înalta Curte de casaţie şi Justiţie în Secţii Unite), 
astfel că este pe deplin asigurat accesul la justiţie. 

 Existenţa Legii nr. 10/2001, derogatorie de la dreptul comun, cu consecinţa 
imposibilităţii utilizării unei reglementări anterioare, nu încalcă art. 6 par.1 din Convenţie în 
situaţia în care calea oferită de legea specială pentru valorificarea dreptului dedus pretins 
este una efectivă.  

 Aşadar, reclamanta ar fi putut obţine măsuri reparatorii pentru imobilele litigioase ( 
inclusiv restituirea în natură, ca măsură prevalentă a legii speciale, în condiţiile în care era 
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posibilă), dacă ar fi formulat notificare în termen legal, fiind în măsură să dovedească atât 
dreptul de proprietate, dar şi preluarea abuzivă de către stat. 

 Prin urmare, în mod legal tribunalul a considerat că nu este încălcat art. 6 par.1 din 
Convenţie şi nici art. 21 din Constituţia României întrucât procedura specială reglementată 
de Legea nr.10/2001 are în vedere tocmai celeritatea  determinării situaţiei juridice a 
imobilelor ce formează obiectul său de reglementare, satisfăcând astfel cerinţa soluţionării 
cererilor de restituire formulate de persoanele îndreptăţite  într-un termen rezonabil. 

 Art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie prevede că: "Orice persoană fizică 
sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de 
proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de 
principiile generale ale dreptului internaţional. 

 Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care 
le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general 
sau pentru a asigura plata impozitelor sau a altor contribuţii ori a amenzilor." 

 În urma examinării hotărârilor pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
împotriva României (cauzele: Brumărescu, Raicu, Străin, Răţeanu, Păduraru, Faimblat etc. 
) se observă că instanţa europeană a stabilit că exigenţele art. 1 din Protocolul nr. 1 şi 
principiul securităţii raporturilor juridice trebuie respectate atât în cazul fostului proprietar, 
cât şi în cel al dobânditorului de bună-credinţă. 

 Ca urmare, oricare dintre aceştia nu poate fi lipsit de proprietate decât pentru cauză 
de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului 
internaţional. 

 În mod repetat, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a evidenţiat că 
inconsecvenţele şi deficienţele legislative au generat o practică neunitară şi soluţii ale 
instanţelor judecătoreşti care au atras, în numeroase cauze, condamnarea statului român 
pentru încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1, reţinându-se că a avut loc o lipsire de 
proprietate, combinată cu absenţa unei despăgubiri adecvate. 

 Prin urmare, în procedura de aplicare a Legii nr. 10/2001, în absenţa unor prevederi 
de natură a asigura aplicarea efectivă şi concretă a măsurilor reparatorii, poate apărea 
conflictul cu dispoziţiile art. 1 alin. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie, ceea ce 
impune, conform art. 20 alin. (2) din Constituţia României, prioritatea normei din 
Convenţie, care, fiind ratificată prin Legea nr. 30/1994, face parte din dreptul intern, aşa 
cum se stabileşte prin art. 11 alin. (2) din Legea fundamentală. 

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

 În condiţiile în care reclamanta  nu a uzat cu succes  de procedura instituită de legea 
specială, la această problemă nu se poate da un răspuns în sensul că există posibilitatea de a 
se opta între aplicarea Legii nr. 10/2001 şi aplicarea dreptului comun în materia revendicării, 
şi anume Codul civil, căci ar însemna să se încalce principiul specialia generalibus 
derogant.   

 În consecinţă, legea internă specială nu intră în conflict cu Convenţia europeană a 
drepturilor omului. 

 Potrivit jurisprudenţei instanţei de contencios european, dreptul de proprietate care s-
a aflat iniţial în patrimoniul autorului reclamantei nu este garantat de prevederile art.1 din 
Protocolul adiţional al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.  

 Principiul în acest domeniu a fost stabilit de Comisia Europeană încă din anii 1970: 
„Speranţa de a vedea renăscută supravieţuirea unui vechi drept de proprietate care este de 
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mult timp imposibil de exercitat în mod efectiv nu poate fi considerată ca un „bun” în sensul 
art.1 din Protocolul nr.1” (decizia X., Y., Z. împotriva Germaniei din 4 octombrie 1977).  

 În alte cauze, instanţa europeană a considerat că, în măsura în care cel interesat nu 
îndeplineşte condiţiile esenţiale pentru a putea redobândi un bun trecut în proprietatea 
statului sub regimul politic anterior, există o diferenţă evidentă între „simpla speranţă de 
restituire”, oricât ar fi ea de îndreptăţită din punct de vedere moral, şi o „speranţă legitimă”, 
de natură mult mai concretă, bazată pe o dispoziţie legală sau pe o decizie judiciară (CEDH, 
28 septembrie 2004, Kopecky contra Slovaciei). 

 În acelaşi sens, în cauza Brezny şi Brezny contra Slovaciei din 4 martie 1996, în care 
reclamanţii au susţinut că fuseseră lipsiţi de proprietatea lor în condiţii contrare art.1 din 
Protocolul nr.1, întrucât statul refuzase să le restituie proprietăţile confiscate în 1973 şi 1976 
pe motiv că nu îndeplineau una din condiţiile impuse de legea naţională pentru a putea 
beneficia de restituire – dovada cetăţeniei slovace, Comisia a declarat că procedura 
contestată de reclamanţi nu se referă la „bunuri existente” şi că aceştia acţionau numai ca 
solicitanţi. În concluzie, „reclamanţii, care fără îndoială au sperat că li se vor restitui 
bunurile confiscate, nu au demonstrat că sunt titularii vreunui drept de a obţine repararea 
prejudiciului”. 

 Relevantă este şi decizia Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza Pincova şi 
Pinc contra Republicii Cehe, în care s-au arătat următoarele:"Curtea acceptă că obiectivul 
general al legilor de restituire, acela de a atenua consecinţele anumitor încălcări ale dreptului 
de proprietate cauzate de regimul comunist, este unul legitim (...); cu toate acestea, 
consideră necesar a se asigura că această atenuare a vechilor încălcări nu creează noi 
neajunsuri disproporţionate. În acest scop, legislaţia trebuie să facă posibilă luarea în 
considerare a circumstanţelor particulare ale fiecărei cauze, astfel încât persoanele care au 
dobândit bunuri cu bunăcredinţă să nu fie puse în situaţia de a suporta responsabilitatea, care 
aparţine în mod corect statului, pentru faptul de a fi confiscat cândva aceste bunuri 
(paragraful 58, citat şi în Cauza Raicu contra României)”. 

 Reţinând, astfel, că prevederile Legii nr.10/2001 - pe care se întemeiază „speranţa 
legitimă” în sensul Convenţiei, care condiţionează recunoaşterea vechiului drept de 
proprietate al autorului reclamantei şi al reclamantei de îndeplinirea procedurii reglementate 
de acest act normativ - nu sunt contrare art.1 din Protocolul nr.1 şi că, în consecinţă, în 
absenţa unei notificări ce ar fi putut conduce la eliberarea unei decizii în condiţiile legii sau 
la pronunţarea unei hotărâri în cadrul controlului activităţii entităţilor învestite cu 
soluţionarea notificărilor exercitat de către instanţele judecătoreşti, reclamanta nu 
beneficiază de acest drept, Curtea constată că în mod corect instanţa de apel a reţinut 
incidenţa tezei dispozitivului deciziei în interesul legii nr.XXXIII/2008 pronunţată de Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie. 

 Pentru a exista o protecţie a unui drept subiect al persoanei îndreptăţite în sensul 
art.1 din Protocolul nr.1 adiţional la Convenţie este necesar, potrivit jurisprudenţei CEDO, 
să fie vorba de un „bun actual” al acesteia, aflat în patrimoniul său, calitatea de titular al 
dreptului fiindu-i recunoscută printr-o hotărâre judecătorească sau pe calea unor măsuri 
legislative de restituire, concretizând, în patrimoniul părţii, existenţa unei speranţe legitime 
de redobândire a bunului în materialitatea sa. 

 Astfel, nu este suficient ca fostul proprietar/moştenitorul acestuia să se legitimeze cu 
titlul originar de proprietate asupra imobilului revendicat, ci se impune ca acest titlu  să fie 
reconfirmat cu efect retroactiv şi irevocabil  printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, 
ceea ce nu este cazul situaţiei pendinte. 

 În acelaşi timp în cauza Atanasiu şi alţii contra României (hotărârea din 12 
octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 778/22 noiembrie 2010), se arată că 
existenţa unui "bun actual" în patrimoniul unei persoane este în afara oricărui dubiu dacă, 
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printr-o hotărâre definitivă şi executorie, instanţele i-au recunoscut acesteia calitatea de 
proprietar şi dacă în dispozitivul hotărârii ele au dispus în mod expres restituirea bunului.  

 Ori, aşa cum s-a arătat deja, în privinţa reclamantei nu există o hotărâre 
judecătorească prin care să se fi dispus restituirea în natură a imobilului în litigiu, în virtutea 
căreia aceasta  să se poate prevala  de existenţa unui „bun” în accepţiunea Curţii Europene a 
Drepturilor Omului. 

 Numai în cazul în care reclamanta ar fi formulat notificarea, iar aceasta ar fi rămas 
nesoluţionată sau ar fi fost respinsă, instanţa ar fi putut proceda, în virtutea plenitudinii de 
jurisdicţie, la examinarea cererii de restituire şi stabilirea măsurilor reparatorii. Formularea 
notificării în termenul legal ar fi antrenat mecanismul legii speciale, care recunoaşte dreptul 
la restituire (în natură sau în echivalent), ceea ce ar fi făcut să se nască "o speranţă legitimă" 
în patrimoniul reclamantei, drept ce putea fi apărat prin invocarea art. 1 din Protocolul 1. 

 În speţă, reclamanta nu a formulat notificare în temeiul Legii nr. 10/2001 şi nici alte 
demersuri anterioare care să se finalizeze cu o hotărâre judecătorească de restituire sau cu un 
act administrativ prin care să i se recunoască dreptul la restituire (în natură sau în 
echivalent), motiv pentru care Curtea consideră, ca şi instanţa de apel, că aceasta nu are un 
"bun actual" şi nici măcar "o speranţă legitimă" care să atragă incidenţa prevederilor art. 1 
din Protocolul 1 din Convenţie. 

Pentru aceste considerente, în speţă nefiind incidente niciunul dintre motivele de 
recurs invocate Curtea, în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ., va respinge ca nefondat recursul 
declarat de reclamanta B.J.K. împotriva deciziei civile nr. 41/A din 15.01.2014 a 
Tribunalului Cluj, pronunţată în dosar nr. .../235/2012, pe care o menţine ca fiind legală. 

 
 
 

Cerere de obligare la plata preţului de piaţă al apartamentului cumpărat în 
temeiul Legii nr. 112/1995, ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului de 
vânzare-cumpărare. Apartament situat într-o clădire monument istoric. Respingere 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1270 din 23 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 6521 din 08.04.2013 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca a  

fost  admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a paratului Consiliul Local al 
Municipiului Cluj-Napoca, a fost respinsă cererea de chemare in judecata formulata de către 
reclamanţii G.L.N. şi M.E.D. reprezentat prin tutore G.L.N. in contradictoriu cu paratul 
Consiliul Local Al Municipiului Cluj-Napoca, ca fiind formulata împotriva unei persoane 
fara calitate procesuala pasiva. 

 S-a admis in parte cererea de chemare in judecata formulata, extinsa si precizata de 
către reclamanţii G.L.N. şi M.E.D. reprezentat prin tutore G.L.N. in contradictoriu cu paraţii 
Ministerul Finanţelor Publice si Municipiul Cluj-Napoca reprezentat prin Primar, având ca 
obiect Legea nr. 10/2001. 

 A fost obligat paratul Ministerul Finanţelor Publice sa plătească reclamanţilor suma 
de 12.378,06 lei reprezentând preţul achitat de către antecesoarea reclamanţilor, d-na M.E., 
in temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 35.393/11.09.1997, contract încheiat intre 
antecesoarea reclamanţilor, d-na M.E. si SC CONSTRUCTARDEALUL SA, având ca 
obiect apartamentul nr. 11 situat in Cluj-Napoca, str. M. nr. 6, et. 1, jud. Cluj, înscris in 
cartea funciara nr. 139209 Cluj-Napoca, nr. top. 365/1/XI, pret ce a fost actualizat in raport 
cu rata inflatiei pana in data de 31.10.2011, conform raportului de expertiza tehnica 
judiciara contabila efectuat in cauza de către d-na expert M.L. si răspunsului d-nei expert 
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M.L. la obiecţiuni, suma ce va fi actualizata in raport cu rata inflaţiei aplicabila la data plătii 
efective. 

 A fost respinsă ca fiind neîntemeiata cererea reclamanţilor de obligare a paratului 
Ministerul Finanţelor Publice la plata sumei de 40.000 Euro, respectiv echivalentul in lei, 
conform cursului BNR la data plaţii, suma reprezentând preţul de piaţă, stabilit conform 
standardelor internaţionale de evaluare, al apartamentului nr. 11 situat in Cluj-Napoca, str. 
M. nr. 6, et. 1, jud. Cluj, înscris in cartea funciara nr. 139209 Cluj-Napoca, nr. top. 
365/1/XI, conform raportului de expertiza tehnica judiciara in specialitatea evaluarea 
proprietarii imobiliare efectuat in cauza de către dl. expert S.N.D.. 

 A fost respinsă ca fiind neîntemeiata cererea reclamanţilor de obligare a paratului 
Municipiul Cluj-Napoca reprezentat prin Primar la plata sumei de 3.000 lei reprezentând 
cheltuielile de judecata efectuate de către reclamanţi in litigiile in care a fost anulat 
contractul de vânzare-cumpărare nr. 35.393/11.09.1997, contract încheiat intre antecesoarea 
reclamanţilor, d-na M.E. si SC Constructardealul SA. 

 A fost obligat paratul Ministerul Finanţelor Publice sa plătească reclamanţilor suma 
de 2.320 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, din care suma de 1.080 lei reprezentând 
onorariu expert pentru raportul de expertiza tehnica judiciara contabila efectuat in cauza de 
către d-na expert M.L., iar suma de 1.240 lei reprezentând onorariu avocat. 

 A fost respinsă fiind neîntemeiata cererea reclamanţilor de obligare a pârâţilor la 
plata sumei de 825 lei reprezentând onorariul expert pentru raportul de expertiza tehnica 
judiciara in specialitatea evaluarea proprietăţii imobiliare efectuat in cauza de către dl. 
expert S.N.D.. 

 Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
 Analizând cu prioritate excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a paratului 

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, excepţie invocata de către paratul Consiliul 
Local al Municipiului Cluj-Napoca prin întâmpinare, instanţa de fond a reţinut următoarele: 

 Din aliniatul 3 al art. 50 al Legii nr. 10/2001 rezulta ca atât restituirea preţului 
imobilului actualizat cu rata inflaţiei, cat si restituirea preţului de piaţă, a valorii actuale de 
circulaţie a imobilului stabilita potrivit standardelor internaţionale de evaluare, se face de 
către Ministerul Finanţelor Publice din fondul extrabugetar constituit în temeiul art. 13 alin. 
6 din Legea nr. 112/1995. 

 Fata de textele art. 50 si art. 50 ind. 1 din Legea nr. 10/2001, instanţa observa ca 
paratul Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca nu are calitate procesuala pasiva in 
cauza, deoarece doar Ministerul Finanţelor Publice poate fi obligat, după caz, fie la 
restituirea preţului de piaţă, deci a valorii de circulaţie actuale a apartamentului in litigiu, fie 
la restituirea preţului apartamentului actualizat cu rata inflaţiei.  

 Instanţa a apreciat ca paratul Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca nu are 
calitate procesuala pasiva in cauza nici cu privire la peţitul nr. 2 al cererii de chemare in 
judecata, privind obligarea la achitarea in favoarea reclamanţilor a sumei de 3.000 lei 
reprezentând cheltuielile de judecata efectuate de reclamanţi in litigiile care au dus la 
anularea contractului lor de vânzare-cumpărare încheiat cu Statul Roman in temeiul Legii 
nr. 112/1995. Aceasta deoarece Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca este autoritatea 
deliberativa a administraţiei publice locale, nu are personalitate juridica, nu are patrimoniu 
propriu. Ca atare, acest parat nu are nici capacitate procesuala de folosinţa si de exerciţiu si 
nu poate răspunde in justiţie pentru unitatea administrativ-teritoriala. 

 Pe fondul cauzei, analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa de fond a reţinut 
următoarele: 

 Prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 35.393/11.09.1997 SC 
CONSTRUCTARDEALUL SA, in calitate de mandatar al Consiliului Local al mun. Cluj-
Napoca a vandut d-nei M.E., antecesoarea reclamantilor, imobilul situat in Cluj-Napoca, str. 
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M. nr. 6, etaj 1, ap. 11, jud. Cluj, pentru un pret de 12.166.597 ROL, pret achitat integral de 
catre antecesoarea reclamantilor la data incheierii contractului, conform chitantelor nr. 
20383/11.09.1997 si nr. 21778/25.09.1997 (f. 52-53). 

 Prin sentinta civila nr. 13333/02.12.2008 pronuntata de catre Judecatoria Cluj-
Napoca in dosarul nr. .../2002 (f. 19-21) prima instanta a admis actiunea exercitata de 
reclamantii S.A.M. si B.O.V. in contradictoriu cu paratii STATUL ROMAN prin 
CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA, G.L.N. si M.E.D. si a constatat nulitatea absoluta a 
contractului de vanzare-cumparare nr. 35393/11.09.1997 incheiat intre M.E. si SC 
CONSTRUCTARDEALUL SA CLUJ-NAPOCA, privind apartamentul nr. 11 situat in Cluj-
Napoca, str. M. nr. 6, cu nr. top. 365/1/XI, inscris in CF ind. nr. 139209 Cluj. Instanta a 
constatat nulitatea absoluta partiala a certificatului de mostenitor nr. 157/02.11.1999 eliberat 
de BNP S.V.B. in dosarul succesoral nr. 158/1999 conexat cu dosarul nr. 171/1999, in 
sensul ca din masa succesorala ramasa dupa defuncta M.E. nu face parte si in consecinta se 
exclude dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. 11 situat in Cluj-Napoca, str. M. nr. 
6, cu nr. top. 365/1/XI, inscris in CF nr. 139209 Cluj. De asemenea, prima instanta a dispus 
radierea din CF nr. 139209 Cluj si din CF col. nr. 130372 Cluj a dreptului de proprietate al 
paratilor G.L.N. si M.E.D. si restabilirea situatiei anterioare de cf si radierea dreptului de 
proprietate al Statului Roman asupra imobilului. In fine, prima instanta a dispus intabularea 
in cf a dreptului de proprietate asupra apartamentului si asupra partilor indivize comune in 
favoarea reclamantilor S.A.M. si B.O.V., in cota parte de ½ fiecare, cu titlu de mostenire. 

 In motivarea acestei sentinte s-a retinut ca Statul Roman a preluat fara titlu imobilul 
in litigiu, iar d-na M.E. a fost de rea-credinta la incheierea contractului, neputandu-se 
prevala nici de existenta unei erori comune si invincibile care sa ii creeze un titlu de 
proprietate valabil. Prima instanta a retinut ca d-na M.E. avea posibilitatea si obligatia de a 
verifica vechea carte funciara a imobilului, respectiv CF nr. 1395 Cluj, mentionata in 
contractul de vanzare-cumparare pe care l-a incheiat, iar din CF nr. 1395 Cluj reiese ca 
Statul Roman si-a intabulat dreptul de proprietate asupra imobilului in litigiu cu titlu de 
nationalizare, ca urmare a preluarii imobilului prin Decretul nr. 92/1950, astfel ca 
„antecesoarea paratilor nu a fost de buna credinta, cunoscand sau avand obligatia sa 
cunoasca, din verificarea CF nr. 1395 Cluj, ca statul nu avea asupra apartamentului nr. 11 un 
titlu valabil, preluarea avand un caracter abuziv” (f. 20). Prima instanţa a apreciat ca sunt 
întrunite elementele de existenta a cauzei ilicite a contractului (f. 20 verso). 

 Prin decizia civila nr. 71/R/14.01.2010 pronunţata de către Curtea de Apel Cluj in 
dosarul nr. .../2009 au fost respinse ca nefondate recursurile declarate de paraţii G.L.N., 
M.E.D. si Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca împotriva sentinţei civile nr. 13.333 
din 02.12.2008 pronunţata in dosar nr. .../2002 al Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost 
menţinuta in totul. Instanţa de recurs a reţinut ca imobilul din Cluj-Napoca, str. M. nr. 6, jud. 
Cluj, a figurat din anul 1991 pana in anul 2001 pe lista monumentelor istorice la poziţia nr. 
13-B-056, iar după anul 2001 la poziţia Cluj – II – m – B-07399 si figurează in prezent pe 
aceasta lista conform HCM nr. 66/1955, ca sunt incidente dispoziţiile art. 10 alin. 2 din 
Legea nr. 112/1995, prin urmare sancţiunea care intervine este nulitatea absoluta a 
contractului încheiat cu nerespectarea interdicţiei prevăzute de textul legal (f. 25 verso). 

 Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Legea nr. 10/2001 pentru restituirea 
preţului la solicitarea chiriaşului - cumpărător si, in consecinţa, stabilirea incidentei textelor 
legale respectiv  art. 50 şi 501 din Legea nr.10/2001, in funcţie de distincţiile prezentate mai 
sus, revine instanţei de judecata care este investita cu o acţiune prin care fostul chiriaş, al 
cărui contract de vânzare-cumpărare a fost desfiinţat printr-o hotărâre judecătoreasca 
definitiva si irevocabila, solicita restituirea preţului imobilului de care a fost evins. 

 Pornind de la aceste considerente, instanţa a constatat ca pentru restituirea preţului 
de piaţa al imobilului stabilit conform standardelor internaţionale de evaluare este necesar sa 
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fie întrunite mai multe condiţii, prevăzute de art. 50 alin. 2¹ si 3 si art. 50¹ din Legea nr. 
10/2001: antecesoarea reclamanţilor sa fi cumpărat in temeiul Legii nr. 112/1995 un imobil 
iar preţul sa fi fost achitat, contractul de vânzare-cumpărare sa fi fost desfiinţat printr-o 
hotărâre judecătoreasca definitiva si irevocabila, iar acel contract sa fi fost încheiat cu 
respectarea prevederilor  Legii nr. 112/1995. 

 Examinând aceste aspecte in prezenta cauza, instanţa de fond a reţinut ca reclamanţii 
au făcut dovada ca antecesoarea lor, M.E., a cumpărat prin contractul de vânzare-cumpărare 
nr. 35.393/11.09.1997 încheiat cu SC CONSTRUCTARDEALUL SA, in calitate de 
mandatar al Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca, imobilul situat in Cluj-Napoca, str. M. 
nr. 6, etaj 1, ap. 11, jud. Cluj, pentru un preţ de 12.166.597 ROL, preţ achitat integral de 
către antecesoarea reclamanţilor la data încheierii contractului, conform chitanţelor nr. 
20383/11.09.1997 si nr. 21778/25.09.1997 (f. 52-53). 

 Cat priveşte insa condiţia ca, contractul de vânzare-cumpărare de care se prevalează 
reclamanţii sa fie încheiat cu respectarea Legii nr. 112/1995, instanţa a apreciat ca aceasta 
nu este întrunita in speţa. Deşi verificarea unui asemenea aspect poate fi făcuta, ca regula, de 
instanţa care soluţionează cererea de restituire a preţului de piaţa, prin administrare de 
probe, in prezenta cauza rezulta fără urma de dubiu ca aceasta condiţie nu este îndeplinita. 
Astfel, prin sentinţa civila nr. 13333/02.12.2008 pronunţata in dosarul nr. .../2002 (f. 19-21) 
Judecătoria Cluj-Napoca a reţinut ca Statul Roman a preluat fără titlu imobilul in litigiu, iar 
d-na M.E. a fost de rea-credinţa la încheierea contractului, neputându-se prevala nici de 
existenta unei erori comune si invincibile care sa ii creeze un titlu de proprietate valabil. 
Judecătoria Cluj-Napoca a mai reţinut ca d-na M.E. avea posibilitatea si obligaţia de a 
verifica vechea carte funciara a imobilului, respectiv CF nr. 1395 Cluj, menţionata in 
contractul de vânzare-cumpărare pe care l-a încheiat, iar din CF nr. 1395 Cluj reiese ca 
Statul Roman si-a intabulat dreptul de proprietate asupra imobilului in litigiu cu titlu de 
naţionalizare, ca urmare a preluării imobilului prin Decretul nr. 92/1950. Judecătoria Cluj-
Napoca a apreciat ca „antecesoarea paraţilor nu a fost de buna credinţa, cunoscând sau 
având obligaţia sa cunoască, din verificarea CF nr. 1395 Cluj, ca statul nu avea asupra 
apartamentului nr. 11 un titlu valabil, preluarea având un caracter abuziv” (f. 20). In fine, 
Judecătoria Cluj-Napoca a apreciat ca sunt întrunite elementele de existenta a cauzei ilicite a 
contractului (f. 20 verso). 

 De asemenea, prin decizia civila nr. 71/R/14.01.2010 pronunţata in dosarul nr. 
.../2009 (f. 22-25) Curtea de Apel Cluj a reţinut ca imobilul din Cluj-Napoca, str. M. nr. 6, 
jud. Cluj, a figurat din anul 1991 pana in anul 2001 pe lista monumentelor istorice la poziţia 
nr. 13-B-056, iar dopa anul 2001 la poziţia Cluj – II – m – B-07399 si figurează in prezent 
pe aceasta lista conform HCM nr. 66/1955, ca sunt incidente dispoziţiile art. 10 alin. 2 din 
Legea nr. 112/1995, prin urmare sancţiunea care intervine este nulitatea absoluta a 
contractului încheiat cu nerespectarea interdicţiei prevăzute de textul legal (f. 25 verso). 

 Or, considerentele celor doua hotărâri judecătoreşti mai sus menţionate, si care sunt 
irevocabile, au trecut in puterea lucrului judecat, iar acest aspect nu mai poate fi repus in 
discuţie in prezenta cauza ci se impune instanţei, data fiind obligativitatea acestor hotărâri. 
Instanţa a mai reţinut ca puterea lucrului judecat este un efect al hotărârii judecătoreşti care 
trebuie recunoscut nu doar dispozitivului, ci si considerentelor, in măsura in care explica 
dispozitivul si se reflecta in el. 

 Aşa fiind, instanţa de fond a reţinut ca nu este îndeplinita una dintre condiţiile 
prevăzute de art. 50 alin. 2¹ si art. 50¹ din Legea nr. 10/2001, iar convingerea subiectiva a 
reclamanţilor, in ce priveşte valabilitatea contractului nr. 35.393/11.09.1997 încheiat de 
către antecesoarea lor nu prezintă relevanta, relevanta având doar împrejurarea obiectiva ca 
acest contract a fost încheiat cu încălcarea prevederilor Legii nr. 112/1997.  
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 Prin urmare, instanţa de fond a apreciat ca nu este neîntemeiata cererea reclamanţilor 
de obligare a paratului Ministerul Finanţelor Publice la plata sumei de 40.000 Euro, 
respectiv echivalentul in lei, conform cursului BNR la data plaţii, suma reprezentând preţul 
de piaţa, stabilit conform standardelor internaţionale de evaluare, al apartamentului in 
litigiu, conform raportului de expertiza tehnica judiciara in specialitatea evaluarea 
proprietăţi imobiliare efectuat in cauza. 

 Instanţa de fond a apreciat ca reclamanţii sunt îndreptăţişi la preţul actualizat al 
imobilului in condiţiile prevăzute de art. 50 alin. 2 si 3 din Legea nr. 10/2001, fiind întrunite 
toate condiţiile in acest sens.  

 Astfel, antecesoarea reclamanţilor a plătit integral preţul imobilului in litigiu, in 
suma de 12.166.597 ROL, conform chitanţelor nr. 20383/11.09.1997 si nr. 
21778/25.09.1997, in baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 35.393/11.09.1997 anulat 
prin sentinţa civila nr. 13333/02.12.2008 pronunţata de către Judecătoria Cluj-Napoca in 
dosarul nr. .../2002 (f. 19-21), devenita irevocabila prin decizia civila nr. 71/R/14.01.2010 
pronunţata de către Curtea de Apel Cluj in dosarul nr. .../2009 (f. 22-25), iar antecesoarea 
reclamanţilor a cumpărat imobilul – apartament nr. 11 din Cluj-Napoca, str. M. nr. 6 cu 
încălcarea prevederilor art. 10 alin. 2 din Legea nr. 112/1995, după cum s-a reţinut in decizia 
civila din recurs, menţionata mai sus. Valoarea actualizata a preţului plătit in temeiul 
contractului nr. 35.393/11.09.1997 este de 12.378,06 lei, aşa cum rezulta din concluziile 
raportului de expertiza tehnica judiciara contabila efectuat in cauza de către d-na expert 
M.L. si din răspunsul d-nei expert M.L. la obiecţiuni (filele 80-84, 129-130). Întrucât 
reclamanţii sunt îndreptăţiţi la o dezdăunare integrala si s-a probat ca antecesoarea 
reclamanţilor a plătit un preţ ce includea si comisionul de 1%, este întemeiata solicitarea 
reclamanţilor de le fi plătita suma de 12.378,06 lei, suma ce include si comisionul in 
discuţie. Bineînţeles ca suma de 12.378,06 lei a fost actualizata in raport cu rata inflaţiei 
aplicabila la data plătii efective, deoarece reclamanţii sunt îndreptăţiţi la o dezdăunare 
integrala, iar prin raportul de expertiza tehnica judiciara contabila efectuat in cauza preţul a 
fost actualizat in raport cu rata inflaţiei doar pana la data de 31.10.2011. 

 Prin urmare, paratul Ministerul Finanţelor Publice va trebui sa plătească 
reclamanţilor suma de 12.378,06 lei reprezentând preţul imobilului in litigiu, preţ ce a fost 
actualizat in raport cu rata inflaţiei pana in data de 31.10.2011, suma ce va fi actualizata in 
raport cu rata inflaţiei aplicabila la data plătii efective. 

 In privinţa cererii reclamanţilor de obligare a paratului Municipiul Cluj-Napoca 
reprezentat prin Primar la plata sumei de 3.000 lei reprezentând cheltuielile de judecata 
efectuate de către reclamanţi in litigiile in care a fost anulat contractul de vânzare-cumpărare 
nr. 35.393/11.09.1997, contract încheiat intre antecesoarea reclamanţilor, d-na M.E. si SC 
CONSTRUCTARDEALUL SA, instanţa de fond a reţinut ca aceasta cerere este 
neîntemeiata. 

 Instanţa a observat ca prin sentinţa civila nr. 13333/02.12.2008 pronunţata de către 
Judecătoria Cluj-Napoca in dosarul nr. .../2002 s-a reţinut ca antecesoarea reclamanţilor, d-
na M.E. nu a fost de buna-credinţa la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare si a 
fost anulat contractul de vânzare-cumpărare. Or, in aceste condiţii, se impune ca reclamanţii 
sa suporte cheltuielile de judecata pe care le-au făcut in acel litigiu, in prima instanţa si in 
recurs, deoarece reclamanţii s-au aflat in culpa procesuala.  

 Instanţa a mai reţinut ca prin Legea nr. 10/2001 a fost reglementata o alta forma, 
speciala, a răspunderii Statului Roman pentru evicţiune in cazul imobilelor ce fac obiectul 
acestei legi, iar aceasta forma speciala a garanţiei pentru evicţiune exclude aplicarea 
prevederilor Codului civil in aceeaşi materie, in temeiul principiului specialia generalibus 
derogant. Instanţa apreciază ca cele doua forme de răspundere pentru evicţiune – cea 
prevăzuta de Codul civil si cea prevăzuta de Legea nr. 10/2001 astfel cum a fost modificata 
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prin Legea nr. 1/2009 – nu pot coexista si nu pot fi aplicate ambele, întrucât nu poate fi 
creata o lex tertia. In consecinţa, instanţa a apreciat ca in speţa paratul Municipiul Cluj-
Napoca reprezentat prin Primar nu poate fi obligat la plata cheltuielilor de judecata  
efectuate de către reclamanţi in litigiile in care a fost anulat contractul de vânzare-cumpărare 
nr. 35.393/11.09.1997 încheiat intre antecesoarea reclamanţilor, d-na M.E. si SC 
CONSTRUCTARDEALUL SA. 

 In consecinţa, cererea de chemare in judecata formulata, extinsa si precizata de către 
reclamanţi este întemeiata in parte si a fost admisa in parte. 

 Fata de considerentele de mai sus, văzând prevederile art. 50 alin. 2 si 3 din Legea 
nr. 10/2001, instanţa a admis in parte cererea de chemare in judecata formulata, extinsa si 
precizata de către reclamanţii G.L.N. şi M.E.D. reprezentat prin tutore G.L.N. in 
contradictoriu cu paraţii Ministerul Finantelor Publice şi Municipiul Cluj-Napoca 
reprezentat prin PRIMAR, având ca obiect Legea nr. 10/2001, potrivit dispozitivului 
hotărârii. 

 Instanţa de fond a observat ca paratul Ministerul Finanţelor Publice se afla in parte in 
culpa procesuala.  In consecinţa, văzând prevederile art. 274 alin. 1 si ale art. 276 din 
vechiul Cod de procedura civila, acesta a fost obligat sa plătească reclamanţilor suma de 
2.320 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, din care suma de 1.080 lei reprezintă onorariu 
expert pentru raportul de expertiza tehnica judiciara contabila efectuat in cauza de către d-na 
expert M.L. (f. 61-62, 112-113), iar suma de 1.240 lei reprezinta onorariu avocat (f. 167). 

 In privinţa bonului fiscal si a chitanţelor aflate in copie la filele 168-170 din dosar, 
instanţa a observat ca aceste înscrisuri nu se refera la onorariul avocaţial achitat de către 
reclamanţi in acest dosar, ci se refera la onorariul avocaţial achitat de către reclamanţi in 
litigiile in care a fost anulat contractul de vânzare-cumpărare nr. 35.393/11.09.1997, 
contract încheiat intre antecesoarea reclamanţilor, d-na M.E. si SC 
CONSTRUCTARDEALUL SA. Prin urmare, aceste sume de bani nu au fost acordate 
reclamanţilor. 

 Referitor la onorariul expert in suma de 825 lei achitat de către reclamanţi pentru 
raportul de expertiza tehnica judiciara in specialitatea evaluarea proprietarii imobiliare 
efectuat in cauza de către dl. expert S.N.D., instanţa de fond a apreciat ca paraţii nu pot fi 
obligaţi la plata acestei sume, deoarece a fost respins petitul din cererea de chemare in 
judecata privind preţul de piaţa al apartamentului in litigiu, iar expertiza de evaluare a fost 
efectuata cu privire la acest petit. 

 Având in vedere ca paraţii nu se afla in culpa procesuala cu privire la primul petit al 
cererii de chemare in judecata, astfel cum a fost formulata, extinsa si precizata, instanţa a 
respins ca fiind neîntemeiata cererea reclamanţilor de obligare a paraţilor la plata sumei de 
825 lei reprezentând onorariul expert pentru raportul de expertiza tehnica judiciara in 
specialitatea evaluarea proprietăţii imobiliare efectuat in cauza de catre dl. expert S.N.D..  

 Prin decizia civilă nr. 351/20 mai 204 a  Tribunalului Cluj au fost respinse  ca 
nefondate apelurile declarate de reclamanta G.L.N. în nume propriu şi în calitate de tutore al 
lui M.E.D. şi Pârâtul Ministerul Finanţelor Publice împotriva sentinţei civile nr. 
6521/08.04.2013 pronunţată în dosar nr. .../2010 al Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care o 
menţine în totul. 

Apelantul  Ministerul Finanţelor Publice a fost obligat să achite intimatei G.L.N. 
suma de 310 lei cheltuieli de judecată în apel. 

Au fost respinse ca nefondate apelurile declarate de reclamanta G.L.N. în nume 
propriu şi în calitate de tutore al lui M.E.D. şi pârâtul Ministerul Finanţelor Publice 
împotriva Sentinţei civile nr. 6521/08.04.2013 pronunţată în dosar nr. .../2010 al 
Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care o menţine în totul. 
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Apelantul Ministerul Finanţelor Publice a fost obligat să achite intimatei 
G.L.N.,suma de 310 lei cheltuieli de judecată în apel. 

 Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a  reţinut  următoarele: 
 Menţiunea din alin 2 al paginii 7 din considerentele sentinţei apelate nu poate fi 

interpretată decât ca o eroare de redactare în condiţiile în care în alineatul anterior prima 
instanţă a menţionat următoarele:„Aşa fiind, instanţa de fond a reţinut ca nu este îndeplinita 
una dintre condiţiile prevăzute de art. 50 alin. 2¹ si art. 50¹ din Legea nr. 10/2001, iar 
convingerea subiectiva a reclamanţilor, in ce priveşte valabilitatea contractului nr. 
35.393/11.09.1997 încheiat de câtre antecesoarea lor nu prezintă relevanta, relevanta având 
doar împrejurarea obiectiva ca acest contract a fost încheiat cu încălcarea prevederilor Legii 
nr. 112/1997.  

Prin sentinţa civila nr. 13333/02.12.2008 pronunţata de câtre Judecătoria Cluj-
Napoca in dosarul nr. .../2002 (f. 19-21) prima instanţa a admis acţiunea exercitata de 
reclamanţii S.A.M. si B.O.V. in contradictoriu cu paraţii STATUL ROMAN prin 
CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA, G.L.N. si M.E.D. si a constatat nulitatea absoluta a 
contractului de vânzare-cumpărare nr. 35393/11.09.1997 încheiat intre M.E. si SC 
CONSTRUCTARDEALUL SA CLUJ-NAPOCA, privind apartamentul nr. 11 situat in Cluj-
Napoca, str. M. nr. 6, cu nr. top. 365/1/XI, înscris in CF ind. nr. 139209 Cluj. Instanţa a 
constatat nulitatea absoluta parţiala a certificatului de moştenitor nr. 157/02.11.1999 eliberat 
de BNP S.V.B. in dosarul succesoral nr. 158/1999 conexat cu dosarul nr. 171/1999, in 
sensul ca din masa succesorala rămasa după defuncta M.E. nu face parte si in consecinţa se 
exclude dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. 11 situat in Cluj-Napoca, str. M. nr. 
6, cu nr. top. 365/1/XI, inscris in CF nr. 139209 Cluj. De asemenea, prima instanţa a dispus 
radierea din CF nr. 139209 Cluj si din CF col. nr. 130372 Cluj a dreptului de proprietate al 
paraţilor G.L.N. si M.E.D. si restabilirea situaţiei anterioare de cf si radierea dreptului de 
proprietate al Statului Roman asupra imobilului. In fine, prima instanţa a dispus intabularea 
in cf a dreptului de proprietate asupra apartamentului si asupra parţilor indivize comune in 
favoarea reclamanţilor S.A.M. si B.O.V., in cota parte de ½ fiecare, cu titlu de moştenire. 

 In motivarea acestei sentinţe s-a reţinut ca Statul Roman a preluat fără titlu imobilul 
in litigiu, iar d-na M.E. a fost de rea-credinţa la încheierea contractului, neputându-se 
prevala nici de existenta unei erori comune si invincibile care sa ii creeze un titlu de 
proprietate valabil. Prima instanţa a reţinut ca d-na M.E. avea posibilitatea si obligaţia de a 
verifica vechea carte funciara a imobilului, respectiv CF nr. 1395 Cluj, menţionata in 
contractul de vânzare-cumpărare pe care l-a încheiat, iar din CF nr. 1395 Cluj reiese ca 
Statul Roman si-a intabulat dreptul de proprietate asupra imobilului in litigiu cu titlu de 
naţionalizare, ca urmare a preluării imobilului prin Decretul nr. 92/1950, astfel ca 
„antecesoarea paraţilor nu a fost de buna credinţa, cunoscând sau având obligaţia sa 
cunoască, din verificarea CF nr. 1395 Cluj, ca statul nu avea asupra apartamentului nr. 11 un 
titlu valabil, preluarea având un caracter abuziv” (f. 20). Prima instanţa a apreciat ca sunt 
întrunite elementele de existenta a cauzei ilicite a contractului (f. 20 verso). 

 Prin decizia civila nr. 71/R/14.01.2010 pronunţata de către Curtea de Apel Cluj in 
dosarul nr. .../2009 au fost respinse ca nefondate recursurile declarate de paraţii G.L.N., 
M.E.D. si Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca împotriva sentinţei civile nr. 13.333 
din 02.12.2008 pronunţata in dosar nr. .../2002 al Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost 
menţinuta in totul (f. 22-25). Instanţa de recurs a reţinut ca imobilul din Cluj-Napoca, str. M. 
nr. 6, jud. Cluj, a figurat din anul 1991 pana in anul 2001 pe lista monumentelor istorice la 
poziţia nr. 13-B-056, iar după anul 2001 la poziţia Cluj – II – m – B-07399 si figurează in 
prezent pe aceasta lista conform HCM nr. 66/1955, ca sunt incidente dispoziţiile art. 10 alin. 
2 din Legea nr. 112/1995, prin urmare sancţiunea care intervine este nulitatea absoluta a 
contractului încheiat cu nerespectarea interdicţiei prevăzute de textul legal (f. 25 verso).  
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Astfel, în ceea ce priveşte hotărârile susmenţionate, în speţă este incident  principiul 
puterii de lucru judecat. 

 Principiul  puterii de lucru judecat împiedică nu numai judecarea din nou a unui 
proces terminat, având acelaşi obiect, aceeaşi cauză şi fiind purtat între aceleaşi părţi, ci şi 
contrazicerea între două hotărâri judecătoreşti , adică infirmarea  constatărilor  făcute  printr-
o  făcute într-o hotărâre judecătorească irevocabilă  printr-o altă hotărâre  judecătorească  
dată în alt proces. Astfel , pe când  condiţia de aplicare a excepţiei autorităţii de lucru 
judecat presupune o identitate de acţiuni ce opreşte repetarea judecăţii , prezumţia de lucru 
judecat , ipoteză prezentă şi în prezenta speţă sub aspectul  încălcării dispoziţiilor art.10 alin 
2 din Legea 112/1995  de către apelanţi, impune  consecvenţa în judecată, şi anume : ceea ce 
s-a constatat  şi statuat printr-o  hotărâre nu trebuie  contrazis printr-o alta. 

În aceste condiţii au putut fi reţinute ca fiind pertinente criticile formulate de către 
apelanţi în ceea ce priveşte  nereţinerea  de către instanţa de fond a faptului că din punct de 
vedere a dispoziţiilor Legii nr. 112/1995 antecesoarea apelanţilor, Moraru  Eugenia s-a 
manifestat cu bună-credinţă,  statuându-se cu putere de lucru judecat că s-au eludat  
dispoziţiile art.10 alin 2 ale  Legii nr. 112/1995.  

Astfel, în virtutea argumentelor susmenţionate, în prezenta speţă sunt aplicabile 
dispoziţiile art. 50 alin 2 din Legea 10/2001 privind restituirea  preţului actualizat plătit de 
chiriaşii ale căror contracte de vânzare cumpărare , încheiate cu eludarea dispoziţiilor Legii 
112/1995 au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile şi nu ipoteza 
solicitată de către apelanţi , respectiv art. 50¹ din Legea 10/2001  care vizează contractele 
încheiate cu respectarea Legii 112/1995, ceea ce nu este cazul în prezenta pricină. 

De altfel, în concordanţă cu cele anterior expuse, în mod pertinent prima instanţă a 
arătat  că potrivit disp. art. 50 şi 50¹ din Legea nr. 10/2001, aşa cum a fost modificata prin 
Legea nr. 1/2009, chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul unor contracte de vânzare-
cumpărare încheiate in temeiul Legii nr.112/1995, ale căror contracte au fost anulate prin 
hotărâri judecătoreşti definitive si irevocabile, sunt îndreptăţiţi la restituirea preţului 
imobilelor, cu precizarea ca daca aceste contracte au fost încheiate cu eludarea disp. art. L. 
nr. 112/1995, foştii chiriaşi pot pretinde doar preţul actualizat al imobilului ce a făcut 
obiectul contractului, in condiţiile prevăzute de art. 50 al. 2 si 3 din Legea nr. 10/2001, iar 
daca, dimpotrivă, contractele desfiinţate au fost încheiate cu respectarea prevederilor L. nr. 
112/1995, chiriaşii pot pretinde preţul de piaţă al imobilului, in condiţiile prevăzute de art. 
50 al. 2¹ si 3, precum si art. 50¹ din Legea nr.10/2001. 

A treia critică adusă sentinţei apelate, în sensul că se impunea  a se calcula la zi 
valoarea preţului plătit pentru apartament  de asemenea tribunalul a apreciat-o neîntemeiată 
în condiţiile în care în considerente şi în dispozitiv de menţionează expres :” obligă paratul 
Ministerul Finanţelor Publice sa plătească reclamanţilor suma de 12.378,06 lei reprezentând 
preţul achitat de către antecesoarea reclamanţilor, d-na M.E., in temeiul contractului de 
vânzare-cumpărare nr. 35.393/11.09.1997, contract încheiat intre antecesoarea 
reclamanţilor, d-na M.E. si SC CONSTRUCTARDEALUL SA, având ca obiect 
apartamentul nr. 11 situat in Cluj-Napoca, str. M. nr. 6, et. 1, jud. Cluj, înscris in cartea 
funciara nr. 139209 Cluj-Napoca, nr. top. 365/1/XI, preţ ce a fost actualizat in raport cu rata 
inflaţiei pana in data de 31.10.2011, conform raportului de expertiza tehnica judiciara 
contabila efectuat in cauza de către d-na expert M.L. si răspunsului d-nei expert M.L. la 
obiecţiuni, suma ce va fi actualizata in raport cu rata inflaţiei aplicabila la data plaţii 
efective”, realizându-se astfel o reparaţie integrală a prejudiciului suferit prin raportare la 
dispoziţiile legale incidente în speţă. 

În ceea ce priveşte solicitarea apelanţilor de acordare a cheltuielilor de judecată 
tribunalul  a apreciat-o ca fiind neîntemeiată pentru argumentele ce vor fi expuse în 
continuare:  
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Astfel, în ceea ce priveşte solicitarea  apelanţilor de obligare a  paratului Municipiul 
Cluj-Napoca reprezentat prin Primar la plata sumei de 3.000 lei reprezentând cheltuielile de 
judecata efectuate de către reclamanţi in litigiile in care a fost anulat contractul de vânzare-
cumpărare nr. 35.393/11.09.1997, contract încheiat intre antecesoarea reclamanţilor, d-na 
M.E. si SC CONSTRUCTARDEALUL SA, tribunalul statuează că în mod pertinent prima 
instanţă a reţinut  că această cerere este neîntemeiată  în condiţiile în care  prin sentinţa 
civila nr. 13333/02.12.2008 pronunţata de Judecătoria Cluj-Napoca in dosarul nr. .../2002 s-
a reţinut ca antecesoarea reclamanţilor, d-na M.E. nu a fost de buna-credinţa la data 
încheierii contractului de vânzare-cumpărare si a fost anulat contractul de vânzare-
cumpărare.  

În mod judicios prima instanţă a reţinut că în aceste condiţii  se impune ca  
reclamanţii sa suporte cheltuielile de judecata pe care le-au făcut în  litigiul anterior evocat 
fiind în culpă procesuală.  

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată ocazionate cu prezentul litigiu tribunalul a  
constatat că acestea au fost corect acordate de către prima instanţă, raportat atât la soluţia 
adoptată cât şi la înscrisurile justificative avansate de către apelanţi. 

În ceea ce priveşte apelul Ministerul Finanţelor Publice tribunalul l-a respins ca 
nefondat întrucât  unitatea care a înstrăinat imobilul antecesoarei apelanţilor SC 
CONSTRUCT ARDEALUL S.A Cluj-Napoca a acţionat în calitate de mandatar al Statului 
Român care  a încasat preţul vânzării în integralitate, fiind fără relevanţă destinaţia 
ulterioară a sumelor încasate de către Statul Român cu titlu de preţ, acesta fiind ţinut la 
restituirea actualizată a întregii sume primite cu acest titlu de la antecesoarea  apelanţilor. 

 Împotriva acestei decizii a declarat recurs  în termenul legal reclamanta  G.L.N.  în 
nume propriu şi  în calitate de tutore  a lui M.E.D., solicitând  modificarea deciziei atacate, 
în sensul admiterii apelului, schimbarea sentinţa civilă nr.   6251/8.04.2013  în sensul 
admiterii acţiunii şi, în consecinţă obligarea  intimatului Ministerul Finanţelor Publice la  
plata sumei de  26.978 euro, echivalent  în lei la data plăţii efective  cu titlu de despăgubiri, 
constând  în valoarea de  piaţă a  imobilului în litigiu.  

 În subsidiar, recurenţii au solicitat actualizarea sumei de  12.738,06  lei reprezentând 
preţul achitat de antecesoarea lor, M.E.  în temeiul contractului de  vânzare-cumpărare 
privind imobilul în litigiu. 

 În motivarea recursului, întemeiat  în drept pe  dispoziţiile  art. 304  pct. 9 Cod proc. 
civ., recurenţii au arătat  că  instanţele de fond au încălcat prevederile Legii nr.10/2001 
având  în vedere  că antecesoarea lor a cumpărat  imobilul crezând  că-l dobândeşte de la  
adevăratul propreitar, iar  Statul Român  nu era  un proprietar oarecare, ci unul  care se  
prezumă că a  dobândit  imobilul în condiţii legale. 

 Instanţa de apel trebuia să analizeze cererile lor  prin prisma  temeiului juridic  
invocat  şi care stă la  baza  promovării cererii supuse cererii de chemare  în judecată. 
Instanţa de apel nu răspunde la toate  motivele de apel invocate, respectiv  la faptul că în 
dosarul în care s-a  constatat  nulitatea preluării imobilului în litigiu de către stat  ei nu au 
fost  parte şi nu au avut  posibilitatea să-şi formuleze  nicio apărare.  

 Recurenţii au mai arătat că, deşi  instanţa de fond  a fost de acord cu pretenţia  lor, 
prin dispozitiv  pronunţă o hotărâre  contrară celor  menţionate  în considerentele  hotărârii. 

 În ce priveşte cererea  subsidiară de obligare a pârâtului la plata preţului actualizat, 
recurenţii arată că au solicitat  instanţei să încuviinţeze  un supliment  la raportul de 
expertiză, însă cererea  lor a fost  nejustificat respinsă. Cererea  lor era  întemeiată datorită 
faptului că la executarea hotărârii, intimata nu va ţine seama de  un raport de expertiză 
extrajudiciar şi, prin urmare, nu va actualiza  suma  la data plăţii din proprie  iniţiativă. 

 Recurenţii critică decizia şi prin prisma  duratei prezentului litigiu, arătând că li se  
încalcă dreptul la  un proces echitabil prev. de art. 6 alin. 1  din  Convenţia Europeană a 
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Drepturilor Omului, raportat l faptul că au promovat acţiunea la  8.04.2010, iar  hotărârea de 
fond  s-a  pronunţat  la data de  8.04.2013. 

 Împotriva deciziei civile nr. 351/A/20 mai 2014 a  Tribunalului Cluj a declarat recurs  
şi pârâtul Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia  Regională a  Finanţelor Publice Cluj-
Napoca, solicitând modificarea deciziei atacate  în sensul înlăturării obligaţiei lui de a plăti 
preţul actualizat ce  include  şi comisionul de  1% din valoarea apartamentului, precum şi a  
obligaţiei de a plăti cheltuielile de judecată în favoarea reclamanţilor. 

 În motivarea recursului, pârâtul a  arătat  că decizia  pronunţată de   instanţa de apel 
este nelegală, întrucât  contul extrabugetar  în care au fost  virate sumele obţinute din 
vânzarea apartamentelor  nu a fost  alimentat  şi cu comisionul de  1% din valoarea 
apartamentului, comision cea a fost reţinut de  SC Construct Ardealul SA Cluj-Napoca.  

 În ce priveşte  obligarea lui la plata cheltuielilor de  judecată, pârâtul a arătat  că în 
mod  legal a fost  obligat să plătească reclamantei suma de  310 lei cheltuieli de judecată, 
atâta timp cât şi reclamanta a exercitat  calea de atac a apelului şi apelul acesteia a fost 
respins ca nefondat. 

 Examinând  recursul declarat de  reclamanta  G.u Liana Nicoleta  în nume propriu şi 
în calitate de tutore a lui M.E.D.,  prin prisma motivelor  invocate, curtea  în baza art. 304 
pct. 9 şi  art.312 alin. 1 Cod proc.civ., urmează să-l respingă pentru următoarele 
considerente:   

 Prin cererea de  chemare  în judecată, reclamanţii au solicitat  în principal, obligarea  
pârâtului Statul Român  prin Ministerul Finanţelor Publice să le  restituie suma de  26.978 
Euro, echivalent  în lei, conform cursului BNR de  la data plăţii, reprezentând  preţul de  
piaţă al apartamentului nr. 11, situat în Cluj-Napoca, str. M. nr. 6, iar  în subsidiar, obligarea 
pârâtului să-i restituie suma reprezentând  valoarea actualizată a preţului achitat de 
antecesoarea lor pentru cumpărarea acestui imobil. 

 Potrivit  dispoziţiilor art. 50 alin. 2, 2 1  şi 3 din Legea nr.10/2001 aşa cum a fost  
modificat  prin Legea nr.  1/2009, cererile sau acţiunile  în justiţie privind restituirea preţului 
actualizat  plătit de chiriaşii ale  căror  contracte de  vânzare-cumpărare  încheiate cu 
eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995 au fost  desfiinţate  prin hotărâri judecătoreşti 
definitive şi irevocabile sunt  scutite de  taxa de timbru, iar restituirea preţului prevăzut  la 
alin. 2  şi 21 se face de  către  Ministerul Economiei şi Finanţelor  din fondul extrabugetar, 
constituit  în temeiul art. 13 alin. 6 din Legea nr.  112/1995. 

 Conform dispoziţiilor art. 501 din acelaşi act  normativ, proprietarii ale căror 
contracte de vânzare-cumpărare  încheiate cu respectarea  prevederilor  Legii nr. 112/1995 
cu modificările ulterioare au fost  desfiinţate  prin hotărâri judecătoreşti definitive  şi 
irevocabile, au dreptul la restituirea preţurilor de  piaţă al imobilelor stabilit conform 
standardelor  internaţionale de evaluare. 

 Curte apreciază că  instanţele de  fond  au dat o interpretare  corectă a acestor  
dispoziţii legale interpretare  în sensul că, chiriaşii imobilelor care au făcut  obiectul unor  
contracte de  vânzare-cumpărare, încheiate  în temeiul Legii nr. 112/1995  şi care au fost 
anulate prin hotărâri judecătoreşti definitive  şi irevocabile sunt  îndreptăţiţi la restituirea 
preţului imobilelor  cu precizarea că, dacă aceste  contracte au fost încheiate  cu încălcarea  
dispoziţiilor Legii nr. 112/1995, foştii chiriaşi pot  pretinde  doar  preţul actualizat al 
imobilului ce a făcut  obiectul contractului în condiţiile prevăzute de art. 50 alin. 2  şi 3  din 
Legea nr.10/2001. 

 În condiţiile în care  contractele desfiinţate  prin hotărâri judecătoreşti definitive  şi 
irevocabile au fost  încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, chiriaşii pot  
pretinde  preţul de  piaţă al imobilului în condiţiile prevăzute de art. 50 alin. 21 şi 3   precum 
şi art. 501 din Legea nr.10/2001. 
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 Raportat la aceste  reţineri, curtea constată că instanţele de fond au făcut o corectă 
analiză a condiţiilor cauzei deduse judecăţii. 

 Astfel, prin sentinţa civilă nr. 13333/2008 a  Judecătoriei Cluj-Napoca s-a  constatat  
nulitatea absolută a  contractului de  vânzare-cumpărare  încheiat de antecesoarea 
reclamanţilor M.E. cu SC Constructardealul SA Cluj-Napoca privind  apartamentul nr. 11, 
situat  în Cluj-Napoca, str. M. nr. 6, reţinându-se că Statul Român a  preluat  fără titlu acest  
imobil şi că a fost  de rea credinţă la  încheierea  contractului, neputându-se reţine existenţa  
unei erori comune  şi invincibile, care să-i creeze  un titlul de proprietate  valabil, că M.E. 
nu a fost de  bună credinţă, cunoscând  sau având  obligaţia să cunoască din verificarea CF 
nr.1395 Cluj că statul nu avea asupra apartamentului nr. 11  un titlu valabil, preluarea având  
un caracter abuziv. 

 Prin decizia civilă nr. 71/2010 pronunţată de  Curtea de  Apel Cluj au fost respinse 
recursurile declarate de pârâţi,  împotriva sentinţei civile nr. 13333/2008 a  Judecătoriei 
Cluj-Napoca, reţinându-se că imobilul în litigiu a figurat  din anul 1991  până în anul 2001 
pe  lista monumentelor  istorice, la  poziţia 13 –B – 056, că figurează şi în prezent  pe 
această listă, astfel că în cauză sunt  incidente  dispoziţiile  art. 10 alin. 2 din Legea nr.  
112/1995, situaţie  în care  sancţiunea care  intervine este cea a  nulităţii absolute a  
contractului de  vânzare-cumpărare  încheiat  cu nerespectarea dispoziţiei prevăzute de acest  
text  legal.  

 Considerentele acestor  hotărâri judecătoreşti irevocabile au trecut  în puterea  
lucrului judecat, motiv  pentru care buna sau reaua credinţă a  pârâţilor  la  încheierea  
contractului de  vânzare-cumpărare  nu mai poate fi reanalizată, dată fiind  obligativitatea 
acestor  hotărâri. 

 Reaua credinţă a recurenţilor  la  încheierea  contractului de  vânzare-cumpărare  
rezultă şi din sentinţa civilă nr. 238/23 mai 2001  pronunţată de  Tribunalul Cluj, în care s-a 
solicitat  să se constate  nulitatea absolută a titlului şi a  înscrierii dreptului de proprietate al 
pârâtului Statul Român  asupra  imobilului în litigiu, sentinţă în care se reţine că prin 
sentinţa civilă nr. 4031/17.04.1996 a Judecătoriei Cluj-Napoca a  fost  respinsă acţiunea 
formulată de reclamanţii S.E. şi B.O.V., pentru constatarea  nulităţii titlului de proprietate al 
statului. Această sentinţă a fost  desfiinţată prin decizia civilă nr. 1586/1998 a  Tribunalului 
Cluj, iar cauza  reţinută spre judecare în primă instanţă la  tribunal, ocazie cu care această 
instanţă prin sentinţa civilă nr. 308/4.11.1998 a  admis acţiunea formulată de reclamanţi, a  
constatat  nulitatea absolută a  titlului şi a  înscrierii dreptului de proprietate al Statului 
Român asupra  imobilului în litigiu, dispunându-se anularea  înscrierilor de  carte  funciară  
prin radierea dreptului de proprietate al statului şi reînscrierea vechiului proprietar. 

 Prin urmare, încă de  la data de  11.09.1997, data  încheierii contractului de vânzare-
cumpărare reclamanţii G. cunoşteau situaţia juridică   imobilului în litigiu. Susţinerea lor că 
nu au fost  parte  în acel dosar  şi că nu putut  să-şi formuleze apărările nu are relevanţă în 
prezenta cauză, ei fiind  parte  în procesul în care s-a  constatat  nulitatea absolută a 
contractului de  vânzare-cumpărare  în care  şi-au formulat  toate  apărările, în cauza  în care 
s-a  soluţionat caracterul preluării imobilului în litigiu, ei nefiind  parte a raportului juridic 
dedus  judecăţii.   

 Aprecierile  instanţelor de fond  şi apel că nu este  îndeplinită una din condiţiile 
prevăzute de  art. 50 alin. 21 şi art. 501 din Legea nr.10/2001 pentru admiterea cererii 
principale a reclamanţilor de  obligare a  pârâtului la restituirea  preţului de  piaţă a 
apartamentului în litigiu, sunt  legale, motiv  pentru care, criticile formulate de aceştia  prin 
declaraţia de recurs  sunt  nefondate. 

 Instanţa de apel a apreciat  corect  că menţiunea din alin. 2  al paginii nr. 7  din 
hotărârea  instanţei de fond este o eroare de redactare. Faptul că pârâtul şi-a exprimat  
poziţia  în legătură cu valoarea de  26.978 Euro stabilită prin expertiza  efectuată de expertul 
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S.N. D., în sensul că această valoare este acceptabilă ca  valoare de  piaţă a apartamentului 
nu echivalează cu asumarea de către  pârât a  obligaţiei de a plăti această sumă 
reclamanţilor.  

 Celelalte  critici aduse de recurentă se referă la aprecierea  stării de fapt  şi a probelor 
administrate  în cauză, aspecte care  nu pot  fi analizare  în recurs, urmare a abrogării 
dispoziţiilor art. 304  pct. 10 şi 11  Cod proc. civ. 

 În ce priveşte critica privind încălcarea dreptului la  un proces echitabil, curtea 
apreciază că este nefondată, având  în vedere competenţa  recunoscută instanţei de a hotărî 
asupra tuturor  probelor  necesare pentru justa  soluţionare  a  cauzei, că instanţa este  ţinută 
să finalizeze  acţiunea dedusă judecăţii printr-o hotărâre  legală şi temeinică., supusă 
comunicării cu scopul ca  părţile să ia  act de  conţinutul hotărârii şi să-şi poată formula dacă 
este cazul criticile  împotriva acesteia  pe calea apelului sau recursului. În absenţa unui 
criteriu cu valenţe discriminatorii, situaţia din speţă nu echivalează cu o încălcare a dreptului 
la un proces echitabil. 

  Examinând recursul declarat de  pârâtul Ministerul Finanţelor Publice, curtea 
apreciază că este fondat în parte şi în consecinţă, în baza art. 304 pct. 9 şi art. 312 alin. 1 
Cod proc. civ., urmează să-l admită în parte pentru  următoarele considerente: 

 Sentinţa civilă nr. 6521/8.04.2013  pronunţată de  Judecătoria Cluj-Napoca a  fost 
atacată cu apel de  reclamanta  G. I.N.  în nume propriu şi în calitate de  tutore a lui M.E.D. 
şi de  pârâtul Ministerul Finanţelor Publice. 

 Prin decizia civilă nr. 35/A/25  mai 2014 a  Tribunalului Cluj au fost respinse 
apelurile declarate de reclamanţi şi pârât. 

 În aceste  condiţii în care apelul reclamanţilor a fost respins ca nefondat, obligarea  
pârâtului Ministerul Finanţelor Publice la  plata cheltuielilor de  judecată către reclamantă 
este  nelegală. Aceasta, pentru că, potrivit  dispoziţiilor art. 274  Cod proc. civ., poate fi 
obligat  la plata cheltuielilor de  judecată partea  care cade  în pretenţii. Ori, în condiţiile  în 
care apelul reclamanţilor a fost  respins, nu se  poate reţine  vreo culpă în sarcina  pârâtului 
Ministerul Finanţelor Publice pentru a fi obligat  la  plata cheltuielilor de  judecată. 

 Celelalte critici formulate de pârâtul Statul Român privind  înlăturarea obligaţiei de  
la  plata preţului actualizat ce  include şi comisionul de  1% din valoarea imobilului sunt  
nefondate, având  în vedere  că, cel care  a  înstrăinat  imobilul a  fost  SC Constructardealul 
SA Cluj-Napoca care a acţionat  în calitate de  mandatar a Statului Român şi a  încasat  
preţul vânzării în totalitate. 

Curtea reţine că, potrivit  art. 50 alin 1 din Legea 10/2001, foştii chiriaşi sunt 
îndreptăţiţi la restituirea preţului actualizat, fără să intereseze din perspectiva acestora că o 
parte din acest preţ a fost reţinut cu titlu de comision al unităţii vânzătoare. 

 Deşi la momentul încasării preţului, comisionul nu a fost virat în contul Ministerului 
Finanţelor, acest comision este datorat, aşa cum s-a arătat anterior, de către vânzătorul Statul 
Român, în urma anulării contractului de vânzare-cumpărare, în favoarea cumpărătorilor care 
l-au achitat, în virtutea principiului repunerii părţilor în situaţia anterioară. 

Potrivit dispoziţiilor art. 13 alin. 6  din Legea nr.  112/1995, fondul extrabugetar aflat  
la dispoziţia Ministerului Finanţelor  se alimentează din sumele  obţinute  prin vânzarea 
apartamentelor  care  nu s-au restituit  în natură după deducerea comisionului de  1% din 
valoarea apartamentelor, iar  modul în care este constituit  acest fond  nu îl vizează pe  
cumpărător. Faptul că statul a  înţeles  să încheie  un contract de  mandat  în urma  căruia 
mandatarul să primească 1% din valoarea apartamentului înstrăinat este  un raport  juridic  
care-i vizează pe  cei doi, cumpărătorul nefiind dator să suporte cheltuielile  generate de 
contractul de  mandat. 

Urmare  admiterii în parte a recursului declarat de  pârâtul Ministerul Finanţelor 
Publice, curtea va modifica  parţial decizia atacată în sensul respingerii cererii reclamantei 
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de acordare a  cheltuielilor de  judecată în apel şi va  menţine restul dispoziţiilor deciziei 
atacate. 

 
 

Cheltuieli necesare şi utile, efectuate de cumpărătorul apartamentului în baza 
Legii nr. 112/1995, căruia i s-a anulat contractul de vânzare-cumpărare, iar 

apartamentul i-a fost restituit fostului proprietar. Admitere  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 934 din 9 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 242/06.05.2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosar nr. 

.../117/2009, s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor D.I., D.L. şi 
M.A.M.. 

S-a admis în parte acţiunea civilă precizată, formulată de reclamantul P.G.F.I., în 
contradictoriu cu pârâţii T.V., D.I., D.L. şi M.A.M. şi, în consecinţă: 

Au fost obligaţi pârâţii D.I. şi D.L. să plătească reclamantului ½ a parte din suma de 
suma de 33.170 euro, reprezentând cheltuieli necesare şi utile aduse la parterul imobilului 
situat în Cluj-Napoca, str.I., nr.15, ap.6, înscris în CF vechi nr.13377 Cluj-Napoca, nr. topo 
16/1/VI, şi din suma de 78.948 euro, reprezentând extinderea la imobilul susmenţionat, 
respectiv echivalentul în lei la data pronunţării. 

A fost obligată pârâta M.A.M. să plătească reclamantului ½ a parte din suma de 
suma de 33.170 euro, reprezentând cheltuieli necesare şi utile aduse la parterul imobilului 
situat în Cluj-Napoca, str.I. nr. 15, ap.6, înscris în CF vechi nr. 13377 Cluj-Napoca, nr. topo 
16/1/VI, şi din suma de 78.948 euro, reprezentând extinderea la imobilul susmenţionat, 
respectiv echivalentul în lei la data pronunţării. 

S-a respins capătul de cerere formulat de către reclamant privind instituirea unui 
drept de retenţie asupra imobilului situat în Cluj-Napoca, str.I., nr.15, ap.6, înscris în CF 
vechi nr. 13377 Cluj-Napoca, nr. topo 16/1/VI, ca fiind lipsit de obiect. 

S-a respins cererea reconvenţională formulată de pârâta T.V. şi continuată de pârâţii 
D.I., D.L. şi M.A.M., ca nefondată. 

Au fost obligaţi pârâţii D.I. şi D.L. să plătească reclamantului cota de ½ a parte din 
suma de 15.541, cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale, reprezentând onorarii avocaţiale, 
onorariu expert, taxă de timbru şi timbru judiciar. 

A fost obligată pârâta M.A.M. sa plătească reclamantului cota de ½ a parte din suma 
de 15.541, cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale, reprezentând onorarii avocaţiale, 
onorariu expert, taxă de timbru şi timbru judiciar. 

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

„Analiza prezentului demers judiciar se impune a se realiza prin raportare la 
modalitatea în care a fost concepută cererea de chemare în judecată, şi anume, solicitarea 
reclamantului de obligare a pârâtei T.V. şi ulterior a pârâţilor D.I., D.L., M.A.M., la plata 
către reclamant a unei sume reprezentată de cheltuielile necesare şi utile aduse la parterul 
imobilului situat în Cluj-Napoca, str.I. nr. 15, ap. 6, înscris în CF vechi nr. 13377 Cluj-
Napoca, nr. topo 16/1/VI precum şi a unei sume reprezentând extinderea la imobilul 
susmenţionat. 

Astfel, la finalul cererii de chemare în judecată se precizează în mod explicit că 
pentru sporul de valoare adus locuinţelor prin îmbunătăţiri necesare şi utile soluţia urmează 
a se pronunţa prin raportare la dispoziţiile art.48 alin 1 din Legea nr. 10/2001 iar în măsura 
în care lucrările depăşesc sfera acestei noţiuni, temeiul obligaţiei de despăgubire se regăseşte 
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în dispoziţiile art.494 alin 3 din Vechiul Cod civil sau în principiile îmbogăţirii fără justă 
cauză. 

În speţă este de necontestat că pârâtei iniţiale T.V. i s-a restituit în natură imobilul 
situat în Cluj-Napoca, str.I., nr. 15, ap.6, înscris în CF vechi nr. 13377 Cluj-Napoca, nr. topo 
16/1/VI. 

Astfel, prin Sentinţa civilă nr. 832/5 decembrie 2002, Tribunalul Cluj a dispus ca 
pârâtei să-i fie restituită în natură cota de 11/15 a parte, care reprezenta ap. nr. 1,2,3,4,7,9 şi 
12 precum şi 130 mp teren, iar prin Decizia civilă nr. 81/16 mai 2003, Curtea de Apel Cluj a 
dispus restituirea către T.V. a întregului imobil, ca măsură reparatorie în conformitate cu 
Legea nr. 10/2001. 

În acelaşi timp, pârâtei T.V. i s-a admis acţiunea civilă prin care a solicitat să se 
constate nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare nr. 33597/19 martie 1997 pe 
care reclamantul îl încheiase pentru ap. nr. 6, rectificarea de CF şi restituirea acestui 
apartament, în natură, în favoarea sa, în conformitate cu Sentinţa civilă nr. 11813/20 
decembrie 2005, care a fost menţinută prin Decizia civilă nr. 452/A/23 septembrie 2008 a 
Tribunalului Cluj şi prin Decizia civilă nr. 585/R/11 martie 2009 a Curţii de Apel Cluj. 

Astfel, pentru a se statua asupra caracterului îmbunătăţirilor aduse imobilului situat 
în Cluj-Napoca, str.I., nr.15, ap.6, înscris în CF vechi nr. 13377 Cluj-Napoca, nr. topo 
16/1/VI, tribunalul a dispus efectuarea unei expertize în specialitatea construcţii, fiind 
încuviinţată şi solicitarea părţilor litigante de a beneficia de experţi asistenţi, domnul M.M., 
din partea reclamantului, respectiv domnul B.M. din partea pârâtei T.V., aspect care se 
desprinde din încheierea de şedinţă din data de 02 martie 2010 (filele 225-226 din dogari 

Prin concluziile sale, raportul de expertiză a relevat următoarele aspecte (filele 266-
282 din dosar): 

La punctul 3.03 se precizează că lucrările de la punctul precedent corespund 
Documentaţiei tehnice autorizate, iar la punctul 3.04 se precizează că încăperea amenajată 
sub învelitoare în podul mansardei corespunde, ca structură constructivă şi materiale 
folosite, documentaţiei tehnice autorizate. 

În acelaşi timp, se precizează că prevederile autorizaţiei de construire nr. 878/1997 
au fost respectate prin lucrările efectiv realizate la imobilul situat în  Cluj-Napoca, str.I., 
nr.15, ap.6, înscris în CF vechi nr. 13377 Cluj-Napoca, nr. topo 16/1 /VI. 

De asemenea în cuprinsul acestui raport se precizează că regimul de înălţime, fiecare 
nivel existent, şi anume proiectul tehnic, mansardare pod apartament nr.6 şi terasă închisă, a 
fost autorizat şi executat conform documentaţiei tehnice, lucrările efectuate la parter şi 
fundaţie, autorizate, fiind lucrări proiectate în vederea asigurării soluţiilor rezultate in urma 
expertizelor şi a proiectării tehnice. 

În răspunsul la obiecţiunile încuviinţate de către instanţă, înregistrat la data de 05 
ianuarie 2012, domnul expert E.G. menţionează în mod ferm, neechivoc că, în speţă, 
construcţia realizată respectă întru totul documentaţia autorizată (fila 336 din dosar). 

De asemenea, în răspunsul la obiecţiuni înregistrat la data de 28 mai 2012, se 
precizează următoarele: concluzia experţilor este ca reclamantul a respectat autorizaţia cel 
puţin până la luarea în folosinţă, acesta declarând că ulterior a executat lucrări de instalaţii şi 
a mobilat   spaţiul podului mansardei (f. 399 dosar). Cu aceeaşi ocazie s-a mai precizat că 
preţul de piaţă al unui apartament în zona centrală la nivel de dotare asemănător situaţiei 
iniţiale unitar este de 538 euro/mp util, astfel că rezultă valoarea iniţială a apartamentului în 
litigiu, după planul situaţiei existente din proiectul autorizat, la cuantumul de 37.270 euro. 

În răspunsul la obiecţiuni înregistrat la data de 18 ianuarie 2013, se arată că raportat 
la data  autorizării proiectului (878/11.07.1997), analizând propunerile, acestea nu contravin 
Normativului NP-064-2002 pentru proiectarea mansardelor la Clădirile de locuit (fila 468 
din dosar). 
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De asemenea, în răspunsul la obiecţiuni înregistrat la data de 17 septembrie 2013 s-a 
menţionat că valoarea extinderii la imobilul situat în Cluj-Napoca, str.I. nr. 15 ap. 6, înscris 
în CF vechi n. 13377 Cluj-Napoca, nr. top 16/1/VI este de 78.948 euro (f. 28 vol. II din 
dosar). 

În cuprinsul expertizei se mai precizează că lucrările de reparaţii se confundă cu 
lucrările de consolidare relevate a fi necesare la expertiza care a stat la baza întocmirii 
proiectului tehnic, lucrări de îmbunătăţiri care sunt menite să contribuie la funcţionalitatea 
spaţiilor cu care s-a extins pe verticală. Se poate vorbi aici despre redimensionarea scării de 
acces la etaj şi la pod, confortizarea încăperilor umede, bucătăria, terasele, mai puţin 
iluminarea şi ventilarea tuturor încăperilor.  

În expertiză se mai precizează că se impunea izolarea orizontală a pereţilor cu o 
soluţie comună de rezistenţă pentru consolidarea pereţilor parterului pe întregul contur şi 
parţial sub zidul despărţitor între camera cu 20,5 mp şi camera cu 27 mp şi cel reamplasat cu 
fundaţie de beton, cuzineţi sub sâmburi de beton armat şi centuri de beton armat la cota 
planşeurilor de beton armat. 

Se mai arată în cuprinsul expertizei următorul aspect, respectiv, consolidarea pe 
verticală între ranforsările la nivelul pardoselii şi planşeurile noi prevăzute peste cel vechi cu 
boltişoare şi în locul celui de lemn s-a prevăzut prin sâmburi de beton armat 25/50, care 
legau ranforsările la nivelul pardoselii cu centurile de sub planşeul peste parter încastrate 
încă în zidurile groase de 50 cm perimetrale şi median până la cota; de circa 4,00 m. 

Potrivit   art. 48 pct. 1 din H.G. nr. 250/2007, pentru   aprobarea  Normelor 
metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, prin îmbunătăţiri 
necesare şi utile se înţeleg acele dotări încorporate sau aduse unităţii locative ori spaţiilor 
comune, prin care s-a sporit valoarea fondului locativ şi care au fost suportate exclusiv de 
chiriaş (introducerea sau schimbarea instalaţiei de apă, gaz, canalizare, electricitate, 
încălzire; lucrări noi: parchetare, gresie sau faianţă, geamuri termopan, uşi şi altele 
asemenea). 

Or, raportat la concluziile raportului de expertiză întocmit în cauză, coroborate cu 
răspunsurile la obiecţiunile anterior expuse, Tribunalul conchide că în speţă cuantumul 
îmbunătăţirilor necesare şi utile aduse imobilului situat în str.I. ar. 15, ap. 6, înscris în CF 
vechi nr. 13377 Cluj-Napoca, nr. topo 16/1/VI se ridică la valoarea de 33.170 euro, ca 
urmare a aplicării coeficientului de uzură de 0,89 la valoarea de 37.270 euro, relevată prin 
răspunsul la obiecţiuni din data de 28 mai 2012 (fila 398 din dosar). 

Odată statuat asupra acestui aspect, în speţă, chestiunea care trebuie clarificată este 
cea a persoanelor care urmează a suporta despăgubirile aferente îmbunătăţirilor necesare şi 
utile, în condiţiile în care în prezentul dosar a avut loc o transmitere a calităţii procesuale 
pasive  aşa cum rezultă din înscrisurile existente la filele 485, 486, 493, 494 din dosar. 

Astfel, prin contractul de dare în plată autentificat sub nr. 1622 din data de 21 
decembrie 2012 de către BNP B.L.G., pârâta iniţială, T.V., în vederea stingerii unei obligaţii 
de plată, a transmis pârâţilor D.I. şi D.L. dreptul de proprietate asupra cotei de ½ a  din mai 
multe imobile, printre care şi imobilul situat în Cluj-Napoca, str.I., nr.15, ap.6, înscris în CF 
vechi nr. 13377 Cluj-Napoca, nr. topo 16/1/VI (filele 487-492 din dosar). 

De asemenea prin contractul de donaţie autentificat sub nr. 126 din data de 02 
februarie 2013, de către BNP B.L.G. pârâta iniţială, T.V. a donat fiicei sale, pârâta M.A.M., 
cota de ½ a parte din mai multe imobile, printre care şi imobilul situat în Cluj-Napoca, str.I., 
nr.15, ap.6, înscris în CF vechi nr. 13377 Cluj-Napoca, nr. topo 16/1/VI (filele 495-499 din 
dosar). 

Or, potrivit art.48 alin 1 din Legea nr. 10/2001, chiriaşii au dreptul la despăgubire 
pentru sporul de valoare adus imobilelor cu destinaţia de locuinţa prin îmbunătăţirile 
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necesare si utile, iar în conformitate cu art.48 alin 2 din Legea nr. 10/2001, indiferent dacă 
imobilul a fost preluat cu titlu valabil sau fără titlu, obligaţia despăgubirii prevăzută la alin. 
1 revine persoanei îndreptăţite. 

În  mod evident, în prezenta speţa, persoana îndreptăţită, în accepţiunea dispoziţiilor 
legale anterior evocate, este pârâta iniţială T.V.. 

În pofida acestui fapt, tribunalul apreciază că persoanele cărora le incumbă obligaţia 
de a suporta cheltuielile necesare şi utile, aduse de către reclamant la imobilul în litigiu, sunt 
pârâţii D.I., D.L. şi M.A.M., pentru argumentele ce vor fi expuse în continuare: 

Astfel, atât în contractul de dare în plată cât şi în contractul de donaţie, anterior 
menţionate, se precizează în mod explicit că în ceea ce priveşte imobilul situat în Cluj-
Napoca, str.I. nr.15, ap.6, înscris în CF vechi nr. 13377 Cluj-Napoca, nr. topo 16/1/VI în 
cartea funciară, sub CI, este notată prezenta acţiune civilă. 

De asemenea în contractul de dare în plată se precizează la punctul 4.7 că pârâţii D.I. 
şi D.L. înţeleg să preia cota de ½ a parte din toate obligaţiile neachitate precum şi pe acelea 
care vor rezulta ca urmare a soluţionării litigiilor notate în aceste cărţi funciare, astfel cum 
au fost descrise în cap. III la art.3.1.1, 3.1.6 şi 3.1.11. 

În acelaşi timp, în contractul de donaţie amintit anterior, se menţionează la punctul 
3.9 de către pârâta M.A.M., că a fost informată despre situaţia juridică şi de fapt a 
imobilelor, cunoscând existenţa, obiectul şi stadiul litigiilor menţionate în acest act, 
înţelegând să dobândească cota de ½-a  aparte din aceste imobile, în aceste condiţii. 

Raportat la aceste clauze, tribunalul constată că pârâţii D.I. şi D.L. au considerat în 
mod neechivoc că lor le incumbă obligaţia de plată a despăgubirilor care urmează a fi 
stabilite în prezenta speţă, în aceeaşi ipoteză găsindu-se şi pârâta M.A.M.. 

Mai mult decât atât, tribunalul apreciază că în speţa de faţă suntem în ipoteza unor 
obligaţii propter rem, care, aşa cum au fost definite în literatura de specialitate, decurg din 
stăpânirea unor bunuri şi  obligă numai în legătură  cu acele bunuri. 

În  ceea ce  priveşte  cealaltă  categorie, a îmbunătăţirilor necesare şi utile aduse 
imobilului situat în Cluj-Napoca, str.I. nr. 15, ap. 6, înscris în CF vechi nr. 13377 Cluj-
Napoca, nr. topo 16/1/VI, şi care se referă ca valoarea extinderii acestui imobil, valoare 
cuantificată la suma de 78.948 euro, potrivit menţiunilor din raportul de expertiză, respectiv 
răspunsurile la obiecţiuni, tribunalul apreciază că suntem în ipoteza instituţiei îmbogăţirii 
fără justă cauză, pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare: 

Potrivit doctrinei şi literaturii de specialitate îmbogăţirea fără justă cauză este faptul 
juridic prin care patrimoniul unei persoane este mărit pe seama patrimoniului unei alte 
persoane, fără ca pentru aceasta să existe un temei juridic. 

Or, în speţă, aşa cum rezultă din extrasul de carte funciară de la fila 9, vol. II din 
dosar, pârâţii D.I., D.L. şi M.A.M. sunt în prezent proprietari asupra imobilului în litigiu, 
evident în componenţa relevată de raportul de expertiză tehnică întocmit în cauză. 

Astfel, în mod cert patrimoniul acestor persoane, D.I., D.L. şi M.A.M., s-a mărit cu 
valoarea extinderii la acest imobil, valoare estimată la suma de 78.948 euro, corelativ cu 
micşorarea patrimoniului reclamantului, în condiţiile în care toate părţile litigante au fost de 
acord că aceste lucrări aduse imobilului în litigiu au fost suportate în integralitate de către 
reclamant. 

În aceste condiţii, statuându-se asupra incidenţei în speţă a instituţiei îmbogăţirii fără 
justă cauză, în mod firesc nu se poate aprecia ca fiind pertinentă observaţia pârâţilor 
reclamanţi reconvenţionali, în sensul că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.494 din 
Vechiul Cod civil privitoare la accesiunea imobiliară artificială. 

Tribunalul apreciază că nu se poate reţine incidenţa acestor dispoziţii legale în 
condiţiile în care textul de lege anterior menţionat se referă în mod expres la edificarea unor 
construcţii noi, inexistente anterior şi nu la îmbunătăţiri aduse unui imobil deja edificat. 
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Raportat la toate aceste considerente, tribunalul, va respinge excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive a pârâţilor D.I., D.L. şi M.A.M. şi, pe cale de consecinţă: 

Va admite în parte acţiunea civilă precizată formulată de reclamantul P.G.F.I. 
domiciliat în Cluj-Napoca, str.I. nr. 15, ap. 6 jud. Cluj, în contradictoriu cu pârâţii, T.V., 
D.I., D.L. şi M.A.M.. 

Va obliga pârâţii D.I. şi D.L. să plătească reclamantului ½ parte din suma de suma de 
33.170 euro, reprezentând cheltuieli necesare şi utile aduse la parterul imobilului situat în 
Cluj-Napoca, str.I., nr.15, ap.6, înscris în CF vechi nr. 13377 Cluj-Napoca, nr. topo 16/1/VI, 
şi din suma de 78.948 euro , reprezentând extinderea la imobilul susmenţionat, respectiv 
echivalentul în lei la data pronunţării. 

Va obliga pârâta M.A.M. să plătească reclamantului ½-a parte din suma de suma de 
33.170 euro, reprezentând cheltuieli necesare şi utile aduse la parterul imobilului situat în 
Cluj-Napoca, str.I. nr.15, ap.6, înscris în CF vechi nr. 13377 Cluj-Napoca, nr. topo 16/1/VI, 
şi din suma de 78.948 euro, reprezentând extinderea la imobilul susmenţionat, respectiv 
echivalentul în lei la data pronunţării. 

În condiţiile în care, potrivit procesului-verbal încheiat la data de 14 august 2013, 
reclamantul a predat pârâţilor din dosar imobilul situat în Cluj-Napoca, str.I. nr.15, ap. 6, 
înscris în CF vechi nr. 13377 Cluj-Napoca, nr. topo 16/l/VI (filele 32, 33 din vol. II) în mod 
firesc capătul de cerere formulat de către reclamant privind instituirea unui drept de retenţie 
asupra imobilului situat în Cluj-Napoca, str.I. nr.15, ap. 6, înscris în CF vechi nr. 13377 
Cluj-Napoca, nr. topo 16/1/VI, apare ca fiind lipsit de obiect, urmând a fi respins ca atare. 

Raportat la soluţia adoptată privind cererea de chemare în judecată şi la 
considerentele care au condus la aceasta, tribunalul urmează a respinge cererea 
reconvenţională formulată de pârâta T.V. şi continuată de pârâţii D.I., D.L. şi M.A.M., ca 
nefondată. 

În temeiul art. 274 C.pr.civ., tribunalul va obliga pârâţii D.I. şi D.L. să plătească 
reclamantului cota de ½ a parte din suma de 15.541 cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale, 
reprezentate de onorarii avocat, onorariu expert, taxă timbru şi timbru judiciar. 

În baza aceleiaşi dispoziţii legale va obliga pârâta M.A.M.  să plătească 
reclamantului cota de ½-a parte din suma de 15.541 cu titlu de cheltuieli de judecata 
parţiale, reprezentate de onorarii avocat, onorariu expert, taxă timbru şi «timbru judiciar”. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel, în termen legal, pârâţii T.V., M.A.M., 
D.L., D.I., solicitând, în principal, respingerea pretenţiilor reclamantului P.G.F.I., în temeiul 
Legii nr. 10/2001, ca inadmisibile faţă de apelanţii D.I., D.L. şi M.A.M. şi ca neîntemeiate 
faţă de apelanta  T.V., iar pretenţiile formulate de reclamant în temeiul dispoziţiilor Codului 
civil, ca neîntemeiate, în contradictoriu cu toţi pârâţii. 

În subsidiar, se solicită admiterea în parte a pretenţiilor reclamantului, constând în 
acordarea de despăgubiri în cuantum de 18.476,40 euro, reprezentând contravaloarea 
lucrărilor efectuate la parterul apartamentului nr. 6; admiterea cererii reconvenţionale 
formulate de pârâţi, în sensul obligării reclamantului P.G.F.I. la demolarea lucrărilor de 
supraetajare a apartamentului nr. 6 efectuate cu încălcarea Autorizaţiei de construire nr. 
878/1997, cât şi a normelor legale aplicabile în materie; cu cheltuieli de judecată în fond şi 
în apel. 

În motivarea apelului s-a invocat lipsa calităţii procesuale pasive a apelanţilor 
M.A.M., D.I. şi D.L., susţinându-se că aceştia nu pot fi obligaţi la plata îmbunătăţirilor nici 
în temeiul Legii nr. 10/2001 şi nici în baza dispoziţiilor îmbogăţirii fără justă cauză. 

Reclamantul nu şi-a precizat exact temeiul de drept pentru îmbunătăţirile care au 
depăşit aplicabilitatea dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 10/2001. 
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Expertiza efectuată în cauză nu răspunde corect la obiectivele formulate de părţi şi 
încuviinţate de instanţă şi nu oferă explicaţii pertinente pentru a se pronunţa o soluţie cu 
privire la îmbunătăţirile efectuate de reclamant şi la contravaloarea acestora. 

Lucrările efectuate de reclamantul intimat la apartamentul nr. 6 din imobilul de pe 
str.I. nr. 15 nu îndeplinesc condiţia referitoare la caracterul necesar şi util al îmbunătăţirilor 
pretinse. 

Lucrările întreprinse de reclamant nu au adus un spor de valoare apartamentului în 
litigiu. 

Cererea reconvenţională formulată de T.V. şi continuată de M.A.M., D.L. şi D.I., se 
impune a fi admisă, în sensul ca pârâtul reconvenţional să fie obligat la demolarea lucrărilor 
ilegale efectuate la etaj şi mansardă (mansarda 1 şi mansarda 2) ce depăşesc prevederile 
Autorizaţiei de construire nr. 878/1997, a Normativului NP 064/2002 şi a Normelor legale 
aplicabile în materie de urbanism. 

Ulterior, până la prima zi de înfăţişare în apel, pârâţii apelanţi au depus la dosarul 
cauzei un memoriu cuprinzând o dezvoltare a motivelor de apel, prin care au reiterat 
aceleaşi critici ca şi ele din memoriul iniţial din apel şi, în plus, au arătat următoarele: 

În motivarea acestui memoriu de apel au fost reproduse dispozitivul hotărârii primei 
instanţe şi parţial motivarea soluţiei instanţei de fond. 

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a apelanţilor M.A.M., 
D.I. şi D.L., s-a susţinut că aceasta este întemeiată, aceşti pârâţi apelanţi neavând în cauză 
calitate procesuală pasivă în raport de dispoziţiile art. 48 din Legea nr. 10/2001, coroborat 
cu Normele metodologice de aplicare a acestei legi, întrucât ei nu au calitatea de persoană 
îndreptăţită, o astfel de calitate revenind, în măsura în care s-ar vorbi despre îmbunătăţiri 
necesare şi utile, apelantei T.V.. 

Apelanţii M.A.M., D.I. şi D.L. sunt succesori cu titlu particular, astfel încât, nu este 
în sarcina lor, ca dobânditori ulteriori ai imobilului naţionalizat, plata despăgubirilor impusă 
de art. 48 din Legea nr. 10/2001. 

Apelanţii nu sunt de acord cu concluzia instanţei de fond, în sensul că obligaţia de 
plată a despăgubirilor în temeiul art. 48 din Legea nr. 10/2001 este una propter rem, ce 
decurge din stăpânirea bunului imobil, întrucât textul de lege nu face nicio referire la 
imobilului naţionalizat şi restituit, ci doar la noţiunea de persoană îndreptăţită. 

Pentru a fi în ipoteza unei obligaţii propter rem, legiuitorul ar fi trebuit să stabilească 
această obligaţie de despăgubire în sarcina proprietarului imobilului preluat abuziv şi apoi 
restituit, în lipsa unei astfel de reglementări, neputând fi făcută o aplicare a textului de lege 
prin analogie. 

Calitatea de persoană îndreptăţită nu se transferă dobânditorului ulterior al bunului. 
Apelanţii M.A.M., D.I. şi D.L., prin semnarea contractului de dare în plată, respectiv 

a contractului de donaţie, nu şi-au asumat nicio obligaţie personala a apelantei T.V., singurul 
risc pe care şi-i l-au asumat fiind cel legat de îmbunătăţirile ce depăşesc sfera art. 48 din 
Legea nr. 10/2001, mai exact, cele legate de extinderea efectuată de reclamant. 

La interpretarea clauzelor contractuale trebuie avute în vedere dispoziţiile art. 1266 
NCC, apelanţii M.A.M., D.I. şi D.L. înţelegând să îşi asume o eventuală obligare a lor la 
plata despăgubirilor ce rezultă din îmbogăţirea fără justă cauză, acesta fiind motivul pentru 
care au fost de acord să fie introduşi în cauză în calitate de pârâţi. Având în vedere aceste 
împrejurări, coroborat şi cu art. 1270 alin. 1 NCC, apelanţii apreciază că singura persoană 
care poate fi obligată la despăgubiri, pentru aşa zisele îmbunătăţiri necesare şi utile aduse 
imobilului, este T.V.. 

Expertiza efectuată în cauză de expert E.G., cu privire la lucrările efectuate de fostul 
chiriaş, comportă critici, în ceea ce priveşte concluziile de la pct. 3.02., 3.06., 3.08., 3.03., 
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3.-II/4.1., paragraful 2 din răspunsul oferit de expert pentru termenul din 18.02.2014, pct. 
2.2.1.2, critici dezvoltate exhaustiv în paginile 5-6 din memoriul de apel. 

Instanţa de fond nu a analizat şi nu a oferit niciun răspuns la criticile formulate de 
pârâţi la concluziile expertului, în acest sens motivarea nefiind pertinentă, completă, 
întemeiată, omogenă, concretă, convingătoare şi accesibilă, şi nefiind în concordanţă cu 
dispoziţiile art. 6 paragraf 1 din Convenţie. 

Instanţa de fond nu a analizat nicio critică adusă expertizei efectuată în cauză, 
situaţie în raport de care se impune necesitatea efectuării unei contraexpertize în construcţii, 
cu obiectivele arătate în memoriul de apel, obiective care cuprind atât obiectivele iniţiale, 
cât şi obiectivele suplimentare menţionate de apelanţi. 

De asemenea, se impune necesitatea efectuării unei expertize în urbanism – cu 
obiectivele arătate în memoriul de apel -,  fiind de necontestat faptul că imobilul în litigiu 
face parte din categoria monumentelor istorice din municipiul Cluj-Napoca, iar la data la 
care s-a efectuat expertiza în construcţii nu exista expert în specializarea urbanism, însă în 
prezent există un astfel de expert, în persoana lui Iancu Adrian. 

Suma de 33.170 euro nu reprezintă contravaloarea unor îmbunătăţiri necesare şi utile 
aduse imobilului, ci reprezintă, practic, valoarea de piaţă a apartamentului în forma iniţială 
(fără supraetajare) şi reflectă valoarea apartamentului raportat la zona în care este situat. 

Or, art. 48 din Legea nr. 10/2001 impune persoanei îndreptăţite despăgubiri pentru 
îmbunătăţirile necesare şi utile aduse imobilului naţionalizat, iar nu valoarea de piaţă a 
imobilului. 

În urma soluţionării irevocabile a dosarului nr. 5297/117/2009, în care reclamantul 
P.G.F.I. s-a judecat în contradictoriu cu Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, 
prin hotărârea pronunţată în acest dosar, a fost admisă în parte acţiunea reclamantului, 
dispunându-se obligarea pârâtului la plata valorii actualizate a preţului achitat pentru 
apartamentul nr. 6, fiind respinsă, totodată, cererea reclamantului de plată a diferenţei dintre 
valoarea actualizată a preţului achitat şi preţul de piaţă al imobilului. 

Aceasta înseamnă că fostul chiriaş a încasat o sumă în care este luată în considerare 
zona unde este situat imobilul. 

Expertul nu a detaliat fiecare lucrare efectuată, valoarea materialelor folosite, 
contravaloarea executării lucrărilor şi nu a aplicat coeficientul de uzură, expertul oferind 
doar sume globale, fără să detalieze semnificaţia acestor sume şi în ce măsură acestea aduc 
şi un spor de valoare imobilului. 

Reclamantul şi-a întemeiat, în principal, acţiunea pe dispoziţiile Legii nr. 10/2001 şi 
în subsidiar, pe dreptul comun, precizând la finalul cererii de chemare în judecată că în 
măsura în care lucrările depăşesc sfera noţiuni de îmbunătăţiri necesare şi utile temeiul 
obligaţiei de despăgubiri se regăseşte în dispoziţiile art. 494 alin. 3 C.civ. vechi sau în 
principiile îmbogăţiri fără justă cauză. 

În funcţie de temeiul juridic ales de reclamant, suma acordată cu titlu de despăgubiri 
este diferită. 

Din această perspectivă, instanţa de fond în mod eronat nu a respins pretenţiile 
fostului chiriaş ca neîntemeiate, ci a reţinut doar că sunt aplicabile principiile îmbogăţirii 
fără justă cauză. 

Contrar celor reţinute de instanţa de fond, apelanţii apreciază că în speţă se pune 
problema accesiunii imobiliare artificiale, cu trimitere la textul art. 494 alin. 1 şi 3 C.civ. 
vechi, instanţa de fond în mod greşit înlăturând aplicabilitatea art. 494 C.civ., pe motiv că 
avem de-a face cu îmbunătăţiri aduse unui imobil edificat, raţionamentul instanţei de fond 
fiind eronat, deoarece este vorba de îmbunătăţiri doar la parter, în timp ce în privinţa etajului 
şi a mansardei efectuată peste parterul existent deja, avem de-a face cu o accesiune 
imobiliară artificială. 
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Raportat la sumele pretinse de reclamant nu se poate vorbi de îmbunătăţiri, ci de 
construcţii noi, edificate peste un imobil existent. 

Prin accesiune proprietarul terenului devine şi proprietarul construcţiilor, însă are 
obligaţia să-l despăgubească pe constructor tot pe temeiul principiului îmbogăţirii fără justă 
cauză, principiu care prevede o dublă limită pentru obligaţia de restituire: îmbogăţitul este 
obligat să restituie însărăcitului numai valoarea îmbogăţirii sale, chiar dacă însărăcirea 
reclamantului este mai mare, iar însărăcitul are dreptul de i se restitui doar valoarea 
însărăcirii sale, chiar dacă foloasele obţinute sunt mai mari. 

Apelanţii nu ştiu ce reprezintă suma de 78.948 euro, acordată de instanţa de fond, 
întrucât prin expertiza efectuată în cauză nu s-a stabilit valoarea îmbogăţirii apelanţilor sau 
valoarea însărăcirii reclamantului. 

Cât priveşte temeinicia cererii reconvenţionale, apelanţii arată că intimatul trebuie să 
demoleze lucrările ilegale efectuate la etaj şi mansardă şi care depăşesc prevederile 
Autorizaţiei de construire nr. 878/1997 a Normativului N.P. 064/2002, cât şi a normelor 
legale aplicabile în materie de urbanism şi să aducă imobilul conform înscrierii din cartea 
funciară, temeinicia cererii reconvenţionale urmând să rezulte din contraexpertiza în 
construcţii şi din expertiza în urbanism. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, nu s-a stabilit moneda în care acestea sunt 
exprimate şi, în plus, instanţa trebuia să detalieze fiecare dintre aceste sume, cât este 
cuantumul total al lor şi în ce procent s-au acordat, ştiut fiind că cheltuielile de judecată 
trebuie acordate proporţional cu solicitările admise în favoarea reclamantului. 

Pentru a verifica dacă instanţa a respectat acest criteriu, atunci când a acordat 
cheltuieli de judecată parţiale în sumă de 15.541, trebuie să se stabilească cuantumul total al 
cheltuielilor de judecată. 

Prin întâmpinarea formulată în cauză reclamantul intimat P.G.F.I. a solicitat 
respingerea apelului ca nefondat, menţinerea în tot a hotărârii instanţei de fond, cu cheltuieli 
de judecată în apel.  

În motivarea întâmpinării s-a arătat faptul că pârâţii apelanţi justifică o calitate 
procesuală pasivă în cauză, în raport de dispoziţiile art. 48 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, 
coroborat cu obligaţia propter rem cu privire la bun, obligaţie care se transmite în 
conformitate cu regulile dreptului comun, de la persoana îndreptăţită la dobânditorii cu titlu 
particular, în acest sens dispunând şi art. 43 din O.U.G. nr. 40/1999. 

Modul de interpretare a contractelor pe care pârâţii le-au încheiat între ei nu 
interesează prezenta cauză. 

Criticile referitoare la însuşirea concluziilor din expertiză de către instanţa de fond, 
respectiv criticile referitoare la cuprinsul raportului de expertiză, al completărilor şi 
răspunsurilor date de experţi, incluse de pârâţi în apelul lor, reprezintă noi obiecţiuni la 
expertiză pe care, din punct de vedere procedural, pârâţii erau ţinuţi să le formuleze la 
primul termen următor celui în care părţilor li s-a comunicat raportul expertului. 

Cererile privind efectuarea unei contraexpertize în construcţii şi a unei expertize în 
urbanism, este inadmisibilă din punct de vedere procedural, întrucât astfel de cereri nu au 
fost solicitate în faţa primei instanţe. 

Oricum, pe fond aceste cereri nu sunt justificate. 
Valoarea de 33.170 euro corespunde valorii sporului de valoare pe care reclamantul 

l-a asigurat apartamentului nr. 6, aşa cum acesta exista în 1997, prin lucrările pe care le-a 
făcut, şi la care este îndreptăţit conform art. 48 din Legea nr. 10/2001. 

Litigiul purtat de reclamant cu Statul Român, pentru restituirea preţului pe care 
reclamantul l-a plătit pentru imobil în temeiul Legii nr. 112/1995, actualizat cu rata de 
inflaţie, nu reprezintă o despăgubire pentru lucrările făcute la imobil. 

Suma de 18.476 euro cerută de pârâţi nu este acoperitoare pentru sporul de valoare. 
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Reclamantul şi-a precizat temeiul juridic al pretenţiilor, pentru această extindere la 
imobil, ca fiind principiul îmbogăţirii fără just temei sau, în subsidiar, art. 494 C.civ., în 
măsura în care lucrările de extindere nu ar putea fi cuprinse în câmpul de aplicare al art. 48 
din Legea nr. 10/2001. 

Noul C.civ. nu îşi găseşte aplicabilitatea în prezenta speţă. 
În dosarul nr. 14535/2005 (dosar iniţial 8803/2002) s-a stabilit faptul că extinderea 

realizată nu constituie un corp nou adăugat apartamentului vechi, respectiv, că nu este un 
corp autonom. 

Suma de 78.948 euro constituie nu doar valoarea imobilului, ci, în mod cert valoarea 
cu care pârâţii s-au îmbogăţit.  

Faptul că în privinţa acestor lucrări se discută despre o însărăcire a reclamantului, 
echivalentă cu valoarea la care s-a oprit instanţa de fond, rezultă dintr-o împrejurare pe care 
pârâţi evită să o recunoască, şi anume, aceea că, atunci când reclamantul a executat toate 
aceste lucrări el era proprietar al apartamentului nr. 6, deci a extins proprietatea sa. 

Aşa fiind, pierderea acestor lucrări înseamnă pentru reclamant pierderea unui bun pe 
care l-a avut în proprietate şi a unei valori ce corespunde acestui drept al său. 

În ceea ce priveşte cererea reconvenţională, este de subliniat faptul că, solicitarea 
pârâţilor apelanţi, de obligare a reclamantului la a aduce imobilul conform înscrierii din CF, 
reprezintă o cerere nouă în apel, cerere pe care pârâţii nu au prezentat-o niciodată instanţei 
de fond, şi care este contrară dispoziţiilor art. 294 alin. 1 vechiul C.pr.civ. 

În ceea ce priveşte critica referitoare la cheltuielile de judecată, aceasta este 
nefondată întrucât împrejurarea că aceste cheltuieli au fost stabilite ca sumă globală şi nu 
defalcate nu reprezintă nicio greşeală, deoarece toate dovezile referitoare la aceste cheltuieli 
sunt depuse la dosarul cauzei şi puteau fi oricând verificate de către pârâţi. 

Apelul pârâtei T.V. este lipsit de interes, iar apelul pârâţilor M.A.M., D.I. şi D.L. 
este nefondat. 

Cu privire la apelul pârâtei T.V.. 
La termenul de judecată din data de 02.10.2014 Curtea, din oficiu, a invocat excepţia 

lipsei de interes a apelantei T.V. în promovarea propriului său apel, excepţie care urmează 
să fie admisă, motivat pe următoarele considerente: 

Apelanta T.V. a formulat, prin propriul apel, critici atât cu privire la soluţia dată 
cereri principale, cât şi cu privire la soluţia dată cererii reconvenţionale. 

Prin sentinţa fondului s-a dispus obligarea pârâţilor D.I. şi L. să-i plătească 
reclamantului ½ a parte din suma de 33.170 euro, reprezentând cheltuieli necesare şi utile 
aduse la parterul imobilului situat în Cluj-Napoca, str.I. nr. 15 ap. 6, respectiv, ½ a parte din 
suma de 78.948 euro, reprezentând extinderea la imobilul sus menţionat, în echivalent în lei 
la data pronunţării.  

Pârâta M.A.M. a fost obligată să-i plătească reclamantului ½ a parte din suma de 
33.170 euro, reprezentând cheltuieli necesare şi utile aduse la parterul imobilului situat în 
Cluj-Napoca, str.I. nr. 15 ap. 6, respectiv, ½ a parte din suma de 78.948 euro, reprezentând 
extinderea la imobilul sus menţionat, în echivalent în lei la data pronunţării.  

Nu s-a dispus nicio obligaţie concretă în sarcina pârâtei T.V., respectiv, pârâta T.V. 
nu a fost obligată să-i plătească reclamantului nicio sumă cu titlu de despăgubiri ori cu titlu 
de cheltuieli de judecată.  

Formal, prin dispozitivul sentinţei apelate, s-a admis în parte acţiunea precizată, 
formulată de reclamant, în contradictoriu cu toţi pârâţii, inclusiv cu pârâta T.V., însă, nu s-a 
dispus nimic în legătură cu vreo obligaţie a pârâtei T.V.. 

Prin hotărârea fondului nu s-a stabilit în sarcina acestei pârâte, T.V., nicio obligaţie 
de executat în favoarea reclamantului, după cum, nu s-a stabilit nicio obligaţie de plată a 
vreunei sume de bani de către această pârâtă în favoarea aceluiaşi reclamant. 
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Pe de altă parte, cererea reconvenţională formulată de pârâta T.V., şi continuată de 
pârâţii D.I., D.L. şi M.A.M., a fost respinsă ca nefondată. 

Iniţial, cererea reconvenţională a fost formulată doar de către pârâta T.V., la data de 
06.11.2009 (f. 191 dosar fond, vol. I), însă, ulterior, ca urmare a încheierii contractului de 
dare în plată autentificat sub nr. 1622/21.12.2012 (f. 487 – 492 dosar fond vol. I), respectiv, 
ca urmare a încheierii contractului de donaţie autentificat sub nr. 126/02.02.2013 (f. 495-499 
dosar fond, vol. I) – contracte prin care pârâţii D. au dobândit dreptul de proprietate asupra 
cotei de ½ parte din imobil, iar pârâta M.A.M. a dobândit dreptul de proprietate asupra 
celeilalte cote de ½ a parte din imobil -, cererea reconvenţională a fost continuată de către 
D.L., conform declaraţiei înregistrată la 07.03.2013 (f. 485 dosar fond, vol. I), de M.A.M., 
conform declaraţiei înregistrată la dosar la aceeaşi dată (f. 493 dosar fond vol. I), respectiv 
de către pârâtul D.I., conform declaraţiei depuse la dosarul cauzei pentru termenul de 
judecată din data de 28.05.2013 (f. 8 dosar fond, vol. II). 

Transmiţând pârâţilor D.I. şi L. cota de ½ a parte din imobil, respectiv pârâtei 
M.A.M., cealaltă cotă de ½ a parte din imobil, T.V. nu mai are calitatea de proprietar al 
imobilului litigios, acesta fiind şi motivul pentru care pârâţii D. şi M. au arătat că sunt de 
acord că continue în calitate de pârâţi – reclamanţi reconvenţionali procesul ce formează 
obiectul dosarului nr. .../117/2009 al Tribunalului Cluj, că sunt de acord să continue cererea 
reconvenţională promovată de pârâta T.V., şi că susţin în continuare apărările din 
întâmpinarea formulată de către aceasta.  

Este ştiut faptul că, de principiu, calitatea procesuală activă/pasivă presupune 
existenţa unei identităţi între reclamant/pârât şi cel ce se pretinde a fi titularul dreptului  
afirmat şi dedus judecăţii prin demersul judiciar concret. 

În speţă, pârâta T.V. nu mai putea justifica o calitate procesuală activă în a continua 
să susţină cererea reconvenţională pe care a formulat-o, în condiţiile în care aceasta nu mai 
avea calitatea de titular al dreptului de proprietate asupra imobilului litigios.  

Acesta, cel mai probabil, este şi considerentul pentru care nu s-a dispus, prin 
hotărârea fondului, nicio obligaţie concretă în sarcina pârâtei T.V., de  obligare la plata unei 
sume de bani cu titlu de despăgubiri, ori cheltuieli de judecată, în favoarea reclamantului, 
respectiv, faptul că aceasta nu mai are calitatea de proprietar al imobilului litigios. 

Nemaifiind proprietar la imobilului, şi nefiind stabilită în sarcina sa nicio obligaţie, 
prin hotărârea fondului, în limitele soluţiei date cererii principale, iar în cererea 
reconvenţională pârâta T.V. nemaijustificând calitate procesuală activă, se pune firesc 
întrebarea care este interesul legitim juridic, născut actual, personal şi direct, al acestei 
pârâte în a critica, prin apel, soluţia primei instanţe atât cu privire la cererea principală, cât şi 
cu privire la cererea reconvenţională? 

Din această perspectivă, Curtea constată că pârâta T.V. nu justifică interes în 
promovarea apelului său, motiv pentru care în temeiul art. 298 C.pr.civ., raportat la art. 137 
alin. 1 C.pr.civ., Curtea va admite excepţia lipsei de interes, iar în temeiul art. 296 teza I 
C.pr.civ., va respinge apelul pârâtei T.V. pentru acest considerent. 

Cu privire la apelul pârâţilor D.I. şi L. şi M.A.M.. 
Cu privire la critica referitoare la neprecizarea de către reclamant a temeiului de 

drept pentru îmbunătăţirile pretinse şi care au depăşit aplicabilitatea dispoziţiilor art. 48 
din Legea nr. 10/2001. 

Prin cererea introductivă de instanţă reclamantul a indicat ca şi temei juridic al 
pretenţiilor sale, pe de o parte, art. 48 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 – susţinând însă că acest 
text legal reglementează doar parţial problema sa -, iar pe de altă parte, dispoziţiile art. 494 
alin. 3 C.civ. sau principiul îmbogăţirii fără justă cauză, acest din urmă temei fiind invocat 
„în măsura în care lucrările depăşesc sfera art. 48 din Legea nr. 10/2001” (f. 6 dosar fond, 
vol. I). 
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Prin urmare, prin chiar cererea introductivă de instanţă, reclamantul a indicat în mod 
expres care este fundamentul juridic, temeiul juridic, al pretenţiilor deduse judecăţii. 

Drept urmare, Curtea constată că această critică din apel este nefondată. 
Cu privire la motivul din apel referitor la lipsa calităţii procesuale pasive a 

apelanţilor M.A.M., D.I. şi D.L., în raport de dispoziţiile art. 48 din Legea nr. 10/2001 şi a 
normelor de aplicare a acestei legi, coroborat cu faptul că obligaţia de despăgubire a 
reclamantului nu este una propter rem ce decurge din stăpânirea bunului imobil. 

Apelanţii M.A.M., D.I. şi D.L. au susţinut că nu pot fi obligaţi la despăgubiri pentru 
sporul de valoare adus imobilului în litigiu de către reclamant întrucât ei nu au calitate de 
persoana îndreptăţită în sensul art. 48 din Legea nr. 10/2001. 

Este reală susţinerea apelanţilor M.A.M., D.I. şi D.L. că, în ceea ce îi priveşte, nu 
poate fi reţinută calitatea lor de persoana îndreptăţită, în sensul edictat de art. 48 din Legea 
nr. 10/2001, însă, obligaţia lor de a-l despăgubi pe reclamant pentru sporul de valoare adus 
imobilului litigios rezidă, pe de o parte, în faptul că această obligaţie este una propter rem, 
aşa cum corect a stabilit Tribunalul Cluj, iar pe de altă parte, în faptul că aceşti apelanţi sunt 
succesori cu titlu particular ai fostului proprietar al imobilului, T.V., aceasta din urmă 
având, neîndoielnic, calitatea de persoană îndreptăţită, despre care face vorbire art. 48 din 
Legea nr. 10/2001. 

Or, în virtutea calităţii lor de succesori cu titlu particular, obligaţia de despăgubire 
stabilită, de art. 48 din Legea nr. 10/2001 republicată, iniţial în sarcina pârâtei T.V., s-a 
transmis în condiţiile dreptului comun la pârâţii M.A.M., D.I. şi D.L.. 

Potrivit art. 48 alin. 1 din Legea nr. 10/2001, republicată, chiriaşii au dreptul la 
despăgubire pentru sporul de valoare adus imobilelor cu destinaţia de locuinţă, prin 
îmbunătăţirile necesare şi utile, obligaţia de despăgubire revenind persoanei îndreptăţite, în 
cazul în care imobilul care se restituie a fost preluat cu titlu valabil (art. 48 alin. 2), 
respectiv,  statului sau unităţii deţinătoare, în cazul în care imobilul a fost preluat fără titlul 
valabil (art. 48 alin. 3). 

Art. 48 alin. 5 prevede că, prin îmbunătăţiri, în sensul prezentei legi, se înţeleg 
cheltuielile necesare şi utile, cuantumul despăgubirilor urmând să fie stabilit la valoarea 
actualizată a cheltuielilor, scăzându-se gradul de uzură a îmbunătăţirilor, în raport cu durata 
de viaţă normală a acestora, care se suportă de chiriaşi. 

Alin. 3 al art. 48 a fost abrogat prin art. I pct. 15 din Legea nr. 1/2009, astfel încât, 
ulterior intrării în vigoare a acestei legi, obligaţia de despăgubire întemeiată pe prevederile 
art. 48 alin. 1, revine în toate situaţiile persoanei îndreptăţite. 

Discuţia incidenţei art. 48 din Legea nr. 10/2001 (pentru cheltuielile necesare şi 
utile) în cauza de faţă se impunea doar în raport cu pârâta T.V.. 

Însă, în raport cu pârâţii apelanţi M.A.M., D.I. şi D.L., incidenţa acestui text legal nu 
mai este de actualitate, acestor apelanţi revenindu-le obligaţia de despăgubire în temeiul a cu 
totul alte considerente, şi anume:  

Pentru cheltuielile necesare şi utile acestora li s-a transmis, în condiţiile dreptului 
comun, în virtutea calităţii lor de succesori cu titlu particular, obligaţia ce-i incumba iniţial, 
în baza art. 48 din Legea nr. 10/2001 republicată, lui T.V.. 

Apoi, este de discutat dacă această obligaţie ce le revine pârâţilor M.A.M., D.I. şi 
D.L., nu este una reală propter rem, cu toate consecinţele ce decurg dintr-un astfel de 
caracter al obligaţiei, şi anume: 

Obligaţiile reale, şi care constau în anumite îndatoriri, prevăzute expres de lege sau 
stabilite prin contract, sunt acele obligaţii a căror existenţă este determinată, de regulă, de 
faptul stăpâniri unui anumit bun. 

Obligaţiile propter rem sau reale de a face, sunt îndatoriri sau sarcini reale care 
„decurg din stăpânirea unor bunuri” şi „obligă numai în legătură cu acele bunuri, adică 
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propter rem” (a se vedea în acest sens I. Albu, Privire Generală asupra raporturilor de 
vecinătate, în RRD nr. 8/1984 pag. 29; L. P., Drept civil – Drepturile reale principale, 
Editura SC Cordial S.R.L. Cluj-Napoca, 1993, pag. 23). 

Cu alte cuvinte, obligaţiile reale propter rem sunt accesorii ale stăpânirii unui bun şi, 
datorită acestui caracter accesoriu, ele se transmit odată cu bunul, fără a fi nevoie de nicio 
formalitate specială de transcriere, înscriere sau întabulare. 

Corect a stabilit Tribunalul Cluj că în cauză ne găsim în prezenţa unor obligaţii 
propter rem – fiind avută în vedere obligaţia pârâţilor M.A.M., D.I. şi D.L. de a-l despăgubi 
pe reclamant pentru cheltuielile necesare şi utile aduse imobilului în litigiu – această 
obligaţie propter rem fiind de altfel asumată de către apelanţii D. prin clauza inserată la pct. 
4.7 din contractul de dare în plată, iar de către apelanta M.A.M. prin clauza inserată la pct. 
3.9 din contractul de donaţie. 

Cu alte cuvinte, pentru obligaţia de despăgubire în limita cheltuielilor necesare şi 
utile aduse la parterul imobilului litigios – în sumă de 33.170 euro -, fundamentul obligaţiei 
pârâţilor M.A.M., D.I. şi D.L. îl constituie (şi) caracterul propter rem al acestei obligaţii 
reale de despăgubire, aceştia fiind ţinuţi la suportarea acestei obligaţii corespunzător cotelor 
de proprietate ce le revin din imobilul litigios, respectiv, ½ pârâţii D. şi ½ pârâta M.A.M.. 

În ceea ce priveşte partea de despăgubiri care, afirmativ ar excede îmbunătăţirilor 
necesare şi utile, şi care are în vedere valoarea extinderii acestui imobil, cuantificată de 
expert la suma de 78.948 euro, fundamentul obligaţiei de despăgubire ce cade în sarcina 
pârâţilor M.A.M., D.I. şi D.L., nu poate fi decât principiul îmbogăţirii fără justă cauză sau 
fără just temei. 

Susţinerile pârâţilor apelanţi, în sensul că această extindere a imobilului a fost făcută 
cu nerespectarea normativelor de urbanism, urmează să fie înlăturată de către Curte, având 
în vedere că obiectul prezentei cauze nu este anularea autorizaţiei de construire nr. 
878/11.07.19997, (pe motiv că aceasta nu respectă normative de urbanism), precum şi în 
raport de împrejurarea că instanţa nu a fost învestită să cenzureze nici autorizaţia de 
construire şi nici documentaţia care a stat la baza emiterii acestei autorizaţii, o atare cenzură 
excedând limitelor învestirii în cauza pendinte şi putând fi invocată în cu totul alt cadru 
procesual. 

Împrejurarea că reclamantul ar fi obţinut pe cale judecătorească obligarea pârâtului 
Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice la plata preţului achitat în baza Legii nr. 
112/1995, actualizat cu indicele de inflaţie, în niciun caz nu constituie un impediment în a 
analiza pretenţiile reclamantului din prezenta cauză, prin prisma temeiurilor juridice 
invocate în susţinerea acestora, şi aceasta pentru că cele două pretenţii la care era îndreptăţit 
reclamantul au temeiuri juridice distincte şi cauze cu totul şi cu totul diferite . 

Astfel, reclamantul era îndreptăţit, de dispoziţiile art. 50 din Legea nr. 10/2001, la 
restituirea preţului actualizat plătit în temeiul Legii nr. 112/1995, însă această îndreptăţire a 
reclamantului este una distinctă şi substanţial diferită de îndreptăţirea sa la a pretinde 
despăgubiri pentru cheltuielile necesare şi utile şi pentru sporul de valoare adus imobilului 
în litigiu. 

Este ştiut faptul că principiul îmbogăţirii fără justă cauză este acel fapt juridic în 
virtutea căruia patrimoniul unei persoane se măreşte pe seama patrimoniului unei alte 
persoane, concomitent cu însărăcirea acestui din urmă patrimoniu, fără ca pentru aceasta să 
existe un temei juridic expres prevăzut. 

În speţă, îndatorirea pârâţilor M.A.M., D.I. şi D.L. de a-l despăgubi pe reclamant în 
temeiul îmbogăţirii fără justă cauză, rezidă implicit, din aplicarea prin analogie a principiilor 
consacrate prin textul dispoziţiilor art. 494 alin. 3 C.civ., text legal care prevede că în cazul 
accesiunii imobiliare artificiale, în situaţia constructorului de bună credinţă, proprietarul 
terenului devine, prin accesiune, în mod obligatoriu, şi proprietar al construcţiei, fără a putea 
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cere demolarea ori desfiinţarea ei, însă, proprietarul terenului este îndatorat să îl 
despăgubească pe constructor fie cu o sumă de bani egală cu valoarea materialelor şi preţul 
muncii, fie cu o sumă de bani reprezentând sporul de valoare a terenului înregistrat ca 
urmare a ridicării construcţiei. 

Textul citat – chiar dacă în speţă nu este aplicabil cu fidelitate în întregul său, 
datorită inexistenţei unei construcţii noi, ci doar a unei extinderi la o construcţie veche, 
(existentă deja) – consacră, cu titlu de principiu, fundamentul obligaţiei de despăgubire la 
care este îndreptăţit constructorul de bună-credinţă. 

În mod cert, reclamantul intimat a fost constructor de bună credinţă, pentru că la data 
la care a solicitat eliberarea autorizaţiei de construire nr. 878/11.07.1997, respectiv, la data 
la care a construit efectiv, acesta era proprietarul apartamentului nr. 6, dreptul său de 
proprietate fiind radiat din CF abia în anul 2009, prin încheierea de CF nr. 
47931/15.05.2009 (f. 185 dosar fond, vol. I). 

Prin urmare, este de statuat în sensul că, la momentul la care a realizat toate lucrările 
de extindere şi de îmbunătăţire la apartamentul nr. 6 reclamantul a fost de bună credinţă, 
acţionând în calitatea sa de proprietar al acestui apartament. 

S-a susţinut de către pârâţii apelanţi că nu poate fi reţinută buna credinţă a 
reclamantului, şi că, pe cale de consecinţă, nu ar putea opera în cauză dispoziţiile art. 494 
alin. 3 C.civ., întrucât, s-a reţinut pe cale judecătorească reaua credinţă a reclamantului la 
momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare în temeiul Legii nr. 112/1995. 

Curtea constată că această susţinere a apelanţilor nu poate fi reţinută, întrucât nu se 
poate face confuzie între două momente juridice distincte, respectiv momentul încheierii 
contractului de vânzare-cumpărare în baza Legii nr. 112/1995 şi momentul edificării 
extinderii şi îmbunătăţirilor la imobilul litigios, acest din urmă moment fundamentat pe 
calitatea reclamantului de proprietar al apartamentului 6. 

Revenind la problematica fundamentului juridic al obligaţiei de despăgubire ce cade 
în sarcina apelanţilor M.A.M., D.I. şi D.L., pentru extinderea adusă apartamentului nr. 6, 
Curtea constată că, în raport de dispoziţiile  art. 494 alin. 3 C.civ. - care se impun a fi 
aplicate prin analogie -, acesta nu poate fi decât principiul îmbogăţirii fără justă cauză şi 
aceasta pentru că apelanţii sunt proprietarii imobilului, cu tot cu extinderea realizată la acest 
imobil, ceea ce înseamnă că patrimoniul lor s-a mărit tocmai cu valoarea cuantificată a 
acestei extinderi, corelativ cu micşorarea patrimoniului reclamantului cu aceeaşi sumă. 

În mod cert, patrimoniul reclamantului s-a însărăcit cu un bun în sensul noţiunii pe 
care prevederile art. 1 din Primul Protocol Adiţional CEDO o conferă acestei noţiuni, 
concomitent cu îmbogăţirea pârâţilor M.A.M., D.I. şi D.L. cu exact valoarea însărăcirii 
reclamantului. 

Pe cale de consecinţă, Curtea constată că este nefondată susţinerea apelanţilor 
M.A.M., D.I. şi D.L., în sensul că nu ar avea calitate procesuală pasivă în cererea 
reclamantului având ca obiect plata de despăgubiri care exced contravalorii îmbunătăţirilor 
necesare şi utile aduse imobilului în litigiu. 

Totodată, Curtea constată că în mod corect Tribunalul Cluj a statuat în sensul că 
această obligaţie de despăgubire a apelanţilor este întemeiată pe principiul îmbogăţirii fără 
justă cauză. 

În ceea ce priveşte susţinerea apelanţilor, în sensul că contractul de dare în plată şi 
contractul de donaţie nu au fost corect interpretate prin prisma art. 1266 şi art. 1270 alin. 1 
NCC, sub aspectul eventualei asumări de către aceştia a unei obligaţii de plată a 
despăgubirilor ce rezultă din îmbogăţirea fără justă cauză, Curtea constată că această 
susţinere nu prezintă relevanţă din punct de vedere al temeiniciei cererii reclamantului, 
având în vedere următoarele: 
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Pe de o parte, în raport de data promovării cererii introductive de instanţă – 
08.10.2009 -, coroborat cu art. 223 din Legea nr. 71/2011, art. 5 alin. 1 din Legea nr. 
71/2011 şi art. 6 alin. 2 din NCC, în cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile Noului Cod civil. 

Pe de altă parte, obligaţia de despăgubire le revine pârâţilor în virtutea calităţii lor de 
proprietari al unui bun grevat de o obligaţie reală propter rem. 

Apelanţii au susţinut că nu s-a analizat dacă îmbogăţirea patrimoniului apelanţilor 
are un corespondent în însărăcirea patrimoniului reclamantului, susţinere vădit neîntemeiată, 
întrucât este cert că reclamantul a pierdut din patrimoniul său tocmai valoarea cu care pârâţii 
apelanţi M.A.M., D.I. şi D.L. şi-au mărit patrimoniul. 

Nefondat susţin apelanţii că, de fapt, valoarea îmbunătăţirilor constând în cheltuielile 
necesare şi utile, respectiv valoarea extinderii apartamentului nr. 6, se axează în principal şi 
aproape exclusiv pe zona situării imobilului, în condiţiile în care expertul, atunci când a 
stabilit cuantumul acestor despăgubiri, trebuia, cu necesitate să se raporteze şi la acest 
criteriu, criteriu care însă nu a fost nici singular şi nici determinant la stabilirea acestor 
despăgubiri. 

Aşa fiind, Curtea constată că şi aceste motive de apel sunt nefondate, impunându-se 
a fi respinse ca atare. 

Cu privire la critica din apel prin care se arată că expertul nu a defalcat sumele 
stabilite cu titlu de despăgubiri, distinct, pentru fiecare îmbunătăţire sau lucrare efectuată, în 
parte, şi că nu a ţinut seama de gradul de uzură a imobilului, Curtea constată că aceasta 
reprezintă în realitate obiecţiuni la raportul de expertiză, obiecţiuni care puteau fi formulate 
procedural doar în faţa primei instanţe, în raport de dispoziţiile  art. 212 C.pr.civ.. 

Pe de altă parte, din expertiza efectuată în cauză de expert E.G., rezultă în mod cert 
că  în speţă s-a ţinut cont de gradul de uzură, întrucât, cuantumul îmbunătăţirilor necesare şi 
utile aduse imobilului situat în str.I. ar. 15, ap. 6, înscris în CF vechi nr. 13377 Cluj-Napoca, 
nr. topo 16/1/VI, a fost stabilit la valoarea de 33.170 euro, ca urmare a aplicării 
coeficientului de uzură de 0,89 la valoarea de 37.270 euro (răspuns la obiecţiuni din data de 
28 mai 2012  - fila 398 din dosar fond, vol. I). 

Prin urmare, Curtea constată că şi această critică din apel este nefondată. 
Cu privire la susţinerea apelanţilor, conform căreia îmbunătăţirile făcute de 

reclamant nu se încadrează în categoria celor necesare şi utile, Curtea constată că aceasta 
este neîntemeiată, în raport de dispoziţiile art. 48.1 din H.G. nr. 250/2007, modificată prin 
H.G. nr. 923/2010, text legal care prevede că „prin îmbunătăţiri necesare şi utile se înţeleg 
acele dotări încorporate sau aduse unităţii locative ori spaţiilor comune, prin care s-a sporit 
valoarea fondului locativ şi care au fost suportate exclusiv de chiriaşi cum ar fi introducerea 
sau schimbarea instalaţiei de apă, gaz, canalizare, electricitate, încălzire, lucrări noi, de 
parchetare, gresie sau faianţă, geamuri termopan, uşi, şi altele asemenea”. 

Or, în cauză s-a stabilit prin raportul de expertiză întocmit de expert E.G. că lucrările 
realizate de reclamant se încadrează în categoria îmbunătăţirilor necesare şi utile. 

Astfel, pentru a se statua asupra caracterului îmbunătăţirilor aduse imobilului situat 
în Cluj-Napoca, str.I., nr.15, ap.6, înscris în CF vechi nr. 13377 Cluj-Napoca, nr. topo 
16/1/VI, tribunalul a dispus efectuarea unei expertize în specialitatea construcţii, fiind 
încuviinţată şi solicitarea părţilor litigante de a beneficia de experţi asistenţi, domnul M.M., 
din partea reclamantului, respectiv, domnul B.M. din partea pârâtei T.V., aspect care se 
desprinde din încheierea de şedinţă din data de 02 martie 2010 (filele 225-226 din dogari 

Prin concluziile sale, raportul de expertiză a relevat următoarele aspecte (f. 266-282 
dosar fond, vol. I): 

La punctul 3.03 se precizează că lucrările de la punctul precedent corespund 
Documentaţiei tehnice autorizate, iar la punctul 3.04 se precizează că încăperea amenajată 
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sub învelitoare în podul mansardei corespunde, ca structură constructivă şi materiale 
folosite, documentaţiei tehnice autorizate. 

În acelaşi timp, se precizează că prevederile autorizaţiei de construire nr. 878/1997 
au fost respectate prin lucrările efectiv realizate la imobilul situat în  Cluj-Napoca, str.I., 
nr.15, ap.6, înscris în CF vechi nr. 13377 Cluj-Napoca, nr. topo 16/1 /VI. 

De asemenea, în cuprinsul acestui raport se precizează că regimul de înălţime, 
fiecare nivel existent, şi anume proiectul tehnic, mansardare pod apartament nr.6 şi terasă 
închisă, a fost autorizat şi executat conform documentaţiei tehnice, lucrările efectuate la 
parter şi fundaţie, autorizate, fiind lucrări proiectate în vederea asigurării soluţiilor rezultate 
in urma expertizelor şi a proiectării tehnice. 

În răspunsul la obiecţiunile încuviinţate de către instanţă, înregistrat la data de 05 
ianuarie 2012, domnul expert E.G. menţionează în mod ferm, neechivoc că, în speţă, 
construcţia realizată respectă întru totul documentaţia autorizată (f.336 dosar fond, vol. I). 

De asemenea, în răspunsul la obiecţiuni înregistrat la data de 28 mai 2012, se 
precizează următoarele: concluzia experţilor este ca reclamantul a respectat autorizaţia cel 
puţin până la luarea în folosinţă, acesta declarând că ulterior a executat lucrări de instalaţii şi 
a mobilat   spaţiul podului mansardei (f. 399 dosar fond, vol. I).  

Cu aceeaşi ocazie s-a mai precizat că preţul de piaţă al unui apartament în zona 
centrală, la nivel de dotare asemănător situaţiei iniţiale, unitar, este de 538 euro/mp util, 
astfel că rezultă valoarea iniţială a apartamentului în litigiu, după planul situaţiei existente 
din proiectul autorizat, la cuantumul de 37.270 euro. 

În răspunsul la obiecţiuni înregistrat la data de 18 ianuarie 2013, se arată că raportat 
la data autorizării proiectului (878/11.07.1997), analizând propunerile, acestea nu contravin 
Normativului NP-064-2002 pentru proiectarea mansardelor la Clădirile de locuit (f. 468 
dosar fond, vol. I). 

De asemenea, în răspunsul la obiecţiuni înregistrat la data de 17 septembrie 2013 s-a 
menţionat că valoarea extinderii la imobilul situat în Cluj-Napoca, str.I. nr. 15 ap. 6, înscris 
în CF vechi n. 13377 Cluj-Napoca, nr. top 16/1/VI este de 78.948 euro (f. 28 dosar fond, 
vol. II). 

În cuprinsul expertizei se mai precizează că lucrările de reparaţii se confundă cu 
lucrările de consolidare relevate a fi necesare la expertiza care a stat la baza întocmirii 
proiectului tehnic, lucrări de îmbunătăţiri care sunt menite să contribuie la funcţionalitatea 
spaţiilor cu care s-a extins pe verticală. Se poate vorbi aici despre redimensionarea scării de 
acces la etaj şi la pod, confortizarea încăperilor umede, bucătăria, terasele, mai puţin 
iluminarea şi ventilarea tuturor încăperilor.  

În expertiză se mai precizează că se impunea izolarea orizontală a pereţilor cu o 
soluţie comună de rezistenţă pentru consolidarea pereţilor parterului pe întregul contur şi 
parţial sub zidul despărţitor între camera cu 20,5 mp şi camera cu 27 mp şi cel reamplasat cu 
fundaţie de beton, cuzineţi sub sâmburi de beton armat şi centuri de beton armat la cota 
planşeurilor de beton armat. 

Se mai arată în cuprinsul expertizei următorul aspect, respectiv, consolidarea pe 
verticală între ranforsările la nivelul pardoselii şi planşeurile noi prevăzute peste cel vechi cu 
boltişoare şi în locul celui de lemn s-a prevăzut prin sâmburi de beton armat 25/50, care 
legau ranforsările la nivelul pardoselii cu centurile de sub planşeul peste parter încastrate 
încă în zidurile groase de 50 cm perimetrale şi median până la cota; de circa 4,00 m.. 

În ceea ce priveşte susţinerea pârâţilor, în sensul că lucrările întreprinse de reclamant 
nu au adus un spor de valoare apartamentului în litigiu, Curtea urmează să le respingă ca 
neîntemeiate, în raport de concluziile aceleiaşi expertize tehnice judiciare. 

Cu privire la motivul de apel referitor la cheltuielile de judecată stabilite prin 
hotărârea fondului. 
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Apelanţii au susţinut că nu s-a menţionat în hotărârea primei instanţe care este 
moneda la care se raportează suma stabilită cu titlul de cheltuieli de judecată, susţinere reală, 
având în vedere că s-a omis a se menţiona acest aspect în hotărârea fondului, dar care însă 
nu poate primi o soluţionare favorabilă în actualul cadru procesual,  întrucât se circumscrie 
dispoziţiilor art. 281 C.pr.civ. 

S-a mai susţinut de către apelanţi că nu s-a indicat în mod expres de către instanţa de 
fond ce anume reprezintă cheltuielile de judecată în sumă de 15.541, susţinere inexactă, în 
condiţiile în care, în considerentele sentinţei s-a arătat că acestea reprezintă onorarii de 
avocat, onorariu expert, taxă de timbru şi timbru judiciar. 

Pe de altă parte, în ipoteza în care instanţa de fond nu a menţionat distinct şi expres 
cât anume din această sumă reprezintă onorarii de avocat, cât anume reprezintă onorariu 
expert, cât anume reprezintă taxă de timbru şi timbru judiciar, apelanţii aveau posibilitatea 
să uzeze de prevederile art. 2811 C.pr.civ. 

Cu privire la motivele de apel referitoare la critica adusă expertizei tehnice 
efectuate în cauză de către expert E.G., respectiv, referitoare la necesitatea efectuării unei 
contraexpertize în construcţii şi a unei expertize în urbanism. 

Apelanţii au susţinut că expertiza întocmită în faţa instanţei de fond de către expert 
E.G., cu privire la lucrările efectuate de fostul chiriaş, reclamantul intimat din prezenta 
cauză, este criticabilă în ceea ce priveşte concluziile menţionate la pct. 3.02., 3.06., 3.08., 
3.03., 3.-II/4.1., paragraful 2 din răspunsul oferit de expert pentru termenul din 18.02.2014, 
pct. 2.2.1.2, critici dezvoltate exhaustiv în paginile 5-6 din memoriul de apel. 

S-a arătat de către apelanţi, în dezvoltarea aceluiaşi motiv de apel, că instanţa de 
fond nu a analizat şi nu a oferit niciun răspuns la criticile formulate de pârâţi la concluziile 
expertului, în acest sens motivarea nefiind pertinentă, completă, întemeiată, omogenă, 
concretă, convingătoare şi accesibilă, şi nefiind în concordanţă cu dispoziţiile art. 6 paragraf 
1 din Convenţie, respectiv că instanţa de fond nu a analizat nicio critică adusă expertizei 
efectuată în cauză, situaţie în raport de care se impune necesitatea efectuării unei 
contraexpertize în construcţii, cu obiectivele arătate în memoriul de apel, obiective care 
cuprind atât obiectivele iniţiale, cât şi obiectivele suplimentare menţionate de apelanţi. 

Curtea constată că aceste motive de apel sunt neîntemeiate şi, aşa cum pertinent a 
subliniat reclamantul intimat prin întâmpinarea depusă în apel, nu acesta era cadrul 
procesual adecvat în care puteau fi formulate critici cu privire la expertiza întocmită de 
expert E.G., ci cel prevăzut de art. 212 alin. 2 C. pr. civ... 

Expertiza a fost întocmită de expert E.G. în dosarul de fond, fiind depusă la dosarul 
cauzei la data de 06.06.2011, pentru termenul de judecată din 007.06.2011 (f. 265-282 dosar 
fond vol. I), expertul E. fiind expertul desemnat de către instanţă, fiind asistat de experţii 
asistenţi M.M., din partea reclamantului şi B.M., din partea pârâtei T.V.. 

La termenul de judecată din 07.06.2011 reprezentanţii părţilor au solicitat instanţei să 
îi pună în vedere expertului principal, E.G., să comunice experţilor asistenţi expertiza 
întocmită în cauză, pentru a-şi exprima punctul de vedere (f. 283 dosar fond vol. I), 
comunicare realizată, dovadă fiind faptul că expertul asistent M.B. a avut obiecţiuni la acel 
raport de expertiză tehnică judiciară, conform memoriului cuprinzând opinia personală a 
acestui expert, depus la filele 289-298 dosar fond vol. I. 

Şi reclamantul a formulat obiecţiuni la expertiză pentru primul termen de judecată 
care a urmat termenului la care a fost depusă expertiza la dosar, respectiv pentru termenul 
din 06.09.2011, când a fost amânată cauza, obiecţiuni depuse la filele 299-300 dosar fond 
vol. I. 

Pentru acelaşi termen de judecată din 06.09.2011 şi pârâta T.V. a formulat obiecţiuni 
la expertiză, depusă la filele 302-305 dosar fond, vol. I. 
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Obiecţiunile au fost încuviinţate de către Tribunalul Cluj la termenul de judecată din 
06.09.2011, răspunsul la obiecţiuni fiind depus la dosar pentru termenul din 10.01.2012 (f. 
362-367 dosar fond, vol. I). 

La termenul din 10.01.2012 s-a comunicat cu părţile din litigiu acest răspuns la 
obiecţiuni (f. 368 dosar fond, vol. I), cauza fiind amânată pentru data de 07.02.2012, pentru 
când atât pârâta T.V., cât şi reclamantul P.G.F.I., au formulat obiecţiuni la răspunsul 
expertului la obiecţiuni (f. 376-377, f. 381-383 dosar fond vol. I). 

La termenul de judecată din 07.02.2012 s-a dispus de către Tribunalul Cluj  citarea 
expertului E.G. în faţa instanţei, pentru a da lămuriri referitor la conţinutul răspunsului la 
obiecţiuni, cu câte un exemplar din ultimele obiecţiuni formulate de părţi. 

Pentru termenul din 29.05.2012 expertul a depus la dosar un script  privind răspunsul 
său la obiecţiunile încuviinţate de instanţă (f. 394-404 dosar fond, vol. I), comunicat părţilor 
la termenul din 29.05.2012, şi la care, atât reclamantul, cât şi pârâta T.V., au formulat din 
nou obiecţiuni (f. 408, 409-412 dosar fond vol. I). 

La termenul de judecată din 26.06.2012 reprezentanta reclamantului a solicitat 
instanţei refacerea în totalitate a raportului de expertiză de către un alt expert, instanţa 
prorogând pronunţarea asupra acestei cereri până după comunicarea răspunsului solicitat de 
la Comisia Judeţeană a Monumentelor Istorice (f. 425 dosar fond vol. I). 

Şi expertul asistent M.B. a depus la dosar obiecţiuni la ultimul răspuns al expertului 
E.G., la data de 29.06.2012 (f. 427-430 dosar fond, vol. I), toate obiecţiunile fiind 
încuviinţate de instanţă la termenul din 16.10.2012 (f. 435 dosar fond, vol. I), răspunsul 
expertului la aceste obiecţiuni fiind depus la dosar la data de 18.01.2013, pentru termenul de 
judecată din data de 22.01.2013 (f. 465-468 dosar fond). 

S-au formulat noi obiecţiuni de către pârâta T.V., s-a dispus din nou revenirea cu 
adresă la expertul E. pentru a răspunde acestor obiecţiuni, conform celor consemnate în 
Încheierea şedinţei publice din 02.04.2013 (f. 2 dosar fond, vol. II). 

Expertul a răspuns prin scriptul depus la dosar la data de 17.09.2013 (f. 28 dosar 
fond, vol. II), pentru termenul din 24.09.2013, la termenul din 28.10.2013 s-au formulat noi 
obiecţiuni de către reprezentanţii părţilor, la care s-a răspuns de către expert, (f. 38 dosar 
fond, f. 42, 49, 52, 64 dosar fond, vol. I), pârâţii T.V., M.A.M., D.L. şi I. formulând noi 
obiecţiuni, suplimentar, la expertiză, pentru termenul din 18.02.2014 (f. 68 dosar fond, vol. 
II), în sensul suplimentării obiectivelor la expertiză, solicitare respinsă de Tribunalul Cluj la 
termenul din 18.02.2014 (f. 69 dosar fond vol. II), expertul revenind cu o notă precizatoare 
la data de 14.04.2014, depusă la dosar pentru termenul din 15.04.2014 (f. 75 dosar fond, vol. 
II). 

Prin urmare, pârâţii apelanţi au avut timp suficient la dispoziţie, în faţa primei 
instanţe, pentru a formula critici cu privire la expertiza întocmită de expert E.G.. 

De altfel, au şi uzat de posibilitatea procedurală, formulând multiple obiecţiuni la 
expertiză, încuviinţate de instanţa fondului, conform celor mai sus expuse. 

Curtea constată că, în realitate, toate aceste critici din apelul pârâţilor se subsumează 
noţiunii de obiecţiuni la raportul de expertiză întocmit în cauză de expert E.G., obiecţiuni 
care puteau fi valorificate în condiţiile art. 212 alin. 2 C. pr. civ.. 

Pe cale de consecinţă, Curtea constată că aceste motive de apel, şi care reprezintă 
practic obiecţiuni la raportul de expertiză, trebuiau să fie formulate în faţa primei instanţe, în 
condiţiile prescrise de art. 212 alin. 2 C.pr.civ. 

Dispoziţiile de procedură sunt extrem de clare, dar în acelaşi timp, imperative, atunci 
când statuează, în textul art. 212 alin. 2 C.pr.civ., că expertiză contrarie va trebui cerută 
motivat la primul termen după depunerea lucrării.  
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Cu alte cuvinte, dacă partea este nemulţumită de un raport de expertiză judiciară, ea 
va trebui, conform dispoziţiilor imperative ale art. 212 alin. 2 C.pr.civ., să solicite motivat  o 
expertiză contrarie la primul termen după depunerea lucrării. 

Dacă partea nu a uzat de dispoziţiile art. 212 alin. 2 C.pr.civ., este de domeniul 
evidenţei faptul că cererea pentru efectuarea unei contraexpertize, formulată abia prin 
memoriul de apel, este tardivă, impunându-se a fi respinsă ca atare. 

În ceea ce priveşte cererea de efectuare a unei expertize în urbanism, cerere care a 
îmbrăcat forma unui motiv de apel distinct, Curtea constată că aceasta se impune a fi 
respinsă, în raport de dispoziţiile art. 295 alin. 2 C.pr.civ., coroborat cu faptul că în faţa 
primei instanţe o astfel de expertiză nu a fost solicitată. 

Susţinerea apelanţilor, în sensul că imposibilitatea solicitării unei expertize în 
urbanism a fost generată de faptul că, pe de o parte, nu exista o dovadă referitoare la 
caracterul imobilului în litigiu, acela de monument istoric, iar pe de altă parte, că nu exista 
un expert în specialitatea urbanism, urmează să fie înlăturată de către Curte având în vedere 
dispoziţiile art. 167 şi urm., dispoziţii procedurale care prevăd în ce condiţii se face 
administrarea de probe, respectiv obligaţiile părţilor în a solicita administrarea de probe. 

Pe de altă parte, la dosarul de fond, la fila 374 vol. I, există avizul favorabil al 
Inspectoratului pentru Cultură Cluj – Comisia Judeţeană a Monumentelor Istorice, cu nr. 
281/16.05.1997, prin care s-a avizat favorabil proiectul întocmit în vederea obţinerii 
autorizaţiei de construire nr. 878/11.07.1997, acest aviz fiind dat în conformitate cu Legea 
nr. 50/1991, cu Ordinul comun nr. 589/D/09.01.1992, emis de Ministerul Lucrărilor Publice 
şi Amenajării Teritoriului şi Ministerul Culturii, O.G. nr. 68/1994, Legea nr. 41/1995, 
Ordinul Ministerului Culturii nr. 2505/05.08.1996.  

Pe cale de consecinţă, Curtea constată că toate acele critici din motivele de apel care 
cuprind practic obiecţiuni la raportul de expertiză întocmit de expertul E.G., respectiv, prin 
care solicită efectuarea unei contraexpertize în construcţii şi a unei expertize în urbanism, se 
impun a fi respinse ca nefondate. 

Cu privire la critica din apel referitoare la temeinicia cererii reconvenţionale. 
Apelanţii au susţinut că se impune a fi admisă cererea reconvenţională, întrucât 

lucrările efectuate de reclamant la etaj şi mansarda apartamentului nr. 6 depăşesc prevederile 
autorizaţiei de construire nr. 878/1997, a normativului N.P. 064/2002 şi a dispoziţiilor legale 
în materie de urbanism, fără însă să indice în concret care anume norme legale în materie de 
urbanism au fost încălcate sau nesocotite. 

Oricum, cenzurarea lucrărilor efectuate de reclamant, prin raportare la  modul în care 
Autorizaţia de construire nr. 878/1997 a respectat sau nu normele de urbanism, putea fi 
invocată într-un alt cadru procesual, în acord cu dispoziţiile Legii nr. 50/1991, republicată, 
coroborat cu Legea nr. 554/2004, în actualul cadru procesual, în condiţiile inexistenţei unei 
învestiri exprese a instanţei în acest sens, nefiind posibilă o atare cenzură. 

Apoi, este de subliniat faptul că solicitarea pârâţilor apelanţi, de obligare a 
reclamantului la a aduce imobilul conform înscrierii din CF, reprezintă o cerere nouă în 
apel, cerere pe care pârâţii nu au formulat-o niciodată în faţa instanţei de fond, contravenind 
astfel dispoziţiilor art. 294 alin. 1 C.pr.civ.. 

Astfel, prin cererea reconvenţională depusă la dosarul de fond la data de 06.11.2009 
(f. 191 dosar fond, vol. I),  pârâta T.V. a investit instanţa doar cu o cerere privind obligaţia 
reclamantului la „demolarea construcţiilor noi efectuate la apartamentul nr. 6”, iar pârâţii 
M.A.M., D.I. şi D.L., prin declaraţiile depuse la dosarul de fond, au arătat că sunt de acord 
să continue cererea reconvenţională şi „susţin apărările formulate de T.V.” (f. 485, 486 
dosar fond, vol. I, f. 8 dosar fond, vol. II). 

Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor anterior expuse şi a prevederilor art. 
295, 296 C.pr.civ., Curtea va respinge ca nefondat apelul pârâţilor M.A.M., D.I. şi D.L.. 
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În temeiul art. 274 C.pr.civ. apelanţii M.A.M., D.I. şi D.L. şi T.V. vor fi obligaţi să îi 
plătească reclamantului intimat suma de 2.500 lei cheltuieli de judecată în apel, 
reprezentând onorariu avocaţial justificat prin bonurile fiscale nr. 000406/16.09.2014  şi nr. 
000418/01.10.2014  (f. 51, 52, 56, 57), aferent contractului de asistenţă juridică nr. 
CJ68/102068/16.09.2014 (f. 50).   

 

Legea nr. 10/2001. Restituirea imobilului în natură 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1299 din 4 noiembrie 2014  
I. Prin acţiunea înregistrată la data de 19.07.2007, reclamanţii B.E. şi B.I. au 

chemat în judecată pe pârâtul  PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA,  solicitând  
ca, după îndeplinirea procedurii legale de citare şi administrarea probelor necesare în 
cauză, prin hotărârea ce  se va pronunţa, să se dispună: anularea în parte a Dispoziţiei 
4463 din 20.03.2007 prin care se propune acordarea numai de despăgubiri băneşti pentru o 
suprafaţă de 1,63 ha în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, 21 obligarea pârâtului să le 
restituie în natură suprafaţa de 3047 mp rămasă liberă din suprafaţa de 1,63 ha pe care o 
revendică; obligarea pârâtului să le restituie în natură suprafeţele de teren ce au fost 
nelegal atribuite altor persoane; obligarea pârâtului să emită o nouă dispoziţie în sensul 
restituirii în natură a suprafeţei de 3047 mp şi a tuturor celorlalte suprafeţe de teren ce ne 
vor fi restituite în natură, urmând să primească despăgubiri băneşti numai pentru diferenţa 
de suprafaţă până la suprafaţa totală de 1,63 ha; obligarea pârâtului la plata cheltuielilor 
de judecată. 

II. Prin sentinţa civilă nr. 165 din 25.03.2014 a Tribunalului Cluj pronunţată în 
dosar nr. .../117/2007 s-a luat act de renunţarea la judecata cererii de intervenţie în 
interesul paratului Primarul Municipiului Cluj Napoca  a intervenienţilor O.I. şi B.E.. 

S-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Autoritatea 
Naţionala pentru Restituirea Proprietăţii prin Comisia Centrala şi a Statului Roman prin 
Ministerul Finanţelor Publice şi în consecinţă : 

S-a respins acţiunea civila înaintata de reclamanţii B.E. şi B.I. împotriva Autorităţii 
Naţionale pentru Restituirea Proprietăţii prin Comisia Centrala şi a Statului Roman prin 
Ministerul Finanţelor Publice ca fiind formulata împotriva unor persoane lipsite de calitate 
procesuala pasiva. 

S-a admis în parte acţiunea civilă formulată şi precizata  de reclamanţii B.E. şi B.I. 
împotriva pârâţilor  PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA şi  MUNICIPIUL CLUJ 
NAPOCA PRIN PRIMAR, s-a respins cererea   de intervenţie în interes paratului  formulata 
de N.G., M.I., C.F., C.E.C., D.E., N.L. şi în consecinţă: 

S-a dispus anularea parţiala a Dispoziţiei nr. 4463/20.03.2007 emisa de Primarul 
Municipiului Cluj Napoca. 

S-a dispus  restituirea  în natura în favoarea  reclamanţilor a terenului în suprafata 
totala de 2218 mp situat în Cluj Napoca, str. V., alcătuita din suprafata de 2050 mp în 
amplasamentul 1 , suprafata de 69 mp - pe latura vestica, intre înregistrările cadastrale şi 
limita nr. top 13951 , suprafata de 99 mp - pe latura estica spre str. V. şi parau, identificate 
conform raportului de expertiza şi a răspunsului la obiecţiuni şi supliment 2 - întocmite de 
ing. M.M.T. – părţi integrante din prezenta hotărâre. 

S-au dispus masuri reparatorii prin echivalent, în favoarea reclamanţilor cu privire 
la  dreptul de proprietate asupra diferenţei de teren pana la concurenta suprafeţei  de 1, 63 
ha teren , masuri   ce se vor   stabili în condiţiile  legii 165/2013. 

Au fost obligaţi pârâţii sa plătească reclamanţilor suma de 5300 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecata. 
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Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
 Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Autoritatea 

Naţionala pentru Restituirea Proprietăţii prin Comisia Centrala şi a Statului Roman prin 
Ministerul Finanţelor Publice. 

Potrivit art. 21 alin. 4 din Legea nr. 10/2001 „ în cazul imobilelor deţinute de 
unităţile administrativ-teritoriale restituirea în natura sau prin echivalent către persoana 
îndreptăţită se face prin dispoziţia motivata a primarilor, respectiv a primarului general al 
municipiului B.eşti, ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean “ . 

Ca atare, Primarul care reprezintă comuna sau oraşul, în speţă Municipiul Cluj 
Napoca, are calitate procesuala pasiva în litigiile având ca obiect anularea dispoziţiilor 
emise în baza Legii 10/2001, având în vedere şi dispoziţiile art. 26 al 4 din Legea 10/2001, 
care se refera la conduita procesuala care trebuie adoptata,  în cazul în care acesta dispoziţie 
este atacata în justiţie de persoana îndreptăţita. 

In speţă, instanţa a constatat ca Primarului Municipiului Cluj Napoca  care a emis 
Dispoziţia nr. nr. 4463/20.03.2007, a cărei anulare se solicita prin prezenta acţiune,  are 
calitate procesuala pasiva. 

In consecinţă, instanţa a considerat ca excepţia invocata de parat este întemeiata, a 
admis-o şi a respins acţiunea reclamanţilor împotriva  pârâţilor Autoritatea Naţionala pentru 
Restituirea Proprietăţii prin Comisia Centrala şi a Statului Roman prin Ministerul Finanţelor 
Publice, ca fiind formulata împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasiva. 

 Cu privire la cererile de intervenţie formulate în cauza s-a constatat ca în şedinţa 
publica din data de intervenienţii N.G., M.I., C.F., C.E.C., D.E., N.L., au precizat oral ca 
înţeleg sa îşi susţină cererea de intervenţie în in interesul paratului Primarul Municipiului 
Cluj Napoca . 

 La data de 27.01.2009, intervenienţii O.I. şi B.E. au formulat renunţare la judecata 
cererii de intervenţie, instanţa în baza dispoziţiilor art. 246 C.pr.civ luând act de renunţarea 
la judecata , conform dispozitivului hotărârii. 

Pe fondul cauzei s-a reţinut că prin  notificarea  înregistrata sub nr.  1065/31.10.2001  
reclamanţii, în baza dispoziţiilor Legii nr. 10 /2001 au solicitat masurile reparatorii  privind 
imobilul  în natura teren în suprafata de 1,63 ha situat în Cluj Napoca , Arător, fanat şi 
păşune înainte de „ Becaş”, înscris în CF 1138 (f. 77 ). 

In baza  Dispoziţiei  nr. 4463/20.03.2007 emisa de Primarul Municipiului Cluj s-a 
propus acordarea de despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi 
plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv –titlu VII din Lege 
247/2005 , pentru terenul revendicat. ( f. 73) 

In considerentele dispoziţiei atacate se constata faptul ca reclamanţii au calitatea de 
persoane îndreptăţite, conform dispoziţiilor art. 3 al 1 lit. a coroB.t cu art. 4 al 2 din Legea 
10/2001, fiind moştenitori al proprietarului tabular, în baza  certificatului de moştenitor nr. 
89 din 27.11.2002 şi conform CF 1138. 

De asemenea s-a reţinut faptul ca imobilul revendicat a fost trecut în proprietatea 
Statului prin cererea de renunţare la acesta, de la B.T., terenul fiind parcelat s-au construit 
străzi şi a fost atribuit unor persoane pentru construirea de case. 

Conform raportului de expertiza efectuat în cauza de ing. M.M.T., imobilul din 
litigiu este situat în partea de sud  intravilanului Municipiului Cluj Napoca, la est de artera 
de circulaţie Calea Turzii , terenul fiind înscris iniţial în CF 1138 Cluj , nr. top 13951 arător, 
fanat şi păşune „ Înainte de Becaş „ înscrierile din acesta carte funciara suferind numeroase 
modificări. 

Prin raportul de expertiza efectuat în cauza s-a identificat suprafeţele de tern ramase 
libere din totalul suprafeţei de teren revendicat, astfel: pe  amplasamentul 1 , sud (str. 
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actuala V., s-a constatat existenta unei suprafeţe libere de 2050 mp., apt pentru a fi 
retrocedat reclamantului.(f 123) 

Ulterior prin completarea la raportul de expertiza - răspunsul la obiecţiuni şi 
supliment nr. 2 . depus la dosar la data de 06.02.2014, s-a identificat ca fiind libere şi 
suprafata de 69 mp - pe latura vestica, intre înregistrările cadastrale şi limita nr. top 13951 
respectiv  suprafata de 99 mp - pe latura estica spre str. V. şi parau .(f 244) 

Potrivit aprecierii expertului cele doua suprafeţe de teren, datorita întinderii precum 
şi amplasamentului ar fi lipsite de utilitate practica insa reclamanţii au solicitat atribuirea în 
natura şi a acestor terenuri,  care din punct de vedere juridic sunt libere. 

Ţinând seama de principiul disponibilităţii, instanţa a luat act şi de faptul ca 
reclamanţii nu au mai solicitat suprafata de teren care a fost identificata de expert ca făcând 
parte din amplasamentul 2 nord plaiuri, teren care a fost atribuit prin titluri de proprietate 
intervenienţilor şi nici suprafata de 610 mp. identificata de expert în amplasamentul 3 nord 
est Plaiuri . 

Articolul 1 al 1 din Legea nr. 10/2001 consacra principiul restituirii în natura al 
imobilelor preluate abuziv de stat iar în cazul în care aceasta măsura nu este posibila , se  
dispun masuri reparatorii în echivalent . 

Având în vedere faptul  ca aşa cum rezulta din probele administrate, doar parte din 
terenul expropriat este liber  şi anume suprafata de 2218 mp., restul suprafeţei de teren  fiind 
ocupata, tribunalul a dispus restituirea în natura în favoarea reclamanţilor natura a terenului 
în suprafata totala de 2218 mp situat în Cluj Napoca, str. V., alcătuită din suprafata de 2050 
mp în amplasamentul 1, suprafata de 69 mp - pe latura vestica, între înregistrările cadastrale 
şi limita nr. top 13951, suprafata de 99 mp - pe latura estica spre str. V. şi parau, identificate 
conform raportului de expertiza şi a răspunsului la obiecţiuni şi supliment 2 - întocmite de 
ing. M.M.T. – părţi integrante din prezenta hotărâre. 

A dispus în temeiul dispoziţiilor art. 1 al 2 din Legea 10/2010,  masuri reparatorii 
constând în despăgubiri acordate în condiţiile legii speciale cu privire la  dreptul de 
proprietate asupra diferenţei de teren pana la concurenta suprafeţei  de 1,63 ha teren, masuri 
ce se vor  stabili în condiţiile  legii 165/2013. 

In temeiul dispoziţiilor art. 274 C.pr.civ., tribunalul a obligat pârâţii sa plătească 
reclamanţilor suma de 5300 lei, cheltuieli de judecata reprezentând  onorariu expert. 

III. Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs pârâţii PRIMARUL 
MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA şi MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA PRIN PRIMAR 
solicitând modificarea sentinţei civile nr. 165/2014 în sensul respingerii cererii de chemare 
în judecată. 

În motivare s-a arătat că în mod greşit instanţa a pronunţat hotărârea recurată întrucât 
din dispozitivul sentinţei civile nr. 2981/1992 pronunţată în dosarul nr. 1246/1992 al 
Judecătoriei Cluj-Napoca rezultă că reclamanţii sunt îndreptăţiţi la 10 ha. din care li s-a 
reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 87.625 m.p., rămânând de atribuit 
diferenţa de 12.380 m.p. şi nu de 16.300 m.p. solicitată de către reclamanţi. 

Terenul care face obiectul cauzei a făcut şi obiectul legilor fondului funciar, în zonă 
fiind eliberate titluri de proprietate, în lipsa unei identificări făcute potrivit normelor OCPI, 
respectiv măsurători în regim Sterea 70 neputând fi verificate titlurile emise şi numerele 
cadastrale, pârâţii fiind în imposibilitate de a pune în aplicare dispozitivul hotărârii 
judecătoreşti recurate. 

Trebuie avut în vedere şi faptul că la data emiterii dispoziţiei nr. 4463/20.03.2007 
reclamanţii au fost împrocesuaţi şi în alte procese în care s-au pronunţat hotărâri 
judecătoreşti irevocabile, fiindu-le reconstituit dreptul de proprietate asupra mai multor 
suprafeţe de teren, astfel încât la această dată reclamanţii nu mai sunt îndreptăţiţi la 
suprafaţa de 1,63 ha., astfel cum s-a arătat şi anterior. 
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Hotărârea pronunţată este nelegală şi sub aspectul cheltuielilor de judecată, pârâţii 
necăzând în pretenţii, neputându-se reţine culpa procesuală a acestora. Respectarea 
atributului de dispoziţie instituit prin prevederi normative pentru titularul dreptului de 
proprietate şi susţinerea acestor aspecte prin poziţia procesuală formulată în judecarea căii 
de atac a apelului nu echivalează cu vinovăţia declanşării activităţii judiciare, respectiv cu o 
culpă procesuală. 

În subsidiar s-a solicitat reducerea cheltuielilor de judecată, invocându-se în acest 
sens decizia Curţii Constituţionale nr. 492/2006 şi arătându-se că acest cuantum este 
exorbitant. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 299 şi urm. C.pr.civ. 
În probaţiune s-a depus la dosar, în copie, sentinţa civilă nr. 2981/1992 a Judecătoriei 

Cluj-Napoca. 
IV. În apărare, pârâta intimata COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU COMPENSAREA 

IMOBILELOR în calitate de continuatoare a Comisiei Centrale pentru Stabilirea 
Despăgubirilor a formulat întâmpinare prin care a învederat că motivele de recurs 
formulate nu vizează excepţia invocată de către Comisia Centrală pentru Stabilirea 
Despăgubirilor, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a acesteia care a fost admisă de 
către prima instanţă. 

V. Reclamanţii intimaţi B.E. şi B.I. au formulat întâmpinare în cauză solicitând 
respingerea recursului ca nefondat. 

În motivare s-a arătat că, criticile formulate prin cererea de recurs sunt manifest 
eronate. 

Este greşită afirmaţia referitoare la faptul că reclamanţii ar fi primit, luând în 
considerare ce s-a restituit în temeiul Legii nr. 18/1991 şi ceea ce se propune a fi retrocedat 
în natură în acest litigiu. În acest litigiu este vorba despre restabilirea dreptului de 
proprietate pentru suprafaţa de 1,63 ha., distinctă de cea de 10 ha. care a făcut obiectul 
legilor de fond funciar.  

Referitor la suprafaţa de 10 ha., într-adevăr prin sentinţa civilă nr. 2981/1992 s-a 
dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru această  suprafaţă în intravilanul 
oraşului Cluj-Napoca. Prin decizia civilă nr. 806/1995 a Tribunalului Cluj s-a dispus ca 
această suprafaţă va fi restituită pe  vechiul amplasament, în limitele existente, pentru 
terenul ocupat reclamanţii urmând să primească în compensare un alt teren, în altă parte a 
municipiului Cluj-Napoca. Prin urmare, reclamanţii  au fost propuşi a fi puşi în posesie cu o 
suprafaţă de 8,95 ha. teren, pentru diferenţa de 10.500 m.p. care nu putea fi restituită fiind 
atribuit la solicitarea reclamanţilor un teren de  1.070 m.p. situat în vecinătate şi folosit ca şi 
grădină de către reclamanţi, această suprafaţă valorând de 4 ori mai puţin decât cea la care 
erau îndreptăţiţi. În fapt, punerea în posesie a reclamanţilor s-a făcut numai pentru suprafaţa 
de 8,3428 ha., cu 6.020 m.p. mai puţin decât terenul rămas disponibil, diferenţa fiind 
atribuită în mod nelegal altor persoane. 

Deşi s-a solicitat Primăriei municipiului Cluj-Napoca rezolvarea problemei diferenţei 
de suprafaţă dintre cea avută de antecesorul reclamanţilor, 11,63 ha. şi cea restituită potrivit 
legilor fondului funciar, 10 ha., nu s-a dat curs solicitărilor reclamanţilor, aceştia adresându-
se justiţiei. În acest sens au fost pronunţate mai multe hotărâri judecătoreşti care nu au fost 
respectate de către autorităţile locale. 

Având în vedere refuzul autorităţilor locale de a respecta hotărârile judecătoreşti şi 
propunerea de acordare de despăgubiri pentru suprafaţa de 1,63 ha. s-a formulat acţiunea 
care face obiectul dosarului prin care s-a reconstituit în natură dreptul de proprietate asupra 
unei suprafeţe de 2.218  m.p. teren liber. 

Luând în considerare reconstituirea şi punerea efectivă în posesie potrivit legilor 
fondului funciar şi cea care trebuie realizată în temeiul Legii nr. 10/2001 rezultă că întreaga 
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suprafaţă este mai mică cu 812 m.p. decât 10 ha., raportat la raţionamentul recurenţilor 
reclamanţii trebuind să mai primească o suprafaţă echivalentă cu 1,63 ha. sau despăgubiri 
pentru această diferenţă de 1,63 ha.  

În ceea ce priveşte afirmaţia referitoare la identificarea terenurilor s-a arătat că 
terenul identificat ca fiind liber a putut fi uşor delimitat de către expertul topo., vecinătăţile 
având înregistrări cadastrale din anul 2008. 

Referitor la cheltuielile de judecată s-a arătat că suma de 3.500 lei reprezintă costul 
expertizelor judiciare iar nu a onorariului avocaţial, onorariul expertului nefiind pus în 
discuţie pe parcursul procesului la instanţa de fond. 

VI. Analizând recursul declarat de pârâţii PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-
NAPOCA şi MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA PRIN PRIMAR împotriva sentinţei civile nr. 
165 din 25.03.2014 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosar nr. .../117/2007, Curtea reţine 
următoarele: 

Din cuprinsul cererii de recurs rezultă că ceea ce se contestă în primul rând de către 
pârâţi este suprafaţa de teren la care sunt îndreptăţiţi reclamanţii, apreciindu-se că aceştia ar 
fi îndreptăţiţi la o suprafaţă de 12.380 m.p., iar nu 16.300 m.p. cât s-a solicitat prin cererea 
de chemare în judecată. 

Referitor la această critică se constată de către Curte că prin cererea de chemare în 
judecată care face obiectul cauzei reclamanţii au solicitat în  contradictoriu cu pârâtul 
Primarul municipiului Cluj-Napoca anularea în parte a dispoziţiei nr. 4463/2007 emisă de 
Primarul municipiului Cluj-Napoca în sensul obligării pârâtului să restituie în natură 
reclamanţilor suprafaţa de 3.047 m.p. rămasă liberă din suprafaţa de 1,63 ha. revendicată şi 
suprafeţele de teren care au fost nelegal atribuite altor persoane. 

Din dispoziţia nr. 4463/2007 emisă de Primarul municipiului Cluj-Napoca rezultă că 
notificarea formulată de către reclamanţi în temeiul Legii nr. 10/2001, având ca obiect 
terenul în suprafaţă de 1,63 ha. situat în municipiul Cluj-Napoca a fost soluţionată în sensul 
acordării de despăgubiri în condiţiile legii speciale pentru întreaga suprafaţă de teren 
revendicată, respectiv 1,63 ha. teren. 

Ţinând cont de conţinutul acestei dispoziţii şi obiectul cererii de chemare în judecată 
rezultă că instanţa de judecată nu a fost investită în mod legal să verifice suprafaţa de teren 
pentru care s-au stabilit măsuri reparatorii prin dispoziţia primarului, reclamanţii, prin 
cererea de chemare în judecată formulată investind  instanţa să verifice dispoziţia primarului 
numai în ceea ce priveşte posibilitatea restituirii în natură a unei părţi din terenul revendicat. 

În aceste condiţii, având în vedere limitele investirii instanţei prin cererea de 
chemare în judecată, în eventualitatea diminuării suprafeţei de teren pentru care s-au acordat 
despăgubiri prin dispoziţia nr. 4463/2007 a Primarului municipiului Cluj-Napoca s-ar ajunge 
la înrăutăţirea situaţiei reclamanţilor în propria cale de atac formulată conform prevederilor 
art. 26 din Legea nr. 10/2001 împotriva dispoziţiei emise în temeiul acestei legi speciale 
ceea ce este inadmisibil. 

O altă critică formulată de către pârâţi referitor la sentinţa atacată constă în aceea că 
există o imposibilitate de punere în aplicare a hotărârii atacate, în lipsa unei identificări 
corespunzătoare a terenului. 

Referitor la această critică se constată că pârâţii nu au formulat obiecţiuni la raportul 
de expertiză tehnică judiciară efectuat în faţa primei instanţe şi avut în vedere la pronunţarea 
soluţiei, aceste critici constituind de fapt obiecţiuni la raportul de expertiză care nu mai pot 
fi analizate raportat la momentul la care au fost invocate, având în vedere dispoziţiile art. 
212 alin. 2 C.pr.civ. 

Critica referitoare la faptul că terenul care face obiectul litigiului se află în zona în 
care au fost eliberate titluri de proprietate, reclamanţii neputând beneficia de despăgubiri în 
baza Legii nr. 10/2001 pentru acesta, este neîntemeiată ţinând cont de aspectele învederate 
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anterior referitor la limitele investirii instanţei de judecată prin cererea de chemare în 
judecată, prin formularea acestei critici pârâţii contestând legalitatea dispoziţiei emise, însă 
în alte limite decât cele avute în vedere de reclamanţi la formularea cererii de chemare în 
judecată. 

Neîntemeiată apare şi critica referitoare la cheltuielile de judecată. 
În mod corect s-a făcut de către instanţa de fond aplicarea art. 274 alin. 1 C.pr.civ., 

pârâţii fiind în mod evident în culpă procesuală raportat la soluţia pronunţată. 
Nu se poate pune problema aplicării art. 274 alin. 3 C.pr.civ., pârâţii fiind în eroare 

în ceea ce priveşte natura sumei acordate cu titlu de cheltuieli de judecată, aceasta 
reprezentând, astfel cum s-a învederat de către reclamanţi prin întâmpinare, onorariul 
expertului numit în cauză, iar nu onorariul avocaţial care ar putea fi cenzurat de către 
instanţă conform art. 274 alin. 3 C.pr.civ. 

Având în vedere considerentele de mai sus, Curtea în temeiul art. 3041 şi art. 312 
alin. 1 C.pr.civ. va respinge ca nefondat recursul declarat de pârâţii PRIMARUL 
MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA şi MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA PRIN PRIMAR 
împotriva sentinţei civile nr. 165 din 25.03.2014 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosar nr. 
.../117/2007, pe care o va menţine ca temeinică şi legală. 

 

Stabilire drept de creanţă asupra Autorităţii Naţionale pentru Restituirea 
Proprietăţilor, pentru despăgubiri acordate în baza Legii nr. 10/2001. Respingere  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1384 din 5 December 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 2.803 din data de 13 februarie 2013 a Judecătoriei Cluj-

Napoca, pronunţată în dosarul nr. .../211/2012, s-a admis cererea formulată de reclamanţii 
D.A., B.K.Z., în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU 
RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR COMISIA CENTRALĂ PENTRU STABILIREA 
DESPĂGUBIRILOR  şi în consecinţă, s-a constatat că petenţii au un drept de creanţă asupra 
pârâtei Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor în cuantum 2.778.800 de lei 
reprezentând despăgubiri acordate în dosarul nr. 38500/CC al pârâtelor, stabilite prin 
raportul de evaluare efectuat de către expertul contabil R.V. în luna iunie 2011. instanţa a 
luat act de faptul că părţile nu au solicitat cheltuieli de judecata. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că reclamanţii sunt 
titularii dosarului de despăgubire nr. 38500/CC constituit la pârâta Autoritatea Naţională 
pentru Restituirea Proprietăţilor, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, în 
vederea acordării de despăgubiri pentru imobilul situat în Cluj-Napoca, str. ..., jud. Cluj, în 
baza Notificărilor nr. 42510/3/2001, nr. 68221/3/2001, nr. 26104/45/2003 şi nr. 30305/45/ 
003 soluţionate prin emiterea Dispoziţiei nr. 6650/2007, privind acordarea de măsuri 
reparatorii. 

 În cursul lunii iunie 2011 a fost efectuat în dosarul nr. 38500/CC un raport de 
evaluare de către expertul autorizat R.V., valoarea imobilului în vederea acordării 
despăgubirilor fiind stabilită la 2.778.800 lei. 

 Ulterior acestui raport, finalizat în anul 2011 dosarul a rămas în nelucrare, nefiind 
emisă vreo decizie de despăgubire. 

 Având în vedere faptul că Fondul Proprietatea este inoperabil în prezent şi nu se 
poate executa dispoziţia de acordare de despăgubiri s-a formulat prezenta acţiune în 
constatare pentru a îşi conserva dreptul deja stabilit, litigiu de natură civilă, contrar celor 
susţinute de pârâtă, perfect întemeiat având la bază dispoziţiile art. 111, art. 112 şi urm din 
Codul de procedură civilă, Titlul VII din Legea 247/2005. 
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 Instanţa de fond a admis acţiunea astfel cum a fost formulată, deoarece acţiunea în 
realizare momentan nu este operantă, astfel că nici o interdicţie nu se poate ridica, iar 
apărările pârâtei au fost apreciate ca nefondate.  

Prin decizia civilă nr. 610/A, din data de 23.09.2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată 
în dosarul nr. .../211/2012, s-a respins excepţia inadmisibilităţii precum şi excepţia 
prematurităţii. 

S-au admis apelurile declarate de pârâtele AUTORITATEA NAŢIONALĂ 
PENTRU RESTITUIREA IMOBILELOR ŞI COMISIA CENTRALĂ PENTRU 
STABILIREA DESPĂGUBIRILOR continuată de COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU 
COMPENSAREA IMOBILELOR, împotriva sentinţei civile nr. 2803/2013 din 13 februarie 
2013, pronunţată în dosar nr. .../211/2012 al Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost schimbată 
în totalitate şi, pe cale de consecinţă, s-a respins cererea de chemare în judecată formulată de 
reclamanţii D.A. şi B.K.Z..  

Analizând recursurile, recalificate în apel, raportat la caracterul evaluabil al cererii 
din perspectiva pretenţiilor în cuantum de 2.778.800 lei, prin prisma motivelor de fapt şi de 
drept invocate, Tribunalul, în baza art. 296 C.pr.civ., le-a admis pentru următoarele 
considerente:  

Cu ocazia soluţionării apelurilor, intimaţii au invocat excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.4 din Legea nr.165/2014, dispoziţii tranzitorii, 
raportat la prevederile art.15 alin.2, 16, art.20, art.21 alin.3 şi art.44 din Constituţia 
României, Tribunalul încuviinţând sesizarea Curţii Constituţionale.  

Prin Decizia nr. 269/7.05.2014, Curtea Constituţională a admis excepţia de 
neconstituţionalitate, invocată de către intimaţi, constatând că prevederile art. 4 Teza a II-a 
din Legea nr. 165/2013 sunt constituţionale, în măsura în care termenele prevăzute la art. 34 
alin. 1 din aceeaşi lege nu se aplică şi cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate 
abuziv, aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a legii, însă, a respins ca 
inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.4 Teza a II-a raportat la art.7 
alin.1, art. 11 alin.1 şi 2, art.35 alin. 2 din Legea nr. 165/2013 şi ca neîntemeiată, excepţia de 
neconstituţionalitate privind dispoziţiile art.4 Teza a  II-a raportat la art.16-17 alin.1 lit.a, 
art.21 alin.6 şi 8, art.31 alin.5 şi art.50 lit.b, din Legea nr. 165/2013.  

 Tribunalul a apreciat necesară redarea parţială a motivării acestei hotărâri ca fiind 
hotărâtoarea în soluţionarea apelurilor în discuţie. 

 Astfel, s-a statuat că în situaţia acţiunilor introduse anterior intrării în vigoare a Legii 
165/2013 privind nesoluţionarea dosarelor înaintate la Comisia Centrală termenele 
prevăzute de art. 34 alin.1 din această lege nu se aplică, instanţele de contencios urmând să 
se pronunţe cu privire la obligaţia comisiei de a verifica existenţa dreptului de proprietate 
asupra imobilului preluat, de a aprecia cu privire la întinderea acestuia, de a evalua 
despăgubirile cuvenite dacă solicitantul este persoană îndreptăţită, precum şi de a emite 
decizia de compensare în puncte a acestora.  

 Făcându-se referire la Decizia Curţii Constituţionale nr.88/2014 se arată că nici 
cererile introduse împotriva entităţilor investite de lege cu soluţionarea  notificărilor 
formulate în temeiul Legii 10/2001 anterior intrării în vigoare a Legii 165/2013 nu vor fi 
respinse ca premature, instanţele urmând să se pronunţe în caz de admitere asupra restituirii 
în natură sau acordării de despăgubiri în condiţiile legii speciale, în prezent Legea 165/2013, 
în această din urmă situaţie, Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor urmând să 
emită o decizie de compensare în puncte a valorii imobilului ce nu poate fi restituit în 
natură. 

 Criticile formulate de către intimaţi privind prevederile art.16 referitoare la acordarea 
de măsuri compensatorii sub formă de puncte, art.21 alin.6 privind evaluarea imobilului prin 
aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a legii, art.31 alin.5 care prevede 
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că modalitatea de valorificare în numerar se stabileşte prin normele de aplicare a legii şi 
art.50 lit.b teza I prin care se abrogă orice dispoziţii privind evaluarea imobilelor potrivit 
standardelor internaţionale au fost considerate ca neîntemeiate observându-se că Legea 
165/2013 a fost adoptată de către legiuitor ca urmare a pronunţării de către CEDO în cauza 
M. Atanasiu şi alţii împotriva României prin care a fost reţinută în sarcina statului român 
obligaţia implementării unor proceduri simplificate şi eficiente, întemeiate pe măsuri 
legislative şi pe o practică judiciară şi administrativă coerentă, precum şi obligaţia adoptării 
unor reguli de procedură clare şi simplificate care să acorde sistemului de despăgubiri o 
previzibilitate sporită. 

 A mai concluzionat Curtea că prin jocul unor prevederi legale anumite persoane pot 
ajunge în situaţii defavorabile, apreciate subiectiv, prin prisma propriilor interese, ca 
defavorabile, dar acest fapt nu reprezintă o discriminare care să afecteze constituţionalitatea 
textelor respective. 

 În plus, faţă de statuările Curţii Constituţionale, Tribunalul a avut în vedere şi 
motivarea C.E.D.O. în cauza M. Atanasiu şi alţii împotriva României, hotărâre prin care s-a 
acordat perioadă de graţie de 18 luni Statului Român pentru a lua măsurile care să garanteze 
protecţia efectivă a drepturilor stabilite de art. 6 paragraf 1 din Convenţie, şi art. 1 din 
Protocolul nr. 1 în contextul tuturor cauzelor similare cu cea în discuţie.  

 Din cuprinsul motivării acestei hotărâri răzbate ideea că este imperativ ca statul să ia 
de urgenţă măsuri cu caracter general care să poată conduce la realizarea efectivă a dreptului 
la restituire sau la despăgubire, păstrând un just echilibru între diversele interese în cauză, 
Curtea sugerând cu titlu pur orientativ tipul de măsuri pe care Statul Român le-ar putea lua 
pentru a pune capăt situaţiei constatate, dar  cu menţiunea că Statului român trebuie să i se 
lase o marjă largă de apreciere pentru a alege măsurile destinate să garanteze respectarea 
drepturilor patrimoniale sau să reglementeze raporturile de proprietate din ţară şi pentru 
punerea lor în aplicare.  

 Curtea face referire la posibile surse de inspiraţie pentru guvernul pârât  care se 
regăsesc în bunele practici  şi legislaţia altor state fost comuniste, dând nişte direcţii 
generale Statului Român prin referire la refacerea totală a legislaţiei care să conducă la 
reguli de procedură clară şi simplificată, plafonarea despăgubirilor şi eşalonarea lor pe o 
perioadă mai lungă, măsuri care ar păstra un just echilibru între interesele foştilor proprietari 
şi interesul general al colectivităţii,  având în vedere  pe de o parte, numărul mare de 
persoane vizate, iar pe de altă parte, impactul măsurilor reparatorii asupra întregii ţări.  

 Faţă de statuările Curţii Europene şi a Curţii Constituţionale, instanţa de apel a 
respins excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată de către apelante raportat la faptul că 
reclamanţii aveau o acţiune în realizare, respectiv emiterea titlului de plată sau de conversie, 
având în vedere tocmai suspendarea oricăror proceduri de restituire prin echivalent în urma 
pronunţării CEDO în cauza pilot pe o perioadă de 18 luni, cererea fiind demarată în acest 
interval. 

 Aceeaşi soluţie a fost pronunţată şi în privinţa excepţiei de prematuritate invocată. 
 Totodată, Tribunalul a constatat că cererea formulată de către reclamanţi privind 

prezervarea valorii de circulaţie a imobilelor preluate abuziv stabilită anterior prin raportul 
de evaluare dispus a se efectua de către comisie este neîntemeiată fiind pe deplin aplicabile 
dispoziţiile art.21 alin.6 referitoare la evaluarea imobilului prin aplicarea grilei notariale 
valabile la data intrării în vigoare a acestei legi, raportat la art.4  din Legea165/2013. Drept 
urmare, tribunalul a admis apelurile promovate. Cheltuieli de judecată nu au fost solicitate.  

Împotriva acestei decizii, reclamanţii D.A. şi B.K.Z. au declarat recurs, în termen 
legal, solicitând instanţei admiterea recursului, modificarea deciziei recurate, în sensul 
respingerii apelurilor formulate de pârâte şi a menţinerii în integralitate a sentinţei primei 
instanţei. 
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În motivarea recursului, reclamanţii au arătat că Tribunalul Cluj a dat o interpretare 
greşită deciziilor Curţii Constituţionale şi a C.E.D.O., considerând că în speţă sunt aplicabile 
prevederile art. 21 alin. 6 din Legea nr. 165/2013. 

Instanţa de apel a ignorat susţinerile reclamanţilor referitoare la faptul că etapa 
administrativă reglementată de Titlul VII al Legii nr. 247/2005 şi H.G. nr. 1095/2005 a fost 
finalizată la data introducerii cererii de chemare în judecată, urmând a se emite titlu de 
despăgubire. Astfel, trebuia să constate că în procedura administrativă din dosarul cu nr. 
38500/CC, s-a depăşit momentul evaluării imobilului cu mult timp înainte de intrarea în 
vigoare a legii noi, astfel că următoarea etapă ce trebuie parcursă este cea prevăzută de art. 
21 alin. 9 din Legea nr. 165/2013, respectiv de emitere a deciziei de compensare prin puncte 
a imobilului preluat abuziv. 

În mod greşit instanţa de apel a aplicat prevederile art. 21 alin. 6 din actul normativ 
mai sus arătat, apreciind că este necesară efectuarea unei noi evaluări a imobilului, deşi s-a 
dovedit faptul că a fost parcursă etapa evaluării imobilului în cursul anului 2011. 

Este inadmisibil a se considera că intrarea în vigoare a noii legi şi instituirea unei noi 
proceduri administrative anulează toate actele efectuate până în acest moment în mod 
valabil şi legal, în conformitate cu principiul neretroactivităţii legii civile, noua procedură se 
aplică din momentul intrării ei în vigoare, continuând demersurile care au fost efectuate deja 
şi nu anulându-le. 

Recurenţii nu contestă faptul că prin decizia nr. 269/07.05.2014 a Curţii 
Constituţionale s-a statuat că modalitatea de despăgubire reglementată de Legea nr. 
165/2013 constituie modalitatea prin care legiuitorul a înţeles să transpună în legislaţia 
naţională exigenţele impuse de C.E.D.O. În cuprinsul acestei decizii nu se statuează că în 
toate dosarele de despăgubire, indiferent de cât de avansată este soluţionarea acestora, 
procedura trebuie să fie reluată de la început conform noii legi. 

Chiar dacă potrivit noii reglementări se va emite o decizie de compensare prin 
puncte, numărul acestora trebuie stabilit în funcţie de evaluarea imobilului realizată deja în 
cursul anului 2011. 

După finalizarea raportului de expertiză, pârâtele nu au înţeles să formuleze 
obiecţiuni, iar Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor nu a solicitat o nouă 
evaluare astfel că etapa administrativă era finalizată, rămânând doar obligaţia comisiei de a 
emite titlul de despăgubire. În aceste condiţii, reclamanţii apreciază că au deja un drept 
stabilit şi o speranţă legitimă la un bun în sensul C.E.D.O., iar în vederea conservării acestui 
drept au formulat acţiunea în constatare, întrucât acţiunea în realizare, de obligare a comisiei 
la emiterea titlului de despăgubire nu este posibilă datorită suspendării procedurii. 

Cererea de chemare în judecată a fost formulată sub imperiul Legii nr. 247/2005 care 
era încă în vigoare la data înregistrării acţiunii, astfel că în conformitate cu prevederile noii 
legii, reclamanţi sunt îndreptăţiţi la acordarea de măsuri reparatorii, dar la valoarea stabilită 
prin raportul de evaluare. 

În drept, se invocă prevederile art. 304 pct. 9  C.pr.civ.  
Pârâta intimată COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR 

a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în 
judecată formulată de reclamanţi, ce vizează constatarea unui drept de creanţă în cuantum de 
2.778.800 lei. 

În susţinerea poziţiei procesuale pârâta intimată a arătat că prin adoptarea Legii 
nr.247/2005 a fost reglementată o procedură administrativă de acordare a despăgubirilor 
aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură şi, totodată, a fost înfiinţată o entitate 
competentă, respectiv Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, pentru analizarea 
şi stabilirea cuantumului final al despăgubirilor care se vor acorda în temeiul acestui act 
normativ (Titlul VII din Legea nr. 247/2005). Prin urmare, nicio altă entitate/instanţă 
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judecătorească nu se poate substitui acestor atribuţii stabilite în sarcina Comisiei Centrale 
prin actul normativ amintit. 

Existenţa unui raport de evaluare în speţă, chiar dacă a fost întocmit la cererea 
Comisiei Centrale, în cadrul procedurii prevăzute de Legea nr. 247/2005, nu stabileşte 
întinderea dreptului reclamanţilor, astfel încât instanţa să poată obliga C.C.S.D. la emiterea 
titlului de despăgubire într-un anume cuantum. 

Potrivit art. 16 alin. 7 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, „în baza raportului de 
evaluare Comisia Centrală va proceda fie la emiterea deciziei reprezentând titlul de 
despăgubire, fie la trimiterea dosarului spre reevaluare". 

Raportul de evaluare nu întruneşte caracterele unui act administrativ de autoritate. El 
nu este hotărâtor, nu are caracter executoriu şi, de asemenea, nu stabileşte o creanţă certă şi 
exigibilă în favoarea beneficiarului. Raportul doar pregăteşte luarea unei măsuri privind 
reclamantul, măsura care va fi stabilită în cuprinsul titlului de despăgubiri. 

Trebuie avută în vedere şi Decizia nr. 27/2012 a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 120 din 17.02.2012, decizie prin 
care, în soluţionarea unui recurs în interesul legii, Curtea a stabilit că acţiunile prin care se 
solicită instanţelor judecătoreşti să se stabilească cuantumul despăgubirilor care ar urma să 
se acorde solicitanţilor, fără a se urma procedura administrativă prevăzută de dispoziţiile 
Titlului VII din Legea nr. 247/2005, sunt inadmisibile. 

Or, obligând Comisia Centrală la emiterea titlului de despăgubire în cuantumul 
stabilit prin raportul de evaluare, instanţa s-ar substitui Comisiei Centrale, lăsând fără efecte 
ultima etapă a procedurii administrative stabilite de Titlul VII al Legii nr. 247/2005: 
stabilirea cuantumului despăgubirilor care se acordă, ca urmare a analizării raportului de 
evaluare, astfel încât ne aflăm în ipoteza invocată de Înalta Curte la pronunţarea Deciziei nr. 
27/2012. 

Ca urmare a publicării Legii nr. 165/2013 în Monitorul Oficial nr. 278/17.05.2013, 
procedura de soluţionare a dosarelor de despăgubire constituite în temeiul Legii nr. 10/2001 
se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile acesteia, astfel cum este prevăzut în mod expres 
la art. 4 din noua lege, conform căruia: „dispoziţiile prezentei legi se aplică (...) cauzelor în 
materia restituirii imobilelor preluate abuziv aflate pe rolul instanţelor la data intrării în 
vigoare a prezentei legi". 

Totodată a fost înfiinţată Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, care a 
preluat atribuţiile Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor. 

Conform art. 17 alin.1 lit.a - b din lege, noua comisie validează/invalidează, în tot 
sau în parte, deciziile emise de entităţile învestite de lege, care conţin propunerea de 
acordare de măsuri reparatorii. 

Întrucât noua legislaţie a abrogat prevederile din Titlul VII al Legii nr. 247/2005 care 
reglementau emiterea de către CCSD a deciziilor conţinând titlul de despăgubire, precum şi 
condiţiile şi termenele de valorificare a acestora, a fost instituită o nouă procedură privind 
soluţionarea dosarelor de despăgubire. 

Aşadar, Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, este obligată să pună în 
aplicare dispoziţiile legale adoptate de legiuitor, respectiv prevederile art. 1, art. 17 şi art. 21 
-26, care prevăd expres: compensarea prin puncte a imobilelor, validarea/invalidarea de 
către Comisia Naţională şi evaluarea imobilelor potrivit grilei notariale. 

Referitor la situaţia dosarului de despăgubire aferent Dispoziţiei nr. 6650/2007 emisă 
de Primăria Municipiului Cluj-Napoca şi înregistrat sub nr. 38500/CC, se învederează că 
acesta va fi soluţionat cu respectarea dispoziţiilor legale prevăzute de Legea nr. 165/2013, a 
termenului legal mai sus menţionat, precum şi cu respectarea ordinii de înregistrare a 
dosarelor de despăgubire stabilită prin Decizia nr. 10299 din 14.11.2012 a CCSD, decizie 
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însuşită şi de entitatea ce a preluat atribuţiile Comisiei Centrale, respectiv Comisia Naţională 
pentru Compensarea Imobilelor în şedinţa acesteia din data de 14.11.2013.  

În cazul de faţă, dosarul de despăgubire nr. 38500/CC face parte din categoria 
dosarelor de despăgubire menţionate la pct. 2.7 din Decizia nr. 10299/14.11.2012 a CCSD, 
„caz special". 

Cu privire la cuantumul ce va fi stabilit în cuprinsul deciziei de compensare, se arată 
că dosarul de despăgubire înregistrat la nivelul Secretariatului Comisiei Naţionale sub nr. 
38500/CC nu face parte din categoria dosarelor aprobate cărora li se aplică procedura 
specifică Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor prevăzută la art. 41 alin. 3 din 
Legea 165/2013. 

Astfel, plata sumelor de bani reprezentând despăgubiri în dosarele aprobate de către 
Comisia Centrată pentru Stabilirea Despăgubirilor înainte de intrarea în vigoare a prezentei 
legi, precum şi a sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile 
la data intrării în vigoare a prezentei legi, se face în termen de 5 ani, în tranşe anuale egale, 
începând cu 1 ianuarie 2014. 

Prin Decizia nr. 269/2014, Curtea Constituţională a României s-a pronunţat asupra 
excepţiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la art. 7 alin. (1), 
art. 11 alin. (1) si (2), art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (6) si (8), art. 31 alin. (5), 
art. 34 alin. (1), art. 35 alin. (2) si art. 50 lit. b) teza intai din Legea nr. 165/2013 privind 
masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in România (publicata in 
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 513 din 9 iulie 2014). 

Curtea reţine cu această ocazie că, pentru a contracara riscul menţionat al apariţiei 
unui dezechilibru procesual şi pentru a conferi, în acelaşi timp, eficacitate măsurilor de 
finalizare a procesului de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist in România, instanţa de contencios administrativ sesizată anterior 
intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 va trebui să pronunţe - în acord cu dispoziţiile art. 18 
alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 care precizează soluţiile pe 
care le poate da instanţa - o hotărâre prin care să se ţină cont de dispoziţiile legii noi. 

În concluzie, solicitarea formulată de recurenţii reclamanţi D.A., B.K.Z. este în mod 
evident neîntemeiată prin prisma noilor dispoziţii legale şi potrivit celor statuate de Curtea 
Constituţională. 

 Având în vedere aspectele expuse, se solicită respingerea ca nefondat a recursul 
promovat de reclamanţii D.A. şi Baiazs Karolz Zsolt. 

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

Astfel, prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 25 octombrie 2012 
pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, sub nr. .../211/2012, reclamanţii D.A., B.K.Z. în 
contradictoriu cu pârâţii AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU RESTITUIREA 
PROPRIETĂŢILOR şi COMISIA CENTREALĂ PENTRU STABILIREA 
DESPĂGUBIRILOR, au solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să 
constate că petenţii au un drept de creanţă asupra pârâtei Autoritatea Naţională pentru 
Restituirea Proprietăţilor în cuantum 2.778.800 de lei reprezentând despăgubiri acordate în 
dosarul nr. 38500/CC al pârâtelor, stabilite prin raportul de evaluare efectuat de către 
expertul contabil R.V. în luna iunie 2011, cu obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de 
judecată. 

In drept, se invocă prevederile art. 111, art. 112 şi urm. din C.pr.civ., Titlul VII din 
Legea 247/2005. 

Prin Dispoziţia nr. 6650/04.07.2007 emisă de Primarul mun. Cluj Napoca s-a propus 
acordarea de despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire  şi plată a 

 106 



despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv Titlul VII din Legea 247/2005, 
pentru terenul revendicat, Arător la Pietroasă, in favoarea numitelor David Erzsebet şi David 
Anna. 

Reclamanţii sunt cesionarii despăgubirilor menţionate în dispoziţia mai sus arătată în 
baza contractului de cesiune încheiat cu beneficiarii dispoziţiei. 

Dosarul de despăgubire aferent Dispoziţiei nr. 6650/04.07.2007 emisă de Primarul 
mun. Cluj Napoca a fost înregistrat sub nr.38500/CC la Comisia Centrală pentru Stabilirea 
Despăgubirilor. 

In cursul lunii iunie 2011, a fost efectuat în dosarul nr. 38500/CC un raport de 
evaluare  de către expertul autorizat R.V., valoarea de piaţă  estimată şi propusă a imobilului 
în vederea acordării despăgubirilor fiind stabilită la 2.778.800 lei. 

Ulterior acestui raport, finalizat în anul 2011, dosarul a rămas în nelucrare, nefiind 
emisă vreo decizie de despăgubire. 

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

Art.137 alin.1 C.pr.civ. statuează că, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra 
excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, 
cercetarea în fond a pricinii.  

Prin urmare, în temeiul acestor texte legale, Curtea se va pronunţa cu prioritate 
asupra excepţiei inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată invocată de intimată prin 
întâmpinare, excepţie care va fi respinsă pentru următoarele argumente. 

Aşa cum s-a arătat anterior, reclamanţii şi-au întemeiat în drept acţiunea pe 
dispoziţiile art.111 C.pr.civ. potrivit cărora, partea care are interes poate să facă cerere 
pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept. Cererea nu poate fi primită dacă 
partea poate cere realizarea dreptului. 

 În mod legal, tribunalul a respins excepţia inadmisibilităţii acţiunii întrucât 
reclamanţii nu aveau posibilitatea de a recurge la o acţiune în realizare, respectiv emiterea 
titlului de plată sau de conversie având în vedere tocmai suspendarea oricăror proceduri de 
restituire prin echivalent în urma pronunţării CEDO în cauza pilot M. Atanasiu şi alţii 
împotriva României, pe o perioadă de 18 luni, cererea fiind demarată în acest interval de 
timp. 

 Prin Decizia nr. 27 din 14 noiembrie 2011 pronunţată de Înalta Curte De Casaţie şi 
Justiţie, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 17 februarie 2012, s-au admis 
recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi 
în consecinţă s-a stabilit că:  

 „1. În acţiunile întemeiate pe dispoziţiile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001, 
republicată, prin care se solicită obligarea statului român de a acorda despăgubiri băneşti 
pentru imobilele preluate în mod abuziv, statul român nu are calitate procesuală pasivă.  

 2. Acţiunile în acordarea de despăgubiri băneşti pentru imobilele preluate abuziv, 
imposibil de restituit în natură şi pentru care se prevăd măsuri reparatorii prin titlul VII al 
Legii nr. 247/2005, îndreptate direct împotriva statului român, întemeiate pe dispoziţiile 
dreptului comun, ale art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi ale art. 13 din această convenţie, sunt 
inadmisibile.  

 Obligatorie, potrivit art. 3307 alin. 4 din Codul de procedură civilă”.  
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 Contrar susţinerii pârâtei intimate, această decizie nu este incidentă în prezenta cauză 
deoarece reclamanţii nu solicită acordarea de despăgubiri băneşti pentru imobilul preluat 
abuziv, imposibil de restituit în natură şi pentru care s-au prevăzut  măsuri reparatorii prin 
titlul VII al Legii nr. 247/2005 în baza temeiurilor de drept mai sus indicate, ci solicită doar 
constatarea dreptului lor de creanţă  în cuantum 2.778.800 de lei reprezentând despăgubiri. 

 Critica reclamanţilor referitoare la faptul că instanţa de apel a ignorat susţinerile 
referitoare la faptul că etapa administrativă reglementată de Titlul VII al Legii nr. 247/2005 
şi H.G. nr. 1095/2005 a fost finalizată la data introducerii cererii de chemare în judecată, 
urmând a se emite titlu de despăgubire, în opinia Curţii, nu sunt întemeiate.  

  Procedura administrativă reglementată de Titlul VII al Legii nr. 247/2005 şi H.G. nr. 
1095/2005 a prevăzut mai multe etape: etapa transmiterii şi a înregistrării dosarelor; etapa 
analizării lor; etapa evaluării, procedura finalizându-se prin emiterea de către Comisia 
Centrală a deciziei reprezentând titlu de despăgubire şi valorificarea acestui titlu în 
condiţiile capitolului V1, secţiunea I introdus prin pct.26 din OUG nr.81/2007. În baza 
deciziei conţinând titlu de despăgubire emis de Comisia Centrală şi a opţiunilor persoanelor 
îndreptăţite, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor emite un titlu de 
conversie şi/sau un titlu de plată, potrivit dispoziţiilor prevăzute de OUG nr.81/2007. 
Potrivit art.III alin.1 din OUG nr.62/2010 emiterea titlurilor de plată a fost suspendată pe o 
perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe. 

 În cauza supusă judecăţii s-a parcurs etapa transmiterii şi înregistrării dosarului 
nr.38500/CC, etapa analizării legalităţii respingerii cererii de restituire în natură a 
imobilului, precum şi etapa evaluării, nefiind finalizată procedura administrativă prin 
emiterea unui titlu de despăgubire. 

Existenţa unui raport de evaluare în speţă, chiar dacă a fost întocmit la cererea 
Comisiei Centrale, în cadrul procedurii prevăzute de Legea nr. 247/2005, nu stabileşte 
întinderea dreptului reclamanţilor, astfel încât instanţa să poată constata dreptul de creanţă al 
reclamanţilor  în cuantumul solicitat. 

Raportul de evaluare nu întruneşte caracterele unui act administrativ de autoritate. El 
nu este hotărâtor, nu are caracter executoriu şi, de asemenea, nu stabileşte o creanţă certă şi 
exigibilă în favoarea reclamanţilor. Raportul doar pregăteşte luarea unei măsuri privind 
reclamanţii, măsura care ar fi urmat a fi  stabilită în cuprinsul titlului de despăgubiri. 

 În faza procesuală a apelului, s-a publicat MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 
mai 2013, Legea nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România, act normativ care a intrat în vigoare la data de  20 mai 
2013. 

 Art.50 din Legea nr.165/2013 prevede că, la data intrării în vigoare a prezentei legi: 
b) orice dispoziţie referitoare la evaluarea imobilelor potrivit standardelor internaţionale 
de evaluare şi la măsura reparatorie a compensării cu alte bunuri sau servicii oferite în 
echivalent, prevăzute în  Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, se abrogă; c) articolele 13, 14, 14^1, 14^2, 15 literele a)-d) şi f), articolele 16, 17, 
18, 18^1, 18^2, 18^3, 18^4, 18^5, 18^6, 18^7, 18^8, 18^9 şi articolul 22 din titlul VII 
"Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al 
Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice dispoziţie 
contrară prezentei legi se abrogă. 

Conform art.4 din Legea nr.165/2013, „Dispoziţiile prezentei legi se aplică cererilor 
formulate şi depuse, în termen legal, la entităţile învestite de lege, nesoluţionate până la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, 
aflate pe rolul instanţelor, … , la data intrării în vigoare a prezentei legi”. 
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Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, procedura de soluţionare a 
dosarelor de despăgubire constituite în temeiul Legii nr. 10/2001 se desfăşoară în 
conformitate cu dispoziţiile acesteia, astfel cum este prevăzut în mod expres la art. 4 din 
lege, mai sus evocat. 

 Totodată a fost înfiinţată Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, care a 
preluat atribuţiile Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor. 

Întrucât noua legislaţie a abrogat prevederile din Titlul VII al Legii nr. 247/2005 care 
reglementau emiterea de către Comisia Centrală a deciziilor conţinând titlul de despăgubire, 
precum şi condiţiile şi termenele de valorificare a acestora, a fost instituită o nouă procedură 
privind soluţionarea dosarelor de despăgubire. 

Din economia dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. a şi b, precum şi art. 21 - 26 din lege, 
rezultă  că procedura de soluţionare a dosarului de despăgubire se finalizează prin validarea 
sau invalidarea, în tot sau în parte, de către Comisia Naţională pentru Compensarea 
Imobilelor a deciziei entităţii învestite de lege, prin care s-a propus acordarea de 
despăgubiri. 

Totodată, potrivit prevederilor art. 21 alin. 6 din Legea nr.165/2013, "evaluarea 
imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data 
intrării în vigoare a prezentei legi de către Secretariatul Comisiei Naţionale şi se exprimă în 
puncte. Un punct are valoarea de un leu." 

Numai în situaţia în care dosarul este validat de către Comisia Naţională pentru 
Compensarea Imobilelor, aceasta emite o decizie de compensare prin puncte a imobilului 
preluat abuziv conform art. 21 alin. 9 din lege. 

Reclamanţii au invocat în fata instanţei de apel excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.4 din Legea nr.165/2014, dispoziţii tranzitorii, raportat la prevederile art.15 
alin.2, art. 16, art.20, art.21 alin.3 şi art.44 din Constituţia României, motiv pentru care 
tribunalul a încuviinţat cererea de sesizare a  Curţii Constituţionale.  

Prin Decizia nr. 269/7.05.2014, Curtea Constituţională a admis excepţia de 
neconstituţionalitate, invocată de către intimaţi, constatând că prevederile art. 4 teza a II-a 
din Legea nr. 165/2013 sunt constituţionale, în măsura în care termenele prevăzute la art. 34 
alin. 1 din aceeaşi lege nu se aplică şi cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate 
abuziv, aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a legii. 

Totodată, Curtea Constituţională a respins ca inadmisibilă excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art.4 teza a II-a raportat la art.7 alin.1, art. 11 alin.1 şi 2, 
art.35 alin. 2 din Legea nr. 165/2013 şi ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate 
privind dispoziţiile art.4 teza a  II-a raportat la art.16, art.17 alin.1 lit.a, art.21 alin.6 şi 8, 
art.31 alin.5 şi art.50 lit.b, din Legea nr. 165/2013 şi a constatat că acestea sunt 
constituţionale în raport de criticile formulate. 

Motivul de recurs al reclamanţilor privitor la faptul că este inadmisibil a se considera 
că intrarea în vigoare a noii legi şi instituirea unei noi proceduri administrative anulează 
toate actele efectuate până în acest moment în mod valabil şi legal, deoarece în conformitate 
cu principiul neretroactivităţii legii civile, noua procedură se aplică din momentul intrării ei 
în vigoare, continuând demersurile care au fost efectuate deja şi nu anulându-le, este 
apreciat de Curte ca fiind nefondat. 

Aşa cum s-a arătat deja, în speţă este vorba de dosarul nr.38500/CC înregistrat pe 
rolul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, procedura administrativă fiind în 
curs de desfăşurare, chiar dacă, în lipsa unor termene legale de soluţionare, s-a introdus 
prezenta acţiune în instanţă ca urmare a trecerii unui interval de timp apreciat ca nerezonabil 
de către reclamanţi. 

 Aşadar, nu poate fi reţinută critica referitoare la pretinsa retroactivitate a textelor 
legale care reglementează procedura administrativă întrucât legea nouă este, de principiu, 
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aplicabilă de îndată tuturor situaţiilor ce se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge 
după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate 
după abrogarea legii vechi.  

Prin urmare, dispoziţiile legii noi nu se aplică retroactiv, ci reglementează modul de 
acţiune în timpul următor intrării ei în vigoare. 

Motivul de recurs referitor la faptul că în ipoteza în care potrivit noii reglementări se 
va emite o decizie de compensare prin puncte, numărul acestora trebuie stabilit în funcţie de 
evaluarea imobilului realizată deja în cursul anului 2011 deoarece reclamanţii apreciază că 
au deja un drept stabilit şi o speranţă legitimă la un bun în sensul CEDO, în opinia Curţii, nu 
este întemeiat. 

 Astfel, procedura reglementată de Legea nr.165/2013 constituie modalitatea prin 
care legiuitorul a înţeles să transpună în legislaţia naţională exigenţele impuse de Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului, aşa cum rezultă din expunerea de motive a Legii nr. 
165/2013 ca urmare a pronunţării de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului a 
Hotărârii-pilot din 12 octombrie 2010 în Cauza M. Atanasiu şi alţii împotriva României, 
prin care a fost reţinută în sarcina statului român obligaţia implementării unor proceduri 
simplificate şi eficiente, întemeiate pe măsuri legislative şi pe o practică judiciară şi 
administrativă coerentă, precum şi obligaţia adoptării unor reguli de procedură clare şi 
simplificate, care să acorde sistemului de despăgubiri o previzibilitate sporită.  

 Prin aceeaşi hotărâre, în cadrul măsurilor cu caracter general sugerate cu titlu 
orientativ, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a luat act cu interes de propunerea 
avansată de Guvernul român în planul său de acţiune ce vizează stabilirea unor termene 
constrângătoare pentru toate etapele administrative, arătând că o astfel de măsură, cu 
condiţia să fie realistă şi dublată de un control jurisdicţional efectiv, ar putea avea un impact 
pozitiv asupra eficienţei mecanismului de despăgubire. Curtea reţine, de asemenea, că prin 
hotărârea-pilot menţionată a fost lăsată însă statului român o largă marjă de apreciere în 
privinţa mijloacelor prin care să îndeplinească obligaţiile juridice impuse şi să garanteze 
respectarea drepturilor patrimoniale sau să reglementeze raporturile de proprietate avute în 
vedere. 

 Tot astfel, prin Hotărârea din 29 aprilie 2014, pronunţată în Cauza Preda şi alţii 
împotriva României (paragraful 127), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reamintit că, 
în cazul privării de proprietate în sensul art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie, 
imperative de interes general pot pleda pentru o despăgubire inferioară valorii reale de pe 
piaţă a bunului, cu condiţia ca suma plătită să se raporteze în mod rezonabil la valoarea 
bunului (Hotărârea din 21 februarie 1986, pronunţată în Cauza James şi alţii împotriva 
Regatului Unit, paragraful 54, Hotărârea din 8 iulie 1986, pronunţată în Cauza Lithgow şi 
alţii împotriva Regatului Unit, paragraful 120, sau Hotărârea din 29 martie 2006, pronunţată 
în Cauza Scordino împotriva Italiei (nr. 1), paragraful 95 şi următoarele). 

 În acest sens, Curtea constată că este aplicabil principiul tempus regit actum, fiind 
firesc ca modalitatea de calcul al despăgubirilor să se supună regulilor în vigoare la data 
acordării lor prin decizie a autorităţii abilitate.  

 Sub acest aspect, în jurisprudenţa Curţii Constituţionale (Decizia nr. 44 din 24 aprilie 
1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 17 decembrie 1996), 
s-a statuat că, dacă, prin jocul unor prevederi legale, anumite persoane pot ajunge în situaţii 
defavorabile, apreciate subiectiv, prin prisma propriilor lor interese, ca defavorabile, acest 
fapt nu reprezintă o discriminare care să afecteze constituţionalitatea textelor respective. 

 În legătură cu procedura specială de acordare a despăgubirilor pentru imobilele 
preluate în mod abuziv, în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a observat că modul de 
reparare a injustiţiilor şi abuzurilor din legislaţia trecută ţine de opţiunea exclusivă a 
legiuitorului, iar prevederile de lege criticate sunt în acord cu cele ale art. 44 alin. (1) teza a 
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doua din Constituţie, potrivit cărora conţinutul şi limitele dreptului de proprietate sunt 
stabilite de lege Decizia nr. 202 din 18 aprilie 2013, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 365 din data de 19 iunie 2013). 

 În cuprinsul deciziei nr. 269/7.05.2014, referitor la art. 17 alin. 1 lit. a şi art. 21 alin. 
8 din Legea nr. 165/2013, care reglementează atribuţia Comisiei Naţionale pentru 
Compensarea Imobilelor de a valida sau invalida decizia entităţii învestite de lege care 
conţine propunerea de acordare de măsuri compensatorii şi, după caz, de a aproba punctajul 
cuvenit, Curtea Constituţională a reţinut că nu este de natură să aducă atingere certitudinii 
raporturilor juridice, întrucât nu determină o destabilizare a acestora, ci oferă un control 
suplimentar pentru asigurarea legalităţii dreptului recunoscut. 

 S-a observat, sub acest aspect, că invalidarea deciziilor emise de entităţile învestite 
de lege care conţin propunerea de acordare de măsuri compensatorii poate avea mai multe 
justificări. Astfel, aceasta poate fi rezultatul constatării că imobilul poate fi restituit în 
natură, modalitate care prevalează asupra restituirii în echivalent, în concepţia Legii nr. 
165/2013, conform principiului enunţat în art. 2 lit. a) din aceasta. Invalidarea poate fi, de 
asemenea, consecinţa constatării că solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate 
privată asupra imobilului revendicat. Scopul unei verificări suplimentare faţă de cea 
realizată de entitatea învestită îl constituie prevenirea unor situaţii generatoare de inechităţi, 
care au avut loc sub imperiul Legii nr. 10/2001, precum restituirea/atribuirea aceluiaşi 
imobil mai multor persoane care reclamau un drept propriu şi exclusiv ori recunoaşterea 
dreptului de proprietate altei persoane decât titularul stabilit ulterior pe cale judecătorească. 
De aceea, confirmarea cu certitudine sporită a unui drept nu constituie o nesocotire a 
dreptului de proprietate, din perspectiva speranţei legitime de valorificare a acestuia, ci, 
dimpotrivă o garanţie a recunoaşterii acestuia în mod just. 

 De altfel, Curtea constată că nu se poate pune problema unor atingeri aduse unui 
drept câştigat, câtă vreme decizia/dispoziţia entităţii învestite cu soluţionarea notificării, 
conţinând propunerea de acordare a măsurilor reparatorii prin echivalent, confirmată prin 
emiterea avizului de legalitate de către prefect, nu a produs efecte directe în patrimoniul 
persoanei îndreptăţite la restituire, respectiv al reclamanţilor.  

 Aceasta, deoarece până la emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire de 
către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor - conform Legii nr. 247/2005 - sau a 
deciziei de compensare în puncte de către Comisia Naţională pentru Compensarea 
Imobilelor - ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 - persoana îndreptăţită la 
restituire are doar o simplă expectanţă de a dobândi măsurile reparatorii instituite prin lege, 
iar nu un drept efectiv, concretizat într-un drept de creanţă izvorât din titlul de 
despăgubire/decizia de compensare în puncte. 

Pentru aceste considerente de drept, Curtea constată că în speţă nu sunt îndeplinite 
cerinţele prevăzute de art.304 pct.9 C.pr.civ. astfel încât  în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ., 
va respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanţii D.A. şi B.K.Z., împotriva deciziei 
civile nr. 610/A, pronunţată la data de 23.09.2014 în dosarul nr. .../211/2012 al Tribunalului 
Cluj, pe care o menţine în întregime ca fiind legală. 

 

Legea nr. 165/2013. Acţiune în obligarea Comisiei Naţionale pentru 
Compensarea Imobilelor la emiterea deciziei prevăzute de art. 21 alin.(8) din această 

lege. Admitere 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1564 din 4 noiembrie 2014  
I. Prin acţiunea formulată reclamantul  M.S. a chemat în judecată pârâţii 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR şi COMISIA 
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CENTRALĂ PENTRU STABILIREA DESPĂGUBIRILOR, solicitând ca prin hotărârea care 
se va pronunţa să se constate că are un drept de creanţă asupra pârâtei Autoritatea 
Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor în cuantum de 164.197 lei, reprezentând 
despăgubiri acordate în dosarul nr. 29587/CC al pârâtelor, stabilite prin raportul de 
evaluare efectuat de către expertul contabil C.L. în luna iulie 2011; să fie obligată pârâta 
Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietăţilor să emită decizie reprezentând titlul de despăgubire, în 
conformitate cu Titlul VII din Legea nr. 247/2005. 

În şedinţa publică din 03.04.2014 reclamantul, prin reprezentant, a solicitat 
introducerea în cauză în calitate de pârâtă a Comisiei  Naţionale pentru Compensarea 
Imobilelor. 

II. Prin sentinţa civilă nr. 501 din 10.10.2013 pronunţată de Tribunalul Cluj-Secţia 
civilă în dosarul nr. .../117/2013 s-a admis  excepţia necompetenţei funcţionale şi în 
consecinţă: a fost declinată competenţa de soluţionare a acţiunii formulate de reclamantul 
M.S., în contradictoriu cu pârâţii AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU RESTITUIREA 
PROPRIETĂŢILOR, COMISIA CENTRALĂ PENTRU STABILIREA DESPĂGUBIRILOR, în 
favoarea TRIBUNALULUI CLUJ, SECŢIA MIXTĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI 
FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE.  

III. Prin sentinţa civilă nr. 16225 din 06.12.2013 pronunţată de Tribunalul Cluj-
Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale 
în dosar nr. .../117/2013* s-a admis excepţia necompetenţei materiale funcţionale a 
instanţei de contencios administrativ în privinţa soluţionării acţiunii promovate de 
reclamantul M.S. în contradictoriu cu pârâţii Primarul Municipiului Cluj-Napoca, Prefectul 
Judeţului Cluj şi Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor şi a fost declinată 
competenţa în favoarea Secţiei civile a Tribunalului Cluj. S-a constatat ivit conflictul 
negativ de competenţă şi a fost sesizată Curtea de Apel Cluj – Secţia a II a civilă de 
contencios administrativ si fiscal în vederea pronunţării regulatorului de competenţă. 

IV. Prin sentinţa civilă nr. 36 din 03.02.2014 pronunţată de Curtea de Apel Cluj în 
dosar nr. 93/33/2014 s-a stabilit competenţa de soluţionare a cererii formulată de 
reclamantul  M.S. în contradictoriu cu pârâţii AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU 
RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR şi COMISIA CENTRALĂ PENTRU STABILIREA 
DESPĂGUBIRILOR, pentru constatarea unui drept de creanţă asupra pârâtei Autoritatea 
Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor în cuantum de 164.197 lei, reprezentând 
despăgubiri acordate în dosarul nr. 29587/CC al pârâtelor, stabilite prin raportul de 
evaluare efectuat de către expertul contabil C.L. în luna iulie 2011; să fie obligată pârâta 
Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietăţilor să emită decizie reprezentând titlul de despăgubire, în 
conformitate cu Titlul VII din Legea nr.247/2005 în favoarea  Tribunalului Cluj-Secţia 
Civilă. 

V. Prin sentinţa civilă nr. 293 din 12.06.2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată în 
dosarul nr. .../117/2013 s-a respins excepţia prematurităţii. 

S-a admis în parte acţiunea formulată şi precizată de reclamantul M.S. împotriva 
pârâtei COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR şi, în 
consecinţă: 

A fost obligată pârâta să verifice, să evalueze şi să emită decizia prevăzută de art. 21 
alin. 8 din Legea nr. 165/2013, privind terenul situat în Cluj-Napoca, str. F. nr. 131, înscris 
în CF 9677 Cluj-Napoca, cu nr. topo. 19314/1/1/1/1/5, în suprafaţă de 300 mp.  

S-au respins restul capetelor de cerere. 
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
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În favoarea reclamantului M.S. s-a stabilit dreptul la despăgubiri pentru terenul situat 
în Cluj-Napoca, str. F. nr. 131, înscris în CF 9677 Cluj-Napoca, cu nr. topo. 
19314/1/1/1/1/5, în suprafaţă de 300 mp, dosarul de despăgubiri fiind înregistrat sub nr. 
29587/CC la Comisia Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor. 

Potrivit dispoziţiilor art. 16 şi art. 17 alin. 1 din Legea nr. 165/2013, intrată în 
vigoare la data de 20.05.2013, „Cererile de restituire care nu pot fi soluţionate prin 
restituire în natură la nivelul entităţilor învestite de lege se soluţionează prin acordarea de 
măsuri compensatorii sub formă de puncte, care se determină potrivit art. 21 alin. (6) şi (7). 
În vederea finalizării procesului de restituire în natură sau, după caz, în echivalent a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, se constituie Comisia 
Naţională pentru Compensarea Imobilelor, denumită în continuare Comisia Naţională, care 
funcţionează în subordinea Cancelariei Primului-Ministru”. 

Au fost redate prevederile art. 21 alin. 1, 5 şi 8 din aceeaşi lege.  
Prin art. 34 alin. 1 s-a statuat că „dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei 

Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor vor fi soluţionate în termen de 60 de luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi, cu excepţia dosarelor de fond funciar, care vor fi 
soluţionate în termen de 36 de luni”. 

În fine, potrivit art. 4, „dispoziţiile prezentei legi se aplică cererilor formulate şi 
depuse, în termen legal, la entităţile învestite de lege, nesoluţionate până la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe 
rolul instanţelor, precum şi cauzelor aflate pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului 
suspendate în temeiul Hotărârii-pilot din 12 octombrie 2010, pronunţată în Cauza M. 
Atanasiu şi alţii împotriva României, la data intrării în vigoare a prezentei legi”. 

Tribunalul a reţinut că prin decizia nr. 88/27.02.2014 a Curţii Constituţionale s-a 
admis excepţia de neconstituţionalitate şi s-a constatat că dispoziţiile art. 4 teza a doua din 
Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau 
prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 
România sunt constituţionale în măsura în care termenele prevăzute la art. 33 din aceeaşi 
lege nu se aplică şi cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul 
instanţelor la data intrării în vigoare a legii. 

De asemenea, tribunalul a constatat că ulterior, printr-o decizie din 07.05.2014 
(nepublicată până în prezent în Monitorul Oficial al României) s-a admis excepţia de 
neconstituţionalitate şi s-a constatat că prevederile art. 4 teza a doua din Legea nr. 
165/2013 sunt constituţionale în măsura în care termenele prevăzute la art. 34 alin.(1) din 
aceeaşi lege nu se aplică şi cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate 
pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a legii. 

Faţă de cele ce preced, instanţa a reţinut că în privinţa termenelor prevăzute de art. 
34 alin. 1 din Legea nr. 165/2013 pentru soluţionarea  dosarelor înregistrate la Secretariatul 
Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor trebuie să se facă diferenţa dintre cauzele 
în materia restituirii imobilelor preluate abuziv aflate pe rolul instanţelor la data intrării în 
vigoare a acestei legi şi cele înregistrate după această dată, în cazul primelor dispoziţiile 
legale menţionate fiind declarate neconstituţionale, astfel încât nu se poate invoca 
prematuritatea cererilor prin care se solicită obligarea COMISIEI NAŢIONALE PENTRU 
COMPENSAREA IMOBILELOR să emită decizia prevăzută de art. 21 alin. 8 din Legea nr. 
165/2013. 

În consecinţă,  având în vedere că cererea reclamantului a fost depusă la un serviciu 
de curierat la data de 18.05.2013, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, instanţa a 
respins excepţia prematurităţii, a admis în parte acţiunea formulată şi precizată de reclamant 
şi a obligat pârâta să  verifice, să evalueze şi să emită decizia prevăzută de art. 21 alin. 8 din 
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Legea nr. 165/2013, privind terenul situat în Cluj-Napoca, str. F. nr. 131, înscris în CF 9677 
Cluj-Napoca, cu nr. topo. 19314/1/1/1/1/5, în suprafaţă de 300 mp.  

Având în vedere procedura stabilită prin dispoziţiile Legii nr. 165/2013, instanţa a 
considerat nefondate capetele de cerere privind constatarea dreptului de creanţă şi obligarea 
pârâtei să emită decizie reprezentând titlul de despăgubire, respingându-le. 

VI. Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâta COMISIA NAŢIONALĂ 
PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR solicitând modificarea sentinţei civile nr. 
293/2014 a Tribunalului Cluj în sensul respingerii cererii de chemare în judecată. 

În motivare s-a arătat că în urma intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 procedura de 
soluţionare a dosarelor de despăgubire constituite în temeiul Legii nr. 10/2001 se desfăşoară 
în conformitate cu dispoziţiile acesteia, astfel cum este prevăzut la art. 4 din lege. 

În privinţa termenului în care Comisia Naţională are obligaţia de a soluţiona dosarele 
de despăgubire înregistrate la secretariatul comisiei art. 34 alin. 1 stabileşte un termen de 60 
luni de la data intrării în vigoare a noii legi. 

S-a făcut apoi în cuprinsul  cererii de apel o descriere a modalităţii în care proceda 
Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor în vederea stabilirii ordinii de soluţionare 
a dosarelor, modalitate însuşită şi de către Comisia Naţională pentru Compensarea 
Imobilelor, făcându-se referiri şi la situaţia dosarelor înregistrate la acest moment la 
Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor. 

Raportat la aceste aspecte s-a învederat de către pârâtă că prin obligarea acesteia la 
soluţionarea dosarului de despăgubire înaintea celorlalte dosare, deci cu încălcarea ordinii 
de înregistrare s-ar crea o discriminare pozitivă în ceea ce îl priveşte pe reclamant, 
încălcându-se egalitatea de şanse şi tratament prevăzută de art. 16 din Constituţia României. 

Faţă de invocarea de către instanţa de fond a art. 21 din Constituţie, privind liberul 
acces la justiţie s-a arătat că pârâta nu a încercat să îngrădească acest drept al reclamantului, 
nerefuzând soluţionarea dosarului care face obiectul acţiunii. Dreptul la soluţionarea 
dosarului nu este contestat de către pârâtă, ceea ce se pune în discuţie fiind dreptul la 
soluţionarea cu prioritate a acestuia. 

S-a mai învederat faptul că în temeiul dispoziţiilor art. 21 alin. 5 din Legea nr. 
165/2013 s-a solicitat completarea dosarului reclamantului. 

În drept au fost invocate dispoziţiile Legii nr. 10/2001, republicată, ale Legii nr. 
247/2005, HG nr. 1095/2005, art. 466 C.pr.civ., Legea nr. 165/2013.   

VII. În apărare, intimatul M.S. a formulat întâmpinare solicitând respingerea 
apelului ca nefondat. 

În motivare s-a arătat că în cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 
165/2013 raportat la art. 34 din Legea nr. 165/2013, cererea de chemare în judecată trebuind 
analizată raportat la cadrul legislativ existent în  momentul înregistrării cererii, 17.05.2013, 
şi nu la un act normativ intrat în vigoare ulterior acestui moment. 

Respingerea prematurităţii cererii se justifică prin prisma deciziilor Curţii 
Constituţionale nr. 88/2014, respectiv nr. 269/2014. Prin aceasta din urmă decizie s-a admis 
excepţia de neconstituţionalitate, constatându-se că prevederile art. 4 teza a II-a din Legea 
nr., 165/2013 sunt constituţionale în măsura în care termenele prevăzute la art. 34 alin. 1 din 
lege nu se aplică cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv aflate pe rolul  
instanţelor la data intrării în vigoare a legii. 

Referitor la argumentul din apel în sensul stabilirii în mod aleatoriu a modului de 
soluţionare al dosarelor s-a arătat că nu pot fi invocate regulile adoptate printr-o decizie 
internă, fiind cunoscut în doctrină şi jurisprudenţă că o autoritate publică nu poate justifica 
legal întârzierea în soluţionarea unei cereri pe motiv că cererile sunt prea numeroase pentru 
a fi rezolvate într-un interval de timp rezonabil. În acest sens sunt dispoziţiile art. 6 din 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 
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În ceea ce priveşte solicitarea de completare a dosarului de despăgubire s-a arătat că 
aceasta a fost formulată ulterior cererii de chemare în judecată, existând posibilitatea 
completării dosarului şi ulterior admiterii acţiunii, fără a împiedica executarea hotărârii 
judecătoreşti prin care autoritatea administrativă este obligată să-şi respecte obligaţiile. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 471 alin. 5 C.pr.civ. 
VIII. Analizând apelul declarat de pârâta COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU 

COMPENSAREA IMOBILELOR împotriva sentinţei civile nr. 293 din 12.06.2014 a 
Tribunalului Cluj, pronunţată în dosarul nr. .../117/2013, Curtea reţine următoarele: 

Esenţială în soluţionarea cauzei este decizia nr. 269/2014 a Curţii Constituţionale, 
decizie publicată în Monitorul Oficial nr. 513 din 09.07.2014. Aceasta deoarece ceea ce se 
critică de către pârâtă prin cererea de apel este numai faptul că instanţa de fond nu a avut în 
vedere la pronunţarea soluţiei termenele prevăzute de art.34 din Legea nr.165/2013. 

Prin această decizie, avută în vedere de către instanţa de fond la pronunţarea soluţiei, 
şi de care s-a făcut abstracţie de către pârâtă prin cererea de apel formulată împotriva 
hotărârii de fond, s-a stabilit că dispoziţiile art. 4 teza a II-a din Legea nr. 165/2013 sunt 
constituţionale în măsura în care termenele prevăzute la art. 34 alin. 1 din aceeaşi lege nu se 
aplică şi cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv aflate pe rolul instanţelor 
la data intrării în vigoare a legii. 

Din considerentele deciziei rezultă că situaţia avută în vedere de către Curtea 
Constituţională la pronunţarea deciziei este identică cu cea care face obiectul cauzei, astfel 
cum rezultă din paragrafele 22, 23 şi 24: 

„22. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că obiectul cauzelor 
în care aceasta a fost ridicată îl reprezintă, astfel cum rezultă din acţiunile introductive, 
soluţionarea cererilor prin care se solicită instanţelor judecătoreşti să oblige Comisia 
Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor să ia măsurile necesare pentru stabilirea şi plata - 
potrivit titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005 - a despăgubirilor aferente unor imobile a căror restituire 
în natură nu mai este posibilă, revendicate în baza prevederilor Legii nr. 10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989. Cererile de chemare în judecată au fost introduse anterior intrării în vigoare 
a Legii nr. 165/2013. 

    23. După intrarea în vigoare a legii menţionate, instanţele au ridicat din oficiu 
excepţia prematurităţii cererilor de chemare în judecată, în considerarea faptului că prin 
dispoziţiile art. 34 alin. (1) din aceasta s-au stabilit anumite termene în care Comisia 
Naţională pentru Compensarea Imobilelor [autoritate nou-constituită, care, în virtutea art. 18 
alin. (3) din Legea nr. 165/2013, a preluat atribuţiile Comisiei Centrale pentru Stabilirea 
Despăgubirilor] poate emite titlurile de compensare prin puncte. Aceste termene sunt de 60 
de luni pentru soluţionarea dosarelor referitoare la imobilele revendicate în temeiul Legii nr. 
10/2001 şi de 36 de luni pentru dosarele de fond funciar. Termenele menţionate au început 
să curgă de la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 (20 mai 2013), iar instanţele de 
judecată au apreciat că, înăuntrul acestora, persoanele îndreptăţite la măsuri reparatorii nu 
pot formula acţiuni îndreptate împotriva refuzului fostei Comisii Centrale pentru Stabilirea 
Despăgubirilor de a soluţiona dosarele de despăgubire, refuz dedus din lipsa oricărui răspuns 
cu privire la emiterea titlului de despăgubire cuvenit. Este vorba despre acţiunile în 
contencios administrativ întemeiate pe prevederile art. 20 din titlul VII al Legii nr. 
247/2005, care permiteau persoanelor îndreptăţite ca, în condiţiile inexistenţei - în legislaţia 
anterioară Legii nr. 165/2013 - a unui termen impus Comisiei Centrale pentru Stabilirea 
Despăgubirilor pentru a emite decizia reprezentând titlu de despăgubire, să conteste în 

 115 



instanţă refuzul nejustificat al autorităţii administrative de a soluţiona dosarul de stabilire a 
despăgubirilor cuvenite. 

    24. În acest context, Curtea observă că se ridică problema constituţionalităţii 
prevederilor de lege criticate din perspectiva situaţiei acţiunilor introduse la instanţe înainte 
de intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013, care erau pendinte la momentul intrării în 
vigoare a legii, şi în care instanţele pun în discuţie aplicarea termenelor prevăzute de art. 34 
alin. (1) din legea amintită. În ce priveşte acest tip de cauze, Curtea constată că art. 34 alin. 
(1) din Legea nr. 165/2013 este de natură să încalce egalitatea armelor, ca garanţie a 
dreptului la un proces echitabil, în ipoteza în care se interpretează că termenele prevăzute de 
acesta sunt aplicabile şi proceselor aflate pe rolul instanţelor de judecată la data intrării în 
vigoare a legii.” 

Ţinând cont de efectele pe care le produce decizia Curţii Constituţionale conform 
art.31 din Legea nr.47/1992 republicată, Curtea apreciază că nu se mai impune analizarea 
celorlalte aspecte invocate prin cererea de apel de către pârâtă, acestea rămânând lipsite de 
relevanţă pentru soluţionarea cauzei. 

În aceste condiţii se apreciază că hotărârea atacată a fost pronunţată în mod legal, 
prin cererea de apel nepunându-se în discuţie şi aspecte de netemeinicie a hotărârii instanţei 
de fond, urmând deci a fi păstrată în totalitate, apelul declarat împotriva acesteia 
impunându-se a fi respins în temeiul art. 480 alin. 1 C.pr.civ. 

 
Notă. În acelaşi sens, şi decizia civilă nr. 1065 din 4 noiembrie 2014 şi decizia civilă 

nr. 1039 din 31 octombrie 2014  
 
 

Acţiune în grăniţuire. Stabilirea liniei de hotar, pe baza folosinţei faptice a 
proprietăţilor învecinate 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1307 din 6 noiembrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 2864 din 13.12.2012, pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus 

în dosarul nr..../396/2011 a fost admisă acţiunea civilă formulată de reclamanţii G.E.M., 
G.N.S., şi P.A.E., în contradictoriu cu pârâta Parohia „S.” prin preot paroh C.M., şi, în 
consecinţă, s-a stabilit linia de hotar dintre proprietăţile părţilor pe traseul punctelor M-23-
24-25-26-12 din anexa nr.6, evidenţiat cu linie roşie în raportul de expertiză întocmit de 
ing.A.A. (varianta nr.3), care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 A fost obligată pârâta să permită reclamanţilor îngrădirea proprietăţii pe aliniamentul 
M-23-24 stabilit. 

 A fost obligată pârâta să plătească reclamanţilor suma de 1.697 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată parţiale. 

 Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că pe terenul 
reclamanţilor se află o casă de locuit şi o anexă, aflate în folosinţa reclamantei G.E.M., iar 
pe terenul pârâtei se află Casa Parohială şi o anexă, folosite de Parohie prin preot C.M.. 

 Astfel cum prevede art. 560 C.civ., proprietarii terenurilor învecinate sunt obligaţi să 
contribuie la grăniţuire prin reconstituirea hotarului şi fixarea semnelor corespunzătoare, 
suportând, în mod egal, cheltuielile ocazionate de aceasta. 

 Rezultă că, grăniţuirea solicitată de către reclamanţi, raportat şi la prevederile art.129 
alin.6 C.pr.civ., vizează restabilirea hotarului, la origine nelitigios, ce separă fondurile 
învecinate şi marcarea acestuia prin semne materiale vizibile, nu constituirea unui hotar. 
Într-o astfel de acţiune, instanţa nu se pronunţă asupra întinderii dreptului de proprietate, ci 
efectiv asupra formei terenului. Se mai impune a fi menţionat şi faptul că, grăniţuirea 
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produce efecte numai cu privire la delimitarea fondurilor ce aparţin părţilor, nu şi cu privire 
la însuşi dreptul real, astfel că, oricare dintre părţi poate introduce, ulterior, o acţiune în 
revendicare privind o anumită suprafaţă determinată de teren ce consideră că îi aparţine. 

 Plecând de la natura juridică a acţiunii în grăniţuire, conturată anterior, la stabilirea 
liniei de hotar dintre proprietăţile părţilor, au fost avute în vedere şi următoarele aspecte 
relevate în urma raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit în cauză de ing.A.A., 
necontestat de părţi: în teren, limita de folosinţă a proprietăţilor este materializată prin 
garduri despărţitoare în punctele 23-24-25-26-12, în litigiu fiind porţiunea cuprinsă între 
poarta de acces – punctele 19, 20 şi 21 şi porţiunea de gard dintre punctele 23-24 (anexa nr.1 
la raportul de expertiză).Părţile au considerat că linia de hotar între punctele 25-26-12 este 
corectă. Suprafaţa din teren nu corespunde cu cea din C.f., aceasta fiind o situaţie des 
întâlnită, pe de o parte, datorită mijloacelor tehnice folosite la măsurarea terenurilor în 
trecut, C.f. garantând proprietarul şi nu suprafaţa terenului şi pe de altă parte, datorită 
posibilelor modificări ale liniei de hotar, fără ca acestea să mai fie redate în acte. 

 Potrivit raportului de expertiză, s-au întocmit 3 variante de stabilire a liniei de hotar, 
cea solicitată de către reclamanţi fiind varianta nr.2, întocmită pe baza planului cadastral de 
C.f.(anexa nr.5) 

 În această variantă, se observă în primul rând că, nu se menţine nici limita 
proprietăţilor dintre punctele 25-26-12, care a fost apreciată ca fiind corectă de ambele părţi, 
iar pentru a rezulta prin calcul dimensiunile terenurilor înscrise în planul cadastral, plan ce 
are un grad scăzut de precizie, s-au luat în considerare, în lungime, suprafeţe de teren ce nu 
sunt folosite de către părţi, respectiv porţiuni din parcul oraşului – 9-K-J-L-10-I-9, astfel că, 
deşi suprafeţele determinate de linia de hotar conform acestei variante, respectă suprafeţele 
înscrise în C.f. a celor două numere topo – 170/a şi 170/b, nu s-ar putea reconstitui un hotar 
raportat la anumite suprafeţe de teren nefolosite de părţi, deci practic la o situaţie de fapt 
care nu corespunde cu cea reală, din teren. 

 În varianta nr.1, ce nu a fost solicitată de vreuna dintre părţi, s-a stabilit linia de hotar 
raportat la schiţa vizată de Consiliul Popular nr.6/14.06.1971, care are un grad redus de 
precizie, nu corespunde modului de folosinţă a terenurilor şi nici suprafeţelor de teren 
înscrise în C.f. 

 Reconstituirea hotarului se poate realiza doar în funcţie de folosinţa actuală a 
terenurilor - care corespunde cu cea existentă încă din anul 1971, cu excepţia punctelor 23-
24 şi desigur, de limitele vechi existente în teren, aspecte care au fost avute în vedere la 
întocmirea variantei nr.3 de grăniţuire, relevată în anexa nr.6 la raportul de expertiză, în care 
limita dintre proprietăţile părţilor, pe traseul litigios, este stabilită la mijlocul distanţelor 
dintre construcţiile părţilor, între punctele M-24 şi se continuă pe gardul existent între 
punctele 25-26-12, acesta variantă fiind de natură a asigura şi o posibilitate echitabilă de 
exploatare în viitor a terenului, pentru ambele părţi. 

 În temeiul art.274 C.pr.civ. şi întrucât cheltuielile necesare grăniţuirii se suportă în 
mod egal de proprietarii terenurilor învecinate, pârâta a fost obligată la plata cheltuielilor de 
judecată parţiale în cuantum de 1.697 lei, reprezentând taxa de timbru, ½ onorariu expert şi 
onorariu avocat. 

 Prin decizia civilă nr. 180 din 30 aprilie 2014 a Tribunalului Maramureş pronunţată 
în dosar nr. .../396/2011 a fost respins apelul declarat de G.E.M., G.N.S. şi P.A.E. în contra 
sentinţei civile nr. 2864 din data de 13 decembrie 2012 pronunţată de Judecătoria Vişeu de 
Sus. 

 Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut următoarele:  
Reclamanţii sunt proprietari tabulari ai imobilului înscris în CF 51986 Vişeu de Sus 

nr. topo 170/b în natură teren în suprafaţă de 1974 mp. 
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Pârâta este proprietara tabulară a imobilului înscris în CF 52046 Vişeu de Sus nr. 
topo 170/a în natură teren în suprafaţă de 863 mp. Cele două imobile sunt învecinate.  

Expertul A.A. a propus 3 variante de stabilire a liniei de hotar. Prima variantă nu a 
fost agreată de niciuna din părţi. 

Varianta a 2-a propusă de expert respectă suprafeţele de teren înscrise în cartea 
funciară a celor două nr. topo. Astfel, suprafaţa delimitată de punctele F-G-H-I-J-L-10-11-
12-13-14-15-16-17-18-19-F este de 863 mp; iar suprafaţa delimitată de punctele F-20-21-1-
2-3-4-5-6-7-8-9-K-J-H-G-F este de 1974 mp. Terenul între punctele 9-K-J-I şi I-J-L-10 nu 
este folosit de părţi.  

Instanţa de fond a optat pentru varianta a 3-a, variantă în care limita dintre terenurile 
părţilor este trasată la mijlocul distanţei dintre construcţiile părţilor între punctele M-24, iar 
din acest punct de continuă pe gardul existent între pct. 25-26-12. Linia de mejdă în acest 
caz determină următoarele suprafeţe în teren: 752 mp pentru pârâtă şi 1802 mp pentru 
reclamanţi. În această variantă gardul se modifică între punctele 23-24, în timp ce în 
varianta a 2-a gardul existent între cele două proprietăţi trebuie demolat în totalitate (f.47-48 
dosar de fond).  

În sens material, dreptul la acţiune, bazat pe dispoziţiile art. 584 Cod civil 
circumscrie posibilitatea pentru proprietar sau orice persoană care are un drept real asupra 
unui teren limitrof de a pretinde vecinului său (prin acţiune în justiţie), restabilirea hotarului 
real ce separă fondurile învecinate şi ridicarea acestuia prin semne materiale vizibile.  

Într-o asemenea acţiune, instanţa nu se pronunţă asupra existenţei dreptului de 
proprietate ci judecătorul se pronunţă asupra formei temeiului care alcătuieşte dreptul de 
proprietate, al cărui contur este fixat decisiv prin linia hotarului despărţitoare determinată 
prin semne vizibile.  

În regimul de carte funciară hărţile pot avea relevanţă dar numai dacă ele oferă date 
concludente care pot uşura operaţiunea de identificare şi reconstituire a hotarului real.  

Din raportul de expertiză efectuat în cauză reiese că suprafeţele celor două fonduri 
limitrofe sunt în realitate mult inferioare celor înscrise în cartea funciară.  

Pe de altă parte, în varianta a doua, pentru a se putea reîntregi suprafeţele cuprinse în 
cartea funciară, expertul propune nişte puncte 9-K-J-I şi I-J-L-10, parcele de teren care nu se 
află în folosinţa părţilor din proces.  

Împotriva acestei decizii au declarat  recurs  în termenul  legal reclamaanţii G.E.M., 
G.N.S., P.A.A., solicitând  în principal, casarea deciziei atacate  şi  trimiterea cauzei spre 
rejudecare, iar  în subsidiar, modificarea deciziei atacate  în sensul stabilirii liniei de hotar, 
conform pct. F-H-I, din anexa  nr. 5 a raportului de expertiză. 

În motivarea recursului întemeiat pe  dispoziţiile  art. 304  pct. 6, 8 şi 9  şi alin. 312 
alin. 5 Cod proc. civ., recurenţii au arătat că instanţa de apel nu a  intrat  în cercetarea 
fondului, întrucât nu a observat întregul probatoriu administrat  în cauză, urmând  ca  la  
pronunţarea  deciziei să cântărească importanţa  hărţilor cadastrale  întocmite  la scară în 
raport de probele  testimoniale. 

Având  în vedere că cele  două proprietăţi se  învecinează nemijlocit pe  întreaga  lor  
lungime, aşa cum rezultă şi din expertiza tehnică efectuată în cauză, că instanţele  nu au 
stabilit o linie de hotar  între  cele  două proprietăţi, practic  nu au judecat  fondul cauzei. 
Reţinerea  instanţei de apel referitoare la  înlăturarea  variantei a  II-a nu prezintă nicio 
relevanţă, deoarece gardul existent pe pct. 9-10 nu este  contestat, iar  pe cale de  consecinţă, 
linia de  hotar  trebuie stabilită conform pct. F-H-I din anexa nr. 5  a raportului de expertiză. 

Instanţa de apel a  pronunţat  hotărârea  şi cu aplicarea greşită a  legii, întrucât  
raportat la  dispoziţiile  art. 584  C. civil, instanţele de  judecată nu au determinat  limitele 
celor două proprietăţi, ci au stabilit  limitele  posesiei exercitate de  părţi, posesie care nu 
este  conformă cu limitele dreptului de proprietate. 
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Instanţele de  judecată au recalificat  acţiunea reclamanţilor  dintr-o acţiune  în 
grăniţuire  într-o acţiune de strămutare de hotare, prin stabilirea liniei de hotar, conform 
posesiei şi nu conform limitelor proprietăţii. Procedând  în  această modalitate, reclamanţii 
ar avea  în  proprietate  o suprafaţă mult  mai mică decât  cea  înscrisă în cartea  funciară şi 
cu toate acestea, ar deveni „proprietari din terenul cu nr. top 170/a  care are ca proprietar  pe  
intimata  Parohia  Ortodoxă, ori grăniţuirea  nu poate fi considerată un titlu de proprietate.  

Prin întâmpinarea depusă, intimata  Parohia  Ortodoxă Vişeu de  Sus  s-a  omis  
admiterii recursului în ambele  variante  solicitate de reclamanţi, arătând că varianta  
solicitată de  aceştia din anexa  nr. 5  se bazează pe  hărţi a  căror grad de precizie este  
redus, că o parte din terenul situat  între  pct. 9-10-L-K face  parte din domeniul public al 
oraşului Vişeu de  Sus  şi nu se află în folosinţa  părţilor. 

Varianta a  III.-a  aleasă de  instanţă este  singura variantă echitabilă şi care  ţine cont 
de realităţile din teren, respectând  gardurile existente  între cele  două proprietăţi, care au 
fost  construite cu acordul părţilor, iar  reclamanţii nu s-au opus  construirii gardului 
existent. 

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

Sub aspect de  CF terenul reclamanţilor este  identificat  cu nr. top 170/b în suprafaţă 
de 1974  mp şi este  înscris  în CF 51986 Vişeu de  Sus, iar  terenul pârâtei este  identificat  
cu nr. top 170/a în suprafaţă de  863  mp şi este  înscris  în CF 52046 Vişeu de  Sus, cele  
două imobile fiind  învecinate. 

Instanţa de fond a  stabilit  linia de  hotar  dintre cele  două imobile în varianta a 
treia, variantă ce  corespunde cu folosinţa actuală a  imobilelor. 

Pe calea  unei acţiuni în grăniţuire se  urmăreşte stabilirea  vechiului hotar  dintre 
fonduri, adică acea  linie de graniţă originară stabilită prin voinţa  comună şi concordantă  
proprietarilor, deci amiabilă, fie  impusă prin hotărâre judecătorească sau lege. 

La stabilirea  pe cale  judiciară a  liniei de  graniţă nu este determinantă asigurarea  în 
totul a suprafeţei de teren înscrise  în cartea  funciară, în titlurile de  proprietate, pentru că 
acestea  garantează existenţa  dreptului, dar  nu şi întinderea exactă a acestuia, deci a 
suprafeţei de teren la care  s-ar referi. 

Atunci când  între  amplasarea unor suprafeţe de teren, determinată cu observarea 
liniilor de graniţă tradiţionale  şi aceea care ar rezulta din respectarea exactă a suprafeţelor 
de teren înscrise  în cartea  funciară  există diferenţe, trebuie să primeze acele  limite ale  
fondurilor ce corespund folosinţei lor  tradiţionale şi, după caz, stabilite  prin voinţa  comună 
a  proprietarilor. 

În cauză, curtea  constată că instanţa de fond a  reţinut ca  singur  element de stabilire 
a  liniei de  mejdă folosinţa faptică, care corespunde cu cea existentă încă din anul 1971, cu 
excepţia pct. 23-24 din expertiza tehnică efectuată în cauză de expert A.A., care a constatat  
că în anul 1971 a fost  întocmită o schiţă configurativă înregistrată cu nr. 6/ 14  iulie  1971, 
în care sunt redate  dimensiunile terenului aferent  nr. top 170/b, schiţă întocmită cu ocazia  
unei tranzacţii a terenului înscris  în CF 157  Vişeu de  Sus  şi care a fost  vizată de  
Consiliul Popular al oraşului Vişeu de  Sus şi acceptată de  părţile  învecinate  atâta vreme  
cât  nu a fost  contestată, până în momentul  în care  pârâta a procedat la refacerea gardului 
dintre cele  două fonduri.  

În această schiţă sunt  redate  dimensiunile  parcelei cu nr. top 170/b,  proprietatea 
actuală a reclamanţilor, iar  transpunerea acestor  dimensiuni este redată în anexa grafică nr. 
4 a raportului de expertiză.  Conform acestei anexe, linia de  mejdă este  determinată de pct. 
A-B-C-D-E trasată cu culoarea roşie pe schiţă.  
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Prin urmare, în această variantă, limitele  fondurilor au fost stabilite  încă din anul 
1971, existând  aşa dar repere ale  fondurilor în litigiu care  sunt respectate de folosinţa 
faptică, cu excepţia pct. 23-24 din expertiză. 

În consecinţă, curtea apreciază că stabilirea  liniei de  mejdă în varianta I anexa  4  
din raportul de expertiză pe traseul pct. A-B-C-D este  hotarul real ce  separă fondurile  
învecinate, situaţie  în care, curtea va admite recursul declarat de reclamanţi, va  modifica 
decizia  atacată în sensul că, în baza art. 296 alin. 1  Cod proc. civ., va admite apelul declarat 
de reclamanţi împotriva sentinţei civile nr.  2864/13.12.2012 a Judecătoriei Vişeu de Sus,pe 
care o va schimba, în sensul că va stabili linia de hotar conform variantei I, anexa 4 din 
raportul de expertiză, pe traseul punctelor A-B-C-D şi va obliga pârâta să permită 
reclamanţilor îngrădirea proprietăţii pe acest amplasament. 

Faptul că în această variantă de stabilire a  mejdei suprafeţele reale din teren ale  
loturilor sunt  diferite faţă de cele  înscrise  în cartea  funciară, nu are relevanţă pentru că 
instanţa  nu se  pronunţă asupra  existenţei dreptului de proprietate, ci asupra formei 
acestuia, al cărui contur este fixat  prin stabilirea  liniei despărţitoare  dintre fonduri, linie 
determinată în speţă prin folosinţa faptică şi în raport de schiţa  vizată de  Consiliul Popular 
al oraşului Vişeu de  Sus, nr. 6 din 14  iunie  1971. Că aceasta este  soluţia este corectă şi 
legală este  dovedit  şi de faptul că în litigiu este  doar  porţiunea  cuprinsă între pct. 19-20-
21 şi 23-24, restul liniei de hotar  dintre  pct. 25-26-12 fiind corectă şi corespunde schiţei din 
anul 1971. 

Curtea va  menţine dispoziţiile din sentinţă privind obligarea  pârâtei la plata 
cheltuielilor de  judecată. 

Urmare admiterii în parte a recursului, în baza art. 274  Cod proc. civ.,pârâta va fi 
obligată să plătească reclamanţilor suma  de  2150 cheltuieli de judecată  în apel şi recurs, 
reprezentând taxe de timbru, onorariu avocat  şi cheltuieli de deplasare.   

 

Grăniţuire. Stabilirea liniei de hotar pe vechile limite ale proprietăţii. 
Diminuarea suprafeţei terenului prin mărirea albiei pârâului cu care se învecinează. 

Lipsa de relevanţă 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1308 din 7 noiembrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 632/22.05.2013, Judecătoria Gherla a admis în parte acţiunea 

civilă formulată de reclamanţii M.I. M.E., M.T. împotriva pârâţilor H.V.M., C.N. Şi 
H.A.M., şi în consecinţă: 

A stabilit linia despărţitoare între proprietatea reclamanţilor înscrisă în CF nr. 50066 
Corneşti nr. cadastral 50066 şi proprietatea pârâţilor, ca moştenitori ai defunctului H.A., 
ambele situate în Corneşti sat L., conform variantei 3 din anexa 5 din raportul de expertiză 
tehnică judiciară efectuată în cauză de expert judiciar topograf S.D., de care se va ţine seama 
în momentul stabilirii liniei despărţitoare în teren. 

A obligat pârâţii în solidar la suportarea a 1/2 parte din costul raportului de expertiză 
tehnică judiciară topografică efectuat în cauză, astfel că obligă pârâţii în solidar, să plătească 
reclamanţilor suma de 1427,50 lei. 

A compensat celelalte cheltuieli de judecată efectuate de părţi.           
 Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut ca părţile sunt vecini în satul L., 

com. Corneşti, proprietăţile lor învecinându-se pe una din laturi. Ca urmare a relaţiilor 
tensionate dintre ei, fiecare parte o suspectează pe cealaltă că încalcă linia despărţitoare 
dintre proprietăţi şi că se ocupă din terenul celeilalte. 

Astfel, reclamanţii sunt proprietari cu titlu de reconstituire şi moştenire ai terenului 
în suprafaţă de 1700 mp înscris în titlul de proprietate nr. 27683/1095/20.02.1998 şi 
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întabulat în CF 50066 Corneşti, cu nr. cadastral 50066 din 2010 (f. 8), iar pârâţii sunt 
proprietarii terenului în suprafaţă de 7400 mp intravilan înscris în titlul de proprietate nr. 
17335/22.09.2009. (f. 31). 

Instanţa  în baza raportului de expertiză topo şi a concluziilor verbale ale expertului 
conturate în faţa instanţei, precum şi din coroB.rea cu celelalte probe administrate în cauză, 
în temeiul art. 584 Cod civil vechi aplicabil în cauză, a apreciat că varianta cea mai 
echitabilă de refacere a hotarului real dintre cele două proprietăţi vecine, propusă de expert, 
este cea cu numărul 3 din anexa 5 care este susţinută şi de planul vechi de CF ce reprezintă 
vechea limită de proprietate dintre cei doi vecini, respingând cererea reclamanţilor de 
stabilire a mejdiei potrivit variantei 1. 

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, a obligat pârâţii în solidar la suportarea a 
1/2 parte din costul raportului de expertiză tehnică judiciară topografică efectuat în cauză, 
astfel că a obligat pârâţii în solidar, să plătească reclamanţilor suma de 1427,50 lei, iar în 
temeiul art.276 cod procedură civilă a compensat celelalte cheltuieli de judecată. 

 Prin decizia civilă nr. 161/6.03.2014 a Tribunalului Cluj au fost respinse ca 
nefondate apelurile declarate de reclamanţii M.I., M.E., M.T. şi de  pârâţii H.V.M., C.N., 
H.A.M. împotriva sentinţei civile nr. 632/2013, pronunţată în dosar nr. .../235/2011 al 
Judecătoriei Gherla, care a fost menţinută în totul, fiind respinsă şi cererea de acordarea a 
cheltuielilor de  judecată în apel. 

 Pentru a pronunţa această decizie, cu privire la apelul reclamanţilor, tribunalul a 
reţinut că deşi sentinţa atacată este motivată mai succint, insă suficient, din considerentele 
hotărârii rezultând care sunt motivele ce au determinat instanţa sa stabilească mejdia potrivit 
variantei 3, si anume aceea ca este singura care se raportează la un criteriu obiectiv, 
respectiv harta de carte funciara, celelalte variante corespunzând susţinerilor parţilor, 
varianta 1 susţinerilor reclamanţilor iar varianta 2 susţinerilor paraţilor. 

 Reţinând acest motiv, era lipsit de utilitate să mai analizeze in detaliu celelalte probe, 
care serveau in susţinerea altor variante de stabilire a mejdiei decât cea potrivit vechii 
situaţii de carte funciară,  

 Astfel, primul motiv de apel invocat de reclamanţi referitor la nemotivarea sentinţei 
a fost apreciat neîntemeiat, sentinţa atacata întrunind exigentele art. 261 Cod pr.civ.  

 Este adevărat că instanţa a încuviinţat drept obiectiv al expertizei si stabilirea unei 
variante de grăniţuire potrivit documentaţiei cadastrale de intabulare a reclamanţilor, pe care 
apoi a omis sa o administreze. 

 In conformitate cu dispoziţiile art.294 Cod pr.civ, instanţa de apel a suplinit aceasta 
omisiune, dispunând completarea expertizei de către dl. expert S.D. cu o varianta in care 
media sa se raporteze la documentaţia cadastrala întocmita cu ocazia intabulării in cartea 
funciara a terenului din titlul de proprietate al reclamanţilor. 

 Aceasta varianta de stabilire a mediei nu a putut fi luata in insa in considerare, 
întrucât documentaţia cadastrala s-a raportat la limitele proprietarii reclamanţilor indicate 
unilateral de către aceştia, nu au fost stabilite de comun acord cu paraţii astfel încât sa fie o 
delimitare convenita si recunoscuta de către aceştia. 

Contrar susţinerilor reclamanţilor apelanţi, din interogatoriul paratei H.M. nu s-a 
reţinut o recunoaştere de către aceasta a amplasamentului gardului actual intre punctele 
indicate de expert. 

Aceasta a arătat la interogatoriu ca a existat un gard intre proprietari, care s-a 
deteriorat, dar nu a lămurit exact amplasamentul lui. Nu se poate coB. răspunsul paratei la 
interogatoriu cu amplasamentul gardului indicat de expert, câtă vreme nu rezulta ca in 
răspunsul dat parata s-a referit la acest amplasament. 

Cercetarea locala este o proba neconcludenta, câtă vreme releva situaţia actuala a 
fondurilor învecinate, in care linia de garniţă se prezintă modificata din anul 2010 , nu 
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situaţia trecuta, respectiv amplasamentul vechiului gard care a fost edificat, potrivit 
susţinerii apelanţilor reclamanţi, de către antecesorii pârtilor, in consens. 

Instanţa s-a pronunţat asupra grăniţuirii fondurilor învecinate proprietatea părţilor, 
astfel cum a fost sesizata, astfel rămânând in limitele investirii sale, nu s-a pronunţat plus 
petita. 

 Acţiunea in grăniţuire este acţiunea prin care se urmăreşte stabilirea liniei ce 
delimitează proprietăţile limitrofe, când aceasta delimitare nu este cunoscuta si semnalizata 
prin semne exterioare sau reconstituirea vechii linii de delimitare dintre proprietăţi, atunci 
când aceasta este contestata de proprietarii învecinaţi. Ne aflam in cea da doua situaţie, care 
se circumscrie insa tot acţiunii in grăniţuire.  

In speţă fiecare dintre proprietari au avut propria susţinere cu privire la linia de 
graniţa dintre fondurile lor, instanţa a apreciat că este neîntemeiata susţinerea reclamanţilor 
apelanţi, in sensul ca varianta de grăniţuire dispusa de instanţa a încălcat o limita stabilita 
convenţional de parţi si utilizata in aceasta maniera de multa vreme. 

Pentru motivele arătate, apelul reclamanţilor a fost apreciat neîntemeiat, motiv 
pentru care a fost respins. 

 Cu privire la apelul paraţilor, tribunalul a reţinut următoarele: 
 Critica referitoare la nemotivarea sentinţei a fost cercetata in cadrul analizării 

apelului reclamanţilor, când a fost găsita neîntemeiata. 
Concluzia reţinuta acolo se impune si in cazul apelului paraţilor. 
Revăzând conţinutul raportului de expertiza întocmit de expert S.D. si răspunsul la 

obiecţiunile parţilor întocmit de expert, tribunalul a apreciat, contrar susţinerilor paraţilor 
apelanţi, ca acesta este cat se poate de clar, de explicit, argumentele expuse sunt uşor de 
urmărit, sunt prezentate logic si sunt convingătoare. 

Apelanţii paraţi au insistat foarte mult asupra ideii ca planul de punere in posesie 
depus la dosar de către expert nu este cel original si diferă de cel obţinut de ei de la PriM. 
com. Corneşti, pe care l-au depus, iar acest plan de punere in posesie este esenţial in cauza. 

Planul de punere in posesie nu este un act esenţial, câtă vreme mejdia dintre 
proprietăţi s-a stabilit in raport de planul de carte funciara vechi, pe care expertul l-a depus 
ca anexa la raportul de expertiza.  

Expertul a motivat convingător motivele pentru care planul de punere in posesie si 
acel ţăruş de delimitare la care fac referire apelanţii paraţi nu poate fi avut in vedere la 
stabilirea mejdiei, mai cu seama in situaţia in care aceasta este atât de contestata.  

 Explicaţiile expertului se afla in răspunsul la obiecţiuni, fila 172 dosar. 
Dl expert a arătat următoarele: 
Potrivit răspunsului primit de la dl. Ing. M.V., la punerea in posesie a reclamanţilor, 

a stabilit limita de demarcaţie intre proprietatea parţilor, determinând cu rigla distanta dintre 
limitele trasate pe planul de punere in posesie, apoi cu ruleta a determinat distanta rezultata 
si acolo a plantat ţăruşul de delimitare. Expertul arata ca ceea ce denumim frecvent plan de 
punere in posesie in intravilan este de fapt suportul topografic primit de către Primarii de la 
OCPI, pe care au fost numerotate parcelele înscrise in titlurile de proprietate eliberate in 
intravilan. Modalitatea de lucru in determinarea acestui tarus este defectuoasa. Poziţia 
ţăruşului determinat de către dl. Inginer M.V. fiind cu 0,93 m spre reclamanţi fata de mejdia 
propusa in expertiza. Precizia de trasare a unui punct situat pe un plan( prin masarea 
distantelor pe plan si in teren) este data de scara planului si lungimea distantei măsurate de 
la reperul ales,in vederea stabilirii poziţiei punctului. In cazul de fata planul are scara de 
1:2000, precizia de citire in măsurarea cu rigla fiind de 0,5 mm, rezulta o precizie maxima 
de determinare a distantei măsurate cu rigla pe plan de 1 m. Trebuie ţinut cont de erorile de 
măsurare datorita poziţionării punctului si evident ca nu toate erorile sunt cu acelaşi semn. 
Apoi, liniile despărţitoare dintre proprietăţi, materializate pe planurile de punere in posesie 
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,sunt rezultatul prelucrării unor fotografii aeriene. Chiar daca forma liniei de delimitare se 
poate determina după aceste planuri, precizia determinărilor in ceea ce priveşte lăţimile si 
lungimile sunt influente de unghiul de fotografiere, de grosimea si inaltimea arborilor situaţi 
pe mejdii, de contrastul imaginii etc.  

Din pricina erorilor mari care pot interveni, expertul a arătat ca planul de punere in 
posesie si ţăruşul de delimitare utilizat pentru demarcare nu este indicat sa fie folosit drept 
reper in stabilirea mediei. 

 Argumentele expertului sunt convingătoare, astfel că in mod temeinic le-a reţinut 
prima instanţa si a procedat in consecinţa la stabilirea mejdiei potrivit planului vechi de 
carte funciara. 

Câtă vreme intanţa a apreciat ca stabilirea mejdiei trebuie sa se facă prin raportare la 
harta de carte funciara, nu prezintă relevanta nici omisiunea depunerii originalului hărţii ca 
anexa la raportul de expertiza, nici posibile inadvertente intre harta depusa de paraţii 
apelanţi si cea utilizata de expert. 

Expertul nu a stabilit mejdia in raport de suprafaţa proprietăţilor limitrofe, urmărind 
ideea de a recupera prin mejia trasata diferenţe in plus sau in minus găsite in proprietăţile 
parţilor in urma măsurătorilor, ci a stabilit mejdia prin suprapunerea planului cuprinzând 
situaţia actuala peste planul de carte funciara. 

Astfel fiind, nu prezintă relevanta modalitatea in care s-a reperat delimitarea 
proprietăţi reclamanţilor fata de proprietatea vecinului S., nici nu se impunea sa se verifice 
daca proprietatea reclamanţilor însumată cu cea a vecinilor S., ambele rezultate din 
dezmembrarea topograficului iniţial 90,92 întrunesc suprafaţa topograficului iniţial. 

Expertul a arătat ca măsurarea parţiala a terenului proprietatea vecinilor S. a fost 
făcuta in ideea de a determina cat mai multe puncte de reper posibile, prin raportare la care 
mejdia sa fie cat mai exact determinata , nu cu intenţia de a stabili exact suprafaţa unu corp 
funciar care nu interesează cauza. 

Data fiind modalitatea de stabilire mediei, tribunalul a apreciat stabilirea suprafeţei 
însumate a celor doua proprietăţi la care se refera paraţii apelanţi, socotita esenţiala de 
pârâţi, este in realitate irelevanta. 

 Expertul nu avea de ce sa explice diferenţa dintre frontul a strada al proprietăţii lor 
potrivit celor doua planuri de punere in posesie diferite, câta vreme mejdia dintre proprietăţi 
s-a stabilit prin raportare la harta veche d ecarte funciara. 

 Grăniţuirea potrivit variantei nr. 4 din răspunsul expertului la obiecţiuni nu are nicio 
justificare, căci nu reflecta situaţia de carte funciara, ci aşa cum a arătat expertul reprezintă o 
varianta de compromis, care ar permite menţinerea frontului actual la strada al proprietăţi 
paraţilor, cu mutarea corelativa a limitei din spatele proprietăţii cu cei 14 cm lăsaţi 
nemodificaţi la frontul la strada, insa aceasta nu reprezintă media reala dintre proprietăţi, aşa 
cum rezulta ea prin suprapunerea situaţiei de fapt peste harta de carte funciara.  

 O astfel de varianta ar fi posibila numai prin consensul proprietarilor învecinaţi, care 
nu s-a realizat in cauza.  

 Împotriva acestei decizii au declarat recurs  în termenul legal reclamanţii M.I., M.E., 
M.T., solicitând casarea deciziei atacate, reţinerea  cauzei spre rejudecare şi în consecinţă, 
stabilirea  liniei dintre cele  două proprietăţi, conform variantei din completarea la raportului 
de expertiză depus  în apel, varianta  4  din anexa  nr. 1. 

 În motivarea recursului întemeiat  în drept pe  dispoziţiile  art. 304 pct. 9 Cod proc. 
civ., recurenţii au arătat că hotărârile  instanţei de fond  şi apel sunt  netemeinice  şi 
nelegale, întrucât  nu au respectat  suprafeţele  trecute în titlurile de   proprietate deţinute de  
părţi, că prin varianta aleasă li se diminuează suprafaţa cu 39 mp, iar  pârâţilor  li se  măreşte 
suprafaţa  de teren, în condiţiile în care aceştia  nu au formulat  un capăt de acţiune  în 
revendicare. 
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 În continuarea declaraţiei de recurs, reclamanţii arată că pârâta  H. recunoaşte că 
părinţii ei au edificat  un gard  între  proprietăţile  lor pe  anumite  porţiuni, aspect  care 
rezultă şi din cercetările  instanţei la faţa  locului, cât  şi de depoziţiile  martorilor audiaţi în 
cauză şi, cu toate acestea, instanţa de apel menţine  hotărârea  instanţei de  fond  prin care  li 
se  diminuează suprafaţa de teren cu 39 mp.   

 Împotriva deciziei pronunţată de  Tribunalul Cluj au declarat recurs  şi pârâţii, 
solicitând  modificarea  în parte a  deciziei şi sentinţei atacate  în sensul admiterii în parte a 
acţiunii formulată de reclamanţi şi, în consecinţă, stabilirea  mejdei conform variantei a  II-a  
din raportul de expertiză tehnică efectuat de expert Sântămărean. 

 În motivarea recursului întemeiat  în drept pe  dispoziţiile  art. 304  pct. 9 Cod proc. 
civ., pârâţii au arătat că decizia atacată este  netemeinică şi nelegală, întrucât  se bazează pe 
o eroare de  interpretare a concluziilor  raportului de expertiză. Astfel, reţinerile expertului 
referitoare la faptul că la  vest  spre terenul pârâţilor, pe  porţiunea din spatele casei (pct. 42-
81), există o împrejmuire  improvizată sunt  nereale pentru că expertul trebuia să verifice  
dacă suprapunerea  măsurătorilor s-a făcut pe harta veche de carte  funciară  şi dacă a folosit 
o hartă reală, comparabilă cu originalul. Această solicitare este întemeiată, întrucât  cartea  
funciară  consultată de  ei şi cea folosită de expert  sunt  diferite  în ce  priveşte  
dimensiunile şi configuraţia  terenurilor  în litigiu şi unghiurile de  înclinaţie faţă de 
terenurile  învecinate. 

 Recurenţii au mai arătat că expertul avea obligaţia de a folosi vechea hartă de cartea  
funciară  şi că nu a  ţinut  cont de semnele exterioare  (ţăruşul) indicat de  pârâta  H.M., ţăruş 
care  reprezintă delimitarea dintre  proprietăţi şi care a fost  amplasat cu ocazia  punerii în 
posesie de către  Comisia  locală de fond  funciar. 

 Instanţa de apel nu a  ţinut seama  nici de declaraţiile  martorilor audiaţi în cauză din 
care rezultă linia de  mejdă dintre proprietăţile  lor, conform punerii în posesie  făcută pe 
baza  hărţii cadastrale. 

 În continuarea declaraţiei de recurs pârâţii se referă la  modalitatea  în care instanţa 
de apel a  interpretat declaraţiile  martorilor şi celorlalte  probe  administrate în cauză, 
concluzionând că varianta  II ar fi  cea care ar  răspunde  în modul cel mai corect  folosinţei 
faptice a  imobilelor  şi ar respecta dreptul de proprietate al fiecăreia  dintre  părţi. 

 Examinând  recursurile declarate, prin prisma motivelor  invocate, curtea  reţine  
următoarele: 

 În motivarea  recursului reclamanţilor şi al pârâţilor, curtea  constată că aceştia se 
referă la faptul că prin varianta de grăniţuire aleasă, reclamanţilor  li se  diminuează 
suprafaţa de  teren iar  pârâţilor  li se  măreşte suprafaţa de teren, că pârâţii au recunoscut că 
au mutat  gardul înspre   proprietatea lor, că acest aspect  rezultă şi din cercetările  instanţei 
la faţa  locului, şi din declaraţiile  martorilor audiaţi în cauză, că soluţia  instanţei de apel se 
bazează pe o interpretare eronată a tuturor probelor administrate  în cauză, respectiv a 
declaraţiilor  martorilor, a  expertizei tehnice efectuată în cauză, a  procesului verbal de  
punere  în posesie ş.a.  

  Curtea, în baza art. 316 Cod proc. civ., coroB.t  cu art. 137 Cod proc. civ., va  
constata  incidenţa  excepţiei inadmisibilităţii acelor  motive de recurs  care  vizează 
netemeinicia  deciziei atacate, având  în vedere că  dispoziţiile  art. 304  pct. 10 şi 11 Cod 
proc. civ., singurele care  permiteau  critica  privind  modul în care  instanţa a stabilit  
situaţia de fapt  în funcţie de probele  administrate, erau abrogate la data pronunţării 
deciziei. 

 Singura critică de  nelegalitate ale deciziei atacate  formulate de toţi recurenţii şi care  
se  încadrează în prev. art. 304  pct. 9 Cod proc. civ., este aceea referitoare la faptul că 
instanţa de apel nu a respectat suprafeţele  trecute  în titlurile de  proprietate deţinute de  
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părţi, că procedând  în această modalitate a  gratificat  pe  părţi cu suprafaţa de  39 mp, fără 
să existe  un capăt de acţiune  în revendicare. 

 Cu referire la aceste  critici, curtea reţine  următoarele: 
 Prin acţiunea promovată reclamanţii au solicitat să se stabilească linia de hotar  

dintre proprietatea  lor  înscrisă în CF 50066 Corneşti şi  proprietatea pârâtului H.A., situată 
în L. nr. 56. În motivarea acţiunii s-a arătat  că terenul dobândit de ei şi de  pârât provine  
dintr-un lot  ce a aparţinut  în întregime lui B.T., fiind  înscris  în CF 16  L., că între ei au 
aparţinut  neînţelegeri cu privire la  linia de  mejdă.  

 În sensul prevederilor art. 584  C. civil, grăniţuirea constituie  operaţiunea de 
determinare prin semne exterioare  şi vizibile a  limitelor dintre  două proprietăţi limitrofe. 
O asemenea  operaţiune  poate avea loc în situaţia  când  nu există semne vizibile ale  liniei 
de hotar, cât  şi în situaţia  în care astfel de semene  există şi nu sunt contestate de  părţi. 

 Rezultă aşadar că, pe calea acţiune  în grăniţuire  se  urmăreşte stabilirea  vechiului 
hotar dintre fonduri, adică acea linie de graniţă originară stabilită prin voinţa  comună şi 
concordantă a proprietarilor, deci amiabilă, fie  impusă prin hotărâre  judecătorească sau 
lege. 

 Pornind  de la susţinerile  părţilor, tribunalul a reţinut, pe baza  probelor  
administrare că intabularea dreptului de proprietate al reclamanţilor  s-a  făcut  pe baza  unei 
expertize extrajudiciare, fapt  recunoscut chiar de reclamanţi prin acţiunea  promovată, 
acţiunea căreia i-au anexat  planul de amplasament  şi delimitare a  imobilului (f. 7 dosar 
fond). 

 Imobilul reclamanţilor  şi al pârâţilor a fost  un singur  corp funciar  în legătură cu 
care, expertul a  constatat  că din punct de vedere al cărţii funciare, imobilul reclamanţilor în 
suprafaţă de  1700 mp se suprapune cu o parte din imobilul cu nr. top 90 şi 92  înscris  în CF 
655 L., iar  prin documentaţia  cadastrală extrajudiciară întocmită de expertul P.D., acestui 
imobil i s-a atribuit  nr. cad. 50066  cu suprafaţa de  1700 mp şi a  fost  înscris  în CF nou 
5066 Corneşti. 

 Imobilul pârâţilor, conform titlului de proprietate nr. 17335/2009 cu suprafaţa de  
7400 mp se  identifică cu nr. top 9394 din CF nr. 16  L.. 

 La efectuarea expertizei expertul a procedat  la  măsurarea celor două imobile  în 
litigiu şi a extins măsurătorile  şi asupra  imobilelor  învecinate. Urmare acestui fapt, după 
efectuarea  măsurătorilor  şi prelucrarea datelor cu programe specializate  şi transpunerea  pe 
planurile cadastrale  şi de carte  funciară, s-a  stabilit  că limita de  nord  a  imobilelor  în 
litigiu este  un pârâu care  în prezent  nu mai curge pe amplasamentul prezentat  în planul de  
carte  funciară (vechiul curs), ci pe  unul modificat, fapt ce  influenţează asupra celor două 
imobile astfel:  

 Imobilul pârâţilor  identificat  sub  nr. top 9394  prin modificarea cursului pârâului 
şi-a mărit  suprafaţa  faţă de cea  iniţială înscrisă în CF vechi cu 305  mp, în timp ce  
modificarea cursului pârâului are ca efect asupra  imobilului reclamanţilor  micşorarea 
suprafeţei ( o dată cu micşoare ara suprafeţei imobilului de sub întreg  nr. top 92  şi 90 cu 
352 mp faţă de  389, cât  este  înscris în cartea  funciară. 

 Stabilirea  liniei de mejdă în varianta 3 anexa 5, corespunde  cu planul de carte  
funciară  vechi, forma şi poziţia liniei d mejdă fiind  obţinută prin georediferenţierea  şi 
constrângerea  precisă a planului de cartea  funciară atât  în privinţa limitelor, cât  şi a 
suprafeţelor transpuse  pe planul de  CF al imobilului în litigiu. 

 Mejda  propusă în această variantă este o linie dreaptă ce  porneşte de la  linia 
dinspre stradă al imobilelor  şi se  închide  la răzorul actual al pârâului care  delimitează 
proprietăţile  în partea de  nord. 
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 În consecinţă, curtea apreciază  ă stabilirea  mejdei în această variantă s-a  făcut  cu 
respectarea criteriilor  în raport de care se stabileşte  linia de hotar  dintre cele  două 
proprietăţi. 

 Faptul că în această variantă de stabilire a  liniei de  mejdă suprafeţele reale ale  
loturilor sunt  diferite  nu are  relevanţă în cauză, pentru că instanţa  nu se  pronunţă asupra 
existenţei dreptului de proprietate, ci asupra  formei acestuia, al cărei contur este fixat  prin 
stabilirea liniei despărţitoare dintre fonduri, linie determinată în speţă de vechea limită de  
proprietate. 

 Celelalte  variante  solicitate de  părţi nu respectă criteriile  în raport de care se  poate 
stabili mejda  dintre două fonduri, aşa cum legal au apreciat   instanţele de fond. Astfel, 
varianta cerută de reclamanţi nu poate fi acceptată, având  în vedere că intabularea dreptului 
lor de proprietate  s-a  făcut  în baza  documentaţiei cadastrale  în raport de  limitele  
indicate de aceştia, iar  varianta  solicitată de  pârâţi nu poate fi acceptată, ţinând  seama de  
precizia determinărilor  în ce priveşte  lăţimea  şi lungimile  parcelei, determinări influenţate 
de  mijloacele tehnice folosite  cu ocazia  punerilor  în posesie  în baza  Legii nr. 18/1991. 
De altfel, expertul a explicat pe  larg în lucrarea efectuată care  sunt  motivele  pentru care 
aceste  variante  nu pot fi acceptate.  

 În concluzie, în baza  art. 304  pct. 9 şi 312  alin. 1  Cod proc. civ., curtea va 
respinge recursurile declarate de  reclamanţii M.I., M.E., M.T. şi cel declarat de pârâţii 
H.V.M., C.N., H.A.M. împotriva deciziei civile nr. 161 din 6 martie 2014 a Tribunalului 
Cluj pronunţată în dosar nr. .../235/2011, pe care o va menţine. 

  
 

Acţiune în grăniţuire şi revendicare imobiliară. Admitere 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1311 din 7 noiembrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 2.778 din 15.04.2005 a Judecătoriei Baia Mare, pronunţată 

în dosarul nr. 5503/2004, s-a admis acţiunea formulată şi precizată de reclamanţii B.I., 
B.M.F., B.M.D., B.D., M.R., P.I., P.V., N.C., I.A. în contradictoriu cu pârâţii - reclamanţi 
reconvenţional T.T. şi T.M.. 

S-a stabilit pe aliniamentul 14-11-10-7-6-3-2 de pe planul de situaţie - anexa nr. 2 la 
raportul de expertiză întocmit în cauză de - către ing. expert Z.I. (f.149) linia de hotar între 
terenurile proprietatea reclamanţilor - pârâţi reconvenţional înscrise în CF 17806 Baia Mare, 
nr. top 4448/6/1, CF 17807 Baia Mare, nr. top 4448/6/2/2, CF 17809 Baia Mare, nr. top 
4448/6/2/5, CF 18112 Baia Mare, nr. top 4448/6/2/3, CF 17808 Baia Mare, nr. top 
4448/6/2/4 şi CF 17857 Baia Mare, nr. top 4448/6/2/6 şi terenul proprietatea pârâţilor înscris 
în CF 17368 Baia Mare, nr. top 4448/6/1  

S-a respins  cererea reconvenţională formulată de către pârâţii reclamanţi în 
contradictoriu cu reclamanţii - pârâţi, iar pârâţii reclamanţi au fost obligaţi să le plătească 
reclamanţilor pârâţi suma de 18.074.000 lei cu titlu de cheltuieli judecată. 

Pentru a  hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că  terenurile în litigiu au fost cândva 
proprietatea privată  a Municipiului Baia Mare, înscrise fiind în CF 6751 Baia Mare. 

În 21 mai 2002 se încheie în formă autentică între Municipiul Baia Mare, în calitate 
de vânzător  şi  reclamanţii B., B., P. şi M., în calitate de cumpărători, contractul de vânzare-
cumpărare având ca obiect 286 mp din terenul înscris  în CF 6751 Baia Mare,  fiecăruia  
dintre  cumpărători revenindu-i o anumită suprafaţă din totalul de 286 mp. 

La 17 decembrie 2002 cumpără şi reclamanta N.C.  83 mp din terenul înscris în CF 
6751 Baia Mare.   
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Înainte de încheierea acestor contracte de vânzare¬cumpărare, la 11 martie 2002,  au 
cumpărat teren în zonă - tot de la Municipiul Baia Mare - pârâtii T.. În contractul de 
vânzare-cumpărare autentificat de către Biroul Notarului Public V.B.M. se arată că obiectul 
contractului îl constituie o suprafaţă totală de 901 mp teren situat în Baia Mare, înscris în CF 
10676 Baia Mare, 4948 Baia Mare, 10665 Baia Mare şi 6751 Baia Mare. 

Astfel au ajuns să se învecineze reclamanţii cu pârâtul. 
Din raportul de expertiză întocmit şi completat în cauză de către ing. expert Z.I. 

(f.141 - 146, f.190 -192) rezultă că imobilul proprietatea pârâtilor a fost înscris în CF 
conform schitei de dezmembrare vizată sub nr. 666/2002. În această schiţă există o 
disconcordantă evidentă între suprafaţa din  coordonate şi cea înscrisă în CF. În urma 
calculului realizat de către dl. expert în funcţie de coordonatele înscrise în schiţă rezultă o 
suprafaţă de 1741,98 mp şi nu 1901,42mp.  Suprafaţa înscrisă în CF de 1901 mp este cu 159 
mp mai mare decât suprafaţa calculată corect din coordonate. 

Suprafaţa terenului aflat în posesia pârâţilor este de 1.622 mp. 
Expertul a mai arătat că între parcela cu nr. top 4448/6/1 proprietatea pârâţilor, 

singura care se învecinează în mod nemijlocit cu proprietatea reclamanţilor, şi terenul 
proprietatea acestora din urmă există un gard din beton construit prin anii 1980, evidenţiat 
pe planul de situaţie pe aliniamentul 14-11-10-7-6-3-2. 

La momentul la care pârâţii T. au cumpărat terenul de la Municipiul Baia Mare acel 
gard exista şi cumpărătorii puteau lua la cunoştinţă că respectivul gard le va grăniţui 
proprietatea. 

Prima instanţă a  apreciat  că nu se regăseşte în speţă situaţia ocupării de către 
reclamanţi a unei porţiuni de teren proprietatea pârâţilor,  ci în prezenţa unei erori de 
determinare a suprafeţei de teren ce a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare între 
pârâţi şi Municipiul Baia Mare şi a conchis că problema deficitului  de  suprafaţă  de  teren 
cu care se confruntă pârâţii nu poate fi rezolvată prin revendicarea unor suprafeţe de teren de 
la reclamanţi, ci în cadrul raporturilor contractuale dintre cumpărători şi vânzător. 

Reclamanţii folosesc din terenurile proprietatea lor, învecinate cu proprietatea 
pârâţilor, exact atât cât au cumpărat. 

Excedentul de suprafaţă de teren pe care îl au reclamanţii la terenurile pe care li se 
află amplasate casele de locuit nu permite revendicarea acestui excedent de către pârâţi, care 
nu pot dovedi vreun drept asupra lui. 

Aceste terenuri au fost dobândite de către reclamanţi în alte condiţii, la un alt 
moment şi au un regim propriu care nu poate influenţa dreptul de proprietate  al 
reclamanţilor asupra terenurilor care se învecinează cu proprietatea pârâţilo. 

Pentru toate aceste considerente, prima instanţă a respins cererea reconvenţională şi, 
în temeiul art. 584 Cod civil, a admis acţiunea reclamanţilor, obligându-i pe pârâţii  aflaţi în 
culpă procesuală la  plata cheltuielilor de judecată  

Prin încheierea civilă pronunţată în şedinţa publică din 22.06.2005 a Judecătoriei 
Baia Mare, pronunţată în acelaşi dosar, s-a admis în parte cererea formulată de către 
reclamanţii B.I., P.I. şi B. M. şi a fost îndreptată eroarea materială strecurată în aliniamentul 
I al minutei şi dispozitivul sentinţei civilă nr. 2.778 din 15.04.2005, urmând ca acest să aibă 
următorul conţinut: 

„Admite în parte acţiunea formulată şi precizată de reclamanţii B.I. şi B.M.F., 
domiciliaţi în …, B.M.D. ŞI B.D., domiciliaţi în … M.R., domiciliată  în … P.V. şi P.I., 
domiciliaţi în …, N.C., domiciliată în …, I.A. I., domiciliat în …, în contradictoriu cu 
pârâţilor T.T. şi T.M., ambii domiciliaţi în …..” 

S-a dispus îndreptarea erorii materiale strecurată în alineatul al 2-lea al minutei şi 
dispozitivul sentinţei 2.778 din 15.04.2005, în sensul că „linia de hotar se stabileşte pe 
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aliniamentul 14-11-10-7-6-3-2 de pe planul de situaţie – anexa nr. 1 la raportul de expertiză” 
şi nu anexa nr. 2 cum din greşeală s-a menţionat. 

S-a dispus îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul sentinţei 2.778 din 
15.04.2005, în sensul că parcela proprietatea reclamanţilor înscrisă în CF 17806 Baia Mare 
poartă numărul topografic 4448/6/2/1 şi nu 4448/6/1. 

Analizând actele dosarului, instanţa a reţinut următoarele: 
Cererea de chemare în judecată precizată au formulat-o în afară de reclamanţii 

cuprinşi în minută şi dispozitiv şi reclamanţii B.M.F., B.D., P.V.. 
Dintr-o eroare s-a omis cuprinderea lor în minută şi, în consecinţă, în dispozitiv. 
O altă eroare constă în menţionarea greşită a numărului anexă la raportul de 

expertiză, anexă ce conţine planul de situaţie. În realitate, planul de situaţie de la fila 149 din 
dosarul cauzei constituie anexa nr. 1 la raport. 

Ca o greşeală de dactilografiere s-a reţinut indicarea eronată a nr.topografic 
corespunzător parcelei înscrisă în CF 17806 Baia Mare, proprietatea reclamanţilor B.. Este 
vorba de parcela cu nr.top. 4448/6/2/1 şi nu cea cu nr.top. 4448/6/1. 

Toate aceste erori, au fost apreciate de instanţă că se încadrează în sfera erorilor 
materiale, motiv pentru care în temeiul art. 281 C.pr.penală s-a dispus îndreptarea acestora. 

În ceea ce priveşte însă solicitarea reclamanţilor de a corecta adresa de domiciliu a 
reclamantului B.I., instanţa a reţinut că în această privinţă nu s-a strecurat nicio eroare, în 
condiţiile în care domiciliul indicat în minută şi dispozitiv coincide cu cel menţionat atât în 
cuprinsul acţiunii cât şi în cuprinsul precizării de acţiune. În situaţia în care la momentul 
promovării acţiunii reclamantul nu locuia pe Bd. Unirii nr.7/4, acest aspect trebuia semnalat 
instanţei până la pronunţarea hotărârii. Dacă, în schimb, reclamantul şi-a schimbat 
domiciliul în cursul procesului şi nu a înştiinţat instanţa, devin incidente dispoziţiile art. 98 
C.pr.civ. care prevăd că „schimbarea domiciliului uneia dintre părţi în timpul judecăţii 
trebuie, sub pedeapsa neluării ei în seamă, să fie adusă la cunoştinţa instanţei prin petiţie la 
dosar „(…)”.   

Împotriva acestei sentinţe pârâţii T.T. ŞI T.M. au declarat apel care a fost admis 
prin decizia civilă nr. 50/A/10.02.2006 a Tribunalului Maramureş, sentinţa mai sus arătată 
a fost desfiinţată, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare. 

Împotriva acestei decizii, reclamanţii N.C., I.A., B.I., B.M.F., B.M.D., B.D., M.R., 
P.I., P.V. au declarat recurs care a fost admis prin decizia civilă nr. 1.490/R/08.06.2006 a 
Curţii de Apel Cluj, pronunţată în dosarul nr. 2501/33/2006, hotărârea judecătorească mai 
sus arătată a fost casată, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare aceluiaşi tribunal.  

Examinând decizia atacată, prin prisma motivelor de recurs  invocate, Curtea a 
reţinut următoarele: 

La data de 24  iunie 2004 reclamantul I.A. era proprietarul terenului înscris  în CF 
18112 Baia Mare, nr.top 4448/6/2/3 şi a  solicitat stabilirea liniei de hotar dintre terenul  
proprietatea lui şi terenul pârâţilor înscris în CF 17368 Baia Mare, nr.top 4448/6/1. 
Înstrăinarea ulterioară a terenului de  către  reclamantul I.A., nu poate  determina  soluţia  
prev.de art.297 Cod proc.civ., hotărârea urmând a fi opozabilă celor care au dobândit  
proprietatea pe parcursul procesului. 

Conform prev.art.297 alin.1 Cod proc.civ.,  în cazul în care se  constată că, în mod 
greşit, prima  instanţă a rezolvat procesul fără a  intra  în cercetarea  fondului, ori judecata s-
a făcut în lipsa părţii care nu a  fost  legal citată, instanţa de apel va desfiinţa  hotărârea 
atacată şi va  trimite  cauza spre rejudecare primei instanţe. 

Din sentinţa civilă nr. 2778/15.04.2005 a  Judecătoriei Baia Mare, rezultă cu claritate 
că instanţa de fond a  soluţionat atât acţiunea reclamanţilor, cât şi cererea reconvenţională, 
stabilind linia de hotar conform expertizei efectuată de expert Z.I.. 

 128 



Eventualele reţineri greşite ale  instanţei de fond şi nearătarea motivelor pentru care 
s-a ales aliniamentul pe care  s-a stabilit linia de hotar, faptul că nu constituie motive 
suficiente care să ducă la  desfiinţarea  hotărârii şi trimiterea  cauzei spre rejudecare la  
instanţa de  fond. 

Apelul  este o cale de atac ce duce la  rejudecarea pricinii în fond, problemele de fapt  
şi de drept dezbătute în faţa  primei instanţe urmând a  fi repuse în discuţie instanţei de apel, 
care va statua  atât în fapt, cât şi în drept. Efectul devolutiv al apelului constă în posibilitatea 
pe care o au părţile de a  supune judecării în apel litigiu dintre ele  în ansamblul său, cu toate 
problemele de  fapt şi de drept ce au fost ridicate  în prima instanţă. 

Mai mult, art.295 Cod proc.civ., permite  instanţei de apel să încuviinţeze refacerea 
sau completarea probelor administrate de prima  instanţă, precum şi să administreze alte 
probe, dacă le  consideră necesare pentru soluţionarea cauzei. Această soluţie decurge din   
caracterul devolutiv al apelului care repune pricina  în starea  iniţială, în sensul că are loc o 
nouă judecată a fondului pretenţiei ce a  fost supusă judecăţii. 

Decizia tribunalului a fost  pronunţată cu încălcarea  acestor prevederi, motiv pentru 
care, în baza art.312 alin.1 şi 5 Cod proc.civ., a admis recursul declarat de reclamanţii N.C., 
I.A., B.I., B.M.F., B.M.D., B.D., M.R., Ploscariu I., Ploscariu V., împotriva deciziei civile 
nr.50 din 10 februarie 2006, a Tribunalului Maramureş, pronunţată în dosarul nr.3574/2005, 
care a fost casată şi s-a trimis cauza spre  rejudecare aceluiaşi tribunal. 

În rejudecare, dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Maramureş sub nr. 
.../100/2006. 

Prin decizia civilă nr. 222/A din 29.05.2014 a Tribunalului Maramureş, pronunţată 
în dosarul nr. .../100/2006, s-a admis în parte apelul declarat de apelanţii T.T. şi T.M., 
împotriva sentinţei civile nr.2778 din 15 aprilie 2005   a Judecătoriei Baia Mare care a fost 
schimbată în tot în sensul că s-a admis în parte acţiunea formulată şi precizată de reclamanţii 
B.I. şi B.M.F., B.M.D. şi B.D., M.R., P.V. ŞI P.I., decedat în cursul procesului, având ca 
moştenitor pe intimaţii P.D. SORIN şi P.V., N.C., I.A. I. şi I.M., împotriva pârâţilor T.T. şi 
T.M.. 

S-a admis în parte cererea reconvenţională formulată de pârâţii reclamanţi 
reconvenţionali T.T. şi T.M. împotriva reclamanţilor pârâţi reconvenţionali şi, în consecinţă: 

S-a stabilit linia de hotar dintre imobilul proprietatea pârâţilor reclamanţi 
reconvenţionali  T.T. şi T.M. cu nr. top 4448/6/1 înscris în CF 17368 Baia Mare şi 
imobilele: nr. top. 4448/6/2/1 înscris în C.F. 17806 Baia Mare- proprietatea reclamanţilor 
B.I. şi B.M.F., nr. top. 4448/6/2/2 înscris în C.F. 17807 Baia Mare, proprietatea 
reclamanţilor B.M.D. şi  B.D.,  nr. top 4448/6/2/3 înscris în C.F. 18112 Baia Mare, 
proprietatea reclamantei I.M., nr. top 4448/6/2/4 din CF 17808 Baia Mare proprietate 
reclamantei M.R., nr. top 4448/6/2/5 din CF 17809 Baia Mare, proprietate a defunctului P.I. 
şi a reclamantei P.V. şi nr. top 4448/6/2/6 înscris în CF 17857 Baia Mare proprietatea 
reclamantei N.C.  pe aliniamentul  A-A marcat prin linia de culoare roşie pe planul de 
situaţie anexa 1 a completării raportului de expertiză întocmite de expert tehnic judiciar S.O. 
la data de 10.05.2010 (f. 31 vol. II dosar .../100/2006) ce face parte integrantă din prezenta 
decizie.  

Reclamanţii pârâţi reconvenţionali au fost obligaţi să lase pârâţilor reclamanţi 
reconvenţionali T.T. şi T.M., în deplină proprietate, posesie şi folosinţă, următoarele 
suprafeţe de teren: B.I. şi B.M.F. -7 mp., B.M.D. şi  B.D. - 21 mp., I.A. I. şi I.M. -18 mp., 
M.R. 14 mp.,  P.V. – 14 mp. şi N.C. - 13 mp., evidenţiate în planul de situaţie anexa 1 a 
completării raportului de expertiză întocmite de expert tehnic judiciar S.O. la data de 
10.05.2010 cu linie haşurată .  

S-au compensat cheltuielile de judecată ale părţilor. 
Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut următoarele: 
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La data de 27.11.2008 numita I.M. a formulat o cerere de intervenţie în interes 
propriu prin care a învederat că a cumpărat de la intimatul I.A. imobilul în litigiu şi este 
interesată să participe în acest proces, în calitate de proprietar al acestuia.  

În şedinţa publică din aceeaşi dată, părţile nu s-au opus admiterii cererii de 
intervenţie formulată de I.M. şi, constatând că prin actul adiţional la contractul de vânzare 
cumpărare nr. 1546/05.04.2005, autentificat de notar public Corpadea Corina sub nr. 
3939/17.08.2006 intimatul I.A. I. i-a transmis intervenientei I.M. nuda proprietate asupra 
imobilului cu nr. top. 4448/6/2/3 din C.F. 18112 Baia Mare, tribunalul constată că aceasta a 
dobândit calitate procesuală.  

Conform certificatului de deces depus la fila 313, la data de 17.08.2009 intimatul P.I. 
a decedat, poziţia procesuală a acestuia fiind preluată de succesorii acestuia, P.D.– fiu şi 
P.V., soţie supravieţuitoare, care deţine calitatea procesuală de  intimată şi în nume propriu.   

Conform înscrierilor din C.F. 17368 Baia Mare apelanţii T.T. şi T.M. sunt 
proprietarii terenului cu nr. top 4448/6/1. 

Intimaţii  B.I. şi B.M.F. sunt proprietarii imobilului teren cu suprafaţa de 54 mp nr. 
top. 4448/6/2/1 înscris în C.F. 17806 Baia Mare (f.86 vol. I apel). 

Intimaţii B.M.D. şi  B.D. deţin dreptul de proprietate asupra nr. top. 4448/6/2/2 de 75 
mp înscris în C.F. 17807 Baia Mare (f.89 vol. I apel). 

Intimata I.M. este nudul proprietar, iar I.A. I. - uzufructuarul terenului de 75 mp cu 
nr. top. 4448/6/2/3 înscris în C.F. 18112 Baia Mare (f.91 şi 93 vol. I apel). 

Intimata reclamantă M.R. este titulara dreptului de proprietate asupra terenului  de 75 
mp cu nr. top 4448/6/2/4 înscris în CF 17808 Baia Mare (f.96 vol. I apel). 

Intimatul P.I., decedat în sursul procesului şi intimata P.V. sunt înscrişi în CF 17809 
Baia Mare ca  proprietari asupra terenului de 82 mp cu nr. top 4448/6/2/5 (f.101 vol. I apel), 
iar intimata N.C. este, conform   CF 17857 Baia Mare, proprietara terenului de 83 mp cu nr. 
top. 4448/6/2/6 (f.104 vol. I apel). 

Parcelele menţionate s-au format în anul 2001-2002 prin dezmembrarea imobilului 
cu nr. top. 4448/6 cu o suprafaţă de 536 mp înscris în C.F. 6751 Baia Mare, la acel moment 
proprietatea Municipiului Baia Mare, în parcelele 4448/6/1 - 92 mp şi 4448/6/2 - 444 mp şi, 
apoi, prin împărţirea  noului imobil cu nr. top. 4448/6/2 în alte şase parcele: nr. 
top.4448/6/2/1, 4448/6/2/2, 4448/6/2/3, 4448/6/2/4, 4448/6/2/5 şi nr. top. 4448/6/2/6. 
Parcelele formate prin cele două dezmembrări succesive au fost vândute de către Municipiul  
Baia Mare părţilor din prezentul proces. 

Tribunalul a reţinut pe baza recunoaşterilor părţilor şi din considerentele deciziei nr. 
1208/2002 a Curţii de Apel Cluj (f.76-81 vol. I apel) că în perioada când imobilul cu nr. top. 
4448/6 constituia proprietatea Municipiului Baia Mare, intimaţii au edificat pe acest teren un 
gard de beton ca să delimiteze  terenurile pe care le foloseau şi pe care aveau construite case 
de locuit, de imobilul folosit de apelanţii T.T. şi T.M. cu care se învecinau în partea nordică.  

Amplasamentul acestui gard, care există şi în prezent, a  fost contestat în mod 
constant de apelanţi (f.219-220 considerentele deciziei civile nr. 232/2001 a Curţii de Apel 
Cluj).   

După cum rezultă din considerentele altei decizii a Curţii de Apel Cluj, nr. 
1208/2002, apelanţii T.T. şi T.M. au iniţiat în anul 1999 o acţiune civilă împotriva 
intimaţilor în scopul obligării  acestora să-şi retragă gardul înspre casele lor potrivit 
detaliului de sistematizare nr. 7190/1985, însă cererea lor a fost respinsă irevocabil, 
instanţele de judecată constatând că T.T. şi T.M. nu sunt legitimaţi procesual să solicite 
retragerea gardului cât timp nu sunt proprietarii terenului pe care acesta a fost construit, iar 
proprietarul Municipiul Baia Mare nu a făcut-o (f.75-110 fond).  
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De asemenea, Curtea de Apel a reţinut totodată că apelanţii nu şi-au amplasat 
construcţia pe parcela aprobată 4448/10 din CF 10272 Baia Mare şi nici conform 
certificatului de regim de  aliniere.   

 Trebuie menţionat că în detaliul de sistematizare nr. 7190/1985, terenul cu nr. 
topografic 4448/6 era prevăzut ca făcând parte din trama municipiului, ca stradă  între 
proprietăţile intimaţilor şi proprietatea apelanţilor, paralelă cu strada T. .     

Întrucât situaţia a rămas litigioasă, atât apelanţii, cât şi intimaţii au făcut demersuri la 
autoritatea administrativă locală pentru ca, în calitate de administrator al domeniului public 
şi privat al municipiului, să ia măsuri pentru stingerea litigiilor.  

Astfel, după cum rezultă din cuprinsul Hotărârii  Consiliului Local Baia Mare 
nr.422/24.09.2001 (f.259 -260 vol. II apel), în urma solicitării apelantului  T.T. de aprobare 
a demolării gardului care blochează accesul la garajele din casa proprietate personală şi 
mutarea acestuia pe cheltuiala sa proprie pe aliniamentul prevăzut în detaliul de 
sistematizare nr. 7190/1985 pentru realizare tramei stradale de acces, avându-se în vedere 
HCL nr.306/1999 prin care s-a aprobat demolarea gardului construit pe teren proprietate 
publică a municipiului Baia Mare, dar şi propunerile comisiei de urbanism acceptate şi de 
proprietarii imobilelor de pe str. T., Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a hotărât :    

Art.1. Se trece din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Baia 
Mare terenul aferent tramei stradale prevăzute prin detaliul de sistematizare nr. 7190/1985. 

Art.2. Se aprobă retragerea gardului existent, realizat de numiţii B. M., I.A., G.V., 
P.I. şi N.C., până la distanţa de 3 m faţă de ultima treaptă imobilului proprietate a numitului 
T.T. pentru realizarea accesului acestuia la garajele de la parterul imobilului. 

Art.3. Refacerea gardului pe noul aliniament se va realiza pe cheltuiala numitului 
T.T.. 

Art.4. Se aprobă vânzarea sau închirierea la cerere, a terenului proprietatea 
municipiului Baia Mare, situat de o parte sau de alta a gardului  amplasat în condiţiile art.2 
în favoarea proprietarilor riverani deţinători. 

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr.471/29.10.2001 (f.261 vol. II 
apel), s-a modificat art.2 din HCL nr.422/24.09.2001, în sensul că s-a aprobat  retragerea 
gardului existent realizat de reclamanţi, până la distanţa de 3,5 m faţă de ultima treaptă a 
imobilului proprietatea pârâtului, pentru a realiza accesul acestuia la garajele de la parterul 
imobilului, restul dispoziţiilor din HCL nr.422/2001 fiind menţinute.  

În temeiul Hotărârii Consiliului Local Baia Mare nr.422/2001 s-a  întocmit actul 
intitulat “Declaraţie de ieşire din indiviziune şi contract  de  vânzare cumpărare” autentificat 
de notar public V.B.M. sub nr. 747/11.03.2002 (f.55-56 dosar 5503/2004),  prin care  
Municipiul Baia Mare, în calitate de proprietar înscris în C.F. nr. 6751 Baia Mare, a  
parcelat nr. top. vechi 4448/6, teren în suprafaţă de 536 mp, în nr. top. nou 4448/6/1 în 
suprafaţă de 92 mp şi nr. top nou 4448/6/2 în suprafaţă de 444 mp, în baza schiţei de 
dezmembrare vizata de ONCGC Maramureş cu nr. 666/06.03.2002 şi vizată spre 
neschimbare de Primăria Municipiului Baia Mare sub nr. 1160/28.12.2001, care face parte 
integrantă din contract, urmând ca aşa parcelate, imobilele să fie reintabulate în aceleaşi coli 
funciare în favoarea sa. 

Conform pct. III al aceluiaşi înscris autentic,  Municipiul Baia Mare, în baza H.C.L. 
nr. 422/2001, i-a vândut apelantului T.T., printre altele,  şi terenul în suprafaţă de 92 mp.  
înscris în C.F. nr. 6751 Baia Mare de sub nr. top. nou 4448/6/1, preţul fiind  achitat integral 
de către cumpărător (f.56). 

Schiţa de dezmembrare întocmită de inginer I.V. vizată de O.J.C.G.C. Maramureş  
sub nr. 666 din 06.03.2002 (fila 150 dosar fond, filele 184-185 vol. I apel) marchează linia 
despărţitoare dintre nr. top. 4448/6/1 şi 4448/6/2 cu punctele 13-26  şi indică valorile 
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coordonatelor stereografice ale acestor puncte ca fiind pentru  pct. 13  x=685900,22   şi   
y=390988,78                            pct.26  x=685898,17   şi   y=391049,77. 

Ulterior vânzării nr. top. 4448/6/1 către apelanţi, s-a întocmit  de către inginer C.T. 
schiţa de dezmembrare vizată de Primăria Municipiului Baia Mare sub nr.288/16.04.2002 şi 
de O.J.C.G.C. Maramureş sub nr. 1168/18.04.2002 (fila 151 dosar fond, fila 186 vol. I apel), 
prin care parcela cu nr. top. 4448/6/2 de 444 mp, rămasă în proprietatea privată a 
Municipiului Baia Mare, a fost împărţită în cele şase parcele noi nr. top.4448/6/2/1, 
4448/6/2/2, 4448/6/2/3, 4448/6/2/4, 4448/6/2/5 şi nr. top. 4448/6/2/6, aşa cum s-a menţionat  
în partea iniţială a considerentelor.  

 Tot în temeiul H.C.L. 422/2001, parcelele nou formate cu nr. top. 4448/6/2/1, 
4448/6/2/2, 4448/6/2/4 şi  4448/6/2/5 au fost vândute de către Municipiul Baia Mare 
intimaţilor reclamanţi B.I., B.M.D., M.R. şi P.I. prin contractul de vânzare cumpărare 
autentificat de notar public Corpadea Corina sub nr. 4256/21.11.2002 (f.8-10 dosar fond), 
parcela cu nr. top. 4448/6/2/6 i-a fost înstrăinată  intimatei N.C. prin contractul de vânzare 
cumpărare autentificat de notar public C.S.  sub nr.2942/17.12.2002(f.18 fond), iar  parcela 
nr. 4448/6/2/3 – intimatului I.A. I. prin contractul de vânzare cumpărare autentificat de notar 
public Corpadea Corina sub nr. 1399/2003.  

În aceste condiţii, reţinând că imobilele învecinate ale părţilor s-au format prin 
manifestarea de voinţă a proprietarului înstrăinător care le-a determinat configuraţia şi 
limitele, Tribunalul apreciază că linia de hotar dintre proprietăţile părţilor nu poate fi alta 
decât cea stabilită de proprietarul originar, Municipiul Baia Mare, cu prilejul împărţirii nr. 
top.4448/6 în nr. top. 4448/6/1 şi 4448/6/2, respectiv linia de demarcaţie dintre cele două noi 
parcele rezultate din această primă dezmembrare, evidenţiată din punct de vedere tehnic în 
schiţa de dezmembrare nr. 666/06.03.2002 întocmită de inginer I.V., parte integrantă din 
declaraţia de parcelare.   

Deşi ambele părţi au conchis în acelaşi fel şi, asemenea, şi prima instanţă, Tribunalul  
constată  că  persistă controversa sub aspectul localizării liniei de demarcaţie dintre cele 
două nr. top. 4448/6/1 şi 4448/6/2. 

Astfel, reclamanţii intimaţi pretind că această linie coincide cu traseul gardului de 
beton existent actualmente între proprietăţi, pe care ei l-au edificat cu mulţi ani în urmă, iar 
pârâţii apelanţi susţin că linia despărţitoare  se situează la sud de actualul gard care trebuie 
retras de intimaţi înspre locuinţele lor, corespunzător memoriului tehnic al ing. topograf 
C.N..  

Însă, raportat la dispoziţiile exprese din art.2 şi 4 din H.C.L. nr.422/ 24.09.2001 cu 
modificarea adusă prin H.C.L. 471/2001, care exprimă în mod neechivoc voinţa 
proprietarului Municipiul Baia Mare de a se retrage gardul existent realizat de numiţii B. M., 
I.A., G.V., P.I. şi N.C., până la distanţa de 3,5 m faţă de ultima treaptă imobilului proprietate 
a numitului T.T. şi de a vinde sau închiria terenul situat de o parte sau de alta a gardului 
retras conform art.2 în favoarea proprietarilor deţinători, sunt total nefondate şi contrare 
evidenţei susţinerile intimaţilor potrivit cărora autoritatea  deliberativă a Municipiului Baia 
Mare a hotărât păstrarea gardului  pe amplasamentul  pe care l-au ridicat ei şi vânzarea 
terenurilor situate de o parte şi de alta a acestuia.  

Mai mult, după cum s-a arătat, atât schiţa de dezmembrare nr. 666 din 06.03.2002 
întocmită de ing. I.V., cât şi schiţa de dezmembrare nr. 1168/18.04.2002 întocmită de 
inginer C.T. au fost realizate în coordonate Stereo 70, iar toţi experţii tehnici judiciari care 
au efectuat lucrări de expertiză în prezenta cauză au menţionat că  relevarea limitelor de 
proprietate în coordonatele în sistem Stereografic 70 conferă precizie amplasamentului şi 
corectitudine la transpunerea limitelor în teren (în schiţa de dezmembrare nr. 
1168/18.04.2002, ing. C.T. a trasat limita nordică a nr. top. 4448/6/2 supus dezmembrării 
între punctele 14-11-10-7-6-3-2, unde punctele 14 şi 2 (capetele) au următoarele coordonate:  
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pct. 14  x=685900,22   şi   y=390988,78;                                     pct. 2  x=685898,16   şi   
y=391050,20)  

De asemenea, în toate rapoartele de expertiză întocmite în faza procesuală a apelului 
(f. 177-189 vol. I - ing. A.A., f.267-276 vol. I – ing. S.O., f. 137-142, 227-229 vol. II – ing. 
Petre Ion şi f.76-88 vol. III - ing, Z.I.) s-a relevat împrejurarea că, în cele două schiţe, 
punctele extreme ale liniei de demarcaţie dintre nr. top. 4448/6/1 şi top. 4448/6/2 au aceleaşi 
coordonate, iar linia se situează la sud de actualul gard de beton.  

În acest context, tribunalul a constatat că nu poate fi reţinută ca având forţă probantă 
depoziţia dl. C.T. audiat ca martor în cauză (f.241 vol. II) căci susţinerea sa potrivit căreia 
delimitarea parcelelor nr. top. 4448/6/1 şi 4448/6/2 s-a făcut urmând traseul gardului 
existent este contrazisă chiar de valorile coordonatelor punctelor 14-11-10-7-6-3-2 pe care el 
însuşi le-a înscris pe schiţa de dezmembrare nr. 1168/18.04.2002.  

În consecinţă, contrar celor reţinute de prima instanţă, Tribunalul a constatat că linia 
de hotar dintre proprietăţi este cea care are coordonatele capetelor date în cele două schiţe de 
dezmembrare, în sistem de proiecţie „Stereografic 1970" şi care a fost identic evidenţiată de 
expertul judiciar A.A. cu A-B în anexa 1 a raportului său (f.183), de expertul  judiciar S.O.  
cu A – A în anexele 1 şi 1 (f.275 vol. I şi 32 vol. II), iar de expertul judiciar Z.I. cu A-A´ în 
anexele 3 şi 4 (f. 86 şi 87 vol. III).  

În anexa 4 a raportului de expertiză din data 27.03.2014  întocmit de ing. Z.I. au fost 
evidenţiate, în acelaşi plan, linia de demarcaţie A-A´ (roşie)  şi  linia C-C´, paralelă cu 
gardul de beton existent, trasată la 3,5m de ultima treaptă a imobilului apelanţilor. 

Se poate observa că, în porţiunea cuprinsă între str. C. şi prima scară a imobilului 
apelantului, cele două linii se suprapun, ceea ce denotă că linia de delimitare a 
topograficelor nr. 4448/6/1 şi 4448/6/2 care are coordonatele capetelor date în cele două 
schiţe de dezmembrare, (685898.16, 391050.2) si (685900.22, 390988.98) respectă art. 2 din 
H.C.L. 422/2001 cu modificarea adusă de H.C.L. 471/2001, situându-se la 3,5 m de ultima 
treaptă a imobilului apelanţilor şi întăreşte convingerea instanţei că acesta este hotarul dintre 
imobilele  limitrofe, aşa cum a fost fixat de fostul proprietar vânzător.  

Împrejurarea reţinută de Curtea de Apel Cluj în decizia civilă nr.  1208/2002 că 
apelanţii nu şi-au amplasat construcţia pe parcela aprobată -4448/10 din CF 10272 Baia 
Mare şi nici conform certificatului de regim de aliniere este lipsită de relevanţă sub aspectul 
stabilirii liniei de hotar căci, aşa cum rezultă din raportul de expertiză întocmit de ing. Z.I. 
după completarea probaţiunii, poziţia construcţiei casă a apelanţilor a fost translatată  faţă de 
cea proiectată şi autorizată în direcţia E-V (în lateral) ocupând parţial şi din nr. top. 4398/6/1 
şi 4397/1, iar nu N-S, astfel încât distanţa dintre gardul de beton şi construcţia realizată nu s-
a modificat faţă de varianta proiectată şi autorizată (f.83,84 vol. III).  

De altminteri, acest aspect nici nu era esenţial de vreme ce Hotărârea Consiliului 
Local nr. 422/24.09.2001 a aprobat retragerea gardului existent realizat de intimaţi până la 
distanţa de 3,5 m faţă de ultima treaptă imobilului apelantului aşa cum există în realitate, iar 
nu cum a fost proiectat. 

De asemenea, este lipsită de relevanţă şi împrejurarea că intimaţii au construit gardul 
litigios în anii ´80 şi că au folosit continuu terenurile până la gard, căci terenul cu nr. top. 
4448/6 a făcut parte din domeniul public al Municipiului Baia Mare până la adoptarea 
H.C.L. nr. 422/24.09.2001, fiind imprescriptibil.   

Instanţa a înlăturat şi memoriului tehnic extrajudiciar al ing. topograf C.N. de care se 
prevalează apelanţii, având în vedere că potrivit adresei nr. 2542/24.05.2006 emisă de 
O.C.P.I. Maramureş (f.30 dosar nr. 2501/33/2006) coordonatele propuse de acesta sunt 
translatate spre sud-vest, astfel că planul întocmit de acesta nu redă realitatea. 

Faţă de aceste considerente, în baza art. 296 Cod procedură civilă, Tribunalul a 
admis în parte apelul declarat de apelanţii T.T. şi T.M. împotriva sentinţei civile nr.2778 din 
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15 aprilie 2005 a Judecătoriei Baia Mare pe care a schimbat-o în tot în sensul că a admis în 
parte acţiunea formulată şi precizată de reclamanţi, a admis în parte cererea reconvenţională 
formulată de pârâţii reclamanţi reconvenţionali T.T. şi T.M. împotriva reclamanţilor şi a 
stabilit linia de hotar dintre imobilul proprietatea pârâţilor reclamanţi reconvenţionali T.T. şi 
T.M. cu nr. top 4448/6/1 înscris în CF 17368 Baia Mare şi imobilele: nr. top. 4448/6/2/1 
înscris în C.F. 17806 Baia Mare - proprietatea reclamanţilor B.I. şi B.M.F., nr. top. 
4448/6/2/2 înscris în C.F. 17807 Baia Mare, proprietatea reclamanţilor B.M.D. şi  B.D.,  nr. 
top 4448/6/2/3 înscris în C.F. 18112 Baia Mare, proprietatea reclamantei I.M., nr. top 
4448/6/2/4 din CF 17808 Baia Mare proprietate reclamantei M.R., nr. top 4448/6/2/5 din CF 
17809 Baia Mare, proprietate a defunctului P.I. şi a reclamantei P.V. şi nr. top 4448/6/2/6 
înscris în CF 17857 Baia Mare proprietatea reclamantei N.C.  pe aliniamentul  A-A marcat 
prin linia de culoare roşie pe planul de situaţie anexa 1 a completării raportului de expertiză 
întocmite de expert tehnic judiciar S.O. la data de 10.05.2010 (fila 31 vol. II dosar 
.../100/2006) ce face parte integrantă din prezenta decizie.  

Apoi, luând în considerare linia de hotar notată în planul de situaţie din anexa nr. 1 
prin A-A  şi având în vedere că intimaţii folosesc teren până la gardul notat pe aliniamentul 
materializat de punctele 4,5,6,7,8,9,10, Tribunalul a constatat, însuşindu-şi concluziile 
expertului S.O.  exprimate la pct. 5.3 din raportul de la filele 267-275 vol .I, că intimaţii 
folosesc din terenul apelanţilor suprafeţele de teren materializate în planul de situaţie din 
anexa nr. 1 prin haşuri de culoare neagră şi, în consecinţă, în temeiul art. 480 Cod civil, au 
fost obligaţi reclamanţii să lase pârâţilor reclamanţi reconvenţionali T.T. şi T.M., în deplină 
proprietate, posesie şi folosinţă, următoarele suprafeţe de teren: B.I. şi B.M.F. -7 mp., 
B.M.D. şi  B.D. - 21 mp., I.A. I. şi I.M. – 18 mp., M.R. 14 mp.,   P.V. – 14 mp. şi N.C. - 13 
mp.  

 În temeiul art. 276 Cod procedură civilă, reţinând că pretenţiile părţilor au fost 
încuviinţate în parte atât la fond, cât şi în apel şi că au suportat deopotrivă costul 
expertizelor efectuate în cauză, tribunalul a compensat cheltuielile de judecată ale acestora.  

Împotriva acestei decizii, reclamanţii B.I., B.M.F., B.M.D., B.D., P.D., P.V., N.C., 
intervenienta în nume propriu I.M. şi respectiv, pârâţii T.T., T.M. au declarat recurs, în 
termen legal, solicitând instanţei admiterea recursurilor aşa cum au fost formulate. 

În recursul reclamanţilor B.I., B.M.F., B.M.D., B.D., P.D., P.V., N.C. şi 
intervenientei în nume propriu I.M. se solicită, în principal, în temeiul art. 312 alin. 61 
C.pr.civ., casarea hotărârii instanţei de apel şi rejudecarea cauzei pe fond, iar în subsidiar, în 
temeiul art. 312 raportat la art. 304 alin. 1 pct. 7 – 9 C.pr.civ., modificarea în tot a hotărârii 
atacate cu consecinţa respingerii apelului. 

În motivarea recursului, reclamanţii au arătat că prin cererea introductiva s-a avut în 
vedere stabilirea limitelor de hotar dintre proprietatea reclamanţilor şi proprietatea pârâţilor, 
pornind de la H.C.L. nr. 422/2001 prin vânzări succesive către toate părţile litigante şi nu 
H.C.L. nr.47I/2001. 

În fapt, prin H.C.L. nr. 422/2001 s-a hotărât trecerea din domeniul public în 
domeniul privat a suprafeţei litigioase, precum si limita celor 3 m. liniari şi perpendiculari 
de la ultima treaptă. 

Pentru a se determina acest reper „ilo tempore" trebuie avut în vedere momentul 
constituirii dreptului de proprietate a familiei T. pentru suprafaţa de 250 mp. aferentă nr. 
topo. 4448/10 din C.F. nr. 10272 Baia Mare,  Autorizaţia de construire nr. 9/23.04.1990, 
Certificatul de regim de aliniere nr. 3/23.04.1990, Planul de situaţie aferent Proiectului nr. 
1479/1990 aparţinând familiei T., precum şi, Planul parter din cadrul  aceluiaşi Proiect. 

Prin Decizia nr. 1660/A/19.10.2001, pronunţată în dosar nr. 2314/2001 a 
Tribunalului Maramureş, rămasă irevocabilă prin respingerea recursului de către Curtea de 
Apel Cluj prin Decizia nr. 1208/29.05.2002, în dosarul nr. 1343/2002, s-a constatat ca 
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familia T. nu a respectat Autorizaţia şi Proiectul de construire şi că nimeni nu poate să 
solicite recunoaşterea unui drept invocând propria turpitudine. Considerentele acestei decizii 
au intrat în puterea lucrului judecat. 

Cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 584 C.civ., fără a exista alte cereri 
incidentale, motiv pentru care, întreaga abordare judiciara trebuie să se circumscrie exclusiv 
acţiunii în grăniţuire. 

În condiţiile în cate dispoziţiile art. 584 C.civ., au o formă relativ lapidară, a revenit 
practicii rolul delimitării particularităţilor acţiunii prin coroB.rea cu dispoziţiile art. 600, art. 
606 C.civ. 

Practica a statuat astfel că acţiunea în grăniţuire este admisibilă când fie nu există 
delimitare între proprietăţi, cat şi în situaţia în care astfel de semne exterioare există, dar 
sunt contestate de părţi. În materia acţiunii în grăniţuire, judecătorul nu creează hotarul, ci îl 
reconstituie. 

Faţă de neanalizarea apărărilor/criticilor reclamanţilor, hotărârea atacată  apare 
insuficient motivată, insuficienţă asimilată nemotivării hotărârii si care ar determina casarea 
acesteia şi trimiterea cauzei spre rejudecare. 

Cu toate acestea având în vedere dispoziţiile art. 312 alin. 61 C.pr.civ. şi faptul că  a 
avut loc o casare cu trimitere spre rejudecare, reclamanţii solicită casarea cu reţinere spre 
rejudecarea pe fond a cauzei. 

Instanţa de apel, contrar solicitărilor reclamanţilor, nu a analizat sub nici un aspect 
următoarele: legalitatea amprentei construcţiei familiei T.; numărul de scări în raport de care 
se stabileşte aliniamentul la o distant de 3 m; legalitatea edificării gardului de beton armat al 
reclamanţilor edificat în anul 1982; puterea  de lucru judecat, cu consecinţe directe în ceea 
ce priveşte principiul securităţii juridice, în raport de Decizia Curţii de Apel Cluj nr. 
1208/29.05.2002, dosarul nr. 1343/2002. 

Instanţa de apel nu s-a pronunţat şi nu a analizat sub nici un aspect incidenţa H.C.L. 
nr. 422/2001 şi tardivitatea dispoziţiilor H.C.L. nr. 471/2001 în raport de considerentele ce 
au stat la baza celor două contracte de vânzare-cumpărare încheiate între Municipiul Baia 
Mare, pârâţi pe de o parte şi reclamanţi, pe de altă parte. 

Nu a fost analizat de către instanţa de apel motivul pentru care punctele cadastrale 2 
şi 14 suportă o translaţie semnificativă, atât de la N la S, cât şi de la E la V. 

Din această perspectivă, reclamanţii au făcut trimitere la jurisprudenţa naţională şi 
europeană relevantă, respectiv cauza Albina contra României care după aceea se regăseşte 
ca teză în toate celelalte cauze, precum Valia Grigore Vasilescu contra României, Dima 
contra României - paragraful 40, Gheorghe contra României - paragraful 43, 44. 

Sub aspectul capătului de cerere privind modificarea în tot a hotărârii atacate cu 
consecinţa respingerii apelului, cu menţinerea ca temeinică şi legală a hotărârii instanţei de 
fond se apreciază că prin Decizia nr. 1660/A/19.10.2001 pronunţată în dosarul nr. 
2314/2001 a Tribunalului Maramureş, rămasă irevocabilă prin respingerea recursului de 
către Curtea de Apel Cluj, prin Decizia nr. 1208/29 mai 2002 în dosarul nr. 1343/2002 s-a 
constatat că familia T. nu a respectat Autorizaţia şi Proiectul de construire. 

Este adevărat că nu este vorba de o autoritate de lucru judecat, în condiţiile în care 
din punct de vedere al obiectului cererii, nu există o identitate perfecta, dar din punct de 
vedere al originii factuale considerentele sunt identice. 

Dacă prezenta cauză este o acţiune în grăniţuire, în dosarul mai sus citat este vorba 
de o acţiune având ca obiect obligaţia de a face, prin care paraţii de azi, reclamanţi în acel 
dosar, solicitau demolarea şi mutarea gardului ce face obiectul implicit şi al prezentului 
dosar, se consideră că puterea lucrului judecat se impune cu prevalenţă în ceea ce priveşte 
considerentele hotărârii. 
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În sensul celor reţinute de instanţă cu putere de lucru judecat vin si concluziile 
expertului Z.I. reţinute la pagina 6 , alin. l, pct. 6.2. 

În concluzie, pentru aceste considerente precum şi a neincidenţei Ordinului nr. 
634/2006, se impune ignorarea coordonatelor relative şi exemplificative date de topografii 
Cosma şi Iuga. 

Incidenţa dispoziţiilor H.C.L. nr.471/2001 reţinută de tribunal este nelegală. În aceste 
condiţii atât petitul de grăniţuire, cât şi cel de revendicare sunt nelegal soluţionate de 
instanţa de apel. 

Se are în vedere sublinierea în ceea ce priveşte distanta de 3 m. şi nu 3,5 m,. cum a 
avut în vedere instanţa de apel, precum şi neanalizarea voinţei reale a vânzătorului şi care 
rezultă în mod neechivoc din schiţa de dezmembrare  nr.1160/2001 şi care reflecta în mod 
neechivoc două premise esenţiale. 

Instanţa de apel are în vedere că linia de demarcaţie „exprima în mod neechivoc 
voinţa proprietarului", dar în raport de 3,5 m. şi nu de 3 m. de la ultima treaptă construita 
după adoptarea HCL nr. 471/2001, iar în raport de ultima treaptă se are în vedere treapta 
construită  anterior H.C.L. nr. 422/2001 cu respectarea proiectului. 

Această linie de demarcaţie construită la 3 m. de la ultima treapta (conform 
proiectului şi autorizaţiei de construire) se identifică cu linia gardului preexistent, gard de 
beton armat edificat în anul 1982-1983, cu respectarea tuturor formalităţilor legale la acea 
dată şi în baza documentaţiilor existente la f.188 - 199 volumul II, al prezentului dosar. 

Familia T., fără a respecta proiectul, planul de amplasament construieşte încă 3 trepte 
faţă de cele 5 existente. După adoptarea H.C.L. nr. 471/2001, familia T., într-un evident 
abuz de drept material contrar proiectului, şi Autorizaţiei de construire extinde numărul 
scărilor de la 5 la 8 tocmai pentru a modifica punctul de pornire a celor 3 m. de la ultima 
treaptă 

H.C.L. nr. 422/24,09.2001 exprimă voinţa „neechivocă a proprietarului Municipiul 
Baia Mare" dar nu a avut ca scop demolarea gardului, ci ca aliniamentul gardului să se 
găsească la 3 ml. de ultima treaptă şi doar în situaţia în care acest aliniament este încălcat să 
aibă loc o retragere a gardului şi doar în porţiunile în care acest aliniament nu este respectat. 

Mai mult decât atât, H.C.L. nr. 422/2001 are  în vedere un număr de 5 trepte şi nu 8 
trepte, cum au lăsat să se înţeleagă în mod abuziv, pârâţii. 

In concluzie, în realitate, contractul nr. 747/2002, schiţa nr. 666/2002, apare ca fiind 
„vizată spre neschimbate de Primăria Municipiului Baia Mare, sub nr. 1160/28.12 2001 care 
face parte integrantă din prezentul contract... " cu toate că schiţa de dezmembrare a 
imobilului nr. 1160/18.12.2001, nu poale fi, pe de o parte, în condiţiile în care este 
anterioară pentru neschimbare, iar pe de altă parte, schiţa nr. 1160/28.12.2001 este o 
veritabila schiţă de dezmembrare prin care, prin viza pe care o poartă reprezintă voinţa reala 
a proprietarului - Municipiului Baia Mare. 

Despre aceste schiţe s-a aflat în mod efectiv, doar după casarea cu trimitere spre 
rejudecare. 

Coordonatele au fost făcute din „birou"' şi ulterior pentru că obligativitatea includerii 
coordonatelor vine prin introducerea sistemului unitar de coordonate are loc prin Ordinul nr. 
634/13.10.2000, moment până la care înscrierea în cartea funciară nu avea loc în sistemul 
Stereografic 1970. 

A se vedea în acest sens şi depoziţia martorului C.T. si transcrierea audierii 
expertului. 

Instanţa de apel înlătură depoziţia martorului C.T. pornind tocmai de la acelaşi 
puncte de coordonate care în mod evident au fost identificate greşit. 
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Se consideram că nu poate fi înlăturată depoziţia martorului C.I., singurul martor 
direct care a participat la delimitarea suprafeţelor vândute de proprietarul Municipiului Baia 
Mare.  

În concluzie şi această apreciere a instanţei de apel este greşită, iar hotărârea 
nelegală. 

Toate schiţele  de dezmembrare în sistem Stereo 70, ulterioare schiţei de 
dezmembrare nr.1160/28.12.2001 sunt greşite. 

Instanţa de apel face o apreciere contrară principiului securităţii juridice în condiţiile 
în care decizia nr. 1208/2002 a Curţii de Apel Cluj stabileşte cu putere de lucru judecat că 
familia T. nu a respectat planul de amplasament, autorizaţia de construire şi proiectul – 
modificând proiectul ; ulterior familia T. mai construieşte 3 trepte suplimentar faţa de cele 5 
din proiect pentru a împinge după propria voinţa şi cu abuz de drept „linia de 3 m. de la 
ultima treaptă” 

La momentul asumării contractelor de vânzare-cumpărare, gardul în litigiu exista de 
mai bine de 30 de ani  (în prezent are o vechime de aproximativ 45 de ani), iar gardul de 
beton preexistent respecta aliniamentul 14-11-10-7-6-3-2. 

Nu trebuie pierdut din vedere că cele 2 schiţe de dezmembrare întocmite în 2002 şi 
care au stat la baza celor două vânzări, respectau limita gardului preexistent ca limită de 
proprietate – aspect susţinut neechivoc de domnul expert C.T., care a arătat că linia gardului 
existent a fost neechivocă pentru încheierea schiţelor de dezmembrare. 

În recursul pârâţilor T.T. şi T.M., aceştia solicită, în principal, modificarea hotărârii 
atacate în sensul admiterii apelului, schimbarea în întregime a sentinţei primei instanţe în 
sensul stabilirii liniei de hotar pe aliniamentul C – C prim   din Anexa 4 a suplimentului nr. 
2 al raportului de expertiză întocmit de ing. Z.I.; admiterea cererii reconvenţionale în senul 
obligării reclamanţilor să lase în deplină proprietate terenul pe care îl ocupă din proprietatea 
pârâţilor, iar în subsidiar, stabilirea liniei de hotar pe aliniamentul A – A prim din  Anexa 4 
a suplimentului nr. 2 al raportului de expertiză întocmit de ing. Z.I., modalitate în care 
pârâţii înţeleg să nu mai susţină cererea reconvenţională, precum şi obligarea reclamanţilor 
intimaţi la plata cheltuielilor de judecată în recurs. 

În motivarea recursului, pârâţii au arătat că prin hotărârea atacată instanţa de apel a 
încălcat prevederile art. 480 C.civ., precum şi art. 6 parag. 1 din Convenţie, în sens de 
inechitate a modului de soluţionare a cauzei, fiind incidente prevederile art. 304 pct. 9 
C.pr.civ.  

În continuarea memoriului de recurs, pârâţii redau fragmente din decizia recurată pe 
care le consideră relevante, iar raportat la considerentele din decizie, menţionează că soluţia 
care se impunea în cauză era aceea de stabilire a liniei de hotar  pe aliniamentul C – C prim  
din Anexa 4 a suplimentului nr. 2 al raportului de expertiză întocmit de ing. Z.I. pentru că 
aceasta reprezintă linia de demarcaţie dintre proprietăţile părţilor stabilită prin voinţa 
proprietarului iniţial, în vederea obţinerii rezultatului pentru care s-au adoptat hotărârile 
Consiliului Local Baia Mare şi anume, acela de a se putea realiza accesul la garajele situate 
în imobilul proprietatea pârâţilor. Hotărând altfel, tribunalul a încălcat prerogativa 
proprietarului de a stabili limitele de exercitare a dreptului de proprietate. 

În subsidiar, instanţa ar fi trebuit să stabilească linia de hotar pe aliniamentul A – A 
prim  din  Anexa 4 a suplimentului nr. 2 al raportului de expertiză întocmit de ing. Z.I.. 

Procedând altfel, instanţa a încălcat prevederile internaţionale referitoare la dreptul 
apelanţilor la un proces echitabil. Tribunalul trebuia să respingă obiecţiunile părţilor la 
raportul de expertiză întocmit de ing. S.O. în anul 2010, numai că, în mod just, pentru că 
acesta nu oferea date suficiente privitoare la respectarea tuturor actelor intervenite între 
părţi, precum şi între acestea şi proprietarul iniţial, instanţa le-a încuviinţat şi a dispus 
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încuviinţarea celorlalte lucrări care s-au întins pe parcursul a 4 ani. Este inechitabil ca după 
un asemenea parcurs, instanţa să se reîntoarcă la raportul iniţial contestat. 

În privinţa cheltuielilor de judecată, instanţa de apel trebuia să aibă în vedere faptul 
că în asemenea procese, cheltuielile se suportă în părţi egale şi admiţând în parte apelul, 
trebuia să-i oblige pe intimaţi, cel puţin în parte, proporţional admiterii apelului, la 
suportarea cheltuielilor de judecată. 

Pârâţii intimaţi T.T. şi T.M. au formulat întâmpinare la recursul formulat de 
reclamanţi prin care au solicitat respingerea acestuia ca inadmisibil întrucât recurenţii nu au 
indicat motivele de nelegalitate specifice art. 304 pct. 7 – 9 C.pr.civ., ci numai motive de 
netemeinicie (f.37). 

Reclamanta intimată M.R. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
recursurilor declarate atât de reclamanţi, cât şi de pârâţi, întrucât tribunalul a stabilit în mod 
corect linia de hotar dintre imobilele părţilor (f.40-41). 

Reclamanţii B.I., B.M.F., B.M.D., B.D., P.D., P.V., N.C. şi intervenienta în nume 
propriu I.M. au formulat întâmpinare la recursul declarat de pârâţi prin care au solicitat 
respingerea acestuia ca nefondat (f.49-52). 

În susţinerea poziţiei procesuale, reclamanţii intimaţi au arătat că linia de demarcaţie 
construită la 3 m. de la ultima treaptă a imobilului pârâţilor se identifică cu linia gardului 
preexistent, gard de beton armat, edificat în 1982 – 1983, cu respectarea tuturor 
formalităţilor legale la aceea dată. Pârâţii, fără respectarea proiectului şi a planului de 
amplasament au construit încă 3 trepte faţă de cele 3 existente în autorizaţia de construire, 
astfel încât pârâţii cunoşteau la momentul edificării că respectivul gard delimita proprietatea 
cumpărată de proprietăţile învecinate aparţinând reclamanţilor. 

Problema deficitului de teren pe care o invocă pârâţii este urmarea unei erori de 
determinare a suprafeţei ce a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare încheiat de 
aceştia cu municipiul Baia Mare, pe care pârâţii trebuie să o regleze în raporturile cu Mun. 
Baia Mare şi nu cu reclamanţii. 

La data de 22.10.2014, reclamanţii recurenţi, prin intermediul d-lui avocat Herţa 
Călin au depus la dosar “Note de şedinţă”, la care au anexat o serie de înscrisuri, respectiv 
următoarele înscrisuri: 

- cererea nr. 47090/14.10.2014 adresată Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Maramureş - Anexa 1 a; 

- o copie certificată de pe schiţa de dezmembrare a imobilului situat în mun. Baia 
Mare, str. T. nr. 30 – 40, jud. Maramureş, înscris în C.F. nr. 6751 Baia Mare, nr. topo. 
4448/6/2 - Anexa 1 b; 

-  o copie certificată de pe schiţa de dezmembrare a imobilului cuprins în C.F. nr. 
10.676; 10.272; 4948; 10.665; 6751 nr. topo. 4448/12; 4448/10; 4448/13; 4397; 4398/6; 
4448/6 din Baia Mare - Anexa 1 c; 

- o copie certificată de pe înscrisul întitulat “Declaraţie de ieşire din indiviziune şi 
contract de vânzare-cumpărare”, autentificat sub nr. 747/11.03. 2002 de N.P. V.B.M. - 
Anexa 2 a şi Anexa 2 b; 

- o altă copie certificată de pe schiţa de dezmembrare a imobilului cuprins în C.F. nr. 
10.676; 10.272; 4948; 10.665; 6751 nr. topo. 4448/12; 4448/10; 4448/13; 4397; 4398/6; 
4448/6 din Baia Mare - Anexa 2 c şi Anexa 2 d; 

- o altă copie certificată de pe schiţa de dezmembrare a imobilului situat în Mun. 
Baia Mare, str. T. nr. 30 – 40, jud. Maramureş, înscris în C.F. nr. 6751 Baia Mare, nr. topo. 
4448/6/2 - Anexa 3 a; 

- înscrisul întitulat “Contract de vânzare-cumpărare”, autentificat sub nr. 
4256/21.11.2002 de N.P. C.C.R. - Anexa 3 b şi - Anexa 3 c; 
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- o copie certificată de pe schiţa de dezmembrare a imobilului situat în mun. Baia 
Mare, str. T. nr. 30 – 40, jud. Maramureş, înscris în C.F. nr. 6751 Baia Mare, nr. topo. 
4448/6/2 - Anexa 4 a; 

- înscrisul întitulat “Contract de vânzare-cumpărare”, autentificat sub nr. 
1399/23.04.2003 de N.P. V.C.M. - Anexa 4 a şi - Anexa 4 b; 

- înscrisul întitulat “Contract de vânzare-cumpărare”, autentificat sub nr. 
2942/17.12.2002 de N.P. C.S. E. - Anexa 5 a; 

- o altă copie certificată de pe schiţa de dezmembrare a imobilului situat în mun. 
Baia Mare, str. T. nr. 30 – 40, jud. Maramureş, înscris în C.F. nr. 6751 Baia Mare, nr. topo. 
4448/6/2, pe care este înscrisă menţiunea olografă “care a stat la baza perfectării 
contractului de vânzare-cumpărare 2942/17.12. 2002” - Anexa 5 b; 

- “Plan de amplasament al imobilelor nr. topo. 4448/6/2/1, 4448/6/2/2, 4448/6/2/3, 
4448/6/2/4, 4448/6/2/5, 4448/6/2/6, 4448/10, 4448/12, 4448/13/1, 4448/13/2, 4398/6/1, 
4397/1 şi 4448/6/1 – Baia Mare” - Anexa 6; 

- o copie de pe Contractul de asistenţă juridică nr. 45731/11.07.2014 încheiat între 
Cabinet individual avocat C.H. şi dl. B.M.D. cu domiciliul în Baia Mare, str. T., nr. 32, jud. 
Maramureş – Anexa 7; 

- câte o copie de pe chitanţa nr. 0000349/11.07.2014, privind plata onorariului de 
avocat în sumă de 744 lei, de către d-na P.V., şi  o copie de pe chitanţa nr. 
0000350/11.07.2014, privind plata onorariului de avocat în sumă de 744 lei, de către d-na 
N.C. - Anexa 7 A; 

- o copie de pe chitanţa nr. 0000351/11.07.2014, privind plata onorariului de avocat 
în sumă de 744 lei, de către numiţii B.I. şi B.M.F. - Anexa 7 B; 

- o copie de pe chitanţa nr. 0000352/11.07.2014, privind plata onorariului de avocat 
în sumă de 744 lei, de către numiţii B. M. şi B.D. - Anexa 7 C; 

- o copie de pe chitanţa nr. 0000353/11.07.2014, privind plata onorariului de avocat 
în sumă de 744 lei, de către d-na I.M. - Anexa 7 d; 

Toate aceste înscrisuri au fost expediate prin poştă la data de 20.10.2014, conform 
plicului ataşat la dosar şi se află la f. 74 – 99 din dosar. 

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

La termenul de judecată din data de 07.11.2011, Curtea a invocat din oficiu şi a pus 
în discuţia părţilor excepţia inadmisibilităţii motivelor de recurs care vizează netemeinicia 
hotărârii atacate, din ambele recursuri, prin reanalizarea stării de fapt şi reaprecierea 
probelor administrate în cauză de către instanţa de recurs, având în vedere că prevederile art. 
304 pct. 10 şi pct. 11 C.pr.civ. au fost abrogate prin art. I pct. 1111 şi pct. 112 din O.U.G. nr. 
138/2000, excepţie care urmează să fie admisă, motivat pe următoarele considerente: 

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

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

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

Deşi formal cererile de recurs sunt întemeiate pe prevederile art.304 pct.7-9 C.pr.civ. 
şi respectiv, art.304 pct.9 C.pr.civ., în realitate prin motivarea pe care se sprijină, recursul 
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reclamanţilor, dar şi recursul pârâţilor nu vizează în întregime motive de nelegalitate pentru 
care o hotărâre poate fi casată sau modificată, ci vizează şi motive de netemeinicie a 
hotărârii atacate. 

Criticile esenţiale pe care se axează întreaga motivare a celor două  recursuri vizează 
aprecierea incorectă a probelor administrate de către instanţa de apel, cu trimitere exhaustivă 
la probele administrate în cauză de către prima instanţă şi instanţa de apel (înscrisuri, 
rapoarte de expertiză topografică, declaraţii de martori), recurenţii reclamanţi şi pârâţi 
apreciind că instanţa de apel a analizat incorect probele administrate ceea ce a condus la o 
soluţie greşită. 

Departe de a cuprinde critici de strictă nelegalitate aduse hotărârii instanţei de apel, 
memoriile de recurs conţin, aproape în cvasitotalitatea lor, motive de netemeinicie, fără să 
facă o analiză a nelegalităţii deciziei instanţei de apel, limitându-se practic la o reproducere 
a stării de fapt a cauzei,  o analizare laborioasă a probaţiunii administrate în cauză din 
perspectiva lor şi o expunere a raporturilor dintre dintre părţi sau dintre acestea şi 
Municipiul Baia Mare. 

Se constată, aşadar, de către Curte că, în cauză, îşi găseşte incidenţă excepţia 
inadmisibilităţii acestor motive de recurs care vizează aspecte de netemeinicie a hotărârii 
recurate, excepţie fundamentată pe împrejurarea că, în marea lor majoritate, motivele de 
recurs conţin critici de netemeinicie a hotărârii recurate, reproduceri ale evoluţiei istoricului 
cauzei, ale raporturilor dintre reclamanţi şi pârâţi ori dintre aceştia şi Municipiul Baia Mare, 
ale stării de fapt, ale probaţiunii administrate în cauză, cu referire amplă al concliziile 
rapoartelor de expertiză, etc. aspecte care  intră sub incidenţa excepţiei invocate întrucât 
vizează aspecte de netemeinicie a hotărârii recurate, aspecte care s-ar fi încadrat în punctele 
10 şi 11 ale art. 304 C.pr.civ., în prezent abrogate. 

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

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

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

Motivul de recurs al reclamanţilor privitor la faptul că tribunalul nu a analizat 
criticile sau apărările reclamanţilor astfel că hotărârea atacată apare  ca fiind insuficient 
motivată, insuficienţă asimilată nemotivării hotărârii în opinia Curţii nu este întemeiat. 

În susţinerea acestui motiv de recurs reclamanţii recurenţi au învederat că instanţa de 
apel nu a analizat următoarele aspecte, şi anume: legalitatea amprentei construcţiei familiei 
T.; numărul de scări în raport de care se stabileşte aliniamentul la o distanţă de 3 m; 
legalitatea edificării gardului de beton armat al reclamanţilor edificat în anul 1982; puterea  
de lucru judecat, cu consecinţe directe în ceea ce priveşte principiul securităţii juridice, în 
raport de Decizia Curţii de Apel Cluj nr. 1208/29.05.2002, dosarul nr. 1343/2002; incidenţa 
H.C.L. nr. 422/2001 şi tardivitatea dispoziţiilor H.C.L. nr. 471/2001 în raport de 
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considerentele ce au stat la baza celor două contracte de vânzare-cumpărare încheiate între 
Municipiul Baia Mare, pârâţi pe de o parte şi reclamanţi pe de altă parte; motivul pentru care 
punctele cadastrale 2 şi 14 suportă o translaţie semnificativă, atât de la N la S, cât şi de la E 
la V. 

Art.304 pct.7 C.pr.civ. prevede că, modificarea sau casarea unor hotărâri se poate 
cere în următoarele situaţii, numai pentru motive de nelegalitate, atunci când hotărârea  nu 
cuprinde motivele pe care se sprijină sau când cuprinde motive contradictorii ori străine de 
natura pricinii. 

Pentru a fi incident motivul de modificare prevăzut de art. 304 pct. 7 C.pr.civ. în 
ipoteza invocată de reclamanţi şi anume, aceea a nemotivării sau insuficientei motivări a 
hotărârii este necesar să fie întrunite una din următoarele cerinţe: să lipsească motivarea 
soluţiei sau această să fie superficială ori să cuprindă considerente care nu au legătură cu 
pricina în care a fost pronunţată soluţia respectivă; instanţa de control judiciar, adică instanţa 
de apel, să copieze considerentele hotărârii primei instanţe, fără să răspundă motivelor de 
critică  sau apărărilor invocate de părţi. 

Motivarea hotărârii judecătoreşti constituie o garanţie pentru părţi împotriva 
eventualului arbitrariu judecătoresc şi singurul mijloc prin care se dă posibilitatea de a se 
exercita în mod real controlul judiciar. 

Atunci când se examinează o hotărâre, sub aspectul motivării ei, trebuie să se 
distingă între mijloacele de apărare  şi argumentele invocate de părţi, instanţa având 
obligaţia să examineze  numai mijloacele de apărare şi pronunţându-se asupra lor să 
motiveze soluţia dată, nu şi argumentele  pe care părţile le-au invocat în susţinerea  
mijloacelor de apărare. 

Pentru îndeplinirea misiunii de a tranşa un litigiu, instanţa de judecată are nevoie de 
cooperarea părţilor, care în măsura posibilului, sunt ţinute să-şi expună pretenţiile în mod 
clar, neambiguu şi rezonabil structurate. 

Mai mult decât atât, doctrina şi jurisprudenţa au statuat, cu caracter unitar, că 
judecătorul este obligat să-şi motiveze hotărârea dar nu este obligat să răspundă fiecărui 
argument din cele pe care părţile le invocă în susţinerea uneia şi aceleiaşi cereri. 

Conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, pentru a stabili dacă 
exigenţele art. 6 par.1 din Convenţie au fost respectate, este necesar să fie luat în considerare 
ansamblul procedurii iar această  dispoziţie nu trebuie interpretată ca solicitând instanţelor 
judecătoreşti un răspuns detaliat fiecărui argument invocat de către părţi (Hotărârea Ruiz 
Torija şi Hiro Balani împotriva Spaniei, din 9 decembrie 1994, seria A, nr. 303-A şi B, p. 
12, paragraful 29 şi paginile 29-30, precum şi Hotărârea Higgins şi alţii împotriva Franţei, 
din 19 februarie 1998, Culegerea de hotărâri şi decizii 1998-I, p. 60, paragraful 42). 

Totodată, noţiunea de proces echitabil presupune ca o instanţă internă care nu a 
motivat decât pe scurt hotărârea sa să fi examinat totuşi în mod real problemele esenţiale 
care i-au fost supuse, şi nu doar să reia pur şi simplu concluziile unei instanţe inferioare 
(Hotărârea Helle împotriva Finlandei, din 19 decembrie 1997, Culegere de hotărâri şi decizii 
1997-VIII, p. 2.930, paragraful 60). 

Verificând hotărârea instanţei de apel din această perspectivă, Curtea constată că 
aceasta respectă, întru-totul, prevederile art.261 alin.1 pct.5 C.pr.civ. potrivit căruia, 
hotărârea se dă în numele legii şi va cuprinde: motivele de fapt şi de drept care au format 
convingerea instanţei, cum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor. 

Astfel, tribunalul a arătat pe larg care au fost considerentele de fapt şi de drept pentru 
care a admis în parte apelul declarat de pârâţi şi, consecutiv schimbării în întregime a 
sentinţei primei instanţe, cele pentru care a admis în parte, atât acţiunea principală a 
reclamanţilor, cât şi cererea reconvenţională a pârâţilor, precum şi motivele de fapt şi de 
drept pentru care a înlăturat apărările invocate de reclamanţi. 
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Cu privire la aspectele mai sus menţionate care, în opinia reclamanţilor recurenţi, nu 
au fost analizate de către tribunal, Curtea constată că în paginile 7,8,9 a deciziei recurate se 
face trimitere amplă şi exhaustivă  la toate probele care au fost administrate de părţi şi care 
au fost analizate coroB.t astfel încât tribunalul a stabilit care este adevărata stare de fapt 
dintre părţile litigante, precum şi considerentele de drept pentru care, atât explicit, cât şi 
implicit, a înlăturat apărările reclamanţilor. 

Astfel, tribunalul a reţinut incidenţa HCL Baia Mare nr.422/24.09.2001 şi HCL Baia 
Mare nr.471/29.10.2001 , a analizat situaţia juridică a imobilului teren cu nr.top.4448/6 
înscris iniţial în CF nr.6751 Baia Mare în proprietatea Municipiului Baia Mare; contractele 
de vânzare cumpărare încheiate atât de reclamanţi, cât şi de pârâţi, în calitate de 
cumpărători, cu Municipiul Baia Mare în calitate de vânzător; schiţele de dezmembrare 
vizate de OJCGC  Maramureş cu nr.666/06.03.2002 şi nr.1168/18.04.2002; decizia civilă 
nr.1208/2002 a Curţii de Apel Cluj; concluziile rapoartelor de expertiză topografică şi 
motivele pentru care a înlăturat  concluziile rapoartelor de expertiză care nu erau apte să 
ducă la dezlegarea pricinii. 

Oricum, modalitatea în care, în considerentele unei hotărâri judecătoreşti se face 
trimitere la o anumită probă, ori se analizează o anumită probă, nu atrage incidenţa în cauză 
a dispoziţiilor art. 304 pct. 7 C.pr.civ., aşa cum nefondat apreciază reclamanţii recurenţi ci, 
din perspectiva actualei reglementări legale a recursului, o astfel de împrejurare se 
circumscrie exclusiv unor critici de netemeinicie a hotărârii recurate, iar nu de nelegalitate a 
acesteia. 

Drept urmare, Curtea constată că instanţa de apel a soluţionat fondul cauzei, decizia 
recurată răspunde pe deplin exigenţelor art.261 alin.1 pct.5 C.pr.civ. astfel că acest motiv de 
recurs este neîntemeiat, iar în aceste condiţii nu sunt aplicabile dispoziţiile art.312 alin.61 
C.pr.civ., nefiind incident niciun motiv de casare a hotărârii atacate.  

Art.304 pct.8 C.pr.civ. statuează că, modificarea sau casarea unor hotărâri se poate 
cere în următoarele situaţii, numai pentru motive de nelegalitate, atunci când instanţa, 
interpretând greşit actul juridic dedus judecăţii, a schimbat natura ori înţelesul lămurit  şi 
vădit neîndoielnic al acestuia.    

Motivul de nelegalitate reglementat de art.304 pct.8 C.pr.civ. invocat de reclamanţii 
recurenţi trebuie să precizeze în mod concret care este actul interpretat în mod greşit sau 
pretins denaturat de către instanţa de judecată şi în ce constă denaturarea lui, o simplă 
afirmaţie făcută în acest sens sau indicarea textului legal  nefiind suficiente pentru a decide 
modificarea hotărârii recurate. 

Denaturarea actului înţelesului actului juridic are loc atunci când concluziile 
instanţelor de fond deduse din interpretarea actului sunt în mod evident eliminate şi 
contrazise prin sensul clar şi vădit neîndoielnic al termenilor şi conţinutului actului 
interpretat. 

Prin urmare, Curtea constată că motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.8 C.pr.civ. 
a fost invocat de reclamanţi în mod formal, fără ca acesta să dezvolte în vreun mod critica 
de nelegalitate raportat la vreun act juridic pretins interpretat greşit de către instanţa 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 
motivele de nelegalitate prevăzute de art.304 pct.9 C.pr.civ. 

Astfel, reclamanţii recurenţi arată că, în mod greşit, tribunalul nu a reţinut puterea de 
lucru judecat a considerentelor deciziei civile nr. 1208/29 mai 2002 a Curţii de Apel Cluj, 
pronunţată în dosarul nr. 1343/2002. 

Prin sentinţa civilă nr.7088/20.12.2000 a Judecătoriei Baia Mare, s-a respins acţiunea 
civilă  intentată de reclamantul T.T. în contradictoriu cu pârâţii B.I., B. M., I.A., G.V., G.A., 
M.R.,  P.I., N.C. şi PRIMĂRIA MUN.BAIA MARE având ca obiect constituirea unui drept 
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de servitute de trecere pe terenul situat între spatele casei reclamantului şi spatele caselor 
pârâţilor  şi obligarea pârâţilor la retragerea gardului ridicat în urmă cu 30 de ani. 

Această hotărâre judecătorească a rămas definitivă prin decizia civilă 
nr.1169/19.10.2001 a Tribunalului Maramureş, ca urmare a respingerii apelului 
reclamantului şi irevocabilă, prin decizia civilă nr. 1208/29 mai 2002 a Curţii de Apel Cluj, 
pronunţată în dosarul nr. 1343/2002, ca urmare a respingerii recursului reclamantului (f.76-
81 vol.I dosar apel). 

În considerentele deciziilor mai sus arătate, s-a stabilit că  „Terenul în litigiu a trecut 
în proprietatea municipiului Baia Mare în temeiul art.36 alin.1 din Legea nr.18/1991. … . 
Din moment ce  municipiul Baia Mare, proprietarul terenului pe care se află situat gardul în 
litigiu, nu a solicitat intimaţilor să îşi retragă gardurile, nu există nici un motiv întemeiat 
pentru a se dispune acest lucru la cererea reclamantului, care nu justifică nici măcar un drept 
de folosinţă asupra acestui teren, numai pentru că şi-a construit casa în spatele căreia doreşte 
să aibă acces pe un alt amplasament decât cel aprobat. Gardul în litigiu a fost amplasat cu 
mulţi ani în urmă, înainte ca reclamantul să–şi fi construit casa , iar dacă reclamantul nu are 
acces la cele două garaje construite în spatele casei sale, pentru aceasta este vinovat  chiar 
el, întrucât nu şi-a amplasat  construcţia pe parcela aprobată cu nr.top.4448/10 din CF 
nr.10272 Baia Mare şi cu respectarea limitelor precizate în certificatul de regim şi de 
aliniere nr.8/22.04.1990, iar nu intimaţii. …. Din ansamblul probelor administrate în cauză, 
a rezultat insă că terenul pe care este construit gardul, înainte ca reclamantul să îşi fi ridicat 
casa, nu este proprietatea acestuia si nici nu are vreun drept de folosinţă asupra lui. Cererea 
lui de demolare a gardului şi de instituire a unui drept de servitute de trecere, a fost corect 
respinsă ca nefondata, deoarece însuşi reclamantul nu şi-a amplasat construcţia pe parcela 
aprobată în acest scop, cu nr. top 4448/10 din CF nr. 10272 Baia Mare, si nici conform 
certificatului de regim si aliniere. Or. nimeni nu poate invoca propria lui culpă, pentru a 
obţine protecţia unui drept." 

Potrivit art.1201 C.civ., este lucru judecat atunci când a doua cerere în judecată are 
acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi, făcută de ele şi în 
contra lor în aceeaşi calitate. 

Premisa efectului negativ al puterii lucrului judecat este, la fel ca în cazul efectului 
pozitiv, existenţa unei hotărâri judecătoreşti  înzestrată cu puterea lucrului judecat. 

Efectul negativ al puterii lucrului judecat al unei hotărâri judecătoreşti dobândeşte 
concreteţe în cursul unei  judecăţi ulterioare dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii 
cumulative: identitate de obiect, identitate de cauză şi identitate de părţi, aceleaşi elemente 
care configurează cererea de chemare în judecată. 

În speţă, nu sunt îndeplinite cumulativ aceste cerinţe legale, aşa cum bine au 
remarcat reclamanţii prin memoriul de recurs întrucât deşi există doar o identitate parţială 
între părţi, nu există identitate de obiect şi de cauză între cererea de chemare în judecată care 
a format obiectul dosarului nr. 1343/2002 al Curţii de Apel Cluj, cererea de chemare în 
judecată a reclamanţilor şi cererea reconvenţională a pârâţilor din prezenta cauză. Obiectul 
cererii din dosarul nr. 1343/2002 al Curţii de Apel Cluj a constat în constituirea unui drept 
de servitute de trecere pe terenul situat între spatele casei pârâtului T.T.  şi spatele caselor 
reclamanţilor  şi obligarea acestora la retragerea gardului ridicat în urmă cu 30 de ani pentru 
motivul că pârâtul nu are acces la cele două garaje construite în spatele casei sale, iar 
obiectul cererilor pendinte îl constituie stabilirea liniei de hotar dintre terenurile aflate în 
proprietatea părţilor şi revendicarea de către pârâţi a terenului ocupat fără nici un drept de 
către reclamanţi. 

Efectul pozitiv al lucrului judecat  se manifestă ori de câte ori în litigiul ce poartă 
între aceleaşi părţi sunt dezbătute consecinţe juridice  decurgând dintr-o chestiune litigioasă 
tranşată irevocabil printr-o hotărâre anterioară. 
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Sub aspect subiectiv, efectul pozitiv al lucrului judecat presupune în toate cazurile, 
fără excepţie, condiţia identităţii de părţi în cele două pricini.  

Cerinţele de natură obiectivă ale efectului negativ al lucrului judecat – identitatea de 
obiect şi identitatea de cauză între cele două cereri – nu pot fi reţinute în cazul efectului 
pozitiv. Esenţială este constatarea jurisdicţională înfăptuită într-o cauză purtând între 
aceleaşi părţi, invocată într-un nou proces, între aceleaşi părţi, având ca obiect sau/şi o cauză 
deosebită, dar conexă cu problema litigioasă dezlegată, în sensul că rezolvarea dată prin 
hotărârea înzestrată cu puterea lucrului judecat este determinantă în soluţionarea celei de-a 
doua cereri. 

Din această perspectivă Curtea constată că între cele două cereri de chemare în 
judecată nu  există  identitate de părţi  întrucât în procesul pendinte nu a fost chemată în 
judecată  PRIMĂRIA MUN.BAIA MARE. 

Mai mult decât atât, problema litigioasă tranşată irevocabil prin decizia civilă nr. 
1208/29 mai 2002 a Curţii de Apel Cluj este soluţia de respingere dată capătului de cerere 
având ca obiect obligarea reclamanţilor  la retragerea gardului amplasat pe terenul aflat în 
proprietatea Mun. Baia Mare, la momentul soluţionării procesului. Între această chestiune 
litigioasă dezlegată şi obiectul cererilor pendinte nu există nicio legătură de conexitate 
întrucât elementele de fapt avute în vedere în primul proces sunt esenţial diferite de cele din 
procesul pendinte astfel că respingerea petitului de obligare a reclamanţilor la retragerea 
gardului nu este determinant pentru stabilirea liniei de hotar reală dintre terenurile aflate în 
proprietatea părţilor şi revendicarea suprafeţelor de teren ocupate de reclamanţi fără drept, la 
momentul introducerii prezentelor cereri de chemare în judecată. 

În acest sens, în mod corect tribunalul a stabilit că împrejurarea reţinută în decizia 
civilă nr. 1208/29 mai 2002 a Curţii de Apel Cluj referitoare la faptul că pârâţii nu şi-au 
amplasat construcţia pe parcela aprobată  cu nr.top 4448/10 din CF nr. 10272 Baia Mare şi 
nici conform certificatului de regim de aliniere este lipsită de relevanţă sub aspectul stabilirii 
liniei de hotar căci, aşa cum rezultă din raportul de expertiză întocmit de ing. Z.I., după 
completarea probaţiunii, poziţia construcţiei casă a  pârâţilor a fost translatată  faţă de cea 
proiectată şi autorizată în direcţia E-V (în lateral) ocupând parţial şi din nr. top. 4398/6/1 şi 
4397/1, iar nu N-S, astfel încât distanţa dintre gardul de beton şi construcţia realizată nu s-a 
modificat faţă de varianta proiectată şi autorizată (f.83,84 vol. III). De altfel, constatarea 
jurisdicţională la care fac referire reclamanţi recurenţi privind amplasarea casei pârâţilor nu 
este relevantă de vreme ce HCL nr. 422/24.09.2001 modificată prin HCL nr.471/29.10.2001  
a aprobat retragerea gardului existent realizat de reclamanţi până la distanţa de 3,5 m faţă de 
ultima treaptă imobilului pârâţilor aşa cum există în realitate, iar nu cum a fost proiectat. 

Motivul de recurs comun al părţilor referitor la faptul că atât petitul de grăniţuire, cât 
şi cel de revendicare sunt nelegal soluţionate de instanţa de apel, în opinia Curţii, nu este 
fondat pentru argumentele ce urmează a fi expuse. 

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

Acest text legal consacră un drept subiectiv real şi o obligaţie corelativă de a face, 
ambele cu caracter de reciprocitate – create de vecinătate - în temeiul căruia proprietarul sau 
orice persoană care are un drept real asupra unui fond limitrof poate pretinde vecinului său 
fixarea liniei comune de hotar ce separă fondurile învecinate şi marcarea acestora prin 
semne materiale. 

Această entitate – drept şi obligaţie – denumită grăniţuire se constituie într-un atribut 
esenţial al dreptului de proprietate şi se valorifică, prin justiţie, sub forma acţiunii în 
grăniţuire, acţiune ce are ca obiect delimitarea proprietăţii.  

Acţiunea în grăniţuire are ca obiect restabilirea hotarului real, ceea ce înseamnă o 
operaţie de reconstituire, declarativă de drepturi. 
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Cu toate că atât acţiunea în revendicare imobiliară, cât şi acţiunea în grăniţuire au un 
caracter real – petitoriu – ele nu se confundă. Acţiunea în revendicare presupune contestarea 
dreptului de proprietate şi redobândirea posesiei asupra unei porţiuni precis determinate, 
ceea ce obligă pe reclamant să-şi dovedească dreptul său. În grăniţuire se aşează hotarul 
dintre fondurile limitrofe prin fixarea de semne vizibile, acţiunea fiind „un judicium duplex” 
în care fiecare dinte părţi are îndoitul rol de reclamant şi pârât, ceea ce presupune o situaţie 
egală cu privire la sarcina probei. 

Astfel, acţiunea în revendicare implică dovada dreptului de proprietate, pe când 
acţiunea în grăniţuire o exclude. Cu toate acestea, ambele acţiuni tind spre acelaşi rezultat, şi 
anume determinarea formei terenului care alcătuieşte obiectul dreptului de proprietate, al 
cărui contur este determinat, decisiv, prin linia hotarului despărţitor fixată prin semne 
vizibile. 

Nevoia de acurateţe juridică obligă la distincţia că, în acţiunea în grăniţuire, 
reclamantul nu are niciodată interesul ca instanţa să se pronunţe asupra existenţei dreptului 
de proprietate sau asupra altui drept real. Dacă el are acest interes, acţiunea sa este numai în 
revendicare, cu dubla finalitate de a se stabili dreptul real şi a fi aşezate hotarele. 
Dimpotrivă, dacă interesul reclamantului se circumscrie numai la reconstituirea liniei 
comune de hotar şi aşezarea unor semne care să o facă vizibilă, evident se va uza de o 
formulă procesuală simplă – acţiunea în grăniţuire – astfel încât instanţa nu are a se pronunţa 
şi asupra existenţei dreptului de proprietate. 

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

Reconstituirea hotarului real dintre terenurile aflate în proprietatea reclamanţilor şi a 
pârâţilor a implicat un probatoriu complex constând în administrarea probei cu înscrisuri, 
respectiv actele juridice de dobândire a dreptului de proprietate, schiţele de dezmembrare a 
imobilelor care au stat la baza întabulării dreptului de proprietate al părţilor, a probei cu 
martori, a interogatoriului, precum şi a probei cu expertizele tehnice topografice. 

În aceste sens, din vastul probatoriu administrat, tribunalul a statuat că prin HCL 
Baia Mare nr.422/24.09.2001, s-au  hotărât următoarele :    

Art.1. Se trece din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Baia 
Mare terenul aferent tramei stradale prevăzute prin detaliul de sistematizare nr. 7190/1985. 

Art.2. Se aprobă retragerea gardului existent, realizat de numiţii B. M., I.A., G.V., 
P.I. şi N.C., până la distanţa de 3 m faţă de ultima treaptă imobilului proprietate a 
numitului T.T. pentru realizarea accesului acestuia la garajele de la parterul imobilului. 

Art.3. Refacerea gardului pe noul aliniament se va realiza pe cheltuiala numitului 
T.T.. 

Art.4. Se aprobă vânzarea sau închirierea la cerere, a terenului proprietatea 
municipiului Baia Mare, situat de o parte sau de alta a gardului  amplasat în condiţiile art.2 
în favoarea proprietarilor riverani deţinători (f.259 -260 vol. II dosar apel) . 

Ulterior, prin HCL Baia Mare nr.471/29.10.2001, s-a modificat art.2 din HCL 
nr.422/24.09.2001, în sensul că s-a aprobat  retragerea gardului existent realizat de 
reclamanţi, până la distanţa de 3,5 m faţă de ultima treaptă a imobilului proprietatea 
pârâtului, pentru a realiza accesul acestuia la garajele de la parterul imobilului, restul 
dispoziţiilor din HCL nr.422/2001 fiind menţinute (f.261 vol. II dosar  apel).  

În temeiul HCL Baia Mare nr.422/24.09.2001 s-a  întocmit actul intitulat “Declaraţie 
de ieşire din indiviziune şi contract  de  vânzare cumpărare” autentificat de notar public 
V.B.M. sub nr. 747/11.03.2002 prin care  Municipiul Baia Mare, în calitate de proprietar 
înscris în C.F. nr. 6751 Baia Mare, a  parcelat nr. top. vechi 4448/6, teren în suprafaţă de 
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536 mp, în două imobile, cu nr. top. nou 4448/6/1 în suprafaţă de 92 mp şi nr. top nou 
4448/6/2 în suprafaţă de 444 mp. 

În baza schiţei de dezmembrare vizata de OJCGC Maramureş cu nr. 666/06.03.2002 
şi vizată spre neschimbare de Primăria Municipiului Baia Mare sub nr. 1160/28.12.2001, 
care face parte integrantă din contract, urmând ca aşa parcelate, imobilele să fie reîntabulate 
în aceleaşi coli funciare în favoarea sa (f.55-56, dosar 5503/2004) . 

Conform pct. III din acelaşi înscris autentic,  Municipiul Baia Mare, în baza HCL nr. 
422/24.09.2001, a vândut pârâtului T.T., printre altele,  şi terenul în suprafaţă de 92 mp.  
înscris în C.F. nr. 6751 Baia Mare, sub nr. top. nou 4448/6/1. 

Ulterior vânzării terenului cu nr. top. 4448/6/1 către pârâţi, s-a întocmit  de către 
inginer C.T. schiţa de dezmembrare vizată de Primăria Municipiului Baia Mare sub 
nr.288/16.04.2002 şi de OJCGC Maramureş sub nr. 1168/18.04.2002, prin care parcela cu 
nr. top. 4448/6/2 de 444 mp, rămasă în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, a fost 
împărţită în şase parcele noi nr. top.4448/6/2/1, 4448/6/2/2, 4448/6/2/3, 4448/6/2/4, 
4448/6/2/5 şi nr. top. 4448/6/2/6 (fila 151 dosar fond, fila 186 vol. I apel).  

 Tot în temeiul HCL 422/24.09.2001, parcelele nou formate cu nr. top. 4448/6/2/1, 
4448/6/2/2, 4448/6/2/4 şi  4448/6/2/5 au fost vândute de către Municipiul Baia Mare 
reclamanţilor B.I., B.M.D., M.R. şi P.I. prin contractul de vânzare cumpărare autentificat de 
notar public Corpadea Corina sub nr. 4256/21.11.2002,  iar parcela cu nr. top. 4448/6/2/6 a 
fost înstrăinată  reclamantei N.C., prin contractul de vânzare cumpărare autentificat de notar 
public C.S.  sub nr.2942/17.12.2002, iar  parcela nr. 4448/6/2/3 – numitului  I.A. I. prin 
contractul de vânzare cumpărare autentificat de notar public Corpadea Corina sub nr. 
1399/2003.  

 Aşadar, contrar susţinerilor reclamanţilor recurenţi, instanţa de apel a analizat în 
concret  efectele juridice produse de  HCL 422/24.09.2001 şi HCL nr.471/29.10.2001, 
Declaraţia de ieşire din indiviziune şi contract  de  vânzare cumpărare” autentificat de notar 
public V.B.M. sub nr. 747/11.03.2002, schiţa de dezmembrare vizata de OJCGC Maramureş 
cu nr. 666/06.03.2002, schiţa de dezmembrare vizată de OJCGC Maramureş sub nr. 
1168/18.04.2002, precum şi contractele de vânzare cumpărare prin care atât reclamanţii, cât 
şi pârâţii, au dobândit dreptul de proprietate asupra terenurilor învecinate de la acelaşi 
vânzător, Municipiul Baia Mare,  

În condiţiile în care niciuna dintre părţi nu a contestat legalitatea şi validitatea actelor 
juridice mai sus menţionate, acestea beneficiind de prezumţia legalităţii lor, Curtea constată 
că în mod legal, cu respectarea prevederilor art.480 şi urm. C.civ. şi cele ale art.584 C.civ., 
tribunalul a reţinut că imobilele terenuri învecinate ale părţilor s-au format prin manifestarea 
de voinţă a proprietarului înstrăinător, Municipiul Baia Mare, care le-a determinat 
configuraţia şi limitele, astfel că linia de hotar dintre proprietăţile părţilor nu poate fi decât 
aceea stabilită de proprietarul originar, cu prilejul dezmembrării imobilului cu nr. top.4448/6 
în nr. top. 4448/6/1 şi nr. top.  4448/6/2, respectiv linia de demarcaţie dintre cele două noi 
parcele rezultate din această primă dezmembrare, evidenţiată din punct de vedere tehnic în 
schiţa de dezmembrare nr. 666/06.03.2002 întocmită de inginer I.V., parte integrantă din 
declaraţia de parcelare.  

Această constatare a fost confirmată în toate rapoartele de expertiză întocmite în faza 
procesuală a apelului din care rezultă că, în cele două schiţe de dezmembrare, punctele 
extreme ale liniei de demarcaţie dintre imobilele cu nr. top. 4448/6/1 şi nr. top. 4448/6/2 au 
aceleaşi coordonate, iar linia despărţitoare se situează la sud de actualul gard de beton. 

Susţinerea pârâţilor recurenţi privitoare la faptul că soluţia care se impunea în cauză 
era aceea de stabilire a liniei de hotar  pe aliniamentul C – C prim  din Anexa 4 a 
suplimentului nr. 2 al raportului de expertiză întocmit de ing. Z.I. pentru că aceasta 
reprezintă linia de demarcaţie dintre proprietăţile părţilor stabilită prin voinţa proprietarului 
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iniţial, în vederea obţinerii rezultatului pentru care s-au adoptat hotărârile Consiliului Local 
Baia Mare şi anume, acela de a se putea realiza accesul la garajele situate în imobilul 
proprietatea pârâţilor., iar în subsidiar, stabilirea liniei de hotar pe aliniamentul A – A prim  
din  Anexa 4 a suplimentului nr. 2 al raportului de expertiză întocmit de ing. Z.I., nu poate fi 
primită. 

Aceasta deoarece tribunalul a  luat în considerare concluziile raportului de expertiză 
tehnică topografică întocmit şi completat la data de 10.05.2010  de exp. S.O. şi a stabilit 
linia de hotar, dintre imobilul teren proprietatea pârâţilor şi imobilele teren proprietatea 
reclamanţilor, pe aliniamentul  A-A marcat prin linia de culoare roşie pe planul de situaţie 
anexa 1 şi nu concluziile raportului de expertiză tehnică întocmit de ing. Z.I. (fila 31 vol. II 
dosar apel).  

Prin stabilirea acestei graniţe între terenurile învecinate şi ţinând seama de 
împrejurarea că reclamanţii folosesc terenurile până la gardul notat pe aliniamentul 
materializat de punctele 4,5,6,7,8,9,10, Tribunalul a constatat, însuşindu-şi concluziile 
aceluiaşi expert că reclamanţii folosesc din terenul pârâţilor suprafeţele de teren 
materializate în planul de situaţie din anexa nr. 1 prin haşuri de culoare neagră şi, în 
consecinţă, în temeiul art. 480 Cod civil, au fost obligaţi reclamanţii să lase pârâţilor în 
deplină proprietate, posesie şi folosinţă, următoarele suprafeţe de teren: B.I. şi B.M.F. - 7 
mp., B.M.D. şi  B.D. - 21 mp., I.A. I. şi I.M. – 18 mp., M.R. - 14 mp.,   P.V. – 14 mp. şi 
N.C. - 13 mp. 

Critica pârâţilor recurenţi privind încălcarea art. 6 parag. 1 din Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale prin luarea în considerare a 
raportului de expertiză întocmit de exp. ing. S.O., deşi concluziile acestuia au fost contestate 
nu poate fi luată în considerare. 

Pentru a fi în prezenţa încălcării art.6 parag.1 din Convenţie trebuie să se examineze 
dacă procedura în cauză, în ansamblul ei, inclusiv în privinţa administrării probelor, a avut 
un caracter echitabil 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis, într-o multitudine de soluţii de 
speţă, că textul art.6 parag.1 din Convenţie implică obligaţia tribunalului  de a proceda la un 
examen atent  al tuturor capetelor de cerere formulate de reclamant, al argumentelor şi 
cererilor de probă ale părţilor, având  a aprecia pertinenţa  acestora pentru decizia pe care el 
o va adopta.  

În acelaşi sens,  instanţa de contencios european, a statuat în mod constant că 
admisibilitatea, administrarea  şi pertinenţa probelor reprezintă probleme care au a fi 
reglementate de normele de drept intern, iar aprecierea lor aparţine instanţelor naţionale. 
Nicio dispoziţie a Convenţiei nu reglementează regimul probelor. 

Cu privire la o expertiză, Curtea a decis că respectarea principiului 
contradictorialităţii  şi a celorlalte exigenţe  ale unui proces echitabil se referă la faptul că 
toate dezbaterile  au loc în faţa unui tribunal. Esenţial este faptul ca părţile să participe în 
modalităţile adecvate la procedura contradictorie  în faţa tribunalului, prin discutarea 
conţinutului raportului de expertiză. 

Prin urmare, luarea în considerare a raportului de expertiză întocmit de exp. ing. 
S.O., în condiţiile în care concluziile acestuia şi răspunsul la obiecţiunile părţilor au fost 
puse în discuţia contradictorie a părţilor, contrar opţiunii pârâţilor pentru raportul de 
expertiză întocmit de ing. Z.I., nu încalcă art.6 parag.1 din Convenţie. 

Critica pârâţilor recurenţi referitoare la modul de soluţionare a petitului privind 
cheltuielile de judecată este apreciată de Curte ca neîntemeiată. 

Astfel, potrivit art. 274 alin. 1 C.pr.civ., partea care cade în pretenţii va fi obligată, la 
cerere, să plătească cheltuielile de judecată. 
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Din interpretarea acestui text legal rezultă că temeiul acordării cheltuielilor de 
judecată constă în culpa procesuală a părţii care a pierdut procesul.  

Conform art.276 C.pr.civ., atunci când pretenţiile fiecărei părţi au fost încuviinţate 
numai în parte, instanţa va aprecia în ce măsură fiecare dintre ele poate fi obligată la plata  
cheltuielilor de judecată, putând face compensarea lor. 

Este adevărat că art. 584 teza II C.civ. prevede următoarele: „cheltuielile grăniţuirii 
se vor face pe jumătate” însă aceste cheltuieli sunt acelea necesare pentru trasarea limitelor 
în modul decis de instanţa de judecată şi nu cheltuielile de judecată suportate de părţi pentru 
soluţionarea acţiunii în grăniţuire. 

În consecinţă, acest text legal stabileşte faptul că doar cheltuielile grăniţuirii se reduc 
la jumătate astfel încât cheltuielile de judecată efectuate de către părţi pentru soluţionarea 
unei acţiuni civile având ca obiect grăniţuirea unor terenuri învecinate se suportă de către 
partea care a pierdut procesul având în vedere culpa procesuală a acesteia. 

 În prezenta cauză în mod legal tribunalul a aplicat prevederile art.276 C.pr.civ 
întrucât atât pretenţiile reclamanţilor, cât şi cele ale pârâţilor, au fost încuviinţate în parte, 
atât la fond, cât şi în apel, iar acestea au suportat deopotrivă costul expertizelor efectuate în 
cauză, motiv pentru care a compensat cheltuielile de judecată ale acestora.  

Pentru aceste considerente de drept, Curtea constată că în speţă nu sunt îndeplinite 
cerinţele prevăzute de art.304 pct.7, pct.8 şi pct.9, art. 312 alin. 61 C.pr.civ. astfel încât în 
temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ., va respinge recursurile declarate de reclamanţii B.I., B.M.F., 
B.M.D., B.D., P.D., P.V. şi N.C. şi intervenienta în nume propriu I.M., respectiv, de pârâţii 
T.T. şi T.M. împotriva deciziei civile nr. 222/A din 29 mai 2014 a Tribunalului Maramureş 
pronunţată în dosar nr. .../100/2006, pe care o menţine ca fiind legală. 

 
 

Obligarea la predarea suprafeţei de 11 mp (în cadrul acţiunii în grăniţuire) şi 
rectificarea cărţii funciare, tot cu privire la suprafaţa de 11 mp. Pierderea de 

două ori a suprafeţei de 11 mp. Nelegalitate 

 Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1201 din 7 octombrie 2014  
I.Prin acţiunea civilă formulată de reclamanta S.C. A.I.E. S.R.L. în contradictoriu cu 

pârâţii P.N. şi S.C. I. S.R.L. s- a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa 
să stabilească linia de hotar care desparte proprietăţile pârâţilor de proprietatea 
reclamantei situată în Cluj-Napoca, str. O. f.n. evidenţiată în CF nr. 2971 Someşeni, având 
nr. top 48-51/2/17/1 „loc de casă în intravilan”, în suprafaţă de 4.000 mp, cu obligarea 
pârâţilor în solidar la plata cheltuielilor de judecată. 

La termenul de judecată din data de 17.11.2010, reclamanta a depus la dosar o 
extindere şi o precizare de acţiune prin care a introdus în cauză în calitate de pârâţii pe 
numiţii P.M., P.A., N.D. şi M.S. şi prin care a precizat petitul acţiunii introductive de 
instanţă în sensul că solicită să se stabilească linia de hotar care desparte imobilul 
proprietatea sa situat în Cluj-Napoca, str. O. f.n. evidenţiat în CF nr. 2971 Someşeni, având 
nr. top 48-51/2/17/1, în suprafaţă de 4.000 mp de imobilul evidenţiat în CF nr. 2004 
Somşeni, nr. top 48-51/1/2/1, proprietatea pârâţilor P.A., P.N. şi soţia P.M., P.A., N.D., 
M.S. şi de imobilul evidenţiat în CF 1872 Someşeni, nr.top.  48-51/2/2/1, proprietatea 
tabulară a pârâtei S.C. I.E. S.R.L., cu cheltuieli de judecată. 

Ulterior depunerii raportului de expertiză topografică efectuată în cauză, la 
termenul de judecată din data de 20.03.2013, reclamanta a depus o nouă precizare de 
acţiune prin care a solicitat  instanţei stabilirea liniei de hotar ce desparte imobilul 
proprietatea reclamantei situat în Cluj-Napoca, str. O. f.n. evidenţiat în CF nr. 2971 
Someşeni, având nr. top 48-51/2/17/1 de imobilul proprietatea pârâtei S.C. I.E. S.R.L. 
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evidenţiat în CF 1872 Someşeni, nr.top.48-51/2/2/1, CF nou 267639 Cluj-Napoca, nr. 
cadastral 267639, obligarea pârâtei S.C. I.E. S.R.L. să-i recunoască dreptul de proprietate 
şi să îi lase în deplină proprietate şi posesie terenul în suprafaţă de 11 mp evidenţiat în 
raportul de expertiză întocmit în cauză, obligarea pârâtei S.C. I.E. S.R.L. să demoleze 
gardul despărţitor dintre proprietăţile lor sau să îl mute de pe terenul proprietatea 
reclamantei pe proprietatea sa, iar în caz de refuz să fie reclamata autorizată să demoleze 
sau să mute gardul pe cheltuiala pârâtei. ( fila 195 ). 

Ulterior, reclamanta a mai depus o extindere de acţiune , extinzându-şi acţiunea şi 
faţă de pârâta B.C.R., solicitând  rectificarea înscrisurilor din CF nr. 267639 Cluj-Napoca, 
nr. cad. 267639-C4 şi din CF vechi 1872 Someşeni, nr. top vechi 48-51/2/2/1, proprietar 
tabular pârâta S.C. I.E. S.R.L., în sensul reducerii suprafeţei de teren de la suprafaţa de 
1.450 mp la suprafaţa redusă cu cei 11 mp proprietatea reclamantei respectiv la suprafaţa 
de 1.439 mp. 

II. Prin Sentinţa civilă nr. 10052 din 26.06.2013 pronunţată de Judecătoria Cluj-
Napoca în dosarul nr. ... s-a admis în parte acţiunea civilă formulată, extinsă şi precizată de 
reclamanta S.C. A.I.E. S.R.L. cu în contradictoriu cu pârâţii S.C. I. S.R.L. N.D. M.S. P.N. 
P.A. şi P.M., BCR S.A. – BCR Sucursala jud. Cluj, având ca obiect grăniţuire.  

 S-a stabilit linia de hotar ce desparte imobilul proprietatea reclamantei situat în 
mun. Cluj-Napoca, str. O. f.n., înscris în CF 2971 Someşeni, nr.top.48-51/2/17/1 de imobilul 
proprietatea pârâtei S.C. I.E. S.R.L. înscris în CF 1872 Someşeni, nr.top.48-51/2/2 ( CF nou 
267639 Cluj-Napoca, nr.cad.267639 ) pe linia cuprinsă între punctele 9-11 din anexa 4 din 
raportul de expertiză efectuat în cauză de expert S.D.. 

 A fost obligată pârâta S.C. I.E. S.R.L. să recunoască dreptul de proprietate şi să lase 
în deplină proprietate şi posesie reclamantei terenul în suprafaţă de 11 mp. 

 A fost obligată pârâta S.C. I.E. S.R.L. să demoleze gardul despărţitor dintre cele 
două proprietăţi sau să îl mute de pe terenul proprietatea reclamantei pe terenul 
proprietatea sa. 

 S-a dispus rectificarea înscrierilor din CF 267639 Cluj-Napoca, nr. cad. 267639, 
267639-C4 şi din CF vechi 1872 Someşeni, nr.top.48-51/2/2/1 în sensul reducerii suprafeţei 
de la cea înscrisă de 1.450 mp la cea reală de 1.439 mp. 

 S-a respins ca neîntemeiată acţiunea civilă precizată formulată în contradictoriu cu 
pârâţii P.M., P.A., N.D., M.S. şi P.N.. 

 A fost respins ca prematur formulat capătul de cerere privind autorizarea 
reclamantei de a muta gardul despărţitor dintre proprietatea sa şi proprietatea pârâtei S.C. 
I.E. S.R.L., pe cheltuiala pârâtei S.C. I.E. S.R.L..  

 A fost obligată pârâta S.C. I.E. S.R.L. la plata către reclamantă a sumei de 
13.124,45 lei cu titlu de cheltuieli de judecată – taxă judiciară de timbru, timbru judiciar, 
onorariu avocaţial şi onorariu de expert. 

 Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
 Potrivit extrasului de carte funciară, imobilul reclamantei este înscris în CF nr. 2971 

Someşeni, având nr. top. 48-51/2/17/1 în suprafaţă de 4.000 mp, fiind situat administrativ în 
mun. Cluj-Napoca, str. O. f.n., jud. Cluj. ( filele 38-39 ). 

 Imobilul înscris în CF  de imobilul evidenţiat în CF nr. 2004 Someşeni, nr. top 48-
51/1/2/1 în suprafaţă de 1.200 mp, teren cu construcţii şi grădină situat în str. T. nr.95 are ca 
proprietari pe pârâţii P.A., P.N. şi soţia P.M., P.A., N.D. şi M.S.. ( filele 40-44 ). 

 Imobilul evidenţiat în CF 1872 Someşeni, nr.top.48-51/2/2/1 situat în str. T. nr.97, 
format din corp I şi corp II şi o suprafaţă de 1.450 mp are ca proprietar tabular pe pârâta 
S.C. I.E. S.R.L., fiind grevat de dreptul de ipotecă, respectiv interdicţia de înstrăinare, 
grevare, închiriere, dezmembrare, lipire, construire, demolare, restructurare şi amenajare şi 
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asupra construcţiilor viitoare în favoarea B.C.R. S.A., respectiv B.C.R. Sucursala Jud. Cluj.( 
fila 37 )  

 În vederea reglementării situaţiei juridice a imobilelor aflate în litigiu şi pentru 
determinarea liniei de hotar dintre acestea, în cauză s-a dispus efectuarea unei expertize 
topografice de către expert S.D. 

 Conform constatărilor expertului şi concluziilor raportului de expertiză topografică, 
se reţine că imobilul proprietatea reclamantei se identifică cu nr.top.48-51/2/17/1 înscris în 
CF vechi 2971 Someşeni ( nr.nou 274308 Cluj ) cu suprafaţa înscrisă în acte de 4.000 mp. 

 Imobilul proprietatea pârâţilor P.A., P.N. şi soţia P.M., N.D. şi M.S., situat pe str. T. 
nr.95, se regăseşte în urma dezlipirilor în trei cărţi funciare – CF vechi 2004 Someşeni ( 
nr.nou 268489 ), nr.top.48-51/1/2/1 în suprafaţă de 1.200 mp având ca proprietari conform 
susţinerilor expertului per P.N. şi soţia P.M. ca bun comun în cotă de 40/384 a parte, P.N. şi 
soţia P.M. ca bun comun în cotă de 215/384 a parte şi N.D., M.S. şi P.N. – toţi în cotă de 
129/384 a parte. ( fila 146 din dosar – fila 2 din raportul de expertiză ); CF vechi 3056 
Someşeni ( nr.nou 276867 ( nr.top.48-51/1/2/2 în suprafaţă de 875 mp gradină în str. T. 
nr.95 având ca proprietari pe P.N. şi soţia P.M. ca bun comun şi CF vechi 3057 Someşeni ( 
nr.nou 274218 ), nr.top.48-51/1/2/3 cu suprafaţa de 805 mp grădină în str. T. nr.95 având ca 
proprietari pe P.N. în cotă de 1/8 a parte, N.D. în cotă de 1/8 a parte, M.S. în cotă de 1/8  
parte şi P.N. şi P.M. ca bun comun în cotă de 5/8 a parte. 

 Imobilul situat administrativ la nr.97, proprietatea pârâtei S.C. I.E. S.R.L. se 
identifică în CF vechi 1872 Someşeni ( nr.nou 267639 Cluj-Napoca ), nr. cad. 267639 su 
suprafaţa înscrisă de 1.450 mp. 

 Pentru a răspunde la obiectivele stabilite de către instanţă, expertul a arătat că a 
studiat planurile topo cadastrale şi lucrările topografice realizate asupra imobilelor din zonă, 
precum şi a celor învecinate. Din măsurătorile realizate la faţa locului, expertul a constatat 
că imobilul proprietatea pârâtei S.C. I.E. S.R.L. cu nr. cad. 267639 are o suprafaţă mai mare 
decât cea înscrisă în acte cu 23 mp, în timp ce imobilele proprietatea reclamantei au o 
suprafaţă mai mică cu 15 mp, respectiv 36 mp. Totodată, a constatat că mejdia actuală are o 
curbură mai pronunţată în zona punctelor 7 şi 8, iar între punctele 9 şi 10 face un cot de 0,9 
cm de la aliniamentul tuturor celorlalte împrejmuiri din zonă spre imobilul reclamantei. 

 Pentru a identifica amplasamentul iniţial al mejdiei, expertul a suprapus măsurătorile 
efectuate la faţa locului cu planul de carte funciară veche, unde mejdia în cauză este o lini 
dreaptă pe zona aflată în litigiu, iar pentru a se reface linia de mejdie conform planului de 
CF vechi, a stabilit că este nevoie ca limitele proprietăţilor vecinilor să fie deplasate astfel: 
punctul 5 cu 11 cm spre nord, punctul 6 cu 34 cm spre sud, punctul 7 cu 65 cm spre sud, 
punctul 8 cu 69cm spre sud, punctul 10 cu 1,13 m spre sud, iar punctele 11 şi 12 rămân aşa 
cum sunt reprezentate de împrejmuiri. 

 După deplasarea punctelor, mejdia va reveni o linie dreaptă, iar diferenţa dintre 
suprafaţa din acte şi cea din măsurători va tinde spre zero. 

 În concluzie, expertul a stabilit că imobilul proprietatea pârâţilor P.N. şi soţia P.M., 
N.D., M.S., nu ocupă nici o suprafaţă din imobilul proprietatea reclamantei. 

 Însă, privitor la imobilul proprietatea pârâtei S.C. I. E. S.R.L., a statuat că aşa cum 
este dispus gardul în prezent, pe mejdia cu terenul aflat sub nr.top.48-51/2/17/1, ocupă o 
suprafaţă de 11 mp din proprietatea reclamantei. 

 Faţă de concluziile raportului de expertiză, instanţa de fond a apreciat că acţiunea 
civilă formulată, extinsă şi precizată de către reclamanta S.C. A.I.E. S.R.L. este întemeiată 
doar în parte, urmând ca în baza art.584 C.civ. să o admită în această măsură. 

 Pe cale de consecinţă, a stabilit linia de hotar ce desparte imobilul proprietatea 
reclamantei situat în mun. Cluj-Napoca, str. O. f.n., înscris în CF 2971 Someşeni, nr.top.48-
51/2/17/1 de imobilul proprietatea pârâtei S.C. I.E. S.R.L. înscris în CF 1872 Someşeni, 
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nr.top.48-51/2/2 ( CF nou 267639 Cluj-Napoca, nr.cad.267639 ) pe linia cuprinsă între 
punctele 9-11 din anexa 4 din raportul de expertiză efectuat în cauză de expert S.D.. 

 Totodată, în baza art.480 C.civ. a obligat pârâta S.C. I.E. S.R.L. să recunoască 
dreptul de proprietate şi să lase în deplină proprietate şi posesie reclamantei terenul în 
suprafaţă de 11 mp. 

 În temeiul art.1073-1077 C.civ. a obligat pârâta S.C. I.E. S.R.L. să demoleze gardul 
despărţitor dintre cele două proprietăţi sau să îl mute de pe terenul proprietatea reclamantei 
pe terenul proprietatea sa. 

 În baza art.33 din Legea nr.7/1996 rep. s-a dispus rectificarea înscrierilor din CF 
267639 Cluj-Napoca, nr. cad. 267639, 267639-C4 şi din CF vechi 1872 Someşeni, 
nr.top.48-51/2/2/1 în sensul reducerii suprafeţei de la cea înscrisă de 1.450 mp la cea reală 
de 1.439 mp. 

 Întrucât din concluziile raportului de expertiză efectuat în cauză nu rezultă ca pârâţii 
P.M., P.A., N.D., M.S. şi P.N. să încalce proprietatea reclamantei, în baza art.1169 C.civ. 
raportat la art.480 şi 584 C.civ. instanţa de fond a respins ca neîntemeiată acţiunea civilă 
precizată formulată în contradictoriu cu pârâţii. 

 Privitor la capătul de cerere privind autorizarea reclamantei de a muta gardul 
despărţitor dintre proprietatea sa şi proprietatea pârâtei S.C. I.E. S.R.L., pe cheltuiala pârâtei 
S.C. I.E. S.R.L., în analizarea admisibilităţii acestuia trebuie pornit de la prevederile 
art.5802 C.proc.civ. 

 Astfel, art.5802 C.proc.civ. prevede că „Dacă debitorul refuză să îndeplinească o 
obligaţie de a face cuprinsă într-un titlu executoriu, în termen de 10 zile de la primirea 
somaţiei, creditorul poate fi autorizat de instanţa de executare, prin încheiere irevocabilă, 
dată cu citarea părţilor, să o îndeplinească el însuşi sau prin alte persoane, pe cheltuiala 
debitorului.” 

 Rezultă deci că pentru a fi admisibilă solicitarea reclamantei de a fi autorizată să 
procedeze la mutarea gardului pe cheltuiala pârâtei, este necesar ca înainte de toate să obţină 
un titlu executoriu prin care se stabileşte în sarcina pârâtei obligaţia de a face ( de a muta 
gardul ) şi abia apoi în cazul în care pârâta refuză să aducă la îndeplinire obligaţia stabilită în 
sarcina sa, reclamanta în calitate de creditor a obligaţiei să solicite instanţei de executare să 
fie autorizată la mutarea gardului. 

 Deci, instanţa de fond a reţinut că capătul de cerere privind autorizarea reclamantei 
de a muta gardul despărţitor dintre proprietatea sa şi proprietatea pârâtei S.C. I.E. S.R.L., pe 
cheltuiala pârâtei S.C. I.E. S.R.L. este prematur formulat, urmând a-l respinge ca atare. 

 Văzând dispoziţiile art-274-276 C.proc.civ., instanţa, apreciind că pârâta S.C. I.E. 
S.R.L. este în culpă procesuală, aceasta a fost obligată la plata către reclamantă a sumei de 
13.124,45 lei cu titlu de cheltuieli de judecată – taxă judiciară de timbru, timbru judiciar, 
onorariu avocaţial şi onorariu de expert. 

III. Prin decizia civilă nr. 379 din 28.05.2014 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosar 
nr. ... s-a respins ca nefondat apelul promovat de către pârâta SC I.E. SRL în contra 
Sentinţei civile nr. 10052 din 26.06.2013 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în 
prezentul dosar nr. ..., pe care a menţinut-o în totul. 

A fost obligat apelantul să plătească intimatei SC A.I.E. SRL suma de 500 lei, 
cheltuieli de judecată în apel. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele: 
 Deşi expusă pe larg, prima critică adusă sentinţei apelate  se referă la modul în care 

s-a administrat şi ulterior s-a interpretat de către prima instanţă proba cu expertiza tehnică în 
specialitatea topografie. 

 Această critică nu a putut fi primită ca fiind fondată pentru argumentele ce vor fi 
expuse în continuare: 
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 În cuprinsul raportului de expertiză (filele 142-152 din dosarul de primei instanţe) s-
a menţionat că  imobilul pârâtei apelante SC I.E. SRL, cu nr.cadastral atribuit 267639 are o 
suprafaţă  măsurată mai mare decât cea înscrisă în acte cu 23 mp, în timp ce imobilele 
reclamantei au suprafeţe mai mici cu 15 mp, respectiv 36 mp  faţă de cele înscrise în actele 
de proprietate. 

 Totodată, contrar opiniei exprimate de către apelantă potrivit căreia  expertul trebuia 
să verifice şi să constate  vechile mejdii între proprietăţi, tribunalul a constatat, verificându-
se raportul de expertiză, că  expertul precizează în mod explicit că pentru a putea răspunde 
obiectivelor stabilite a studiat  planurile  topo cadastrale  şi lucrările topografice realizate de 
zona imobilelor în cauză şi a celor învecinate. 

 În acelaşi timp domnul expert a  relevat neechivoc că pentru a identifica 
amplasamentul iniţial al mejdiei ce desparte  proprietăţile  reclamantei de cele  ale vecinilor 
situaţi pe strada T.  a suprapus  măsurătorile efectuate la faţa locului cu planul de carte 
funciară veche, unde mejdia este o linie dreaptă pe zona  aflată acum în litigiu. 

 Astfel, în mod pertinent prima instanţă a remarcat că, având în vedere concluziile 
raportului de expertiză, pentru a se reface linia de mejdie conform planului de CF vechi,  
este nevoie ca limitele proprietăţilor vecinilor să fie deplasate astfel: punctul 5 cu 11 cm spre 
nord, punctul 6 cu 34 cm spre sud, punctul 7 cu 65 cm spre sud, punctul 8 cu 69cm spre sud, 
punctul 10 cu 1,13 m spre sud, iar punctele 11 şi 12 rămân aşa cum sunt reprezentate de 
împrejmuiri. 

 Acelaşi expert a precizat în cuprinsul lucrării că după deplasarea punctelor, mejdia 
va reveni o linie dreaptă, iar diferenţa dintre suprafaţa din acte şi cea din măsurători va tinde 
spre zero. 

 Domnul expert  a stabilit că imobilul proprietatea pârâţilor P.N. şi soţia P.M., N.D., 
M.S., nu ocupă nici o suprafaţă din imobilul proprietatea reclamantei, însă, privitor la 
imobilul proprietatea pârâtei S.C. I. E. S.R.L., a statuat că aşa cum este dispus gardul în 
prezent, pe mejdia cu terenul aflat sub nr.top.48-51/2/17/1, ocupă o suprafaţă de 11 mp din 
proprietatea reclamantei, aspect de asemenea reţinut în mod judicios de către prima  
instanţă. 

 În aceste condiţii nu au putut fi reţinute ca fiind pertinente observaţiile apelantei 
referitoare la modul în care prima instanţă a statuat că se impune obligarea  apelantei pârâte 
să recunoască şi să lase  în deplină proprietate reclamantei suprafaţa de 11 mp. 

 În acelaşi raport de expertiză  se precizează  că analizând amplasamentele  
imobilelor cu care se învecinează terenul proprietatea SC I.E. SRL s-a constatat că 
amplasamentul de la nr.95(Pescar) se închide cu suprafaţa din  act şi mejdia coincide  cu cea 
din planul de CF, iar mejdia  introdusă în lucrările de cadastru prin care a fost atribuit nr. 
cadastral 4453 la nr. administrativ 97/a, C.D. este  în zona celei determinate conform 
planului de carte  funciară. 

 Expertul conchide  că nu este un motiv întemeiat, având în vedere  documentele  
analizate(planul CF şi suprafaţa din acte a nr. cadastral 267639) ca un colţ al terenului  
proprietatea pârâtei  SC I.E. SRL să aibă deplasarea de 1,3 m faţă de aliniamentul  de CF 
care este o linie dreaptă. 

 Având în vedere  concluziile şi observaţiile raportului de expertiză întocmit în cauză, 
tribunalul a conchis că  acesta a devenit o probă esenţială în dezlegarea pricinii în faţa 
primei instanţe, astfel că, în mod pertinent judecătorul fondului, la adoptarea soluţie, a avut 
în vedere această lucrare tehnică, neputându-se reţine ca fiind fondată observaţia apelantei 
potrivit căreia prima instanţă nu a argumentat de ce linia de hotar este cea stabilită prin 
expertiză şi nu o altă linie. 

 Pentru a se clarifica pe deplin situaţia litigioasă în faza procesuală a apelului s-a 
administrat şi probaţiunea testimonială. 
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 Astfel martorul S.R.  a  precizat  că, arătându-i-se  planşa de fila 152  din dosarul 
primei instanţe în care apar proprietari T.A. şi SC A., era îngrădită în totalitate şi pe linia 
galbenă care se regăseşte pe schiţă erau gardurile oamenilor, aceasta fiind o linie dreaptă 
neavând nici un fel de curbură(fila 48 din dosarul de apel). 

 Acelaşi martor a precizat  că în urmă cu 4,5 ani apelanta cumpărat  teren în zonă 
ocazie cu care a intrat cu aproximativ 1 m pe terenul SC A..  

 De asemenea martorul C.D.V., la a cărei proprietate se referă apelanta în cuprinsul 
motivelor de  apel, a precizat în mod neechivoc  că, prin raportare la planşa de la fila 152 ,  
linia galbenă care delimitează proprietatea SC A.  şi a doamnei T. de celelalte  proprietăţi a 
reprezentat-o întotdeauna un gard existent pe  toată lungimea aceste linii şi care delimita 
aceste proprietăţi.(fila 49 din dosarul de apel). 

 În continuarea  depoziţiei sale martorul a relevat că această  linie galbenă era  
aliniată drept fără nici o curbură. 

 Acelaşi martor precizează  că în anul 2008, 2009 SC I.E. SRL a cumpărat  teren de la 
vecinul său  A.M.  şi probabil că din cauză că nu a ieşit  suprafaţa  pe care au anticipat-o la 
măsurătoare au intrat  cu colţul din dreapta înspre proprietatea sa  pe proprietatea SC A.. 

 În finalul depoziţiei martorul a mai precizat că la momentul cumpărării terenului SC 
I.E. SRL a demolat gardul existent  şi şi-a împrejmuit proprietatea printr-un alt gard care pe 
latura de nord nu a mai respectat vechea linie de hotar. 

   Tribunalul a constatat că aceste depoziţii testimoniale confirmă întrutotul  
constatările expertului potrivit căruia a suprapus măsurătorile efectuate la faţa locului cu 
planul de carte funciară veche, unde mejdia este o linie dreaptă pe zona  aflată acum în 
litigiu.  

 În schimb nu a putut fi reţinută ca pertinentă depoziţia martorului P.A. care prin cele 
relevate nu a adus elemente neechivoce în ceea ce priveşte linia de hotar, elemente care să 
conducă la justa soluţionare a cauzei. 

 Nici critica formulată de apelantă  în sensul că în  mod incorect s-a dispus 
rectificarea suprafeţei de carte funciară şi obligarea la predarea unei suprafeţe de  11 mp 
către apelantă, în condiţiile în care, aşa cum a arătat anterior,  potrivit expertizei,  imobilul 
pârâtei apelante SC I.E. SRL, cu nr.cadastral atribuit 267639 are o suprafaţă  măsurată mai 
mare decât cea înscrisă în acte cu 23 mp, în timp ce imobilele reclamantei au suprafeţe mai 
mici cu 15 mp, respectiv 36 mp  faţă de cele înscrise în actele de proprietate . 

 De asemenea, aşa cum a mai evocat, s-a relevat în cuprinsul expertizei  că imobilul 
proprietatea pârâţilor P.N. şi soţia P.M., N.D., M.S., nu ocupă nici o suprafaţă din imobilul 
proprietatea reclamantei, însă, privitor la imobilul proprietatea pârâtei S.C. I. E. S.R.L., 
expertul statuând că aşa cum este dispus gardul în prezent, pe mejdia cu terenul aflat sub 
nr.top.48-51/2/17/1, ocupă o suprafaţă de 11 mp din proprietatea reclamantei.  

 Raportat la toate aceste considerente, tribunalul, în temeiul art.296 C pr civ a respins 
ca nefondat apelul promovat de către pârâta SC I.E. SRL în contra Sentinţei civile nr. 10052 
din 26.06.2013 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în prezentul dosar nr. ..., pe care a 
menţinut-o în totul. 

  În temeiul art.274 C pr civ a obligat apelantul să plătească intimatei SC A.I.E. SRL 
suma de 500 lei, cheltuieli de judecată în apel. 

IV. Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta SC I.E. SRL solicitând în 
principal casarea în totalitate a deciziei civile nr. 379/2014 a Tribunalului Cluj şi trimiterea 
cauzei spre rejudecarea apelului, iar în subsidiar modificarea în totalitate a deciziei, 
admiterea apelului declarat împotriva sentinţei civile nr. 10052/26.06.2013 a Judecătoriei 
Cluj-Napoca, anularea în parte a hotărârii, iar în urma rejudecării cauzei pe fond, 
admiterea în parte a cererii de chemare în judecată în sensul stabilirii liniei de mejdie între 
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proprietatea pârâtei şi a reclamantei pe mejdia actuală existentă între proprietăţi, 
respingerea celorlalte capete de cerere, cu cheltuieli de judecată. 

În motivare s-au arătat în esenţă următoarele: 
În ceea ce priveşte expertiza efectuată în cauză şi avută în vedere la pronunţarea 

soluţiei s-a învederat faptul că aceasta este o probă care trebuie apreciată ca şi orice altă 
probă de către instanţă, prin prisma celorlalte probe de la dosar. 

Conform art. 167 alin. 3 C.pr.civ. proba şi contraproba trebuie administrate simultan, 
trebuind deci apreciate simultan şi având aceeaşi putere probatorie. Cu toate acestea, 
instanţa de apel vorbeşte de expertiza judiciară efectuată în cauză, nevorbind despre celelalte 
expertize judiciare sau extrajudiciare depuse la dosar şi care trebuiau interpretate în 
concordanţă cu toate probele de la dosar. 

Deşi instanţa de apel a calificat corect obiectul cauzei ca fiind grăniţuire, 
administrarea probaţiunii şi aprecierea acesteia s-a făcut ca şi la o acţiune în revendicare, 
singurul argument pe care instanţa de apel l-a luat în considerare la pronunţarea hotărârii 
fiind faptul că pârâta are o suprafaţă în plus. 

Analizându-se concluziile expertizei efectuate în cauză de expertul Sîntămărean s-a 
arătat că sunt ilogice concluziile acesteia, acesta fiind motivul pentru care s-a solicitat o 
contraexpertiză  prin care să se dovedească faptul că reclamantei nu-i lipseşte nicio suprafaţă 
de teren, solicitare respinsă fără nicio justificare clară atât de către instanţa de fond, cât şi de 
către cea de apel. 

Din actele depuse la dosar de către pârâtă rezultă că atât parcela pârâtei, cât şi a 
vecinului Cărean ar avea o lungime mai mare decât cea constatată de către expertul 
Sîntămărean, acest aspect având consecinţe asupra liniei de mejdie. 

Preluarea de către instanţă a concluziilor expertului, fără a se analiza şi celelalte 
probe de la dosar încalcă principiul egalităţii în drepturi consacrat de Constituţia României 
şi de CEDO, prin respingerea cererii în probaţiune cu efectuarea unei contraexpertize 
încălcându-se şi dreptul la apărare. 

Deşi este vorba despre o acţiune în grăniţuire, iar nu una de revendicare nu s-a 
verificat situaţia mejdiilor dintre proprietăţi pe hărţile de carte funciară şi hărţile de punere 
în posesie. 

Trimiterea cauzei spre rejudecare se impune în vederea administrării probei cu 
contraexpertiza. 

Referitor la solicitarea de modificare a hotărârii atacate s-a arătat că expertiza 
topografică efectuată în cauză nu a lămurit situaţia deşi instanţa de apel susţine că aceasta 
este o probă esenţială în cauză. 

S-a făcut din nou analiza raportului de expertiză avut în vedere de către instanţă la 
pronunţarea soluţiei, criticându-se concluziile acestuia, făcându-se referire la modalitatea de 
interpretare a probelor testimoniale şi a înscrisurilor de către instanţă. 

În ceea ce priveşte soluţia de rectificare a cărţii funciare s-a arătat că aceasta este 
nelegală, existenţa unei suprafeţe în plus obligând la predarea acesteia, iar nu la rectificarea 
cărţii funciare. Referitor la suprafaţa de 11 m.p. pentru care s-a dispus rectificarea de carte 
funciară s-a mai învederat faptul că din hărţile cadastrale şi hărţile de punere în posesie nu 
rezultă că reclamantei i-ar lipsi această suprafaţă de teren, aceasta aflându-se în posesia 
pârâtei. 

Instanţa de apel nu face nicio apreciere în ceea ce priveşte critica referitoare la 
stabilirea liniei de mejdie în altă modalitate decât cea solicitată de reclamantă. Chiar cu 
luarea în considerare a rolului activ al instanţei trebuie avut în vedere şi principiul 
disponibilităţii părţilor, trebuind deci argumentat de ce linia de hotar stabilită între 
proprietăţi este linia stabilită prin expertiză iar nu altă linie, lipsa de teren în parcela 
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reclamantei neputând să justifice această decizie a instanţei pentru că obiectul cererii este 
grăniţuire iar nu revendicare. 

Instanţa de apel a greşit şi la soluţionarea celorlalte aspecte, doar terenul proprietatea 
pârâtei fiind măsurat deşi se susţine că reclamantei îi lipseşte o suprafaţă de teren din totalul 
înscris în cartea funciară. 

În mod greşit s-a păstrat hotărârea de demolare a gardului, această măsură putându-
se dispune doar dacă gardul a fost edificat ilegal, ori în acest sens nu s-a administrat nicio 
probă din care să rezulte că gardul este amplasat ilegal şi fără autorizaţie. 

În mod greşit s-au aplicat şi prevederile art. 274 C.pr.civ. în ceea ce priveşte 
cheltuielile de judecată, trebuind aplicate prevederile art. 584 Cod civil care stabilesc că 
cheltuielile de judecată vor fi suportate pe jumătate de fiecare parte. 

V. În apărare, intimata SC A.I.E. SRL a formulat întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea recursului ca nefondat, cu cheltuieli de judecată. 

În motivare s-a arătat în primul rând că deşi recursul este întemeiat pe dispoziţiile art. 
304 alin. 1 pct. 9 C.pr.civ. în realitate se critică o serie de aspecte care ţin de temeinicia 
deciziei atacate, în aceste limite motivele de recurs fiind inadmisibile. 

Decizia nr. 379/2014 a Tribunalului Cluj este temeinică şi legală, probele 
administrate în faţa primelor două instanţe de judecată coroborându-se între ele pentru a 
ajunge la aceeaşi concluzie, aceea că acţiunea reclamantei este fondată. 

Chiar recurentul recunoaşte în cadrul motivelor de recurs că a intrat pe terenul 
reclamantei intimate modificând mejdia care exista anterior între proprietăţi, lămurindu-se 
astfel faptul că s-a încălcat  cu bună ştiinţă proprietatea reclamantei prin modificarea 
unilaterală şi nelegală a mejdiei existente de mai mulţi ani între cele două terenuri 
învecinate. 

S-au analizat apoi concluziile expertizei judiciare efectuate în cauză şi celelalte probe 
administrate în cauză. 

Referitor la modul de soluţionare a cererii de rectificare de carte funciară s-a arătat 
că aceasta a fost soluţionată corect, modificarea înscrierii de carte funciară fiind necesară 
pentru corectarea amplasamentului şi conturului planului de proprietate, corelativ cu 
înscrierea suprafeţei rezultate prin scăderea celor 11 m.p. 

Nu există nici un acord între părţile litigante în sensul stabilirii liniei de mejdie pe 
actualul amplasament, de altfel recurenta neformulând o astfel de cerere în faţa primei 
instanţe, instanţa de recurs neputând să soluţioneze cereri noi în recurs. 

Nu există motive nici pentru casarea hotărârii şi trimiterea ei spre rejudecare, această 
cerere nefiind de altfel motivată în fapt sau în drept. 

Obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată este consecinţa respingerii 
apelului, instanţa de apel făcând o corectă aplicare a dispoziţiilor art. 274 C.pr.civ. 

VI. Analizând recursul declarat de pârâta SC I.E. SRL împotriva deciziei civile nr. 
379 din 28.05.2014 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosarul nr. ..., Curtea reţine 
următoarele: 

În primul rând se impune stabilirea limitelor în care motivele de recurs formulate de 
către pârâtă se încadrează în motivele de nelegalitate expres şi limitativ prevăzute de art.304 
C.pr.civ., în întâmpinarea formulată de către intimată invocându-se faptul că deşi formal 
recursul este întemeiat în drept pe dispoziţiile art.304 pct.9 C.pr.civ., în realitate acesta nu 
cuprinde motive de nelegalitate a hotărârii atacate. 

Din analiza cererii de recurs rezultă că pârâta şi-a formulat în principal criticile 
raportat la modalitatea în care instanţa de apel a administrat şi interpretat apoi probaţiunea 
administrată în cauză, concluzionând în sensul că probele administrate converg spre 
concluzia că linia de graniţă a fost stabilită în mod greşit. 
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Toate aceste critici privesc, astfel cum a arătat şi reclamanta prin întâmpinare, 
temeinicia iar nu legalitatea deciziei pronunţate în apel, ori, conform art.304 C.pr.civ. în 
forma în vigoare aplicabilă în cauză, ne/temeinicia deciziei instanţei de apel nu mai poate fi 
cenzurată de către instanţa de recurs. Aceste critici apar a fi într-adevăr inadmisibile. 

Se mai invocă de către pârâtă în recurs şi faptul că instanţa de apel a pronunţat 
soluţia doar pe baza expertizei judiciare efectuate în cauză, respingând cererea de efectuare 
a unei contraexpertize şi ignorând celelalte probe administrate în cauză. Procedând de 
această manieră s-a încălcat în accepţiunea pârâtei principiul egalităţii în drepturi şi egalităţii 
de arme, îngrădindu-se dreptul la apărare al pârâtei. 

Deşi recursul a fost întemeiat în drept pe prevederile art.304 pct.9 C.pr.civ., text de 
lege care nu este aplicabil în cauză raportat la motivele de recurs invocate, Curtea, având în 
vedere dispoziţiile art. 306 alin.3 C.pr.civ. consideră că aceste ultime motive de recurs pot fi 
încadrate la pct.5 al art.304 C.pr.civ., urmând a fi deci analizate. 

Din dosarul instanţei de apel rezultă că instanţa  a avut în vedere la soluţionarea 
cauzei critica pârâtei în ceea ce priveşte raportul de expertiză întocmit în cauză în dosarul de 
fond şi modul cum s-a interpretat de către instanţa de fond acest raport, aceasta fiind 
principala critică din apel. 

În considerentele deciziei pronunţate în apel s-a argumentat detaliat de ce s-a 
apreciat a fi pertinent raportul de expertiză întocmit în dosarul judecătoriei şi de ce se 
consideră că acesta a fost întocmit cu respectarea criteriilor care se impun a fi avute în 
vedere în litigiile având ca obiect grăniţuire, rezultând deci că cererea de efectuare a unei 
contraexpertize nu a fost respinsă nejustificat,aşa cum susţine pârâta în recurs. În vederea 
pronunţării asupra acestei cereri instanţa de apel a făcut demersurile necesare pentru a stabili 
dacă este sau nu necesară efectuarea unei contraexpertize, astfel cum rezultă din încheierile 
de şedinţă din 11.12.2013 şi 21.05.2014. 

Tot din considerentele deciziei atacate rezultă că instanţa de apel nu a pronunţat 
soluţia exclusiv pe baza raportului de expertiză întocmit în cauză ci având în vedere toate 
probele administrate în cauză, deci şi declaraţiile de martori existente la dosar ca urmare a 
încuviinţării probei testimoniale în apel, declaraţii referitor la care s-a concluzionat în sensul 
că susţin concluziile raportului de expertiză, cu excepţia uneia care a fost înlăturată motivat. 

Nu se poate pune deci problema încălcării dreptului la apărare sau a principiului 
egalităţii în drepturi, aşa cum susţine recurenta. 

Se mai invocă în cererea de recurs faptul că instanţa de apel nu s-a pronunţat asupra 
criticii referitoare la stabilirea liniei de hotar în altă modalitate decât cea solicitată de către 
reclamantă, încălcându-se astfel principiul disponibilităţii.  

Într-adevăr din considerentele deciziei atacate rezultă că instanţa de apel nu a atins 
această critică formulată prin cererea de apel, punându-se problema nemotivării hotărârii pe 
acest aspect, ceea ce face incident pct.7 al art.304 C.pr.civ, impunându-se completarea 
motivării instanţei de apel de către instanţa de recurs.  

Curtea constată referitor la aceasta că nu se pune problema încălcării principiului 
disponibilităţii care guvernează procesul civil, prin aceea că reclamanta nu a indicat în mod 
expres raportat la ce acte solicită stabilirea graniţei, fiind implicit faptul că s-a solicitat 
stabilirea graniţei raportat la dispoziţiile legale incidente şi probele administrate în cauză. De 
altfel reclamanta nu a invocat faptul că instanţa de fond nu a respectat la pronunţarea soluţiei 
limitele în care a fost investită prin cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost 
precizată. 

 Critica din recurs care s-ar încadra în prevederile art.304 pct.9 C.pr.civ., deşi 
formulată incert, ar fi cea privind respectarea hărţilor vechi de carte funciară la stabilirea 
liniei de hotar, punându-se astfel în discuţie încălcarea normei de drept substanţial aplicabilă 
în cauză, art.584 C.civ. 
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Din decizia nr.379/2014 a Tribunalului Cluj rezultă însă că instanţa de apel a reţinut 
în mod expres faptul că expertul numit în cauză a avut în vedere la efectuarea lucrării 
planurile vechi de carte funciară, nepunându-se deci problema încălcării dispoziţiilor legale 
în materie de grăniţuire nici din această perspectivă. 

Nici critica privind nelegala păstrare de către instanţa de apel a soluţiei de demolare 
a gardului nu este întemeiată, existenţa sau inexistenţa autorizaţiei de construire a gardului 
neavând relevanţă la pronunţarea soluţiei din cauză, ceea ce trebuia avut în vedere fiind 
numai respectarea sau nu a limitei de proprietate astfel cum a fost stabilită în dosar. 
Amplasarea actualului gard pe alt traseu decât cel stabilit în dosar ca reprezentând linia de 
hotar justifică soluţia de demolare a gardului. 

Singura critică apreciată admisibilă şi întemeiată este cea privind soluţia pronunţată 
asupra petitului de rectificare de carte funciară, fiind încălcate prin pronunţarea acestei 
soluţii prevederile art.33 din Legea nr.7/1996, ceea ce face incident art.304 pct.9 C.pr.civ. 

Într-adevăr obligaţia de predare a suprafeţei de 11 m.p. teren în favoarea reclamantei, 
ca fiind ocupată fără titlu, este contradictorie cu rectificarea cărţii funciare a pârâtei pentru 
aceeaşi suprafaţă, pârâta ajungând să piardă de două ori aceeaşi suprafaţă de teren( o dată 
faptic şi o dată scriptic), în mod nejustificat, în condiţiile în care ceea ce s-a statuat prin 
expertiză a fost numai ocuparea fără titlu a acestei suprafeţe de către pârâtă, din terenul 
proprietatea reclamantei. 

Având în vedere considerentele de mai sus, Curtea, în temeiul art.312 alin.1 şi 3 
C.pr.civ. va admite în parte recursul declarat de pârâta SC I.E. SRL împotriva deciziei civile 
nr. 379 din 28.05.2014 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosarul nr. ..., pe care o va 
modifica în sensul că în temeiul art.296 C.pr.civ va fi admis în parte apelul declarat de 
pârâtă împotriva sentinţei civile nr. 10052/2013 pronunţată în dosarul nr. ... al Judecătoriei 
Cluj-Napoca. Se va schimbă sentinţa în sensul că se va respinge capătul de cerere având ca 
obiect rectificare de carte funciară, menţinându-se restul dispoziţiilor sentinţei. 

În temeiul art.274 alin 1 şi art.276 C.pr.civ. pârâta SC I.E. SRL va fi obligată la plata 
în favoarea reclamantei SC A.I.E. SRL a sumei de 400 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată 
în recurs, parţiale, raportat la măsura în care a fost admis recursul declarat de către pârâtă. 

 
 

Servitute de trecere. Stabilirea traseului servituţii peste terenurile aparţinând 
unor proprietari diferiţi, dintre care unul nu a fost chemat în judecată. 

Nelegalitate 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1231 din 9 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 3227 din 29 noiembrie 2013 Judecătoria  Zalău a admis în 

parte acţiunea introdusă de reclamanţii J.E. şi J.I., împotriva pârâtei S.M. şi în consecinţă, s-
a stabilit  servitutea de trecere, pe o distanţă de 50,10 m de la axul drumului comunal „Din 
Vale” şi până la limita proprietăţii reclamanţilor situate administrativ la nr. 377, inclusiv 
peste terenul proprietatea „S.E.” folosit tot de către reclamanţi, în favoarea fondului 
dominant de 700 mp înscris în titlul de proprietate  23148/77592/20.12.2002 aflat în 
proprietatea reclamantei J.E. şi asupra fondului aservit de 4100 mp înscris în titlul de 
proprietate nr. 24700/80437/25.11.1996 aflat în proprietatea autoarei pârâtei, F.E., aşa cum 
este identificat acest drum de servitute prin varianta nr. 1 – fila 110 dosar, marcaj în culoare 
roşie – din raportul de expertiză întocmit în cauză de d-na exp. M.E.. 

A fost obligată  pârâta să se abţină de la efectuarea oricăror lucrări sau construcţii 
care să împiedice ori să stânjenească accesul reclamanţilor, cu piciorul sau cu mijloace de 
transport, pe drumul de servitute stabilit. 
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A fost respins ca neîntemeiat capătul de cerere privind înscrierea servituţii în cartea 
funciară şi a fost respins ca neîntemeiat capătul de cerere privind stabilirea deschiderii şi 
lăţimii drumului. 

A fost obligată pârâta să plătească reclamanţilor suma de 1.730 lei, cu titlu de 
cheltuieli de judecată, admiţând parţial cererea acestora în acest sens. 

 Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că reclamanţii sunt 
proprietarii gospodăriei situată la nr. 377 Agrij şi terenul dedesubt este proprietatea 
reclamantei J.E., dobândită prin moştenire de la mama sa S.M., conform certificatului de 
moştenitor eliberat în anul 1992, fiind înscrisă şi în titlul nr. 23148/77592 din 20.12.2002 
eliberat în favoarea acestei reclamante.   

 Între gospodăria reclamanţilor şi terenul pârâtei se intercalează o porţiune de teren 
din titlul eliberat lui S.E., bunica reclamantei, folosit însă tot de reclamanţi, în virtutea 
vocaţiei la moştenirea titularei. Deşi există diferende între părţi cu privire la întinderea 
acestei proprietăţi, este cert că proprietatea lui S.E. nu se întinde până la drumul comunal, ci 
se limitează cu proprietatea pârâtei, căci altfel nu ar exista raţiunea reclamanţilor de a cere 
dreptul de servitute, drept care nu se poate acorda peste propriul teren, ci numai peste un 
fond aservit care este în proprietatea altei persoane. 

 Terenul pârâtei este înscris în titlul de proprietate nr. 24700/80437 din 25.11.1996  
eliberat în favoarea lui F.E., a cărei moştenitoare pârâta este, fapt necontestat de reclamanţi 
în care o indică drept pârâtă şi proprietară a fondului asupra căruia se cere stabilirea 
drumului de servitute, nici în procesul penal  în care reclamanţii s-au plâns împotriva pârâtei 
de săvârşirea infracţiunii de fals cu privire la titlul de proprietate pe care aceasta îl deţine. 

 Aşa-numitul „drum de acces” care face legătura dintre drumul public comunal şi 
proprietatea reclamanţilor, peste proprietatea pârâtei, a avut această destinaţie încă de la 
construirea lui, illo tempore. Drumul a fost făcut pentru a lega drumul comunal de o veche 
moară de apă, care a aparţinut din timpuri străvechi antecesorilor reclamantei şi avea o 
utilitate publică. Faptic, aşa cum rezultă din expertiza tehnică, moara de apă şi podeţul peste 
pârâul morii încă mai există în teren. De asemenea, construcţiile edificate de reclamanţi sunt 
astfel amplasate încât au deschiderea spre drumul de acces şi, implicit, spre drumul 
comunal. 

 Instanţa a stabilit servitutea de trecere, pe o distanţă de 50,10 m de la axul drumului 
comunal „Din Vale” şi până la limita proprietăţii reclamanţilor situate administrativ la nr. 
377, inclusiv peste terenul proprietatea „S.E.” folosit tot de către reclamanţi, în favoarea 
fondului dominant de 700 mp înscris în titlul de proprietate nr.  23148/77592/20.12.2002 
aflat în proprietatea reclamantei J.E. şi asupra fondului aservit de 4100 mp înscris în titlul de 
proprietate nr. 24700/80437/25.11.1996 aflat în proprietatea autoarei pârâtei, F.E., aşa cum 
este identificat acest drum de servitute prin varianta nr. 1 – fila 110 dosar, marcaj în culoare 
roşie – din raportul de expertiză întocmit în cauză de d-na exp. M.E.. 

 Reclamanţii au cerut stabilirea servituţii cu titlu gratuit, dar textul de lege mai sus 
citat prevede în partea sa finală, în mod expres, îndatorirea proprietarului fondului dominant 
de „a-l despăgubi în proporţie cu pagubele ce s-ar putea ocaziona” pe proprietarul fondului 
aservit. Dreptul la despăgubire poate fi stabilit numai într-o acţiune pornită de titularul 
acestui drept, respectiv de proprietarul fondului aservit, acţiune care nu a fost formulată în 
cadrul acestui proces. Într-o astfel de acţiune, proprietarul fondului aservit va trebui să 
dovedească eventualele pagube suferite prin stabilirea drumului de servitute, ţinând cont şi 
de modul în care a luat naştere servitutea, aşa cum este relevat acesta prin prezenta hotărâre. 

Pârâta a încercat blocarea accesului reclamanţilor prin montarea unei porţi de-a latul 
drumului, pe amplasamentul pe care l-a considerat intrarea pe proprietatea sa. În baza art. 
634 Cod civil sus-menţionat, instanţa a obligat pârâta să se abţină de la efectuarea oricăror 
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lucrări sau construcţii care să împiedice ori să stânjenească accesul reclamanţilor, cu piciorul 
sau cu mijloace de transport, pe drumul de servitute stabilit. 

 Capătul de cerere formulat de reclamanţi privind înscrierea servituţii în cartea 
funciară  fost apreciat neîntemeiat pentru simplul motiv că, la momentul actual, nici dreptul 
de proprietate al reclamanţilor, nici dreptul pârâtei nu sunt înscrise în cartea funciară. 
Trebuie să se realizeze mai întâi identificarea cu date de carte funciară a ambelor proprietăţi 
învecinate, precum şi a servituţii stabilite prin prezenta hotărâre, şi ulterior să se realizeze 
înscrierile, conform procedurilor stabilite prin legea specială. 

 Reclamanţii au mai cerut ca instanţa să stabilească dimensiunile deschiderii 
drumului de acces spre drumul comunal şi lăţimea drumul de acces, conform normelor 
tehnice privitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor. Aşa cum au mai arătat, instanţa a 
analizat modul în care a luat naştere servitutea şi a stabilit dreptul de servitute al 
reclamanţilor în conformitate cu dispoziţiile Codului civil sub imperiul căruia servitutea a 
luat naştere, neavând relevanţă în această materie unele norme care aparţin dreptului 
administrativ şi care se pun în aplicare pe căile procedurale specifice acestei ramuri de drept.
 Prin decizia civilă nr. 351/10 iunie  2014  a  Tribunalului Sălaj a fost admis apelul 
declarat de pârâta S.M. în contra sentinţei civile nr.3227 din 29 noiembrie 2013 pronunţată 
de Judecătoria Zalău  care a fost schimbată în tot şi judecând în fond cauza  a fost respinsă 
ca nefondată acţiunea reclamanţilor J.E. şi J.I. pentru stabilirea dreptului de servitute de 
trecere, notarea în CF a dreptului de servitute şi obligaţia de a nu face. 

 A fost respins ca nefondat apelul declarat de reclamanţii J.E. şi J.I. contra aceleaşi 
sentinţe şi au fost obligaţi reclamanţii să plătească pârâtei S.M. suma de 1037 lei cheltuieli 
de judecată în ambele instanţe. 

 Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a  reţinut  următoarele: 
 În privinţa calificării căii de atac din recurs în apel invocată de către reclamanţi 

instanţa a reţinut următoarele : 
 Potrivit art.282 ind.1 Cod procedură civilă sunt supuse apelului, printre altele  

hotărârile  judecătoreşti date în primă instanţă în litigiile al căror obiect are o valoare de 
până la 100.000 lei inclusiv atât în materie civilă cât şi comercială. 

 Conform art.3 lit.j din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cererile 
care au ca obiect servituţi sunt acţiuni neevaluabile în bani şi se taxează cu o taxă judiciară 
de timbru fixă. 

 În cazul în speţă obiectul cererii introductive l-a  constituit obligarea pârâtei la 
instituirea unei servituţi de trecere pe trenul său, la calea publică de acces.  

 Pe cale de consecinţă acţiunile având ca obiect stabilirea unei servituţi sunt supuse 
celor trei grade de jurisdicţie : primă instanţă, apel şi recurs, astfel că raportat la cele arătate  
calea de atac în cazul în speţă este cea a apelului şi nu a recursului. 

Potrivit art. 616 Cod civil  proprietarul al cărui loc este înfundat, care nu are nici o 
ieşire la calea publică, poate reclama o trecere pe locul vecinului său pentru exploatarea 
fondului, cu îndatorire de a-l despăgubi în proporţie cu pagubele ce s-ar putea ocaziona, iar 
conform art.617 Cod civil  se prevede că trecerea trebuie regulat făcută pe partea ce ar sC. 
calea proprietarului fondului închis, ca să iasă din drum. 

De asemenea potrivit art. 618 Cod civil   cu toate acestea trebuie a se alege trecerea 
prin locul  ce ar pricinui o mai puţină pagubă acelui pe al cărui loc trecerea urmează a fi 
deschisă. 

Prima instanţă a făcut aplicarea acestor texte legale, invocându-le drept temei legal a 
admiterii acţiunii dar nu a ţinut cont efectiv de prevederile art. 617 Cod civil potrivit cărora 
trecerea trebuie regulat făcută pe partea care ar sC. calea proprietarului închis, care să iasă la 
drum. 
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În cazul în speţă însă reclamanţii au chemat în judecată doar pârâta S.M.  în calitate 
de titular al fondului pe care trebuie să-l traverseze pentru a ajunge la calea publică. 

Din concluziile Raportului de expertiză tehnică judiciar efectuat în cauză de expertul 
M.E. şi din schiţa de la fila 110 din dosar fond a reieşit că ambele drumuri de servitute 
propuse în cele două variante de trecere străbat două proprietăţi diferite : proprietatea pârâtei 
S.M. şi terenul înscris pe numita S.E. (f.107 – 120 dosar fond). 

De asemenea din concluziile Raportului de expertiză tehnică judiciară topografică  
efectuat în cauză de expertul D.G. şi din schiţa de la fila 152 dosar fond a rezultat că 
„continuarea accesului se face pe terenul proprietatea numitei  S.E., acces identificat pe 
Harta de la CF pe nr.topo,251 (care s-a dezmembrat în 251/a-CF-741 şi 251/b-CF 16, 
dezmembrare neoperată pe hartă) şi nr.topo 253-.CF-291”.(f.150-dosar fond). 

Tribunalul a reţinut că această propunere varianta II  nu asigură accesul la terenul 
reclamanţilor, ajungând până la terenul numitei S.E., care nu este  parte în proces.(f.151-
dosar fond). 

Reclamanţii nu au înţeles faptul că o cheme în judecată  şi pe vecina lor S.E., dar 
acesta este riscul lor în condiţiile în care prima instanţă nu o putea împrocesua din oficiu, iar 
în apel nu se putea extinde procesul faţă de alte persoane. 

În virtutea principiului disponibilităţii, reclamanţii pot opta să se judece cu cine 
doresc, dar asta nu înseamnă că nechemarea în judecată a celor de la care pot solicita o 
servitute de trecere poate fi invocată în favoarea lor pentru admisibilitatea unei acţiuni 
împotriva altor proprietari vecini. 

Nu se poate vorbi de încălcarea dreptului de proprietate şi de aplicarea  directă în 
dreptul intern a art.1 din Protocolul nr.1, pentru că legea internă ocroteşte suficient dreptul 
de proprietate şi nu a fost, nici greşit aplicată, nici greşit interpretată întemeindu-se o 
jurisprudenţă constantă  şi previzibilă, în sensul că nu poate solicita servitute a locului 
înfundat cel care este în  culpă pentru crearea acestuia. 

Având în vedere că reclamanţii nu au chemat în judecată toţi proprietarii de terenuri  
a căror imobile vor fi afectate de servitutea de trecere  nu se mai impune examinarea pe fond 
a motivelor de apel invocate de către reclamanţii-apelanţi. 

Prin urmare  apelul reclamanţilor a  fost apreciat ca fiind  neîntemeiat. 
Tribunalul a apreciat ca  fiind întemeiat apelul declarat de pârâta S.M. care a solicitat 

a se stabili servitutea de trecere conform variantei II din Raportul de expertiză efectuat în 
cauză de expertul M.E., care este mai scurtă decât în varianta i propusă de expert. 

În cazul în speţă din concluziile raportului de expertiză rezultă că în varianta 2 calea 
de acces  la proprietatea reclamanţilor este de 28,91 m iar în varianta 1 este de 50,10 metri 
(f.110 – dosar fond). 

De asemenea şi în variantele propuse de expertul D.G. în varianta 2 propusă de 
pârâtă, calea de acces la terenul reclamanţilor este mai scurtă, respectiv   de 25,70 m, pe 
când în varianta 1 este de 36,46 m. (f.152 – dosar fond). 

În concluziile expertizei efectuate de D.G. se s-a  reţinut că în varianta I propusă de 
reclamanţi „Continuarea accesului se face pe terenul proprietatea numitei S.E., acces 
identificat pe Harta de la CF pe nr.topo.251 şi nr.topo. 253-CF-291, iar în varianta II 
propusă de pârâtă se menţionează că această propunere nu asigură accesul la terenul 
reclamanţilor, ajungând până la terenul numitei S.E., care nu este parte în proces (f.150-151 
dosar fond). 

Apoi şi din schiţa întocmită de expertul D.G. a reieşit că în varianta I propusă de 
reclamanţi continuarea accesului se face şi pe terenul numitei S.E., care nu a fost chemată în 
judecată (f.152 – dosar fond). 
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Cu alte cuvinte în ambele variante propuse în cele două expertize tehnice judiciare 
topografice dreptul de servitute de trecere afectează şi terenul numitei S.E., dar care nu a 
fost chemată în judecată de reclamanţi. 

Aşa încât instanţa a admis  apelul declarat  de pârâta S.M. contra sentinţei civile 
nr.3227 din 29 noiembrie 2013 pronunţată de Judecătoria Zalău pe care o schimbă în tot. 

De altfel şi pârâta  apelantă la termenul de judecată din 3 iunie 2014 a solicitat 
admiterea apelului său şi  respingerea acţiunii reclamanţilor având ca obiect servitutea de 
trecere. 

În consecinţă în baza art.296 a admis  apelul declarat de pârâta S.M. contra sentinţei 
civile nr. 3227 din 29 noiembrie 2013 pronunţată de Judecătoria Zalău pe care o schimbă în 
tot. 

 Judecând în fond cauza  a respins ca nefondată acţiunea reclamanţilor J.E. şi J.I. 
pentru stabilirea dreptului de servitute de trecere, notarea în CF a dreptului de servitute şi 
obligaţia de a nu face. 

 În baza art.274 Cod procedură civilă, reclamanţii au fost  obligaţi să plătească pârâtei 
S.M. suma de 1037 lei cheltuieli de judecată în ambele instanţe. 

 Împotriva  acestei decizii au declarat recurs în termenul legal  reclamanţii J.E.  şi J.I., 
recurs  întemeiat  p  dispoziţiile  art. 304  pct. 9 Cod proc. civ., 

 În motivarea recursului, recurenţii au invocat  mai multe  motive de  nelegalitate. 
 Primul motiv de  nelegalitate  constă în încălcarea principiului contradictorialităţii 

procesului  civile, instanţa de apel nu a  pus  în dezbaterea  părţilor  împrejurarea că 
servitutea de trecere stabilită conform variantei I solicitată de ei trece şi peste terenul  
proprietatea  numitei S.E., motivele  invocate de  ei referitoare la  faptul că în varianta  nr. I 
trece doar  peste terenul ce a  aparţinut  lui G.A.  după care se  continuă pe terenul dominant 
a lui J.E.  şi nu a  pus în dezbatere  expertiza  făcută de expertul M.E. şi cea  făcută de M.E.. 
şi D.G..  

 Al doilea  motiv de  nelegalitate  se  referă la faptul că la  pronunţarea deciziei 
atacate,  instanţa de apel a  încălcat   dispoziţiile  art. 129 alin. 5  Cod proc. civ., prin aceea  
că  nu a  ţinut  cont  că în dosar  a fost  dispusă o singură expertiză completată cu un 
supliment  şi nu s-a  cerut  şi nu s-a  dispus  o a doua expertiză. Mai mult, expertiza  
comptată trebuia  vizată de   Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sălaj, cerinţă care 
nu este  îndeplinită în cauză.  

 După expunerea  modalităţii de reconstituire a  titlurilor de  proprietate  pe  numele  
lui J.E., G.A., S.E., a  vecinătăţilor terenurilor  pentru care acestora  li s-a reconstituit dreptul 
de proprietate, recurenţii concluzionează că porţiunea de drum de acces  delimitată prin 
conturul 15-16-21-22-15 nu este  situată în terenul  lui S.E., astfel că aceasta nu trebuia 
chemată în judecată. 

 Al treilea  motiv de  nelegalitate invocat de  recurenţi se referă la  încălcarea 
dreptului la  un proces echitabil, garantat  prin art. 6  pct. 1  din  Convenţia Europeană 
pentru apărarea  Drepturilor Omului şi Libertăţilor  Fundamentale, constând  în aceea că nu 
li s-a permis  să beneficieze de probele cerute, nu sunt  luate  în considerare şi analizate 
celelalte probe, respectiv  titlul de proprietate a  lui J.E. şi S.E., nu este analizat raportul de 
expertiză întocmit de expert  M.E. şi D.G.. 

 Dacă instanţa de apel a considerat că nu este suficient  lămurită, trebuia să le solicite 
explicaţiile  şi lămuririle  necesare, aşa cum cere art. 129 alin. 4  Cod proc. civ. 

 Al patrulea  motiv de  nelegalitate  constă în încălcarea dispoziţiilor art. 129 alin. 4  
Cod proc. civ., prin aceea  că deşi şi-au întemeiat acţiunea pe  dispoziţiile  Noului cod  civil, 
instanţa de apel trebuia să pună în discuţie  şi să stabilească în mod  clar  dispoziţiile  legale 
aplicabile. Neprocedând  în această modalitate, soluţia  instanţei de apel, întemeiată pe 
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dispoziţiile Vechiului cod  civil este  nelegală şi se circumscrie  dispoziţiilor ar. 304  pct. 9 
Cod proc. civ. 

 Al cincilea motiv de  nelegalitate  invocat de recurenţi este  identic cu cel invocat  la 
pct. 4 al declaraţiei de recurs. 

 Al şaselea motiv de  nelegalitate  invocat de recurenţi se referă la faptul că decizia  a 
fost  dată cu aplicarea  şi încălcarea greşită a legii, constând  în aceea  că îi stopează în mod  
definitiv  să mai poată solicita o servitute de trecere, care să treacă peste  mejda  comună 
dintre  terenul lui Jurjde  E.  şi cel care a aparţinut lui G.A.. 

 În concluzia declaraţiei de  recurs, se solicită în principal, casarea deciziei atacate  şi 
trimiterea cauzei spre rejudecare la  Tribunalul Sălaj în scopul solicitării expertului de a 
oferi lămuririle  necesare  şi de  a corecta erorile  la  suplimentul la expertiza efectuată în 
cauză, avizarea de către   Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  a expertizei, 
efectuarea cercetării la faţa  locului, analizarea şi luarea în considerare a tuturor  probelor  
propuse la   instanţa de fond, apel şi recurs. 

 În subsidiar, recurenţii au solicitat  modificarea deciziei atacate  în sensul admiterii 
acţiunii aşa cum a  fost  precizată, cu obligarea  pârâţilor  la plata tuturor  cheltuielilor de  
judecată.  

 Prin întâmpinarea depusă intimata  S.M.  s-a  opus  admiterii recursului, arătând că 
S.E. este antecesoarea reclamantei în  prezent decedată, că varianta de drum în legătură cu 
care recurenţii afirmă că a fost  folosită de zeci de ani nu există în PUG-ul localităţii  Agrij, 
că între   proprietatea  recurenţilor  şi  proprietatea  ei este  interpusă  proprietatea  lui S.E., 
care nu este  parte  în proces, fiind  decedată. 

 Examinând  recursul declarat, prin prisma motivelor  invocate, în baza art. 304 pct. 9 
şi  art.312 alin. 1 Cod proc.civ., curtea va respinge recursul pentru următoarele considerente:   

 Primul motiv de recurs, încălcarea principiului contradictorialităţii procesului civil, 
prev. de art. 129 alin. 4  Cod proc. civ.  

Potrivit acestui text de lege „ cu privire la situaţia de fapt  şi motivarea  în drept  pe 
care  părţile le  invocă în susţinerea pretenţiilor  şi apărărilor lor, judecătorul este  în drept să 
le ceară acestora  să prezinte  explicaţii, oral sau în scris, precum şi să pună în dezbaterea lor 
orice  împrejurare de  fapt  ori de drept, chiar dacă nu sunt  menţionate  în cerere  sau în 
întâmpinare”. 

 Acest  principiu al contradictorialităţii presupune că toate elementele  procesului 
trebuie supuse dezbaterii şi discuţiei părţilor, că fiecare  parte trebuie să aibă posibilitatea de 
a se exprima  cu privire la  orice element care ar avea  legătură cu pretenţia dedusă judecăţii. 

 Pentru ca acest  principiu să fie respectat, nu este  necesar ca partea să se fi exprimat 
efectiv, ci este suficient ca ea  să fi fost  în măsură să o facă.  

 În speţă, se susţine de  către recurenţi că instanţa  nu a  pus  în dezbatere motivele  
invocate de ei, respectiv  faptul că servitutea de trecere  în varianta  solicitată de ei trece  şi 
peste terenul  proprietatea  numitei S.E.. 

 Susţinerile  recurenţilor sunt  nefondate. Din practicaua deciziei civile nr.  351/10 
iunie  2014  a  Tribunalului Sălaj rezultă că recurenţii solicită, alături de alte cereri, 
stabilirea servituţii de trecere  în varianta  nr. 1  din suplimentul la expertiza tehnică 
efectuată de expert D.G. „cu precizarea  că în această variantă servitutea  nu trece peste 
terenul  proprietatea  lui S.E.”. 

 Aşadar, nu se poate reţine  încălcarea  principiului contradictorialităţii pentru 
motivele  invocate de recurenţi, întrucât  prin cuvântul pe  fond  în susţinerea apelului, ca de 
altfel şi în concluziile scrise  depuse la dosarul cauzei (f. 106), reclamanţii se referă la faptul 
că servitutea de trecere  în varianta  nr. 1 din suplimentul la expertiza tehnică, nu trece  peste 
terenul numitei S.E., iar  dezbaterile au avut  loc  în prezenţa tuturor  părţilor. 
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 Al doilea motiv de  nelegalitate referitor la încălcarea dispoziţiilor art. 129 alin. 5  
Cod proc. civ., constând  în aceea că instanţa  nu a  ţinut  cont  de faptul că în dosar a fost  
dispusă o singură expertiză completată cu un supliment, că nu s-a  dispus efectuarea  unei a 
doua  expertize şi că expertiza  nu a fost avizată de   Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Sălaj: 

 Instanţa de fond a  administrat  proba cu expertiza tehnică de specialitate  şi a  
încuviinţat  obiecţiunile formulate de reclamanţi la această expertiză. 

 În şedinţa  publică din 27  mai 2014 reclamanţii au solicitat  instanţei de apel să 
acvireze un alt  dosar al Judecătoriei Zalău în care a formulat o cerere prin care  solicită să 
se verifice  dacă pârâta care a depus  la dosar  un titlu de proprietate are sau nu calitatea de 
proprietară a terenului pe care se  instituie servitutea sau este o persoană care  împiedică 
exercitarea trecerii, a solicitat să se  constate ca  fals  titlul de proprietate depus de  pârâtă, 
cerere de  acvirare respinsă de instanţa de apel. 

 Art. 129 alin. 5  Cod proc. civ., prevede  că  judecătorii au îndatorirea să stăruie, prin 
toate  mijloacele  legale  pentru a preveni orice greşeală privind aflarea adevărului în cauză 
pe baza stabilirii faptelor  şi prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunţării unei hotărâri 
temeinice  şi legale. Ei vor  putea ordona administrarea probelor  necesare, chiar  dacă 
părţile se  împotrivesc. 

 Din dispoziţiile acestui text  de lege rezultă că instanţa nu avea  obligaţia de a 
dispune  administrarea probelor  cerute de  reclamanţi, ci posibilitatea de a dispune 
administrarea acestor  probe în scopul soluţionării dosarului. Prin urmare, dacă 
instanţa se consideră lămurită pe baza probelor administrate,  poate respinge alte  cereri în 
probaţiune  formulate de  părţi, cu atât  mai mult cu cât, probele  solicitate de reclamanţi nu 
au legătură cu obiectul cauzei deduse  judecăţii. 

 În cauză, instanţa de apel considerându-se lămurită, a respins cererile  în probaţiune  
formulate de reclamanţii apelanţi. Procedând  în această modalitate prin respingerea  
cererilor ca neconcludente, instanţa nu a  încălcat  prevederile art. 129 alin. 5  Cod proc. 
civ., aşa  cum susţin recurenţii. 

 Avizarea expertizei tehnice de către  Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Zalău nu constituie un motiv de casare a deciziei atacate. Avizarea expertizei tehnice de  
către   Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Zalău înainte de pronunţarea hotărârii, 
nu este  o condiţie prealabilă pentru valabilitatea acestei expertize. Din întreaga economie a  
Legii nr. 7/1996  şi a  Ordinului nr. 634  emis de  ANCPI, nu rezultă că valabilitatea 
expertizei tehnice efectuată în cauză este  condiţionată de avizarea ei prealabilă de  către   
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru a  fi  reţinută de   instanţa de judecată, 
aprecierea acesteia cât  şi necesitatea efectuării unei noi expertize fiind atributul exclusiv  al 
instanţei de  judecată. 

 Al treilea  motiv de  nelegalitate  invocat de  recurenţi, încălcarea dreptului la  un 
proces echitabil, garantat de art. 6 alin. 1  din  Convenţia Europeană a Drepturilor Omului: 

 Dreptul la  un proces echitabil este  consacrat  prin art. 21 alin. 3  din Constituţia  
României şi prin art. 6 al  Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Dreptul la  un proces 
echitabil este dreptul unei persoane de a fi judecată în mod echitabil, de  către  un tribunal 
imparţial într-un termen rezonabil, garanţiile  unui proces echitabil referindu-se  la egalitatea 
armelor, respectarea  contradictorialităţii în special  în administrarea probelor  şi motivarea 
deciziilor. 

 În privinţa  probelor,  instanţa europeană a statuat  faptul că admisibilitatea, 
administrarea şi pertinenţa probelor este  lăsat la latitudinea  instanţei naţionale, iar 
respingerea  unor cereri în probaţiune  în condiţii de deplină contradictorialitate  în  faţa  
instanţei de  judecată nu constituie o încălcare a dreptului la  un proces echitabil.  
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 Motivele  invocate de  recurenţi la acest  punct al recursului reiterează în realitate  
motivele  invocate  la  pct. 1  şi 2  ale declaraţiei de  recurs.  Respingerea cererilor  în 
probaţiune, respingerea  cererilor de examinare şi de analizare a  valabilităţii unor acte  
(titlul de proprietate emis  pe  numele lui S.E.) care  nu fac  obiectul prezentei cauze  nu 
constituie  o încălcare a  dreptului la  un proces  echitabil,  instanţa  fiind  obligată să 
hotărască asupra celor ce formează obiectul pricinii supuse  judecăţii. Ori, obiectul prezentei 
cauze îl constituie  stabilirea servituţii de trecere pe terenul  proprietate pârâţilor, pe 
amplasamentul existent cu destinaţia de drum de acces şi nu examinarea valabilităţii sau 
nevalabilităţii unor acte prin care  s-a reconstituit dreptul de proprietate al unor  persoane şi 
care nu formează obiectul pricinii. 

 Nu se  poate vorbi aşadar despre o încălcare a dreptului de proprietate şi a  dreptului 
la  un proces echitabil garantat de art. 6 alin. 1  din Protocolul nr. 1  adiţional la  Convenţie, 
având  în vedere că legea  internă a fost corect interpretată şi aplicată, că soluţia pronunţată 
se  bazează pe o jurisprudenţă constantă şi previzibilă, în sensul că nu se  poate solicita 
servitutea locului înfundat de către cel în culpă pentru crearea locului înfundat  şi fără 
chemarea în judecată a tuturor  persoanelor proprietare ale  terenurilor  învecinate cu terenul 
reclamanţilor şi care urmează să fie traversate de servitutea de trecere.  

 Instanţa de apel nu a aplicat  greşit  legea  şi nici nu a  interpretat  greşit dispoziţiile 
legale  în materie, care  prevăd  că servitutea de trecere a  locului înfundat  se  poate stabili 
pe  locul vecinului său pentru exploatarea fondului dominant. 

 Curtea reţine  că acest  motiv de recurs  nu poate fi primit,  având  în vedere că  
intabularea servituţii se  poate efectua  numai împotriva aceluia care era  înscris  ca titular 
asupra fondului  pe care  urmează să fie  făcută înscrierea. În speţă, pentru grevarea 
dreptului de proprietate al pârâţilor este  necesar ca aceştia să fie  proprietari şi, prin urmare, 
proprietarii de  la data solicitării instituirii servituţii de trecere să fi fost parte  în proces. Ori, 
în cauză, aşa  cum corect au reţinut  cele  două instanţe, reclamanţii nu au înţeles să cheme  
în judecată şi pe  S.E., al cărei teren este  învecinat  cu terenul  proprietatea reclamanţilor şi 
urmează să fie  afectat de servitutea de trecere. 

 În susţinerea celui de al patrulea  motiv de  nelegalitate, identic  cu motivul de recurs  
invocat  la pct. 1 al declaraţiei de  recurs, recurenţii invocă  încălcarea dispoziţiilor art. 129 
alin. 4  Cod proc. civ., încălcare  constând  în aceea  că instanţa  nu a pus  în discuţia  
părţilor şi nu a stabilit  în mod  clar  dispoziţiile legii aplicabile şi nu a dat  o calificare 
corectă a acţiunii.  

 Critica este  nefondată. Spre deosebire de obiectul acţiunii, care  nu poate fi schimbat 
sau depăşit, temeiul ei juridic  nu leagă  instanţa  care este  obligată, în exercitarea rolului 
activ  şi pentru  a ajuta  şi ocroti interesele părţilor, să dea acţiunii calificarea juridică exactă.  

 În cauză, instanţa de fond  şi de apel a stabilit  exact  obiectul acţiunii, respectiv  
instituirea servituţii de trecere a locului înfundat  reglementată de art. 613 şi urm. C. civil, 
acţiunea finind  înregistrată la data de 2.02.2012, iar  Noul Cod  Civil a  intrat  în vigoare la 
data de  1.10.2012, de altfel reclamanţii invocând ca temei de drept  art. 616  şi urm. şi 759 
C. civil. 

 Ultima critică adusă de recurenţi se referă la faptul că instanţa a  pronunţat  hotărârea  
cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii, că urmare acestei hotărâri nelegale, dacă ar  iniţia o 
nouă acţiune  s-ar  invoca autoritatea de lucru judecat: 

 Principiul disponibilităţii în procesul civil lasă la  libera apreciere a reclamantului 
fixarea cadrului procesual şi a limitelor cererii, inclusiv  cu privire la  persoanele cu care  
înţelege să îşi dispute obiectul procesului. 

 Riscul de a fi invocată excepţia autorităţii de  lucru judecat  într-un alt  proces nu 
constituie  un motiv care să ducă implicit  şi automat la admiterea recursului, reclamantul 
asumându-şi acest  risc  în momentul promovării acţiunii. 
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 Celelalte motive de recurs invocate de recurenţi, referitoare la aprecierea şi 
interpretarea  probaţiunii administrate  în cauză, la  greşita stabilire  a situaţiei de fapt ca 
urmare a  interpretării eronate a probatoriului administrat, modul în care  instanţa a  stabilit  
situaţia de fapt  în funcţie de probele  administrate, nu mai pot  constitui motiv de recurs  în 
actuala reglementare a art. 304  Cod proc. civ., urmare abrogării pct. 11 al art. 304 Cod proc. 
civ., singurul care  permitea cenzurarea  în recurs a greşelilor grave de fapt, motiv  pentru 
care   instanţa  de recurs  nu va proceda  la analizarea lor. 

 Urmare respingerii recursului, fiind  în culpă procesuală, recurenţii vor  fi obligaţi să 
plătească intimatei S.M. suma de 600 lei, cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând  
onorariu avocat, conform chitanţei de la f. 45. 

 
 
Servitute de trecere. Solicitare de stabilire a căii de acces la calea publică, peste 

un teren asupra căruia şi reclamantele sunt coproprietare. Inadmisibilitate 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1235 din 10 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 93 din data de 16.01.2013, pronunţată de Judecătoria Vişeu de 

Sus s-a admis acţiunea civilă formulată şi precizată de reclamantele T.I. şi D.V.I. în 
contradictoriu cu pârâtul H.S. şi s-a constatat că pe nr.top. 7045/2 din CF 3509 Moisei, fond 
aservit, există constituit un drept de servitute de trecere cu piciorul şi vehicule pe tot timpul 
anului în favoarea imobilelor de natură teren identificate cu nr. top. 7045/1, 7045/3, 7045/4 
din CF 3509 Moisei, ca fonduri dominante, cu o suprafaţă de 85 mp, delimitată de punctele 
17-4-3-15-14-13-16-17 conform anexei grafice a raportului de expertiză. 

Pârâtul H.S. a fost obligat să ridice gardul din plasă cu stâlpi din fier amplasat între 
punctele 15-16 din Anexa grafică a raportului de expertiză întocmit de ing. P.C.G. în termen 
de 30 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii sau, în caz de refuz, au fost autorizate 
reclamantele să facă aceasta, pe cheltuiala pârâtului. 

Totodată, pârâtul a fost obligat să plătească reclamantelor suma de 2124 lei cu titlu 
cheltuieli de judecată parţiale.  

Prin decizia civilă nr. 146/A din 02 aprI. 2014 pronunţată de Tribunalul Maramureş 
în dosarul nr. 2839/336/2011 s-a admis apelul declarat de apelantul H.S., decedat în cursul 
procesului, şi continuat de moştenitorii acestuia: H.V., H.V., H.M.M. şi H.S. împotriva 
Sentinţei Civile nr. 93 din 16.01.2013 a Judecătoriei Vişeu de Sus care a fost schimbată în 
tot în sensul că: 

S-a respins acţiunea formulată şi precizată de reclamantele T.I. şi D.V.I..  
S-a respins cererea apelantelor privind obligarea intimatelor la plata cheltuielilor de 

judecată.  
Pentru a hotărî astfel Tribunalul a reţinut că potrivit art. 297 alin. 1 Cod procedură 

civilă, în cazul în care se constată că în mod greşit prima instanţă a rezolvat procesul fără a 
intra în cercetarea fondului ori judecata s-a făcut în lipsa părţii care nu a fost legal citată, 
instanţa de apel va anula hotărârea atacată şi va trimite cauza spre rejudecare primei 
instanţe. 

Textul de lege prevede expres şi limitativ două situaţii în care instanţa de apel poate 
anula hotărârea primei instanţe, cu trimitere spre rejudecare, nici una dintre ele nefiind 
incidentă în cauză. 

Prima ipoteză se-a referit la greşita soluţionare a cauzei pe excepţie. Este vorba de 
excepţii peremptorii, a căror admitere are ca efect neanalizarea fondului raportului juridic 
dedus judecăţii. Or, în cauză, soluţionarea cauzei la prima instanţă s-a făcut prin analiza în 
fond a acţiunii, ceea ce însemnă că nu a operat dispoziţia legală cuprinsă în art. 297, alin. 1, 
prima teză. 
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Constatând că nici cea de-a doua premisă a aplicării art. 297, alin. 1, Cod pr. civ. 
referitoare la lipsa părţii care nu a fost legal citată nu s-a regăsit în cauză, tribunalul a 
constatat că este nefondată solicitarea apelantului de anulare a sentinţei atacate şi trimitere a 
cauzei spre rejudecare.  

În ce priveşte solicitarea subsidiară de schimbare a sentinţei, tribunalul a reţinut 
următoarele: 

Prima instanţă a reţinut corect că servitutea de trecere este o servitute necontinuă şi 
aparentă sau neaparentă care nu se poate dobândi prin prescripţie, ci se poate stabili printr-
un titlu de recunoaştere a servituţii dat din partea proprietarului locului aservit, însă, în 
opinia tribunalului, a apreciat greşit că partajul voluntar realizat între reclamanta T.I., mama 
reclamantei D.V.I., pârâtul H.S. şi ceilalţi fraţi ai acestora, după decesul tatălui lor, 
reprezintă un „titlu constitutiv al servituţii” în favoarea reclamantelor intimate asupra 
parcelei cu nr. top. 7045/2, recunoscut de proprietarii în indiviziune ai acesteia. 

Servitutea de trecere stabilită prin fapta omului, aşa cum a calificat prima instanţă 
dreptul pe care l-a recunoscut reclamantelor prin raportare la dispoziţiile art. 624 şi 628 Cod 
civil, este un dezmembrământ veritabil al dreptului de proprietate privată, care ia naştere 
prin limitarea atributelor posesiei şi folosinţei conferite titularului fondului aservit de dreptul 
de proprietate, în favoarea titularului dreptului de proprietate al fondului dominant. 

În speţă, prima instanţă a stabilit pe baza probelor administrate şi a recunoaşterilor 
părţilor că terenurile deţinute de părţi fac parte din fosta parcelă cu nr. top. 7045 înscrisă în 
C.F. 3509 Moisei, cu suprafaţa totală de 16160 mp care a aparţinut antecesorului lor, 
respectiv tatălui pârâtului apelant H.S., al reclamantei intimate T.I. şi bunicului reclamantei 
intimate D.V.I.. A reţinut că după decesul tatălui, părţile şi ceilalţi fraţi ai lor şi-au partajat 
voluntar imobilul cu nr. top. 7045 conform folosinţei şi, în urma acestuia, fiecare dintre fraţi 
a preluat în folosinţă exclusivă câte o parcelă, lăsând un drum de acces la calea publică 
pentru toate fondurile rezultate. Parcela destinată de fraţi căii de acces este cea identificată 
cu nr. top. 7045/2 în schiţa de dezmembrare realizată de expert N. Radu în dosarul nr. 
2225/1996 al Judecătoriei Vişeu de Sus, pe baza căreia apelantul H.S. şi fratele H.M. şi-au 
intabulat fiecare dreptul de proprietate exclusiv asupra parcelelor cu nr. top. noi 7045/4 şi 
nr.top. 7045/1 rezultate din împărţeala voluntară, aspect evidenţiat de expertiza efectuată în 
cauză de expert P.C.G.. 

Or, în condiţiile în care parcela destinată căii de acces a rămas în proprietatea 
comună a fraţilor, aşa cum au susţinut toate părţile (intimatele inclusiv prin întâmpinarea 
formulată faţă de cerere de apel), este inadmisibil a se recunoaşte sau constitui vreunuia 
dintre coproprietari un drept de servitute de trecere asupra respectivei parcele, căci pentru a 
se constitui un drept de servitute este necesar ca cele două fonduri, respectiv cel dominant şi 
cel aservit să aparţină la proprietari diferiţi. 

Aşadar, în mod greşit a constatat prima instanţă că pe nr. top. 7045/2 din CF 3509 
Moisei există constituit un drept de servitute de trecere cu piciorul şi vehicule în favoarea 
imobilelor de natură teren identificate cu nr.top. 7045/1, 7045/3, 7045/4 din CF 3509 
Moisei, ca fonduri dominante, în contextul în care a reţinut că proprietarii acestor „fonduri 
dominante” sunt coproprietarii parcelei „fond aservit”. 

Din această perspectivă, pretenţiile reclamantelor intimate fundamentate pe un drept 
de servitute de trecere asupra parcelei cu nr. top. 7045/2 sunt neîntemeiate.  

Tribunalul a apreciat că este fondată şi susţinerea apelantului referitoare la 
inadmisibilitatea cererii de „constatare a existenţei unei căi de acces” întemeiată pe 
dispoziţiile art. 111 Cod procedură civilă, deoarece o asemenea cerere vizează constatarea 
unei situaţii de fapt, iar nu a existenţei sau inexistenţei unui drept.  

Cererea de ridicare a gardului montat de pârâtul apelant pe parcela cu nr. top. 7045/2 
din CF 3509 Moisei a fost formulată ca petit accesoriu al cererii iniţiale de constatare a 
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dobândirii servituţii de trecere, apoi ca accesoriu al cererii precizate de constatare a 
existenţei unei căi de acces, or, reţinându-se netemeinicia şi, respectiv inadmisibilitatea, 
capetelor principale de cerere, s-a impus şi respingerea cererii accesorii prin aplicarea 
principiului accesorium sequitur principalae. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs reclamantele T.I. şi D.V.I. solicitând 
admiterea recursului, modificarea deciziei atacate şi pe cale de consecinţă menţinerea 
hotărârii instanţei de fond cu privire la acţiunea formulată şi precizată ca fiind legală şi 
temeinică. 

În motivarea recursului, reclamantele au arătat că prin decizia recurată s-a respins 
cererea formulată şi precizată ca fiind netemeinică şi inadmisibilă. 

Prin cererea de apel, pârâtul H.S. a solicitat schimbarea în parte a sentinţei civile nr. 
93/16.01.2013, atacând astfel hotărârea instanţei de fond doar cu privire la primul capăt din 
cerere, hotărârea instanţei de fond cu privire la cel de-al doilea capăt de cerere din acţiune, 
prin care pârâtul H.S. a fost obligat să ridice gardul din plasă cu stâlpi de fier, amplasat pe 
parcela cu nr. top. 7045/2 din CI- 3509 Moisei, în punctele 13-14-15-16-13, sau în caz de 
refuz autorizează reclamantele să facă aceasta, pe cheltuiala pârâtului, a rămas definitivă 
prin neapelare. Deci, iată cum, instanţa de apel a acordat mai mult decât s-a cerut, 
pronunţându-se, din eroare, cu privire la hotărârea instanţei de fond dată asupra celui de-al 
doilea petit din cerere. 

Conform principiului disponibilităţii consacrat de art. 129 alin. (6) din Vechiul Cod 
de procedură civilă, instanţele sunt obligate să se pronunţe în limitele în care nu fost 
învestite prin cererea de chemare în judecată şi prin eventualele cereri reconvenţionale sau 
de intervenţie. 

Cadrul procesual, atât sub aspectul obiectului cât şi al părţilor între care se derulează 
litigiul, este cel fixat de părţi, nefiind permis instanţei ca, din oficiu, să se pronunţe în afara 
limitelor în care a fost învestită, prin soluţionarea unor capete de cerere cu care nu a fost 
investită. 

Ca atare, soluţia instanţei de apel, care a hotărât şi în ceea ce priveşte petitul 2 al 
acţiunii, în contextul în care soluţia referitoare la acesta nu a fost atacată, reprezintă o 
încălcare a dispoziţiilor art. 129 din Vechiul Cod de procedură civilă. 

În consecinţă, au considerat că este evident că prin soluţia pronunţată s-au încălcat 
dispoziţiile legii, motiv pentru care au solicitat admiterea recursului. 

În ceea ce priveşte soluţia referitoare dată de instanţa de fond conform căreia pe 
terenul în litigiu se constată existenţa unui drept de servitute constituit prin titlu, analiza 
următoare va dovedi faptul că aceasta este temeinica şi legală, în timp ce soluţia instanţei de 
apel nu este. 

Astfel, în primul rând reclamantele au solicitat instanţei de fond, printr-o exprimare 
nefericită, să constate existenţa unui drum de acces pe terenul în litigiu. 

Spre deosebire de obiectul acţiunii care nu poate fi schimbat, temeiul juridic al 
acesteia poate fi pus în discuţie de către instanţa de judecată, care, în exercitarea rolului 
activ, este îndreptăţită şi chiar obligată, pentru a contribui la ocrotirea intereselor legitime 
ale părţilor, să dea acţiunii calificarea juridică exactă, alta decât cea dată de reclamant prin 
cererea de chemare în judecată, în acest scop, calificarea acţiunii se va face nu după natura 
termenilor folosiţi de reclamant, ci după motivele de fapt ale cererii şi după scopul urmărit 
prin promovarea, acţiunii. În speţă, aşa cum au arătat anterior, au solicitat să se constate 
existenţa unui drum de acces pe terenul în litigiu. Pe de altă parte, din întreaga motivare a 
cererii de chemare în judecată şi a probaţiunii care au solicitat să fie administrată rezultă, 
extrem de clar, faptul că urmăreau să stabilească că destinaţia terenului în litigiu este aceea 
de drum de acces, drum asupra căruia s-a constituit un drept de trecere, conform destinaţiei 
sale. 
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În mod extrem de pertinent, instanţa de fond a dat cererii lor, exprimate defectuos, de 
a se „constată existenţa unui drum de acces", calificarea juridică corectă, să constate 
existenţa unui drept de servitute de trecere asupra acestui teren, având destinaţie de drum de 
acces. 

Avându-se în vedere aceste considerente, apare ca fiind perfect legală soluţia 
instanţei de fond care a dat calificarea corecta solicitării reclamantelor. Pe de alta parte, 
această concluzie a condus, în mod inevitabil, la concluzia că soluţia instanţei de apel este 
nelegală. 

Această din urma instanţă s-a mulţumit, doar, să statueze faptul că solicitarea 
reclamantelor este inadmisibilă, în contextul în cate urmăresc constatarea unei stări de fapt, 
nu a existenţei sau inexistenţei unui drept. O analiză mai aprofundată, nu doar a petitului 
care a fost exprimat în mod nefericit, ci, a întregii conduite pe parcursul derulării litigiului 
(şi se referă aici la motivele invocate, la probele propuse şi administrate), ar fi determinat 
pronunţarea, de către instanţa de apel, a soluţiei corecte. 

În acest context, a solicitat sancţionarea soluţiei instanţei de apel referitoare la 
inadmisibilitatea cererii de constatare a căii de acces şi să fie tratată ca fiind, în realitate, o 
cerere de constatare a existenţei dreptului de servitute pe un teren cu destinaţia de drum de 
acces. 

Cu privire la afirmaţiilor instanţei de apel conform cărora partajul voluntar ai căror 
părţi au fost reclamantele şi pârâtul nu ar constitui un titlu constitutiv al servituţii. 

Aşa cum a mai arătat, terenurile părţilor au făcut parte dintr-un corp comun, fosta 
parcela cu nr. top. 7045, CF 3509 Moisei, în suprafaţa toală de 16160 mp. în temeiul unui 
acord voluntar de partaj, a cărui existenţă nu a fost negată de niciuna din părţile 
împrocesuate, acord intervenit după decesul părinţilor, s-a stabilit un anume mod de 
împărţire a restului imobilului, menţinându-se destinaţia de cale de acces a terenului în 
litigiu. În urma acestui partaj, atât reclamanta Denk Vlaşm Ileana cât şi pârâtul au dobândit, 
în proprietate exclusivă, dreptul asupra unor terenuri limitrofe celui în litigiu, în timp ce 
terenului în litigiu i s-a stabilit destinaţia de drum de acces. 

Instanţa de apel a afirmat faptul că starea de coproprietate asupra terenului în litigiu 
ar împiedica constituirea dreptului de servitute. După cum se ştie, servitutea este acel 
dezmembrământ al dreptului de proprietate care ia naştere prin limitarea atributelor de 
folosinţă ale titularului fondului aservit, în favoarea titularului dreptului de proprietate al 
fondului dominant. 

În prezenta cauză, reclamanta T.I. deţine în proprietate extratabulară suprafaţa de 
teren de 291 mp, cu nr. top 7045/3/23 şi reclamanta D.V.I. deţine în proprietate tabulară 
suprafaţa de teren de 532 mp, cu nr. top. 7045/3/1, astfel încât, D.V.I. deţine calitatea de 
proprietar exclusiv al unui teren limitrof terenului în litigiu, deci este proprietar exclusiv al 
unuia din fondurile dominante în favoarea cărora a solicitat constituirea servituţii. 

Instanţa de apel a afirmat faptul că este inadmisibil a se constitui o servitute de 
trecere în favoarea unuia dintre coproprietarii fondului aservit. Reclamantele însă, au 
solicitat să se facă distincţie între calitatea părţilor de unice proprietare ale fondurilor 
dominante (fiecare parte având în proprietate exclusivă-tabulară sau extratabulară terenurile 
ce sunt fonduri dominante) şi calitatea părţilor de coproprietare ale fondului aservit. 
Interpretarea instanţei de apel, cum că fondurile dominate, în favoarea cărora se constituie 
servitutea, subzistă în stare de coproprietate, este viciată. Soluţia promovata de instanţa de 
apel a încălcat dispoziţiile legii referitoare la constituirea servituţilor şi anume acelea că - 
dreptul de servitute poate fi constituit asupra unui imobil, numit fond aservit, pentru uzul şi 
utilitatea altui imobil, numit fond dominant, imobile care aparţin la proprietari diferiţi. 

Din analiza anterioară, rezulta faptul că este pe deplin îndeplinită condiţia ca 
proprietarii celor două fonduri, cel dominant şi cel aservit, să fie diferiţi. Cu riscul de a se 
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repeta, a arătat din nou că în urma acordului de partaj a cărui existenţa a fost dovedită prin 
probaţiunea administrata terenurile alăturate terenului în litigiu au intrat în proprietatea 
exclusivă a succesorilor foştilor proprietari, părinţii lor, în timp ce drumul de acces a rămas 
în coproprietate. A rezultat deci, că fiecare teren alăturat acestui drum are un alt proprietar 
fie el tabular sau extratabular, iar drumul este în coproprietatea tuturor, deci nu există o 
identitate de proprietari între fondul dominant şi cel aservit. Chiar dacă deţin o cotă parte 
indiviză din fondul aservit, alături de reclamante este proprietar şi pârâtul, motiv pentru care 
au considerat că este îndeplinită condiţia ca cele două fonduri să aparţină unor proprietari 
diferiţi. 

Intimatele H.V. şi H.V. JR au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea 
recursului şi obligarea reclamantelor la plata cheltuielilor de judecată. 

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

Curtea constată inadmisibilitatea acelor motive de recurs care vizează netemeinicia 
hotărârii atacate, prin prisma reaprecierii probelor de către instanţa de recurs, având în 
vedere împrejurarea că dispoziţiile 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. 

În ceea ce priveşte celelalte motive de recurs, care pot fi analizate ca motive de 
nelegalitate, reclamantele au arătat că prin cererea de apel, pârâtul H.S. a solicitat 
schimbarea în parte a sentinţei civile nr. 93/16.01.2013, atacând astfel hotărârea instanţei de 
fond doar cu privire la primul capăt din cerere, hotărârea instanţei de fond cu privire la cel 
de-al doilea capăt de cerere din acţiune, prin care pârâtul H.S. a fost obligat să ridice gardul 
din plasă cu stâlpi de fier, amplasat pe parcela cu nr. top. 7045/2 din CI- 3509 Moisei, în 
punctele 13-14-15-16-13, sau în caz de refuz autorizează reclamantele să facă aceasta, pe 
cheltuiala pârâtului, a rămas definitivă prin neapelare. Deci, iată cum, instanţa de apel a 
acordat mai mult decât s-a cerut, pronunţându-se, din eroare, cu privire la hotărârea instanţei 
de fond dată asupra celui de-al doilea petit din cerere.  

Recurentele mai susţin că potrivit principiului disponibilităţii consacrat de art. 129 
alin. (6) din Vechiul Cod de procedură civilă, instanţele sunt obligate să se pronunţe în 
limitele în care au fost învestite prin cererea de chemare în judecată şi prin eventualele cereri 
reconvenţionale sau de intervenţie. Cadrul procesual, atât sub aspectul obiectului cât şi al 
părţilor între care se derulează litigiul, este cel fixat de părţi, nefiind permis instanţei ca, din 
oficiu, să se pronunţe în afara limitelor în care a fost învestită, prin soluţionarea unor capete 
de cerere cu care nu a fost investită. Ca atare, soluţia instanţei de apel, care a hotărât şi în 
ceea ce priveşte petitul 2 al acţiunii, în contextul în care soluţia referitoare la acesta nu a fost 
atacată, reprezintă o încălcare a dispoziţiilor art. 129 din Vechiul Cod de procedură civilă. 

Acest motiv de recurs este nefondat deoarece apelantul a solicitat în principal 
anularea sentinţei, în întregime, pentru că nu se solicită anularea în parte, iar în ce priveşte 
schimbarea în parte, solicitarea apelantului se referă la limitele apelului. 

Din motivele de apel, unde se indică cele reţinute de către prima instanţă inclusiv la 
desfiinţarea gardului, nu rezultă că partea privind petitul 2 din sentinţă se solicită a se păstra. 
Prin urmare, cât timp se contestă existenţa servituţii, care constituie petitul principal, este 
evident că ridicarea gardului, care este un petit accesoriu, va urma aceaşi soartă ca şi cea a 
petitului principal. 

Această concluzie este întărită atât de menţionarea în apel a acestui aspect ca fiind 
reţinut de către prima instanţă, de indicarea în apel ca şi obiectiv la efectuarea expertizei în 
ce priveşte construirea gardului potrivit autorizaţiei de construire (fila 43 dosar apel), cât şi 
de susţinerea apelantului din concluziile scrise depuse în faţa instanţei de apel (fila 64 dosar 
apel) în care se arată că şi soluţia privind demolarea gardului este nelegală. 
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În acest fel a motivat şi instanţa de apel soluţia, şi arată că cererea de ridicare a 
gardului montat de pârâtul apelant pe parcela cu nr. top. 7045/2 din CF 3509 Moisei a fost 
formulată ca petit accesoriu al cererii iniţiale de constatare a dobândirii servituţii de trecere, 
apoi ca accesoriu al cererii precizate de constatare a existenţei unei căi de acces, or, 
reţinându-se netemeinicia şi, respectiv inadmisibilitatea, capetelor principale de cerere, s-a 
impus şi respingerea cererii accesorii prin aplicarea principiului accesorium sequitur 
principalae. 

Recurenţii arată că spre deosebire de obiectul acţiunii care nu poate fi schimbat, 
temeiul juridic al acesteia poate fi pus în discuţie de către instanţa de judecată, care, în 
exercitarea rolului activ, este îndreptăţită şi chiar obligată, pentru a contribui la ocrotirea 
intereselor legitime ale părţilor, să dea acţiunii calificarea juridică exactă, alta decât cea dată 
de reclamant prin cererea de chemare în judecată, în acest scop, calificarea acţiunii se va 
face nu după natura termenilor folosiţi de reclamant, ci după motivele de fapt ale cererii şi 
după scopul urmărit prin promovarea, acţiunii. În speţă, aşa cum au arătat anterior, au 
solicitat să se constate existenţa unui drum de acces pe terenul în litigiu. Pe de altă parte, din 
întreaga motivare a cererii de chemare în judecată şi a probaţiunii care au solicitat să fie 
administrată rezultă că urmăreau să stabilească că destinaţia terenului în litigiu este aceea de 
drum de acces, drum asupra căruia s-a constituit un drept de trecere, conform destinaţiei 
sale. 

Curtea reţine că acest motiv de recurs este nefondat deoarece indiferent de calificarea 
acţiunii ca fiind una în constatarea servituţii sau în constituire servituţii, motivul principal al 
respingerii acţiunii de către instanţa de apel a fost acela că pentru existenţa unei atari 
servituţi se impune ca proprietarii fondului dominant şi ai celui aservit se fie diferiţi. 

Or, în condiţiile în care părţile sunt coproprietari asupra fondului aservit, această 
condiţie nu este îndeplinită, deoarece cerinţa este ca proprietarii să fie diferiţi cu privire la 
cele două fonduri. Chiar dacă părţile sunt proprietari individuali asupra fondului dominant, 
trebuie să nu fie proprietari în nici un fel, nici măcar în coproprietate, asupra fondului 
aservit. 

În subsidiar instanţa de apel a reţinut corect şi incidenţa art. 111 Cod procedură 
civilă, pentru că o acţiune este inadmisibilă, în contextul în care se urmăreşte constatarea 
unei stări de fapt, nu a existenţei sau inexistenţei unui drept. Calificarea acţiunii s-a făcut 
corect după modul de formulare şi precizare a acesteia, având în vedere mai ales precizarea 
acţiunii (fila 94 dosar fond), de unde reiese intenţia expresă a reclamanţilor, mai ales că 
partea a fost asistată de un avocat. Asistarea de către avocat nu înlătură incidenţa art. 111 
Cod procedură civilă, dacă din modul de formulare şi mai ales din precizarea acţiunii reiese 
că aceasta a fost intenţia expresă a părţii, de constatare a unei stări de fapt, anume existenţa 
unei căi de acces. 

Prin urmare motivele de recurs referitor la calificarea juridică a acţiunii sunt 
nefondate, şi lipsite de interes de altfel. 

Soluţia asupra acestei excepţii nu schimbă cu nimic cele constatate anterior, cu 
privire la neîntrunirea condiţiilor de constituire a servituţii bazată pe lipsa condiţiei ca 
proprietarii celor două fonduri să fie diferiţi. 

Nu poate fi primită prin urmare nici susţinerea recurenţilor că partajul voluntar ai 
căror părţi au fost reclamantele şi pârâtul ar constitui un titlu constitutiv al servituţii, cât 
timp partajul se referă la păstrarea coproprietăţii şi prin urmare la neîndeplinirea condiţiei ca 
proprietarii celor două fonduri să fie diferiţi, or părţile sunt proprietari ai fondului dominant 
şi coproprietari ai fondului aservit, însă ar trebuie să nu fie în nici un fel proprietari, nici 
coproprietari, ai fondului aservit. 
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Chiar dacă o parte este proprietar exclusiv al unuia din fondurile dominante în 
favoarea cărora s-a solicitat constituirea servituţii este necesar ca acea parte să nu fie 
proprietar sau coproprietar al fondului aservit. 

Condiţia pentru constituirea servituţii este înţeleasă în sensul că dacă un proprietar al 
fondului dominant deţine o cotă parte indiviză din fondul aservit, atunci nu este îndeplinită 
condiţia ca proprietarii să fie diferiţi. Este necesar ca proprietarii să fie diferiţi, adică 
inclusiv condiţia de a nu fi nici măcar coproprietari, deoarece nu se poate întruni în aceaşi 
persoană şi un drept şi o sarcină, aceasta fiind fără finalitate deoarece persoana nu se poate 
dedubla pentru ca în calitate de proprietar al fondului dominant să ceară aservirea şi să fie de 
acord cu aceasta iar în calitate de proprietar al fondului aservit să se opună chiar cu privire la 
ce era şi poate fi de acord.  

Nici nu se poate justifica un interes în acest sens, cât timp nu se poate accepta o 
astfel de dedublare şi opoziţie. Raporturile de coproprietari nu au fost supuse analizei 
instanţei, nici în recurs, şi nu s-a pronunţat şi nici nu se poate pronunţa asupra acestora. 

Calitatea de coproprietar a fondului aservit este incompatibilă prin urmare cu 
calitatea de titular al dreptului de servitute în favoarea fondului dominant. O astfel de 
servitute chiar dacă ar fi existat prin ipoteză anterior este absorbită ca şi conţinut al dreptului 
real în cel al dreptului real de coproprietate sau proprietate în momentul dobândirii calităţii 
de coproprietar al fondului aservit sau a celei de proprietar al fondului principal. 

Această absorbţie se produce pentru că dreptul de proprietate sau coproprietate este 
cel mai complet drept real şi conţine în el şi atributele dreptului real de servitute. În acest fel, 
dacă se produce absorbţia este evident că nu se poate produce corelativ invers constituirea 
servituţii pe perioada în care partea ce este proprietar al fondului dominant are şi calitatea de 
proprietar sau coproprietar al fondului aservit. 

Instanţa de apel nu a reţinut că fondurile dominate, în favoarea cărora se constituie 
servitutea, ar fi în coproprietate ci aceasta coproprietate a fost reţinută cu privire la fondul 
aservit. 

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

În temeiul prevederilor art. 274 Cod procedură civilă, curtea urmează să oblige 
recurentele T.I. şi D.V.I., aflate în culpă procesuală faţă de respingerea recursului, să 
plătească intimatelor H.V. şi H.V. suma de 750 lei, cheltuieli de judecată în recurs, 
reprezentând onorariu avocat şi cheltuieli transport, potrivit chitanţelor de la fila 29 şi 30. 

 
 

Servitute de trecere pietonală şi auto. Stabilirea despăgubirilor în favoarea 
proprietarului fondului aservit, pentru lipsirea de dreptul de folosinţă asupra 

terenului obiect al servituţii de trecere  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1359 din 27 noiembrie 2014  
 I. Prin acţiunea introductivă înregistrată la Judecătoria Dragomireşti la data de  

10.04.2009 sub nr..../224/2009, reclamanta  SOCIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM 
V. în contradictoriu cu pârâţii  STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI, COMUNA S. PRIN PRIMAR şi B.M., având ca 
obiect  CONSTATAREA SERVITUŢII DE TRECERE ŞI ÎNTABULARE, au solicitat  
instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa, în urma administrării probelor, să constate că 
asupra terenului  în suprafaţă de  276 m.p. din C.F. 64 S. nr. top. 335/2  au un drept de 
servitute de trecere pietonală şi cu mijloc de transport auto în favoarea terenului ocupat de  
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Societatea Comercială  *M.* din S.   nr. 803  precum şi a se dispune  întabularea  acestui 
drept în Cartea Funciară. 

Prin precizarea de acţiune depusă la dosar (f.99) reclamanta arată că  înţelege să 
solicite instanţei  constituirea dreptului de servitute arătat în cererea de chemare în 
judecată. 

Prin precizarea de acţiune depusă la dosar (f.161) reclamanta arată că   chemarea 
în judecată a pârâtei Comuna S. s-a făcut  deoarece terenul aferent  magazinului  în 
suprafaţă de 837 m.p. aparţine  domeniului public al comunei S. aşa cum rezultă din anexa 
nr. 62 pct. 26 la HG 934/2002 privind atestarea domeniului public  al judeţului Maramureş 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş  dată în aplicarea 
legii 213/1998  privind proprietatea publică şi  regimul juridic al acesteia. 

 Pârâta B.M., legal citată, pentru termenul din 03.06.2009 depune la dosar 
întâmpinare şi cerere reconvenţională. Prin  acţiunea reconvenţională, pârâta solicită  a fi 
obligată reclamanta de a ridica de pe terenul proprietatea sa cuprins în CF nr. 64 S., 
nr.top.335/2 construcţia cu destinaţie W.C., în caz de refuz să fie abilitată pârâta a proceda 
la desfiinţarea acestuia, obligarea reclamantei şi a pârâtei Comuna S. să permită ridicarea 
unui gard, pe linia ce delimitează terenul proprietatea ei în suprafaţă de  508 m.p. cuprins 
în C.F. nr.64 S.  şi terenul în suprafaţă de  399 mp  din C.F. 64 S. nr. top. 335/2, asupra 
căruia reclamantei i s-a recunoscut un drept de folosinţă prin Decizia civilă nr. 774/R din 
26.06.2008, inclusiv  în porţiunea dintre terenul proprietatea ei şi trotuarul  de pe lângă 
şosea, cu obligarea la daune cominatorii în caz de opunere în sumă de 10/zi de la data 
rămânerii definitive a hotărârii. 

Solicită de asemenea, obligarea reclamantei de a o despăgubi cu suma de 7092 lei 
reprezentând contravaloarea folosinţei terenului proprietatea sa în perioada decembrie 
2008, ianuarie-iunie 2009 şi în continuare lunar, începând cu luna iulie 2009, suma de  
1016 lei,  cu dobândă legală în condiţiile O.G.R. nr. 9/2000 începând  cu data rămânerii 
definitive a sentinţei  şi până la achitarea integrală a sumei. 

II. Prin sentinţa civilă nr. 1030 din 29.12.2010, pronunţată de Judecătoria 
Dragomireşti în dosarul nr..../224/2009 s-a respins excepţia autorităţii de lucru judecat 
invocată de reclamanta pârâtă Societatea Cooperativa de Consum V.. 

 S-a admis, în parte, acţiunea civilă intentată de reclamanta pârâtă Societatea 
Cooperativa de Consum V. în contradictoriu cu pârâta reclamantă B.M. şi în consecinţă: 

 S-a constituit în favoarea reclamantei un drept de servitute de trecere pietonală şi cu 
mijloace de transport auto peste terenul pârâtei reclamante situat în localitatea S., înscris în 
C.F. 64 nr. top. 335/2, în suprafaţă de 204 m.p. identificată între punctele 5-6-10-11-12-13-
14-15-16-5 din anexa grafică la lucrarea de expertiză întocmită de expert P.C.G. (f.108-
112) şi în  Capitolul 7 concluzii pct. 7.3 alin.2, cu excepţia spaţiilor verzi în suprafaţă totală 
de 48 m.p. 

 S-a respins petitul privind înscrierea în C.F. a dreptului de servitute al reclamantei 
pârâte. 

 S-a respins acţiunea civilă formulată de reclamanta pârâtă împotriva pârâţilor 
Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice Bucureşti  – Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice a Judeţului  Maramureş şi Comuna S., prin primar. 

 S-a admis, în parte, cererea reconvenţională formulată de pârâta reclamantă B.M., 
şi în consecinţă: 

 A fost obligată reclamanta pârâtă să-şi ridice construcţia WC amplasată pe terenul 
înscris în C.F. 64 S. nr. top. 335/2, iar în caz de refuz o abilitează pe pârâta reclamantă 
B.M. să procedeze la desfiinţarea acesteia. 
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 A fost obligată reclamanta- pârâtă şi pârâta Comuna S., prin primar,  să-i permită 
pârâtei reclamante să-şi ridice un gard pe aliniamentul 7-6-9-8-2-1-7, precum şi să-şi 
îngrădească suprafeţele cu destinaţia de spaţii verzi. 

 S-a respins petitul privind amplasarea unui gard pe celelalte amplasamente 
solicitate de către pârâta reclamantă B.M.. 

A fost obligată reclamanta pârâtă Societatea Cooperativa de Consum V. să-i 
plătească pârâtei reclamante B.M. suma de 8560 euro sau contravaloarea în lei la data 
plăţii, precum şi plata lunară începând cu data de 1 ianuarie 2011 a sumei de 342,40 euro 
sau contravaloarea acesteia în lei de la data plăţii, cu dobândă legală în condiţiile OG 
9/2000, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până la achitarea integrală a 
sumelor. S-au compensat cheltuielile de judecată. 

 Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Prin Sentinţa civilă nr.762 din 8 octombrie 2007 dată în dosar nr..../224/2006 (format 

vechi 667/2006) al Judecătoriei Dragomireşti s-a admis, în parte,  acţiunea formulată de 
reclamanta Societatea Cooperativa de Consum V. împotriva pârâţilor Comuna S., judeţul 
Maramureş reprezentată prin Primar, Statul Român reprezentat prin Ministerul Finanţelor 
Publice şi Administraţia Finanţelor Publice Sighetu Marmaţiei, Societatea Cooperativa de 
Consum F. Baia Mare, B.M. şi  S.I. şi în consecinţă s-a constat că reclamanta a dobândit, 
prin construire, dreptul de proprietate asupra imobilului denumit "Magazin Universal Bufet" 
situat în comuna S., nr. 803, judeţul Maramureş şi magazie din lemn. Totodată s-a dispus 
înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară al reclamantei asupra imobilului de mai 
sus. S-a respins înscrierea dreptului de folosinţă  al reclamantei asupra terenului în suprafaţă 
de 1000 m.p. De asemenea, a fost admisă parţial acţiunea reconvenţională formulată de 
pârâta-reclamantă B.M. împotriva reclamantei-pârâte Societatea Cooperativă de Consum V. 
şi în consecinţă obligată reclamanta-pârâtă să predea pârâtei-reclamante B.M. suprafaţa de 
508 m.p. înscris în C.F. 64, nr. top. 335/2 S.. Au fost respinse celelalte petite privind  
constatarea, înscrierea în cartea funciară şi obligarea la plata contravalorii folosinţei 
imobilului solicitate de pârâta reclamantă B.. 

În considerentele sentinţei cu privire la dreptul de proprietate al reclamantei şi al 
pârâtei reconvenţional s-a reţinut că pentru a se realiza scopul Cooperativei de consum 
potrivit art.1 din legea nr.6/1970, în baza autorizaţiei pentru executarea de lucrări nr.290/7 
mai 1971 eliberată de Comitetul Executiv al Consiliului popular al judeţului Maramureş, s-a 
edificat magazin universal cu etaj şi bufet în comuna S.. În scopul construirii acestui 
magazin în prealabil prin Decretul nr.248 din 7 mai 1970 al Consiliului de Stat al RSR, s-a 
expropriat şi trecut în proprietatea Statului Român terenul în suprafaţă de 1000 mp, 
proprietatea locuitorului F.I.. Acest teren trecut în proprietatea statului s-a transmis pe durata 
nedeterminată în folosinţa UJCC Maramureş. Înainte de anul 1989 fosta Cooperativă de 
Consum S., a edificat pe acest teren, un magazin universal şi bufet plus construcţii anexe, 
existente în prezent. Ca urmare a apariţiei legii nr.1/2005 de organizare şi funcţionare a 
cooperaţiei, s-a constituit Societatea  Cooperativă de consum V., care a preluat şi 
patrimoniul fostei Cooperative de Consum S. (inclusiv imobilul din litigiu). Din extrasul de 
carte funciară rezultă că pe terenul situat în intravilanul comunei S. în suprafaţă de 907 mp 
înscris în C.F.64, nr. cadastral 335/2 este proprietară pârâta-reconvenţională B.M. 
moştenitoare a defunctului F.I.. 

 S-a mai reţinut că împotriva sentinţei s-au declarat mai multe recursuri. Prin Decizia 
civilă nr.774/R/26.06.2008 a fost respins recursul pârâtei reclamante B.M., fiind admis, în 
parte, recursul reclamantei pârâte Societatea Cooperativa de Consum V. şi în consecinţă 
sentinţa a fost modificată, în parte, în sensul că s-a constatat în favoarea reclamantei 
existenţa unui drept de folosinţă asupra a 399 m.p. din parcela cu nr. top.335/2 înscrisă în 
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C.F. 64 S., suprafaţă afectată construcţiilor proprietatea cooperativei. Au fost menţinute 
restul dispoziţiilor. 

 Întrucât prin actele de mai sus a fost soluţionată doar problema celor 399 m.p. teren 
situat sub construcţii, dar nu s-a asigurat accesul la magazin şi la magaziile aferente, 
reclamanta s-a văzut obligată să formuleze acţiunea de faţă. 

 În ce priveşte excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de reclamantă, prima 
instanţă de fond a arătat că în dosarul nr. 667/224/2006, pârâta reclamantă B.M. a formulat 
cerere reconvenţională prin care a solicitat, între alte petite, obligarea reclamantei la plata 
folosinţei imobilului, referindu-se la construcţie, întrucât a cerut a se constata că a dobândit 
dreptul de proprietate asupra acesteia, prin accesiune, ea fiind proprietara terenului. 

 În cauza pendinte, pârâta reclamantă B. a solicitat, prin cerere reconvenţională, 
obligarea reclamantei la plata folosinţei terenului. Temeiul juridic fiind acela prev. de 
art.616 c.civ., conform căruia proprietarul al cărui loc este înfundat, poate reclama o trecere 
pe locul vecinului său pentru exploatarea fondului, cu îndatorirea de a-l despăgubi în 
proporţie cu pagubele ce s-ar putea ocaziona. În consecinţă nu este întrunită tripla identitate 
de părţi, obiect şi temei juridic prev. de art.1201 c.civ. pentru a opera excepţia autorităţii de 
lucru judecat. Chiar dacă s-ar avea în vedere faptul că a solicitat despăgubiri pentru folosinţa 
terenului, în prezenta cauză temeiul juridic este art.616 c.civ., iar în dosarul de mai sus nu s-
a pus problema servituţii de trecere. 

 Din concluziile raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit de ing.exp.P.C.G. 
instanţa a reţinut că pârâta B.M.  este proprietara tabulară a unui teren situat în intravilanul 
localităţii S., la nr. administrativ  803, având suprafaţa de  907 m.p.  Din punct de vedere 
tabular, terenul este înscris în C.F. 64 S. cu nr. top.  335/2, având suprafaţa de 907 m.p. 

 Pe parcela topo 335/2, există edificate construcţii, M., magazie de lemne şi WC. 
Construcţiile sunt ale reclamantei Societatea Cooperativă de Consum  V., care prin Decizia 
civilă nr.  774/2008  a obţinut un drept de folosinţă asupra unei suprafeţe de  399 m.p. din 
parcela topo  335/2 din C.F. 64 S. proprietatea pârâtei B.M. şi au caracter de loc înfundat. 

 Examinându-se modul de amplasare a construcţiilor reclamantei, precum şi faptul că  
magazinul universal are trei uşi de acces la stradă, propunerea făcută la faţa locului de către 
reclamant ca servitute de trecere este suprafaţa betonată (trotuar)pe toată lungimea de la 
stradă, precum şi pe latura estică până la magazie. 

 Prin anexa grafică servitutea de trecere este delimitată de pct. 5-6-10-11-12-13-14-
15-16-5 din care se scad suprafeţele zonelor verzi dinspre drum. În această variantă 
suprafaţa totală aferentă servituţii de trecere este de 204 m.p. din parcela topo  335/2. Linia 
de demarcaţie dintre suprafaţa de 508 m.p., proprietatea pârâtei, de suprafaţa de 399 m.p. 
aferentă construcţiilor, reprezintă proiecţia la sol a construcţiilor, fapt ce face imposibilă 
delimitarea prin gard. 

Instanţa a mai reţinut concluziile expertului din completarea la raportul de expertiză 
efectuată, care a arătat că în anexa grafică a reprezentat dimensiunile parcelei cu suprafaţa 
de 204 m.p.  din parcela topo 335/2, aferentă servituţii de trecere, precum şi că între 
aliniamentul 11-12 din anexa grafică a raportului de expertiză şi limita estică a parcelei  topo 
335/2 există o lungime  de 2,7 ml, suficientă pentru acces auto. La data efectuării expertizei 
pentru acces era folosită şi suprafaţa de 45 m.p. din parcela topo  335/1, delimitată în anexa 
grafică de punctele 1-2-3-4-1, iar porţiunea  alăturată punctelor 7-6-5  din planul de 
amplasament şi delimitare este trotuar. Prin anexa grafică s-a reprezentat servitutea de 
trecere necesară accesului la magazie şi pentru aprovizionarea  magazinului  ca fiind 
delimitată de pct. 1-2-3-4-5-8-1- notată cu L1 cu suprafaţa  folosită din parcela topo  335/2 
de 125 m.p. Suprafaţa de  23 m.p.  din parcela topo 335/2 delimitată de pct. 4-11-12-13-4 nu 
este necesară acestui scop. Se mai arată că pentru accesul la magazie se poate utiliza 
suporafaţa corespunzătoare nr. topo 335/1, având aceeaşi destinaţie de drum de acces. La 
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data efectuării expertizei pentru acces era folosită suprafaţa de 45 m.p. din parcela topo  
335/1. 

  Mejda dintre drumul public (trotuar)  şi proprietatea lui B.M.  este descrisă de pct. 
7-6-5. Pentru accesul la cele trei uşi, de la trotuar la clădire, se propune instituirea servituţii 
de trecere pe parcelele notate în anexa grafică cu L1 cu suprafaţa de 18 m.p., L2 cu 
suprafaţa de  14 m.p. şi L3  cu suprafaţa de 15 m.p. Se mai arată că este posibilă ridicarea de 
garduri  care să delimiteze loturile L2, L3 şi L4 pe aliniamentele spaţiilor verzi. De 
asemenea este posibilă ridicarea de garduri care să delimiteze proprietatea lui B.M. de 
proprietatea pârâtei comuna S. pe aliniamentul trotuarului, exceptând spaţiile de acces la 
cele trei uşi ale  magazinului (loturile L2, L3 şi L4) şi a drumului de acces în spate (lotul L1 
– aliniamentul 5-8). 

 În consecinţă instanţa a apreciat că se impune a se constitui o servitute de trecere în 
favoarea reclamantei, pietonală şi cu mijloace de transport auto, peste terenul pârâtei 
reclamante situat în localitatea S., înscris în C.F. 64 nr. top. 335/2, în suprafaţă de 204 m.p. 
identificată între punctele 5-6-10-11-12-13-14-15-16-5 din anexa grafică la lucrarea de 
expertiză întocmită de expert P.C.G. (f.108-112) şi în  Capitolul 7 concluzii pct. 7.3 alin.2, 
cu excepţia spaţiilor verzi în suprafaţă totală de 48 m.p.  

Nu s-a luat în considerare cererea pârâtei reclamante de a constitui servitutea doar în 
dreptul uşilor de acces pentru că din nou s-ar crea o situaţie hilară, prin aceea că magazinul 
ar avea nevoie de acces la geamuri pentru a le curăţa, precum şi la pereţi pentru întreţinere. 
A fost eliminat din servitute spaţiul aparţinând părculeţelor, acesta nefiindu-i necesar 
reclamantei pentru acces. S-a inclus, de asemenea, tot spaţiul de acces la magazie având în 
vedere destinaţia construcţiilor, magazinul fiind folosit ca spaţiu comercial, iar magazia 
pentru a se putea asigura desfăşurarea normală a activităţii cu acest specific. 

Nu s-a luat în calcul accesul reclamantei peste drumul numitului S.I., suprafaţă care a 
fost cumpărată în acest sens şi care nu corespundea întrutotul activităţii de aprovizionare a 
magazinului. Iar în al doilea rând, pe această variantă ar fi trebuit a se asigura o servitute 
peste terenul pârâtei reclamante B. de la drumul lui S. şi până la accesul în magazie. În 
consecinţă tot s-ar fi stabilit o servitute pe terenul pârâtei, însă situaţia s-ar fi complicat, fără 
nici un sens. Mai mult, numitul S. a fost parte în procesul în care s-a constatat dobândirea 
dreptului de proprietate în favoarea reclamantei, însă acţiunea faţă de el a fost respinsă, 
obiectul fiind tocmai un drept de folosinţă peste proprietatea acestuia. Dând soluţia de mai 
sus, instanţa a apreciat că a asigurat  accesul la magazin, la geamuri şi pereţi pentru 
întreţinere, precum şi la magazie. 

Totodată s-a stabilit care este linia pe care se poate dispune  îngrădirea suprafeţei 
care deja i-a fost restituită pârâtei reclamante prin sentinţa şi decizia de mai sus. Instanţa a 
apreciat că poate fi îngrădit şi spaţiul corespunzător părculeţelor. 

Întrucât  pe terenul în suprafaţă de 508 m.p. înscris în C.F. 64  S. nr. top. 335/2, este 
amplasată o construcţie de natură WC aparţinând reclamantei, teren pe care reclamanta a 
fost obligată să îl predea în deplină proprietate şi paşnică folosinţă pârâtei B., fiind făcută şi 
punerea în executare a sentinţei, conform procesului verbal din data de 16.12.2008 depus la 
f.37-38 din dosar, instanţa a admis  petitul din reconvenţională în sensul de a dispune 
ridicarea acestuia. În caz contrar va fi îndrituită pârâta să ridice această construcţie. În acest 
sens, instanţa a avut în vedere dispoziţiile art.494 c.civ., potrivit cărora construcţiile şi 
lucrările care au fost făcute de către o altă persoană cu materialele ei, proprietarul 
pământului are dreptul de a le ţine pentru dânsul  sau de a îndatora pe acea persoană să le 
ridice. Acelaşi drept îi este conferit pârâtei reclamante şi de art.490 c.civ. 

Instanţa a mai reţinut că din concluziile raportului de expertiză tehnică contabilă 
întocmit de expert contabil  T.M. reiese că total despăgubiri cuvenite pârâtei-reclamante 
reconvenţional B.M. pentru lipsirea de folosinţă a terenului  în suprafaţă de 508 m.p.  de 
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către reclamanta Societatea Cooperativă de Consum  V. în perioada decembrie 2008-
ianuarie 2010 (data efectuării raportului de expertiză) sunt în sumă de 7.112 euro la cursul 
B.N.R. din data când se va achita această sumă. Începând cu luna februarie 2010 chiria 
lunară pentru terenul în suprafaţă de 508 m.p.  este de 508 euro la cursul B.N.R. din data 
efectuării plăţii. Prin completarea la raportul de expertiză se arată că  aşa cum reiese din 
*planul de amplasament şi delimitare* a imobilului din litigiu suprafaţa totală a acestuia este 
de 508 m.p. din care suprafaţa de  276 m.p.  teren solicitat ca servitute de trecere, iar 
diferenţa de  232 .p.  este utilizată de către Societatea Cooperativă de Consum  V. prin 
activitate comercială (intrare-ieşire clienţi,  staţionare mijloace transport marfă, 
aprovizionare cu marfă şi depozitare marfă) a unităţii comerciale *M.*.   Valoarea de 
închiriere a spaţiului în suprafaţă de  276 m.p. este de   276*0,40 euro/m.p.= 110,40 
euro/lună, iar valoare de închiriere a spaţiului  în suprafaţă de  232 m.p.  utilizat pentru 
activităţi comerciale  este de  1 euro m.p. = 232 euro/lună. Total chirie lunară de 342,40 
euro/lună. Începând cu 01.02.2010  chiria lunară pentru folosinţa terenului în suprafaţă de  
508 m.p.  este de  342,40 euro. Pentru calcularea acesteia s-a luat în calcul  valoarea de piaţă 
a chiriei din judeţ pe baza informaţiilor specifice pieţei.  

Drept urmare, instanţa a calculat despăgubirile solicitate de către pârâta reclamantă 
B., în funcţie de această completare la raportul de expertiză contabilă, obligând reclamanta 
la plata sumei de 8560 euro sau contravaloarea în lei la data plăţii, precum şi plata lunară 
începând cu data de 1 ianuarie 2011 a sumei de 342,40 euro sau contravaloarea acesteia în 
lei de la data plăţii, cu dobândă legală în condiţiile OG 9/2000, începând cu data rămânerii 
definitive a sentinţei şi până la achitarea integrală a sumelor. 

Despăgubirile se referă la plata lunară pe ultimii trei ani, dinainte de formularea 
cererii reconvenţionale şi sunt întemeiate, în parte pe prevederile art.616 c.civ. S-a reţinut, în 
parte, pentru pârâta a solicitat despăgubiri pentru tot terenul folosit de către reclamantă şi nu 
numai pentru cel cu destinaţia de servitute de trecere. Din declaraţia martorului L.G. reiese 
că în prezent în clădirea Cooperativei de Consum  V. se desfăşoară activitate comercială, 
fiind expuse spre vânzare bunuri  industriale şi comerciale şi funcţionează un Bufet. În 
spaţiul din faţa cooperativei  în urmă cu 40 de ani s-au edificat nişte părculeţe cu flori, iar pe 
partea rămasă liberă s-au făcut mese  şi scaune care sunt folosite  de cetăţeni care fac 
consumaţie. De asemenea,  spaţiul lateral prin care se face accesul în magazie şi la  toaletă le 
foloseşte în totalitate Cooperativa. Întrebat fiind a arătat că  părculeţele au fost edificate din 
dispoziţia conducerii cooperativei, nu pot fi folosite decât cu această destinaţie pentru că au 
fost plantaţi brazi şi flori. Spaţiul betonat din faţa magazinului pe care s-au amplasat mese  
este folosit doar de consumatori, iar pe spaţiul dinspre  magazie şi respectiv localitatea 
Dragomireşti  se intră cu autovehicule pentru a se face  aprovizionarea la magazin. 

 Din declaraţia martorei R.I. rezultă aceleaşi aspecte şi învederează că părculeţele au 
fost edificate după anul 1940,  sunt întreţinute de gestionarii de la cooperativă,  brazi au fost 
plantaţi în urmă cu vreo 40 de ani, precum şi că în afară de cele trei părculeţe şi aleile de 
acces  ale cooperativei  în faţă nu mai există zonă liberă, doar strada comunală. Martorul F.I. 
arată că prin anii 1970 s-a hotărât edificarea construcţiei din litigiu. S-a propus la data 
respectivă a se plăti pârâtei-reclamante suma de 800 lei, care era derizorie şi din acest motiv 
a refuzat-o. Totuşi terenul i s-a luat şi s-a edificat construcţia  cu destinaţie M.. De atunci şi 
până în prezent întreg spaţiul ocupat de construcţie cât şi diferenţa pentru accesul în 
magazin şi partea din faţă a magazinului  este folosit de cooperativă.  

 Prin declaraţiile lor martorii au arătat că reclamanta foloseşte parte din spaţiul 
destinat servituţii pentru a asigura un loc unde clienţii să servească sucul sau alte băuturi. 
Instanţa nu  a stabilit despăgubirile pentru tot terenul ca având destinaţia de spaţiu 
comercial, ci aşa cum s-a constatat prin completarea la raportul de expertiză, doar 232 m.p. 
au această destinaţie, iar diferenţa de 276 m.p. are destinaţia de servitute de trecere şi nu 
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poate primi o altă valoare, decât cea precizată de d-na ing. prin lucrarea întocmită. 
Servitutea este o sarcină impusă asupra unui imobil pentru uzul şi utilitatea unui imobil 
având alt stăpân. 

Petitul privind înscrierea în C.F. a dreptului de servitute al reclamantei pârâte a fost 
respins, întrucât nu s-a întocmit o schiţă aptă de întabulare. 

 De asemenea, a fost respinsă şi acţiunea civilă formulată de reclamanta pârâtă 
împotriva pârâţilor Statul Român, prin Ministerul Finanţelor-DGFP Maramureş şi Comuna 
S., prin primar întrucât nici una dintre aceste părţi nu deţin terenul. 

 Reclamanta pârâtă şi pârâta Comuna S., prin primar, au fost obligate să-i permită 
pârâtei reclamante să-şi ridice un gard pe aliniamentul 7-6-9-8-2-1-7, precum şi să-şi 
îngrădească suprafeţele cu destinaţia de spaţii verzi. Conform art.585 c.civ. tot proprietarul 
îşi poate îngrădi proprietatea, în afară de excepţia ce se face la art.616 c.civ. 

         S-a respins petitul privind amplasarea unui gard pe celelalte amplasamente 
solicitate de către pârâta reclamantă B.M.,  deoarece s-a admis acţiunea principală şi mare 
parte din suprafeţe au fost destinate servituţii solicitate de către reclamantă. S-au compensat 
cheltuielile de judecată, deoarece pretenţiile fiecărei părţi au fost admise numai în parte. 

III. Prin decizia civilă nr. 127/A din 29.05.2013 pronunţată de Tribunalul 
Maramureş în dosarul nr. .../224/2009 s-a admis apelul declarat de apelanta Societatea 
Cooperativa de Consum V., în contradictoriu cu intimata B.M., împotriva sentinţei civile nr. 
1030 din 29 decembrie 2010, pronunţată de Judecătoria Dragomireşti în dosarul nr. 
.../224/2009, pe care a schimbat-o în parte astfel: 

A fost obligată reclamanta pârâtă Societatea Cooperativa de Consum V. să 
plătească pârâtei-reclamante B.M. suma de 389,4 lei, despăgubiri aferente lunii decembrie 
2008, precum şi anilor 2009-2012, cu dobânda legală ce se va calcula de la data rămânerii 
definitive a sentinţei, precum şi, anual, în continuare, suma de 97,5 lei, cu titlu de 
despăgubiri. 

S-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate, care nu sunt contrare 
prezentei decizii. 

A fost obligată intimata B.M. să achite apelantei suma de 2239 lei, cheltuieli de 
judecată în apel. 

IV. Prin decizia civilă  nr. 17/R din 21.11.2013 pronunţată de Curtea de Apel Cluj în 
dosar nr. .../224/2009 s-a admis recursul declarat de pârâta B.M. împotriva deciziei civile 
nr. 127 din 29.05.2013 a Tribunalului Maramureş pronunţată în dosar nr. .../224/2009, pe 
care a casat-o şi a reţinut cauza spre rejudecare.  

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de recurs a reţinut următoarele: 
Prin raportul de expertiză tehnică întocmit în dosarul judecătoriei de către expertul 

P.C.G., astfel cum acesta a fost completat ulterior, a fost identificat terenul în litigiu în  
suprafaţă totală de 907 m.p. Referitor la acesta, identificat topografic cu nr. 335/2, CF nr. 64 
S., s-a arătat că o suprafaţă de 399 m.p. este ocupată de construcţia proprietatea reclamantei 
Societatea Cooperativă de Consum V., aceasta obţinând anterior, prin hotărâre 
judecătorească, un drept de folosinţă asupra acestei suprafeţe de teren, diferenţa de 508 m.p. 
fiind liberă de construcţii. 

Raportat la obiectul cererii principale s-a stabilit apoi traseul servituţii de trecere care 
ar urma să greveze suprafaţa de 508 m.p. aflată în proprietatea pârâtei reclamante, în 
vederea normalei utilizări a construcţiei edificate pe teren, construcţie având destinaţia de 
M.. 

Planul de amplasament şi delimitare al imobilului în litigiu întocmit de către expert 
este anexat la fila 112, respectiv fila 158, din dosarul judecătoriei. 

Din conţinutul lucrării de specialitate întocmită în cauză nu rezultă foarte clar care 
sunt dimensiunile exacte ale terenului în suprafaţă de 508 m.p. care înconjoară construcţia 
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aflată în proprietatea pârâtei, pentru a se putea stabili astfel în ce măsură este posibilă 
exercitarea atributelor dreptului de proprietate de către reclamantă în ceea ce priveşte 
această suprafaţă de teren. Curtea a apreciat că numai după lămurirea acestor aspecte se 
poate proceda la stabilirea despăgubirilor solicitate prin cererea reconvenţională, în mod 
legal şi just.  

S-a considerat deci necesar a se completa raportul de expertiză topografică întocmit 
în cauză astfel încât să rezulte exact dimensiunile terenului în suprafaţă de 508 m.p., astfel 
cum acesta este grevat de dreptul de servitute instituit în favoarea reclamantei, urmând a se 
face şi o evaluare a preţului de circulaţie al acestuia, ţinând cont de toate caracteristicile sale 
actuale. 

Deoarece aceste probe nu pot fi administrate în calea de atac a recursului, Curtea în 
temeiul art. 312 alin. 3 C.pr.civ. a admis recursul declarat de pârâta B.M. împotriva deciziei 
civile nr. 127 din 29.05.2013 a Tribunalului Maramureş pronunţată în dosarul nr. 
.../224/2009, pe care a casat-o şi a reţinut cauza spre rejudecare. În rejudecare instanţa va  
administra probele menţionate anterior, precum şi orice alte probe apreciate utile în vederea 
justei soluţionări a cauzei. 

V. Analizând apelul declarat de reclamanta SOCIETATEA COOPERATIVA DE 
CONSUM V. împotriva sentinţei civile nr. 1030 din 29.12.2010 a Judecătoriei 
Dragomireşti, pronunţată în dosarul nr. .../224/2009,raportat şi la probele administrate în 
rejudecare, Curtea reţine următoarele: 

Împotriva sentinţei pronunţate în primă instanţă de Judecătoria Dragomireşti a 
formulat apel numai reclamanta Cooperativa de Consum V., solicitând respingerea cererii 
reconvenţionale formulate de către pârâta reclamantă B.M. iar în subsidiar reducerea 
sumelor la plata cărora a fost obligată reclamanta la un nivel legal datorat.  

Prin cererea de apel formulată reclamanta a criticat numai soluţia de acordare a 
despăgubirilor în favoarea pârâtei, contestând calitatea acesteia de proprietar asupra 
terenului în litigiu. În subsidiar reclamanta a solicitat reducerea cuantumului despăgubirilor 
acordate pârâtei pentru suprafaţa de 508 m.p., arătând că singura suprafaţă de teren pentru 
care se impune acordarea de despăgubiri este cea de 204 m.p. pentru care a fost instituită 
servitutea de trecere prin hotărârea de fond, şi pentru această suprafaţă despăgubirile 
acordate de către instanţa de fond fiind prea mari, neţinându-se cont de prevederile art.616 
C.civ. 

Şi recursul declarat de către pârâtă împotriva deciziei pronunţate în apel de către 
Tribunalul Maramureş priveşte tot chestiunea despăgubirilor care se cuvin pârâtei pentru 
terenul în suprafaţă de 508 m.p., acestea fiind deci limitele rejudecării apelului de către 
Curte. 

În ceea ce priveşte regimul juridic al terenului în suprafaţă de 508 m.p. referitor la 
care pârâta solicită acordarea de despăgubiri prin cererea reconvenţională se constată în 
primul rând că acest teren se află în proprietatea pârâtei B.M., astfel cum rezultă din decizia 
civilă nr.774/26.06.2008 a Tribunalului Maramureş. De altfel acest aspect a fost confirmat şi 
prin decizia pronunţată în această cauză de către Tribunalul Maramureş, nemaifiind 
contestat în recurs. 

Apoi, referitor la această suprafaţă de teren, tot prin decizia pronunţată în apel s-a 
stabilit că o suprafaţă de 82 m.p. din aceasta se află în proprietatea numitului S.I., astfel cum 
rezultă din sentinţa civilă nr.1070/2009 a Judecătoriei Dragomireşti, rămasă irevocabilă prin 
decizia civilă nr.16/2011 a Tribunalului Maramureş. Prin decizia nr.16/2011 s-a reţinut şi că 
cei 82 m.p.  teren sunt folosiţi de către Cooperativa de Consum V.. 

Din suprafaţa de 426 m.p. teren aflată în prezent în proprietatea pârâtei, asupra unei 
suprafeţe de 122 m.p. a fost instituită servitutea de trecere în favoarea reclamantei, restul 
până la 204 m.p. cât s-a stabilit prin sentinţa civilă nr.1030/2010 a Judecătoriei Dragomireşti 
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ca fiind grevat de servitutea de trecere fiind suprafaţa de teren aflată conform sentinţei civile 
nr.1070/2009 a Judecătoriei Dragomireşti în proprietatea numitului S.I.. 

Din cuprinsul expertizelor efectuate în cauză în toate fazele procesuale rezultă faptul 
că terenul în suprafaţă de 426 m.p. care se află în prezent în proprietatea pârâtei este 
imposibil a fi utilizat în vreo modalitate de către aceasta, pârâta neputându-se bucura de 
atributele dreptului de proprietate asupra acestui teren, cu excepţia celui de dispoziţie, din 
cauza faptelor reclamantei. 

Relevante din această perspectivă sunt schiţele anexate expertizelor efectuate în 
cauză de către expertul topograf P.C.G.(a se vedea în acest sens schiţa anexată la fila 65 din 
dosarul Curţii), schiţe care coroborate cu fotografiile depuse la dosar confirmă faptul că 
pârâta nu se poate bucura efectiv de posesia şi folosinţa nici unei suprafeţe din terenul având 
nr.top.335/2 aflat în proprietatea sa, în primul rând din cauza amplasării construcţiei aflate 
în proprietatea reclamantei şi a destinaţiei acesteia, respectiv a modului de utilizare efectivă 
de către reclamantă a întregii parcele având nr.top.335/2, aflată în proprietatea pârâtei. 

Situaţia din cauză a fost creată prin sentinţa civilă nr.762/2007 a Judecătoriei 
Dragomireşti, astfel cum a fost modificată prin decizia civilă nr.774/2008 a Tribunalului 
Maramureş, prin aceasta reclamantei din prezenta cauză fiindu-i recunoscut un drept de 
folosinţă asupra suprafeţei de 399 m.p. din terenul cu nr.top.335/2 din C.F. nr.64 S., în 
suprafaţă totală de 907 m.p., teren aflat în proprietatea pârâtei B.M.. Dreptul de folosinţă a 
fost recunoscut în favoarea reclamantei numai asupra terenului de sub construcţia aflată în 
proprietatea sa, fără a se asigura reclamantei accesul la magazin şi la magaziile aferente, 
ceea ce a determinat reclamanta să formuleze acţiunea având ca obiect instituirea unei 
servituţi de trecere, acţiune admisă prin sentinţa civilă nr.1030/2010 a Judecătoriei 
Dragomireşti, soluţia rămânând irevocabilă pe acest aspect. După instituirea dreptului de 
servitute de trecere în favoarea reclamantei a devenit şi mai clar faptul că pârâta este 
prejudiciată grav în exercitarea atributelor dreptului de proprietate, drept protejat de art.480 
C.civ. şi art.44 din Constituţia României, impunându-se acordarea unor despăgubiri în 
favoarea acesteia, despăgubiri datorate de persoana care a cauzat şi cauzează prejudicii 
pârâtei. 

Raportat la cele reţinute mai sus se constată că singura problemă care se mai pune 
este aceea a cuantumului despăgubirilor care se cuvin pârâtei ca urmare a imposibilităţii de a 
se bucura de atributele dreptului de proprietate asupra suprafeţei de teren aflate în 
proprietatea sa. 

În ceea ce priveşte această problemă se impune mai întâi a se statua dacă este cazul 
sau nu să se facă o diferenţiere în ceea ce priveşte cuantumul despăgubirilor între suprafaţa 
de teren afectată de servitutea de trecere, 122 m.p. şi suprafaţa de teren aparent liberă, de 
304 m.p. 

Ţinând cont de faptul că, astfel cum s-a arătat mai sus, întreaga suprafaţă de 426 m.p. 
teren aflată în proprietatea  pârâtei este folosită practic de către reclamantă în vederea 
desfăşurării activităţii sale, Curtea apreciază că în cauză nu se impune stabilirea diferenţiată 
a cuantumului despăgubirilor, reţinându-se  în acest sens că şi art. 616 C.Civ., aplicabil în 
materia servituţii, face referire la pagubele care s-ar putea ocaziona proprietarului terenului, 
acelaşi criteriu fiind avut în vedere şi de art.998, art.999 C.civ. care reglementează 
răspunderea civilă delictuală, texte de lege pe care a fost întemeiată în drept acţiunea 
reconvenţională formulată de pârâtă. 

Probele administrate în cauză pe problema despăgubirilor sunt expertiza contabilă 
efectuată în dosarul de fond de expertul tehnic judiciar T.M.(fila 29 şi urm., vol.II) şi 
expertiza contabilă efectuată în dosarul de apel de către expertul tehnic judiciar Bonte 
Aurel(fila 49 şi urm.) 
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Prin primul raport de expertiză s-a stabilit care ar fi valoarea de închiriere a unui 
metru pătrat de teren, stabilindu-se două valori de închiriere, 0,40 Euro pentru suprafaţa 
afectată de servitutea de trecere şi părculeţ şi 1 Euro pentru restul terenului folosit de către 
reclamantă în vederea desfăşurării activităţii comerciale. 

Prin cel de-al doilea raport s-a apreciat că paguba produsă pârâtei de către reclamantă 
este numai cea care rezultă din instituirea servituţii de trecere şi constă din impozitul aferent 
pentru teren şi valoarea ierbii afectate prin utilizarea drumului de servitute. 

Având în vedere că părţile nu au mai solicitat administrarea altor probe pe această 
problemă instanţa trebuie să aprecieze care dintre valorile indicate de către experţi reflectă 
în cea mai mare măsură prejudiciul şi evident despăgubirile cuvenite pârâtei, dată fiind 
situaţia particulară din dosar. Deoarece, astfel cum s-a arătat mai sus, pârâta este lipsită în 
totalitate de două dintre atributele dreptului de proprietate asupra terenului în litigiu, fără a 
exista un impediment legal în acest sens(cu excepţia bineînţeles a suprafeţei grevate de 
servitute), Curtea apreciază că valoarea reprezentând chiria care ar putea fi obţinută de către 
reclamantă pentru terenul aflat în proprietatea sa este singura în măsură să reflecte efectiv 
paguba cauzată acesteia prin fapta reclamantei. Nu se va avea însă în vedere chiria calculată 
pentru spaţii comerciale, neexistând temeiuri suficiente în susţinerea acestei valori, fiind 
vorba despre o suprafaţă de teren care ar putea fi închiriată de către pârâtă pe piaţa liberă 
numai raportat la destinaţia sa de teren intravilan. 

Valoarea despăgubirilor datorate de către reclamantă pârâtei pentru perioada 
solicitată, decembrie 2008 şi până la zi(octombrie 2014) este deci de 12.098, 4 Euro, sumă 
la care se va calcula dobânda legală prevăzută de O.G. nr.13/2011, începând cu data 
pronunţării hotărârii, în continuare urmând a fi achitată lunar suma de 170,4 Euro atâta timp 
cât situaţia de fapt şi de drept va rămâne neschimbată între părţi. 

Prin urmare, în temeiul art.296 C.pr.civ. instanţa va admite în parte apelul declarat de 
reclamanta SOCIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM V. împotriva sentinţei civile nr. 
1030 din 29.12.2010 a Judecătoriei Dragomireşti, pronunţată în dosarul nr. .../224/2009, pe 
care o va schimba în sensul că va fi  obligată reclamanta la plata în favoarea pârâtei B.M. a 
sumei de 12.098,4 Euro ( echivalentul în lei la data plăţii) cu titlu de despăgubiri pentru 
perioada decembrie 2008- octombrie 2014, cu dobânda legală aferentă, calculată de la data 
pronunţării hotărârii, precum şi în continuare, lunar, suma de 170,4 Euro ( echivalentul în lei 
la data plăţii). 

Vor fi menţinute restul dispoziţiilor sentinţei. 
În temeiul art.276 C.pr.civ., având în vedere că pretenţiile ambelor părţi au fost 

admise parţial, se vor compensa cheltuielile de judecată în apel şi recurs. 
 
 

Construcţii executate neautorizat, pe terenul altuia. Desfiinţare  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1186 din 1 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 15426 din 4 decembrie 2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a 

respins excepţia lipsei calităţii procesuale active şi excepţia lipsei de interes a acţiunii, 
invocate de pârâtul I.D.. 

 S-a admis acţiunea intentată de reclamantul M.V. în contradictoriu cu pârâtul I.D. şi 
în consecinţă, a fost obligat pârâtul să desfiinţeze lucrările de construcţii edificate pe terenul 
situat administrativ în Sânicoară, str. S. nr. x, com. Apahida, jud. Cluj, aparţinând 
reclamantului, înscris în titlul de proprietate nr. 27941/1242 din 4.11.1997 în tarlaua 4, 
parcela 150, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a sentinţei, iar 
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în caz contrar a fost autorizat reclamantul să desfiinţeze lucrările de construcţii pe cheltuiala 
pârâtului. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că pârâtul I.D. este proprietarul 
terenului situat în Sânicoară, înscris în CF nr. 199 Sânicoară, nr. top 130/3. 

 Prin autorizaţia de construire nr. 50/10.09.1999 emisă de Primăria comunei Apahida, 
pârâtul I.D. a fost autorizat să construiască o casă pe terenul situat în Sânicoară nr. y, înscris 
în CF nr. 199, nr. top 130/13, construcţie pe care nu a finalizat-o, astfel că a fost sancţionat 
contravenţional prin procesul-verbal nr. 3 din 28.08.2006 de comuna Apahida. 

 Ulterior, prin sentinţa civilă nr. 7381 din 11.06.2008 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a 
admis cererea Consiliului local al comunei Apahida împotriva pârâtului I.D., care a fost 
obligat să desfiinţeze construcţia, iar în cazul în care nu se va conforma, demolarea 
construcţiei să se facă de Consiliul local Apahida, pe cheltuiala pârâtului, în termen de 30 de 
zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii, după care s-a deschis dosarul de executare 
nr. 154/2009 al BEJ S.R.M.. 

 Prin prezenta cerere, reclamantul M.V. a solicitat desfiinţarea construcţiei edificate 
de pârâtul I.D. pe terenul proprietatea reclamantului, în termen de 30 de zile, iar în caz 
contrar, autorizarea reclamantului să o desfiinţeze pe cheltuiala pârâtului. 

 Construcţia a fost edificată de pârât pe terenul reconstituit prin titlul de proprietate 
nr. 27941/1242 din 4.11.1997 în suprafaţă de 9300 mp, situat în tarlaua 4, parcela 150 din 
satul Sânicoară, com. Apahida. 

 Potrivit planului de situaţie actualizat, în tarlaua 4, parcela 150, sunt înscrise alte 
două parcele: 149/1 şi 149/2, fără ca acestea să fie situate pe linia de demarcaţie a parcelei 
150. 

 Din interogatoriile luate, a rezultat că între părţi a existat o înţelegere privind 
construirea casei parţial pe terenul reclamantului, însă această înţelegere a fost încălcată de 
pârâtul care nu a plătit suma de bani aferentă suprafeţei de teren la care convenise cu 
reclamantul, astfel că nu se poate reţine că pârâtul a acţionat cu bună-credinţă. 

 Prin decizia civilă nr. 226/A din 3 aprilie 2014 a Tribunalului Cluj, s-a respins ca 
nefondat apelul declarat de pârâtul I.D. împotriva sentinţei civile nr. 15426 din 4.12.2013 a 
Judecătoriei Cluj-Napoca. 

 Pentru a decide astfel, instanţa de apel a reţinut că în condiţiile în care pârâtul a fost 
obligat să demoleze construcţia edificată fără autorizaţie de construire, dar sentinţa nu a fost 
pusă în executare, iar reclamantul nu a fost parte în acel proces, este evident că acesta are 
interes şi calitate procesuală activă în cauză. 

 Pârâtul nu a fost constructor de bună-credinţă, deoarece reclamantul a fost de acord 
să îi vândă doar suprafaţa de 36 mp, pentru preţul de 200 de mărci germane pe care pârâtul 
nu le-a plătit, aceasta raportat la dispoziţiile art. 494 alin.(1), (2), şi (3) Cod civil. 

 Rezoluţia Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca din 13.02.2004 prin care 
s-a reţinut că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de distrugere, nu are 
nicio relevanţă în privinţa stabilirii calităţii de constructor de bună sau de rea-credinţă. 

 Nu au fost găsite fondate nici criticile apelantului privind dovada dreptului de 
proprietate al reclamantului, în condiţiile în care în favoarea acestuia a fost emis titlul de 
proprietate  nr. 27941/1242 din 4.11.1997 cu privire la terenul în suprafaţă de 9.300 mp 
situat în tarlaua 4, parcela 150, iar conform raportului de expertiză efectuat de expertul 
Tudor Cristian, terenul înscris în titlul de proprietate este învecinat cu terenul aparţinând 
pârâtului. 

 Acţiunea reclamantului fiind un act juridic de conservare a dreptului de proprietate, 
poate fi formulată şi de un singur coproprietar. 
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 Împotriva acestei decizii, a declarat recurs pârâtul I.D., solicitând modificarea ei în 
sensul respingerii acţiunii formulate de reclamant, cu obligarea lui la plata cheltuielilor de 
judecată. 

 În motivarea recursului, pârâtul a susţinut că instanţa de apel a interpretat în mod 
greşit actul juridic dedus judecăţii şi a schimbat natura şi înţelesul acestuia.  

 Reclamantul şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile Legii nr. 350/2001 şi ale art. 480, 
576, 577, 586, 587, 588, 998-999, 1073, 1077, 1080 Cod civil, solicitând demolarea întregii 
construcţii realizate de recurent în Sânicoară, str. S. nr. x, jud. Cluj, nu doar demolarea 
construcţiei realizate pe terenul său, or terenul proprietatea reclamantului nu este situat în 
Sânicoară, str. S. nr. x, ci este un teren agricol extravilan. 

 În realitate, la nr. x de pe strada S., din localitatea Sânicoară, este situat doar terenul 
proprietatea recurentului. 

 Atât prima instanţă, cât şi instanţa de apel, şi-au întemeiat hotărârile pe baza art. 494 
alin. (1) şi (2) Cod civil, temei juridic ce nu a fost invocat de reclamant prin cererea de 
chemare în judecată, împrejurare ce constituie o interpretare greşită a actului juridic dedus 
judecăţii, şi o schimbare a naturii şi înţelesului acestuia. 

 În cauză sunt incidente dispoziţiile art. 32 din Legea nr. 50/1991, potrivit cărora 
calitatea procesual activă de a solicita demolarea construcţiilor realizate cu încălcarea Legii 
nr.50/1991, aparţine consiliului local al comunei Apahida şi nu reclamantului, care de altfel 
a şi solicitat şi obţinut sentinţa civilă nr.7381/2008 rămasă irevocabilă, prin care s-a dispus 
demolarea construcţiei realizate de pârât. Aceasta înseamnă că reclamantul nu are calitate 
procesuală pasivă. 

 Referitor la interes, art. 109 C.pr.civ. prevede că pentru promovarea acţiunii civile, 
reclamantul trebuie să aibă interes. Or, cât timp există deja o hotărâre judecătorească pusă în 
executare silită (sentinţa civilă nr. 7381/2008) care dispune demolarea construcţiei, 
reclamantul nu are interes în finalitatea acţiunii sale, interesul său fiind aceeaşi cu 
dispoziţiile sentinţei civile, respectiv de a obţine o hotărâre judecătorească privind 
demolarea construcţiei. 

 Fiind pusă în executare sentinţa civilă nr. 7381/2008, reclamantul are la dispoziţie 
prevederile art. 399 C.pr.civ., orice terţ vătămat prin executare având posibilitatea de a 
promova contestaţia la executare. 

 Ambele instanţe inferioare au aplicat greşit legea, stabilind că în cauză sunt incidente 
dispoziţiile art. 494 alin.(1) şi (2) Cod civil, însă în speţă sunt aplicabile dispoziţiile art. 494 
alin.(3) Cod civil. 

 Pârâtul a ocupat o suprafaţă de aproximativ 35 mp din terenul pretins a fi al 
reclamantului cu acordul acestuia, între ei încheindu-se un antecontract de vânzare-
cumpărare dovedit chiar de răspunsurile date de reclamant la întrebările nr. 8 şi 10 ale 
interogatoriului, coroborate cu declaraţia dată în faţa organelor de urmărire penală în dosarul 
nr. 234/P/2004, pârâtul trecând la realizarea construcţiei doar după ce reclamantul şi-a dat 
acordul în acest sens, soluţia fiind de neîncepere a urmăririi penale, pe motiv că realizarea 
construcţiei s-a făcut cu acordul proprietarului terenului, adică al reclamantului. 

 În baza art. 494 alin.(3) Cod civil, proprietarul terenului nu poate solicita desfiinţarea 
construcţiei realizate de constructorul de bună-credinţă pe terenul său, putând invoca 
accesiunea imobiliară cu preluarea în proprietate a construcţiei, însă cu despăgubirea 
constructorului. 

 Din toate probele dosarului, rezultă că pârâtul a edificat construcţia cu acordul 
reclamantului şi cu promisiunea acestuia că îi va înstrăina acest teren, or este incorect ca 
reclamantul să îşi dea acordul pentru realizarea construcţiei, iar ulterior să solicite demolarea 
ei. 
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 Din planul parcelei anexă la titlul de proprietate al reclamantului, rezultă că terenul 
pretins de reclamant nu se învecinează cu terenul proprietatea pârâtului, între parcela 150 a 
acestuia şi parcela 143 a pârâtului existând parcela 149 care nu-i aparţine reclamantului. 

 În mod greşit a reţinut instanţa de apel că nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 22 Cod 
penal, respectiv că ordonanţa procurorului din dosarul nr. 234/P/2004 nu are relevanţă în 
privinţa stabilirii calităţii de constructor de bună-credinţă. 

 Procurorul a stabilit că nu există infracţiunea prevăzută de art. 108 din Legea nr. 
18/1991, întrucât pârâtul a avut acordul proprietarului terenului pentru a-l ocupa. 

 Intimatul M.V. prin întâmpinare depusă la dosar filele 10-14, a solicitat respingerea 
recursului ca nefondat şi obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecată. 

 Intimatul a depus şi concluzii scrise la dosar. 
 Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, curtea reţine următoarele: 
 Prima instanţă a reţinut, iar instanţa de apel a confirmat pe baza probelor 

administrate în cauză, că pârâtul a edificat o casă în satul Sânicoară, nr. y, comuna Apahida, 
intrând cu 35 mp pe terenul reclamantului ce face parte de terenul în suprafaţă totală de 
9.300 mp, situat în tarlaua 4, parcela 150, reconstituit prin titlul de proprietate nr. 
27941/1242 din 4.11.1997. 

 Aceleaşi instanţe de fond au mai reţinut că între reclamant şi pârât a existat o 
înţelegere în baza căreia reclamantul a fost de acord ca pârâtul să îşi edifice parţial casa pe 
35 mp din terenul reclamantului şi al fratelui acestuia, cu condiţia ca pârâtul să le plătească 
preţul terenului evaluat la 200 de mărci germane. 

 Numai că pârâtul nu a mai fost de acord să îi plătească reclamantului şi fratelui său 
suma de 200 mărci germane sau a echivalentului ei în euro, respectiv în lei, pretextând că nu 
are siguranţa că terenul respectiv le-ar aparţine cu adevărat reclamantului şi fratelui acestuia, 
ori altor persoane din sat. 

 În instanţe, s-au administrat probe din care rezultă cu certitudine că pârâtul şi-a 
construit casa pe 35 mp din terenul reclamantului. 

 Prin urmare, pârâtul este constructor de rea-credinţă. 
 În actuala lui configuraţie, recursul este o cale extraordinară de atac, ce poate fi 

exercitată numai pentru motivele de nelegalitate prevăzute expres de art. 304 C.pr.civ., 
situaţie în care instanţa de recurs nu mai poate reevalua probele analizate de prima instanţă 
şi reanalizate de instanţa de apel, pentru a le da o altă interpretare, respectiv aceea urmărită 
de recurent, şi anume că între parcela 143 a pârâtului şi parcela 150 a reclamantului s-ar 
intercala o altă parcelă, cu numărul 149. 

 Numai în recurs pârâtul susţine că reclamantul nu ar putea solicita demolarea întregii 
construcţii, din moment ce clădirea ocupă doar 35 mp din proprietatea reclamantului, însă pe 
de o parte în recurs nu se pot formula direct critici noi împotriva sentinţei, critici care nu au 
fost formulate în apel, iar pe de altă parte nu este admisibilă edificarea unei construcţii nici 
chiar pe linia de mejdă, fără acordul proprietarului vecin. 

 Temeiul juridic invocat de reclamant, nu leagă instanţa, aceasta având posibilitatea 
ca după punerea în discuţia părţilor a situaţiei de fapt şi de drept, să îi dea acţiunii calificarea 
juridică exactă; or în mod corect prima instanţă şi instanţa superioară de fond au reţinut că 
pârâtul este constructor de rea-credinţă, conform art. 494 alin.(1) şi (2) Cod civil. 

 Câtă vreme din probele administrate s-a dovedit că pârâtul a edificat casa parţial pe 
terenul reclamantului, în mod evident acesta are calitate procesuală activă de a intenta 
acţiunea în justiţie, independent de existenţa sau inexistenţa unei hotărâri judecătoreşti care 
s-ar putea pune în executare silită sau nu, ori s-ar renunţa la executarea ei, şi separat de 
calitatea procesuală activă a primarului comunei Apahida, motiv pentru care nici nu s-a 
reţinut autoritatea de lucru judecat. 
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 Acelaşi reclamant are şi un interes actual în promovarea acţiunii şi obţinerea unei 
hotărâri judecătoreşti pe care să o pună în executare silită, stăruind prin toate mijloacele 
legale în executarea ei, chiar dacă s-ar fi pus în executare sentinţa civilă nr. 7381/2008 a 
Judecătoriei Cluj-Napoca, dar s-a dovedit că până în prezent construcţia nu a fost încă 
demolată în baza acelei executări silite. 

 Dacă prima instanţă şi instanţa de apel au reţinut că ordonanţa procurorului din 
dosarul nr. 234/P/2004 nu are relevanţă în privinţa calităţii de constructor de bună sau de 
rea-credinţă a pârâtului, pentru argumente ce ţin de inadmisibilitatea reevaluării probelor în 
recurs după ce au fost analizate de prima instanţă şi reanalizate de instanţa de apel, curtea 
apreciază că acesta este un motiv de netemeinicie, ce nu poate face obiectul recursului. 

 Pentru aceste considerente, în temeiul art. 304 pct. 8 şi 9 coroborat cu art. 312 alin. 
(1) C.pr.civ., se va respinge recursul pârâtului împotriva deciziei tribunalului. 

Fiind căzut în pretenţii, recurentul aflat în culpă procesuală, în baza art. 274 alin.(1) 
C.pr.civ., va fi obligat să îi plătească intimatului cheltuieli de judecată în sumă de 3.520 lei. 

 
Obligaţie de a face. Desfiinţarea construcţiei edificate fără autorizaţie de 

construire şi fără respectarea distanţei minime faţă de proprietatea vecină. 
Demolare parţială 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1382 din 5 December 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 2117/25.11.2013, pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus în 

dosar nr. .../336/2012, s-a admis acţiunea formulată de reclamantul A.V., în contradictoriu 
cu pârâta SC M.P. SRL, prin administrator M.G., având ca obiect obligaţie de a face - 
desfiinţare construcţii şi, in consecinţă: 

A fost obligată pârâta SC M.P. SRL să demoleze parţial construcţia tip anexă, situată 
in Vişeu de Jos nr. 1261, jud. Maramureş, in sensul retragerii acesteia la 1 m de linia de 
hotar stabilită prin Sentinţa civilă 923/17.04.2013 a Judecătoriei Vişeu de Sus şi conform 
planului de situaţie anexă la documentaţia aferentă autorizaţiei de construire nr. 4/9.04.2012. 

A fost obligată pârâta sa plătească reclamantului suma de 200 lei, cheltuieli de 
judecată. 

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

„Prin procesul verbal de constatare a contravenţiei nr. 3399/16.12.2011 încheiat de 
Primăria comunei Vişeu de Jos, M.G., administratorul SC M.P. SRL a fost sancţionat cu 
1000 lei amendă pentru  săvârşirea contravenţiei prev. de art. 26 al. 2 din Legea 50/1991 
rep. comisă prin aceea că a executat fără a deţine autorizaţie de construire o anexă 
gospodărească  cu regim de înălţime parter  şi dimensiuni in plan de aprox. 50 m, cu pereţi 
din BCA,şarpantă de lemn  in două ape şi învelitoare de tablă stadiul fizic la data constatării 
fiind „La roşu acoperit”. De asemenea construcţia era amplasată fără a respecta distanta 
minimă faţă de limita de proprietate din vest. Totodată s-a dispus oprirea executării  
lucrărilor şi intrarea in legalitate prin obţinerea autorizaţiei de construire(filele 10-11). 

Prin sentinţa civilă nr. 263/30.11.2012 a Judecătoriei Viseu de Sus a fost respinsă 
plângerea formulată împotriva procesului verbal de contravenţie(filele 12-13). In aceste 
condiţii şi ca urmare a sesizărilor repetate făcute de reclamantul A.V. proprietarul terenului 
şi construcţiei de la nr. 1262 afectat nemijlocit de lucrările pârâtei , aceasta a făcut demersuri 
de intrare in legalitate obţinând autorizaţia de construire  nr. 4/9.04.2012( filele 36-37). 

Instanţa constată că in planul de situaţie ,anexă la documentaţia aferentă autorizaţiei 
de construire  este prevăzută distanta de 1 m faţă de linia de hotar(fila 54). Linia de hotar a 
fost  stabilita prin sentinţa civilă 923/17.04.2013 a Judecătoriei Viseu de Sus rămasă 
definitivă prin neapelare si anume pe aliniamentul existent in linie dreaptă dat de gard 
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porţiunea 1-2 şi in continuare 2-3 fără gard  din Anexa  C1 la raportul de expertiza 
topografică întocmit in dosarul .../336/2012. Aşa cum a constatat expertul dar si instanţa la 
faţa locului ,pârâta a construit abuziv unind acoperişul cu cel al reclamantului. Aceasta nu 
mai poate pretinde că a fost de bună credinţă atât timp cât a încălcat  regimul construcţiilor 
dar si raportul de vecinătate cu reclamantul. 

In consecinţă ,instanţa va admite acţiunea şi va obliga pe pârâtă să-şi demoleze 
parţial construcţia in sensul retragerii ei la 1 m de linia de hotar. 

In baza art. 274 c.pr.civ. ,pârâta va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată 
justificate prin zile pierdute şi deplasare la instanţă”. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, pârâta S.C. „M.P.” 
S.R.L., care a solicitat, în principal, anularea sentinţei apelate şi trimiterea acesteia în 
rejudecare instanţei de fond, iar în subsidiar schimbarea în tot a sentinţei, în sensul 
respingerii acţiunii reclamantei. 

Prin decizia civilă nr. 368/A/01.10.2014, pronunţată de Tribunalul Maramureş în 
dosar nr. .../336/2012, s-a respins ca nefondat apelul pârâtei. 

Pentru a pronunţa această soluţie, Tribunalul a reţinut în considerentele deciziei 
sale, următoarele:  

„Prin sentinţa civilă nr. 923 din 17.04.2013, pronunţate de Judecătoria Vişeu de Sus 
s-a stabilit linia de hotar dintre terenul proprietatea S.C. „M.P.” S.R.L. la nr. administrativ 
1261 înscris în CF 50441 Viseu de Jos nr. top 3313/3, 3314/3, 3315/3 şi terenul deţinut de 
A.V. situat în Vişeu de Kos la nr. administrativ 1262 înscris în CF 4265Vişeu de Jos nr. top 
3313/2, 3314/2, 3315/2,  ca fiind linia dreaptă pe aliniamentul 1 – 2 – 3 din planul de 
amplasament şi delimitare întocmit de expert B.I.. 

Pe terenul proprietatea sa, societatea a executat, fără a avea autorizaţie de construire 
o anexă, motiv pentru care a fost sancţionată contravenţional atât pentru începerea executării 
construcţiei fără autorizaţie cât şi pentru nerespectarea distanţei minime faţă de linia de 
mejdă cu proprietarul învecinat la vest. 

În procesul – verbal de constatare şi sancţionare contravenţional s-a dispus oprirea 
executării lucrărilor cu îndrumarul de a se intra în legalitate (filele 10 – 11 dosar de fond). 

Este adevărat că ulterior apelanta a obţinut autorizaţia de construire nr. 
44/09.04.2012, însă la baza emiterii acestei autorizaţii au stat mai multe documente printre 
care şi planul de situaţie din 09.04.2012 (fila 54), din care rezultă că distanţa dintre linia de 
hotar şi construcţie trebuie să fie de 1 m. 

Din raportul de expertiză întocmit în cauză de expertul B.I. (fila 49 dosar nr. 
.../336/2012) se reţine că societatea a edificat o anexă la o distanţă de 0,2 m faţă de linia de 
hotar, că şi intimatul A.V. are edificată o anexă din anul 1989, iar streşinile de la cele două 
anexe, pe o porţiune sunt în contact fizic (se ating). 

Raportat la această împrejurare se apreciază că în mod corect instanţa de fond a 
admis acţiunea reclamantului A.V. şi a dispus demolarea parţială a  anexei de către apelantă. 
Nu este suficient ca construcţia să fie edificată pe terenul proprietatea apelantei, ci trebuiesc 
respectate şi aliniamentele, distanţele faţă de imobilul vecinului conform documentaţiilor 
care au stat la baza emiterii autorizaţiei de construire. 

Pe cale de consecinţă, în temeiul dispoziţiilor art. 296 Cod procedură civilă se va 
respinge apelul ca nefondat, urmând a se menţine sentinţa judecătoriei. 

Intimatul deşi a solicitat cheltuieli de judecată nu le-a justificat, astfel că nu vor fi 
acordate”. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen legal, pârâta S.C. M.P. S.R.L., 
solicitând, în temeiul art. 299 şi urm. C.pr.civ., art. 304 pct. 8 C.pr.civ., admiterea recursului 
şi, în principal, respingerea acţiunii reclamantului şi trimiterea cauzei în rejudecare. 
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În motivarea recursului s-a arătat că în fapt, prin acţiunea civilă, respectiv, cererea 
reconvenţională, s-a solicitat retragerea construcţiei anexă la un metru de linia de hotar 
stabilită prin sentinţa nr. 923/2013 a Judecătoriei Vişeu de Sus, soluţie ce a fost menţinută şi 
de instanţa de apel; societatea recurentă a fost de bună credinţă la ridicarea construcţiei.  

Referitor la ridicarea anexei de către recurentă, fără a deţine autorizaţie de construire, 
instanţa de fond şi de apel nu au ţinut seama de faptul că societatea a intrat în legalitate 
ulterior construirii anexei, aşa cum rezultă din actele de la dosar.  

Este adevărat că societatea recurentă a construit fără a avea autorizaţie de construire, 
motiv pentru care a fost sancţionată, dar ulterior, recurenta a intrat în legalitate, desfiinţarea 
construcţiei nefiind necesară. 

Construcţia nu depăşeşte linia de hotar stabilită prin sentinţă judecătorească, astfel 
încât, nu pot fi avute în vedere, ca temei al desfiinţării construcţiei raporturile de vecinătate.  

Instanţa de apel nu a avut în vedere faptul că documentaţia privitoare la construcţie a 
avut în vedere o altă linie de hotar decât cea stabilită prin sentinţa civilă nr. 923/2013, 
autorizaţia fiind eliberată la data de 09.04.2012.  

Aşadar, la data construirii anexei societatea recurentă a respectat documentaţia şi a 
ridicat anexa la 1 metru de linia de hotar pe care societatea recurentă si administratorul 
acesteia o cunoştea raportat la anul 2012.  

Abia în anul 2013 s-a stabilit prin instanţă linia de hotar, dar recurenta a fost de bună 
credinţă la ridicarea construcţiei.   

Recurenta susţine că numai autoritatea publică poate cere demolarea unei construcţii 
ca nefiind conformă cu autorizaţia în construcţii, instanţele de judecată nu îi pot cere ca o 
documentaţie să aibă în vedere în anul 2012 o linie de hotar stabilită în anul 2013, iar 
raportat la linia de hotar ce era cunoscută de recurentă în anul 2012, a fost respectată 
distanţa de un metru. 

Reclamantul putea solicita desfiinţarea construcţiei numai dacă acesta ar fi fost 
construită pe terenul proprietatea acestuia, ipoteză ce este infirmată de expertiza efectuată în 
cauză. 

Prin întâmpinarea formulată în cauză, intimatul reclamant A.V. a solicitat 
respingerea recursului, cu motivarea că pârâta a fost de rea credinţă atunci când a construit, 
fiind sancţionată şi contravenţional prin procesul verbal de constatare a contravenţiei nr. 
3399/16.12.2011, încheiat de Primăria comunei Vişeu de Jos. 

Recursul este nefondat. 
Cu privire la motivele de recurs de netemeinicie. 
La termenul de judecată din data de 05.12.2014 Curtea, din oficiu, în temeiul art. 316 

C.pr.civ., rap. la art. 137 alin. 1 C.pr.civ., a invocat excepţia inadmisibilităţii motivelor de 
recurs de netemeinicie, excepţie care urmează să fie admisă, motivat pe următoarele 
considerente: 

Deşi recurenta şi-a întemeiat formal motivele de recurs pe dispoziţiile art. 304 pct. 8 
C.pr.civ., totuşi, dezvoltarea criticilor din recurs nu se circumscrie acestor prevederi legale, 
ci se încadrează în dispoziţiile art. 304 pct. 10 şi 11 C.pr.civ., în prezent abrogate. 

 Memoriul de recurs cuprinde, aproape în totalitatea sa, critici de netemeinicie a 
deciziei recurate, vizând descrierea stării de fapt a cauzei, prin detalierea condiţiilor în care 
recurenta a edificat construcţia în litigiu, a împrejurărilor în care a intrat ulterior în 
legalitate, şi în raport de această situaţie, a condiţiilor în care a fost emisă autorizaţia de 
construire – aspecte care nu mai impun desfiinţarea construcţiei -, a evoluţiei litigiului având 
ca obiect stabilirea liniei de hotar, cu trimitere expresă la sentinţa civilă nr. 923/2013. 

Curtea constată că toate aceste motive de recurs prin care se reiterează starea de fapt 
a cauzei şi se evocă diverse probe care au fost administrate în cauză, sau în litigiul soluţionat 
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prin sentinţa nr. 923/2013, vizează netemeinicia deciziei recurate, iar nu nelegalitatea 
acesteia, intrând astfel sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii. 

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

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

Aşa fiind, Curtea constată că excepţia inadmisibilităţii, invocată din oficiu de către 
instanţă la termenul de judecată din 05.12.2014, este fondată, urmând să fie admisă ca atare, 
cu consecinţa neluării în seamă a tuturor motivelor de recurs care vizează aspecte de 
netemeinicie a hotărârii recurate. 

Cu privire la motivele de recurs prin care se critică direct sentinţa instanţei de fond. 
La termenul de judecată din data de 05.12.2014 Curtea, din oficiu, în temeiul art. 316 

C.pr.civ., raportat la art. 137 alin. 1 C.pr.civ., a invocat excepţia inadmisibilităţii acelor 
critici din recurs prin care se critică direct sentinţa primei instanţe, excepţie care urmează să 
fie admisă, motivat pe următoarele considerente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cu privire la motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 8 C.pr.civ. 
Recurenta a invocat, formal, ca temei juridic al recursului său, dispoziţiile art. 304 

pct. 8 C.pr.civ., fără însă să dezvolte considerentele pentru care în cauză ar fi incident acest 
motiv de modificare a hotărârii recurate. 

Potrivit art. 304 pct. 8 C.pr.civ., este posibilă modificarea unei hotărâri când instanţa, 
interpretând greşit actul juridic dedus judecăţii, a schimbat natura ori înţelesul lămurit şi 
vădit neîndoielnic al acesteia. 

În speţă, se constată că recurenta nu se referă, în dezvoltarea motivelor sale de 
recurs, la interpretarea greşită a vreunui act juridic civil dedus judecăţii, ci se referă la 
greşita interpretare a probelor şi la greşita stabilire a stării de fapt de către instanţa de fond şi 
instanţa de apel, aspect care nu constituie motiv de nelegalitate, de casare ori de modificare 
a deciziei recurate. 

Cu alte cuvinte, recurenta nu indică în mod expres care anume act juridic civil a fost 
dedus judecăţii de către părţi şi pe care instanţa l-a interpretat greşit ori i-a schimbat 
înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic. 

Aşa cum s-a stabilit în jurisprudenţă, interpretarea dată probelor constituie o 
chestiune de fapt, care nu justifică invocare motivul de recurs bazat pe denaturarea actului 
juridic dedus judecăţii, respectiv a cazului de modificare prevăzut de art. 304 pct. 8 C.pr.civ. 
(Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a Civilă,  Decizia nr. 808/2003; Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, Secţia Civilă şi de proprietate Intelectuală,  Decizia nr. 4931/2006; Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie Secţia civilă şi de Proprietate Intelectuală,  Decizia nr. 
1494/2009). 

Prin urmare, Curtea constată că criticile recurentei, referitoare la felul în care instanţa 
de apel a interpretat, în stabilirea situaţiei de fapt, linia de hotar stabilită între proprietăţile 
părţilor, prin raportare la sentinţa civilă nr. 923/2013 a Judecătoriei Vişeu de Sus, nu 
constituie un motiv de recurs de nelegalitate, care să poată fi circumscris dispoziţiilor art. 
304 pct. 8 C.pr.civ., şi care să poată face obiect de analiză în recurs, aceste critici 
circumscriindu-se, în realitate, dispoziţiilor art. 304 pct. 11 C.pr.civ., abrogate la data 
formulării recursului pendinte. 

Pe cale de consecinţă, Curtea constată că acest motiv de recurs este nefondat. 
Cu privire la motivul de recurs prin care se susţine că numai autoritatea publică 

poate cere demolarea unei construcţii ca nefiind conformă cu autorizaţia în construcţii. 
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Recurenta a susţinut că numai autoritatea publică poate cere demolarea unei 
construcţii ca nefiind conformă cu autorizaţia în construcţii, însă, nu a dezvoltat care ar fi 
argumentele legale care ar fundamenta o asemenea susţinere. 

Deşi această singură critică din recurs ar putea fi circumscrisă unui motiv de 
nelegalitate ce s-ar putea încadra în prevederile art. 304 pct. 9 C.pr.civ., totuşi, Curtea 
constată că acest motiv de recurs nu a fost dezvoltat, astfel încât, să poată fi analizat în 
conformitate cu dispoziţiile art. 306 alin. 3 C.pr.civ., coroborat cu art. 304 pct. 9 C.pr.civ. 

Curtea constată, însă, că în speţă nu ne găsim într-o procedură contravenţională 
jurisdicţională, ci într-o procedură civilă de drept comun, rezultată dintr-un raport juridic 
civil de grăniţuire şi vecinătate, astfel încât nu prezintă relevanţă în cauză dispoziţiilor legii 
speciale în materie contravenţională. 

Din perspectiva Legii nr. 50/1991, republicată, într-adevăr, doar organul 
administrativ care a aplicat sancţiunea poate sesiza instanţa de judecată pentru a se dispune, 
după caz, încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei de construire, ori desfiinţarea 
construcţiilor realizate nelegal – în acest sens dispunând prevederile art. 32 alin. 1, art. 28 
alin. 1, art. 32 alin. 2 şi art. 27 din Legea nr. 50/1991, republicată -, însă în speţă nu este 
vorba despre o acţiune întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 50/1991, ci pe o acţiune 
întemeiată pe dispoziţiile art. 560, art. 563 şi art. 885 NCC. 

Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor expuse şi a prevederilor art. 312 alin. 1 
C.pr.civ., Curtea urmează să respingă prezentul recurs. 

În temeiul art. 274 C.pr.civ., Curtea va respinge cererea reclamantului intimat A.V., 
de obligare a pârâtei recurente la plata sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în 
recurs, ca nedovedită. 

Astfel, prezent personal la termenul de judecată din 05.12.2014, reclamantul intimat 
a arătat că solicită instanţei să dispună obligarea recurentei la plata sumei de 400 lei cu titlu 
de cheltuieli de judecată în recurs, din care 200 lei reprezentând contravaloarea transportului 
la instanţă şi 200 lei reprezentând contravaloarea zilei de muncă, având în vedere că a fost 
nevoit să plătească un om care să îi ţină locul. 

Întrebat fiind de către instanţă, dacă poate să facă dovada acestor cheltuieli de 
judecată pretinse, reclamantul intimat a arătat că nu poate prezenta instanţei o astfel de 
dovadă. 

Aşa fiind, Curtea constată că această cerere a reclamantului intimat se impune a fi 
respinsă ca nedovedită. 

 

Lucrări de construire executate fără autorizaţie. Desfiinţare  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1136  din 24 septembrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr.1086/06 februarie 2014, pronunţată în dosarul civil 

nr…./211/2012 al Judecătoriei Cluj-Napoca, a fost respinsă cererea de chemare în judecată 
formulată de reclamantul Municipiul Cluj-Napoca, în contradictoriu cu pârâtul A.J., ca 
fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă, a fost admisă cererea de 
intervenţie în interes propriu formulată de intervenientul Primarul municipiului Cluj-
Napoca, în contradictoriu cu pârâtul A.J., s-a dispus oprirea imediată a lucrărilor executate 
fără autorizaţie de construire la imobilul situat în Cluj-Napoca, str. B., nr.4, înscris în CF 
nr.266569, nr. top 5192, pârâtul a fost obligat la desfiinţarea construcţiei edificate fără 
autorizaţie de construire pe terenul situat în Cluj-Napoca, str. B., nr.4, înscris în CF 
nr.266569, nr. top 5192, într-un termen de 3 luni de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a 
hotărârii, iar în caz contrar intervenientul în interes propriu a fost autorizat să ridice aceste 
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lucrări pe cheltuiala pârâtului, pârâtul a fost obligat să plătească intervenientului în interes 
propriu suma de 16,6 lei reprezentând cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că pârâtul, în calitate de 
beneficiar şi investitor, a executat lucrări de desfiinţare a imobilului situat în Cluj-Napoca, 
str. B. nr. 4, fără a deţine autorizaţie de desfiinţare conform Legii nr. 50/1991. De asemenea, 
a executat fără a deţine autorizaţie de construire, conform prevederilor în vigoare, lucrări de 
construcţii, care constau în executarea săpăturii generale, umplutură compactată, 
hidroizolaţie orizontală, montat armături în radier general şi parţial în pereţii elevaţiei 
(diafragme), executat parţial coraj elevaţie, turnat beton în fundaţie ( radier general). 

Prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nr. 
114/481/18.06.2010 a fost reţinută în sarcina pârâtului săvârşirea faptei contravenţionale 
prevăzute de art. 26 alin. l litera a din Legea 50/1991 şi aplicată sancţiunea amenzii în 
cuantum de 10.000 lei, iar ca măsură complementară s-a dispus oprirea imediată a lucrărilor 
şi solicitarea de la Primăria municipiului Cluj-Napoca de analizare a situaţiei în vederea 
soluţionării conform prevederilor legale, având ca termen 60 de zile de la primirea 
procesului de constatare şi sancţionare a contravenţiei. 

Împotriva procesului-verbal reclamantul a formulat plângere înregistrata sub 
numărul .../211/2010 la Judecătoria Cluj-Napoca, plângerea fiind respinsă în mod irevocabil 
(sentinţa civilă nr. 16776/10.12.2010, rămasă irevocabilă prin respingerea recursului). 

Municipiul Cluj-Napoca şi Primarul Municipiului Cluj-Napoca au solicitat obligarea 
pârâtului la sistarea lucrărilor şi au formulat plângere penală pentru săvârşirea infracţiunii de 
continuare a executării lucrărilor de construire după dispunerea opririi - art. 24 lit. b din 
Legea nr. 50/1991, soluţionată irevocabil prin condamnarea inculpatului A.J. la pedeapsa de 
3.000 lei amendă penală. 

Totodată, prin acţiunea ce formează obiectul dosarului .../117/2010, pârâtul solicitat 
instanţei în contradictoriu cu Municipiul Cluj-Napoca, sa constate că cererea de eliberare a 
A.C. pentru obiectivul „ Construire imobil pentru birouri, spatii comerciale si locuinţe 
S+P+4E, str. B. nr. 4 a fost aprobata tacit si, pe cale de consecinţa sa pronunţe o hotărâre 
prin care să oblige pârâtul eliberarea autorizaţiei, cu cheltuieli de judecată. Instanţa a respins 
acţiunea ca fiind inadmisibilă, hotărârea instanţei fiind irevocabilă (sentinţa civilă nr. 
5640/2012 în dosarul nr. .../117/2010). 

 Având în vedere conţinutul acestei horărâri instanţa a constatat că nu pot fi reţinute 
afirmaţiile pârâtului, potrivit cărora autorizaţia de construire a fost aprobată tacit. 

 De asemenea, nu au putut fi reţinute afirmaţiile pârâtului conform cărora, în 
condiţiile respingerii acţiunii principale ca fiind formulate de o persoană fără calitate 
procesuală activă, s-a impus respingerea cererii de intervenţie ca inadmisibilă şi lipsită de 
obiect, întrucât nu este admisibil ca persoana care ar fi avut calitate procesuală activă să 
aleagă calea intervenţiei, iar în ipoteza în care în speţă nu există nici cerere principală şi nici 
cerere reconvenţională, să fie admisă cererea de intervenţie principală. Pentru a ajunge la 
această concluzie, instanţa a avut în vedere faptul că în speţă nu s-a formulat o cerere de 
intervenţie în interesul uneia dintre părţi, ci o cerere de intervenţie principală în interes 
propriu, prin urmare soarta cererii de intervenţie nu depinde de soluţionarea cererii 
principale în cazul cererii de intervenţie principale este posibilă judecarea acesteia şi în 
ipoteza în care s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active în cadrul cererii 
principale, întrucât cererea de intervenţie în interes propriu este o adevărată cerere de 
chemare în judecată. 

Pârâtul nu s-a conformat măsurii dispuse prin procesul verbal, respectiv aceleia de 
oprire si imediata a lucrărilor, fiind întrunite condiţiile art.32 alin.1 din Legea nr.50/1991, în 
temeiul cărora organul care a aplicat sancţiunea a sesizat instanţele judecătoreşti pentru a 
dispune desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal, instanţa urmând să dispună în 
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consecinţă. În condiţiile alin.2 art.32 din Legea nr.50/1991, instanţa de judecată a stabilit şi 
termenele limită de executare a măsurilor care vor fi dispuse. 

Având în vedere dispoziţiile art.274 C.p.civ. instanţa a obligat pârâtul să plătească 
intervenientului în interes propriu suma de 16,6 lei reprezentând cheltuieli de judecată. 

 Prin decizia civilă nr. 342/A/15.05.2014 pronunţată de Tribunalul Cluj a fost 
respins ca nefondat apelul declarat de pârâtul A.J. împotriva sentinţei civile nr. 
1086/06.02.2014 pronunţată în dosar nr. .../211/2012 al Judecătoriei Cluj-Napoca, care a 
fost menţinută în totul. 

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut că instanţa de fond a făcut o 
corectă apreciere a stării de fapt, întemeiată pe probatoriul administrat în cauză, precum şi o 
corectă aplicare a dispoziţiilor legale incidente în materie. 

Tribunalul a apreciat ca fiind nefondate criticile apelantului referitoare la greşita 
soluţionare a cererii de intervenţie principală, în contextul respingerii cererii introductive de 
instanţă pe temeiul unei excepţii, respectiv a lipsei calităţii procesuale active a reclamantului 
Municipiul Cluj-Napoca.  

Potrivit art. 50 din Codul de procedură civilă, cererea de intervenţie în interes propriu 
va fi făcută în forma prevăzută de lege pentru cererea de chemare în judecată. Ea se poate 
face numai în faţa primei instanţe şi înainte de închiderea dezbaterilor. Cu învoiala părţilor 
intervenţia în interes propriu se poate face şi în instanţa de apel. 

  Din aceste dispoziţii legale rezultă că, cererea de intervenţie în interes propriu, fiind 
o cerere principală, spre deosebire de intervenţia accesorie (în interesul uneia din părţi) este 
socotită ca o cerere de chemare în judecată propriu-zisa, în care intervenientul ar putea să-şi 
valorifice un drept litigios propriu, împotriva părţilor şi pe cale de acţiune principală. 

 Un argument în plus în acest sens se desprinde şi din prevederile art.55 C.pr.civ., 
conform cărora dacă judecarea cererii principale ar fi întârziată prin intervenţia în interes 
propriu, instanţa poate dispune disjungerea ei spre a fi judecată separat. 

 În consecinţă, aşa cum s-a arătat în mod constant în doctrină şi jurisprudenţă, întrucât 
intervenientul principal este un adevărat reclamant se bucură de independenţă procesuală, 
atât faţă de reclamant cât şi faţă de pârât. In aceste condiţii instanţa este în drept să continue 
judecarea cererii de intervenţie principală nefiind afectată de faptul că, după admiterea 
acesteia în principiu, reclamantul renunţă la judecată sau la dreptul subiectiv, intervine o 
tranzacţie între părţile iniţiale sau, aşa cum este cazul în speţă, acţiunea principală a fost 
respinsă pe temeiul unei excepţii. 

 Nu au putut fi primite nici criticile referitoare la lipsa unui interes actual al 
intervenientului intimat în promovarea cererii şi la lipsa de obiect a acesteia. 

Astfel, prin cererea de intervenţie principală s-a solicitat obligarea apelantului la 
oprirea imediată a lucrărilor executate nelegal pe terenul din Cluj-Napoca, str. B. nr.4, 
înscris în CF nr.266569, nr. top 5192, obligarea sa la desfiinţarea construcţiei edificate fără 
autorizaţie de construire pe terenul situat în Cluj-Napoca, str. B., nr.4, înscris în CF 
nr.266569, nr. top 5192, într-un termen considerat rezonabil, iar în caz contrar autorizarea 
intervenientului să ridice aceste lucrări pe cheltuiala pârâtului. 

Obiectul cererii l-a constituit pretenţia concretă dedusă judecăţii, în speţă, solicitarea 
de demolare a construcţiei edificate în mod nelegal. 

Ca atare, împrejurarea că lucrarea a fost finalizată nu este de natură să conducă la 
respingerea cererii ca fiind rămasă fără obiect, din moment ce, pretenţia formulată se referă 
chiar la desfiinţarea respectivei lucrări. 

În acelaşi sens, nu s-a putut reţine nici lipsa interesului în promovarea cererii de 
intervenţie pe motiv că acesta nu mai este actual întrucât construcţia este finalizată, din 
moment ce pretenţia formulată se referă la demolarea însăşi a construcţiei astfel realizate. 
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Au fost înlăturate şi susţinerile apelantului referitoare la existenţa unei autorizări 
tacite a lucrărilor efectuate întrucât, aceste aspecte au fost tranşate prin litigiul finalizat prin 
sentinţa civilă nr. 5640/2012 a Tribunalului Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ 
şi fiscal conflicte de muncă şi asigurări sociale, devenită irevocabilă şi nu au mai putut fi 
repuse în discuţie în speţă. 

 Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâtul A.J., solicitând modificarea 
deciziei atacate cu consecinţa admiterii apelului şi modificarea sentinţei apelate în sensul 
respingerii cererii de intervenţie în interes propriu ca lipsită de obiect şi interes. 

 În motivarea recursului s-a arătat că decizia pronunţată în apel a fost dată cu 
încălcarea art. 304 pct. 9 Cod proc. civ., fiind interpretate eronat dispoziţiile art. 49 şi urm. 
Cod proc. civ.  

În cazul de faţă, a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale active a 
Municipiului Cluj-Napoca şi respinsă acţiunea ca fiind formulată de o persoană fără calitate 
procesuală şi s-a soluţionat cererea de intervenţie în interes propriu formulată de Primarul 
municipiului Cluj-Napoca, însă această soluţie nu este corectă procedural, deoarece în 
situaţia în care nu a existat o acţiune principală nu este nici cerere reconvenţională, precum 
este şi în cazul în speţă, să se poată vorbi despre „opunerea unui drept faţă de părţile din 
contradictoriu”, pentru simplul motiv că cererea de intervenţie se grefează pe acţiunea 
principală.  

Nu au fost avute în vedere trimiterile făcute la practica şi literatura de specialitate, în 
a recunoaşte că soarta cererii de intervenţie voluntară se va stinge dacă se stinge judecata 
referitoare la pretenţia din cererea introductivă de instanţă sau se constată că cererea 
principală a fost formulată de o persoană fără calitate procesuală activă, aceasta se explică 
prin caracterul incidental al intervenţiei voluntare principale, precum şi a strânsei legături 
dintre cele două cereri, ceea ce face a fi de neadmis continuarea judecării pretenţiei din 
cererea incidentală.   

Al doilea motiv de recurs vizează nelegala soluţionare a excepţiilor lipsei de interes 
şi obiect: a cererii de intervenţie în interes propriu, motivate de faptul că construcţiile au fost 
finalizate de către pârât şi, în consecinţă, cererea intervenientului în interes propriu este 
lipsită de interes, deoarece interesul nu mai este actual.  

 Al treilea motiv de recurs vizează nelegalitatea deciziei pronunţate în apel, care a 
menţinut hotărârea instanţei de fond, apreciind că argumentele intervenientului în interes 
propriu sunt întemeiate.  

În realitate, din materialul probator existent la dosar, coroborat cu textele de lege 
incidente, se impunea ca acţiunea exercitată de intervenient să fie respinsă. 

Astfel, pârâtul recurent, în calitate de proprietar al terenului înscris în CF 16483 
Cluj-Napoca, nr. top 5192, situat în Cluj-Napoca, str. B. nr. 4, a depus o cerere pentru 
eliberarea unei autorizaţii de construire la Primăria municipiului Cluj-Napoca, încă în anul 
2008, a ataşat documentaţia de natură a justifica lucrările pe care dorea să le execute şi a 
completat documentaţia cu cele solicitate de Primărie, care nu şi-a îndeplinit obligaţia de 
eliberare a autorizaţiei de construire în condiţiile art. 7 din Legea nr. 50/1991. 

Faţă de tăcerea autorităţilor şi în considerarea art. 6 din OUG nr. 27/2003, 
autorizarea lucrărilor s-a putut realiza prin efectul aprobării tacite. În acest sens fiind 
dispoziţiile art. 26 alin. 1 lit. a din Legea nr. 50/1991, coroborate cu art. 7 alin. 1 din OUG 
nr. 27/2003. 

Instanţa nu a ţinut seama că pârâtul a acţionat întotdeauna în respectarea 
reglementărilor legale, a apelat la serviciile unei societăţi de arhitectură care a realizat toate 
documentaţiile necesare obţinerii unui prim certificat de urbanism cu nr. 2686/5.06.2007, în 
care se menţiona că imobilul este situat în afara perimetrului de protecţie a valorilor istorice 
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şi, cu toate acestea, comisiile de specialitate au impus restricţii şi limitări nejustificate care 
nu erau conform cu obiectivul ce se dorea a fi edificat.  

Pârâtul a arătat că a solicitat eliberarea unui nou certificat de urbanism 
2818/10.08.2009 în cuprinsul căruia se arăta că imobilul nu este încadrabil în zona 
monumentelor istorice şi, cu toate acestea, s-a solicitat completarea şi modificarea 
documentaţia care trebuia să răspundă aceloraşi cerinţe ca şi imobilelor aflate în zona 
istorică şi care nu aveau nicio justificare în textele de lege şi PUG-ul Municipiului Cluj-
Napoca.  

La ultimele memorii, comisiile de specialitate nu au răspuns, în schimb s-a declanşat 
o campanie mediatică împotriva pârâtului, recurentul apreciind că a fost victima unei 
discriminări de natură rasială. 

Prin întâmpinare, intimatul Primarul municipuilui Cluj-Napoca a solicitat 
respingerea recursului ca nefondat. 

Dispoziţiile art. 49 alin. 1 şi 2 Cod proc. civ., precum şi dispoziţiile art. 50 alin. 1 şi 
55 Cod proc. civ., au fost respectate de către instanţă, cerere de intervenţie principală are un 
caracter de sine stătător, fiind o veritabilă cerere de chemare în judecată, care poate fi 
judecată separat numai dacă ar întârzia judecarea cererii principale. 

În mod greşit pârâtul recurent încearcă să atribuie însuşirile unei cereri de intervenţie 
accesorie la cererea de intervenţie principală, aceste două tipuri de intervenţie având o 
reglementare diferită în dreptul procesual civil. 

Dacă cererea de intervenţie accesorie poate fi formulată chiar şi în faţa instanţei ce 
judecă recursul, beneficiind de un termen extrem de generos de formulare, cererea de 
intervenţie principală odată admisă în principiu, capătă caracterul unei veritabile cereri de 
chemare în judecată, iar soluţionarea ei nu depinde de modul în care a fost soluţionată 
cererea principală.  

În ceea ce priveşte fondul cauzei, pârâtul a invocat aspecte asupra cărora s-au 
pronunţat  instanţele judecătoreşti în litigiile anterioare purtate între părţi, respectiv 
problematica probării tacite a unei autorizaţii de construire, cerere soluţionată irevocabil 
prin sentinţa civilă nr. 5640/2012. 

În ce priveşte temeinicia acţiunii de obligare la desfiinţarea construcţiei, intimatul a 
invocat incidenţa art. 32 alin. 2 din Legea nr. 50/1991, solicitând respingerea recursului. 

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

  Primul motiv de recurs vizează nelegalitatea admiterii cererii de intervenţie, în 
condiţiile în care acţiunea formulată de Municipiul Cluj-Napoca a fost respinsă ca fiind 
formulată de o persoană fără calitate procesuală, recurentul opinând că cererea de intervenţie 
trebuia  respinsă. 

Această critică este nefondată şi se bazează pe un raţionament eronat, deoarece 
recurentul combinând caracteristicile  cererilor de intervenţie principale şi accesorii, făcând 
o paralelă şi cu cererea reconvenţională. 

Potrivit dispoziţiilor art. 49 Cod proc. civ., oricine are interes poate interveni într-o 
pricină ce urmează între alte persoane. 

Cererea de intervenţie îmbracă două forme: cererea de intervenţie în interes propriu 
când cel care intervine invocă un drept al său sau cererea de intervenţie accesorie, când 
intervenientul sprijină numai apărarea uneia dintre părţi. 

Prin investirea instanţei cu o cerere de intervenţie principală, intervenientul 
urmăreşte realizarea unui drept al său. Cererea de intervenţie este o cere conexă cererii 
principale pe care se grefează, dar are caracter autonom, deoarece se realizează ca o cerere 
în justiţie distinctă. 
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Prin formularea unei cereri de intervenţie într-un proces în curs de desfăşurare, 
intervenientul dobândeşte o poziţie similară cu a reclamantului, şi potrivit dispoziţiilor art. 
50 alin. 1 Cod proc. civ., cererea de intervenţie principală trebuie făcută în aceleaşi condiţii 
a şi o cerere principală, respectiv cu respectarea dispoziţiilor art. 112 Cod proc. civ.  

Cererea de intervenţie principală, prin obiectul ei distinct, modifică elementele 
iniţiale ale litigiului, atât sub aspectul părţilor – un nou reclamant, cât şi sub aspectul 
obiectului acestuia – o pretenţie nouă. 

Cererea reconvenţională are regimul unei acţiuni formulate de pârât, prin care invocă 
pretenţii proprii faţă de reclamant, care, în această situaţie dobândeşte calitatea de pârât.  

Cererea reconvenţională este la rândul său o cerere distinctă, dar care nu modifică 
elementele iniţiale ale procesului sub aspectul părţilor aşa încât recurentul nu poate face o 
paralelă între această cerere şi intervenţia principală. 

  În cazul cererii de intervenţie, după cum am arătat în cele mai sus reţinute, 
elementele iniţiale ale litigiului au fost modificate, atât sub aspectul părţilor, cât şi sub 
aspectul obiectului şi, în consecinţă, deşi cererea de intervenţie principală este o cerere 
conexă cererii de chemare în judecată, are o individualitate proprie şi poate fi judecată 
indiferent de modul în care este soluţionată cererea principală. 

Recurentul a susţinut că soarta cererii de intervenţie voluntară principală se va stinge 
dacă se stinge judecata referitoare la pretenţia din cererea introductivă de  instanţă sau se 
constată că cererea principală a fost formulată de o persoană fără calitate procesuală activă, 
însă această susţinere este eronată.  

După cum am arătat în considerentele mai sus reţinute, cererea de intervenţie 
îmbracă două forme: cererea de intervenţie principală în care intervenientul urmăreşte 
realizarea unui drept al său sau cererea de intervenţie accesorie, în care intervenientul 
formulează apărări în favoarea unei părţi din cauză, fără a avea pretenţii proprii. 

Evident, fiind două instituţii distincte au şi condiţii de admisibilitate şi de procedură 
diferite în cele două forme de intervenţie. Dacă în cazul cererii de intervenţie principală 
aceasta poate fi făcută în faţa primei instanţe sau în apel, cu acordul tuturor părţilor, în ceea 
ce priveşte cererea de intervenţie accesorie, aceasta poate fi formulată şi în recurs, deoarece 
intervenientul accesoriu formulează doar apărări în favoarea uneia din părţile raportului 
juridic iniţial.  

Soarta cererii de intervenţie accesorie depinde modul în care partea pentru care a 
intervenit gestionează cursul procesului, ori în cazul cererii de intervenţie principală soarta 
cererii de intervenţie principală nu depinde de modul în care este soluţionată cererea 
principală deoarece nu există o subordonare între cele două cereri. 

Prin urmare, curtea constată că dispoziţiile art. 49 şi urm. Cod proc. civ., au fost legal 
aplicate, nefiind incident motivul de nelegalitate prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod proc. civ.  

Al doilea motiv de recurs vizează nelegalitatea respingerii excepţiei lipsei interesului 
şi obiectului cererii de intervenţie în interes propriu. 

În susţinerea excepţiei lipsei interesului cererii de intervenţie, recurentul pârât a 
invocat faptul că intervenientul nu i-a eliberat autorizaţia de construire în condiţiile prev. de 
art. 7 din Legea nr. 50/1991 şi în faţa acestei tăceri, în considerarea art. 6 din OUG nr. 
27/2003, a putut realiza construcţia prin efectul aprobării tacite.  

Interesul intervenientului este justificat de faptul că toate persoanele trebuie să 
construiască în condiţii de legalitate, cu respectarea autorizaţiilor de construcţie eliberate. 

În cazul de faţă, recurentul a edificat o construcţie fără respectarea dispoziţiilor Legii 
nr. 50/1991 şi, chiar dacă s-a dispus sistarea lucrărilor, recurentul nu a respectat dispoziţia 
Primarului municipiului Cluj-Napoca, situaţie în care acesta avea interesul de a sesiza 
instanţa cu aplicarea sancţiunii desfiinţării construcţiilor construirii nelegal, potrivit 
dispoziţiilor art. 32 alin. 1 din Legea nr. 50/1991. 
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Prin urmare, curtea constată că intervenientul avea atât interes, cât şi calitate 
procesuală pasivă, motiv pentru care va respinge ca nefondat a doua critică dezvoltată de 
recurent ca nefondată, nefiind incidente  dispoziţiile art. 304 pct. 9 Cod proc. civ. 

Al treilea motiv de recurs este nefondat, susţinerea referitoare la  aprobarea tacită a 
documentaţiei depusă în vederea autorizării construcţiei nu poate fi primită. 

Curtea constată că prin Sentinţa civilă nr. 5640/2012  pronunţată de Tribunalul Cluj a 
fost respinsă ca inadmisibilă cererea pârâtului recurent, deoarece construirea unui imobil 
excede reglementării date prin OUG nr. 27/2003. Această hotărâre este intrată în puterea 
lucrului judecat şi nu mai poate fi contrazisă printr-o hotărâre ulterioară. 

De altfel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 13/2013 pronunţată în 
recurs în interesul legii a statuat că, in lipsa unor dispoziţii normative speciale care sa 
permită expres aplicarea procedurii aprobării tacite, in domeniul urbanismului si autorizării 
construcţiilor, tăcerea administraţiei, constând în nesoluţionarea cererii in termenul legal - 
act administrativ asimilat, in filozofia art. 2 alin. (1) lit. h) si art. 2 alin. (2) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, poate fi 
atacata pe calea acţiunii prevăzute de art. 8 alin. (1) din aceeaşi lege, nefiind aplicabilă 
procedura reglementată în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura 
aprobării tacite, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003, cu 
modificările si completările ulterioare. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 312 Cod proc. civ., curtea va respinge ca 
nefondat recursul declarat de pârâtul A.J. împotriva deciziei civile nr. 342/A din 15.05.2014 
a Tribunalului Cluj pronunţată în dosar nr. .../211/2012, pe care o va menţine. 

 
 

Despăgubiri solicitate de constructor, de la proprietarul terenului. Prescripţie 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1248 din 16 octombrie 2014  
I. Prin acţiunea civilă formulată reclamanta F. Baia Mare a solicitat în 

contradictoriu pârâta C.A. obligarea pârâtei la plata sumei de 120.000 lei, reprezentând 
despăgubiri. 

II. Prin cererea reconvenţională formulată pârâta a solicitat în contradictoriu cu 
reclamanta obligarea acesteia la plata sumei de 5.260, 14 Euro cu titlu de despăgubiri 
pentru lipsa de folosinţă a imobilului, pentru ultimii 3 ani anteriori formulării acţiunii. 

III. Prin Sentinţa civilă nr. 207 pronunţată la data de 21 martie 2013 de Judecătoria 
Târgu Lăpuş a fost respinsă cererea formulată de reclamanta F. Baia Mare în 
contradictoriu pârâta C.A., având ca obiect pretenţii şi a fost admisă în parte cererea 
reconvenţională formulată de C.A., reclamanta F. Baia Mare fiind obligată la plata sumei 
de 4.091 euro, reprezentând despăgubiri pentru lipsa de folosinţă a construcţiei „magazin 
universal şi depozit” situat în localitatea Suciu de Sus, nr. 821, edificată pe terenul înscris 
în CF nr. 1678 topo 352/1/1 şi la plata sumei de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut că la data de 12 noiembrie 1964, 
dată la care i s-a transmis reclamantei folosinţa terenului ce a făcut obiectul celor două 
convenţii, construcţia în natură magazin mixt cu bufet cooperatist era deja edificată. 
Menţiune ulterioară în cuprinsul convenţiei din 25 martie 1968 referitoare la scopul 
încheierii sale nu face dovada contrară. Doar martorul S.G. a arătat că imobilul în litigiu a 
fost construit de către Uniunea Naţională a Cooperaţiei de Consum reprezentată de 
Cooperativa de Consum Suciu de Sus, însă declaraţia sa fundamentată pe informaţiile 
dobândite în anul 1973 când, în calitate de revizor, a verificat existenţa documentaţiei 
privind realizarea magazinului, provenienţa fondurilor şi a terenului, şi modalitatea de 
aprobare a investiţiei, nu se coroborează cu nici un alt mijloc de probă.  
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Potrivit art. 1169 din Codul civil de la 1864, „cel ce face o propunere în fata judecăţii 
are obligaţia să o dovedească”, respectiv, în cauză, aceasta probă incumbă reclamantei. Cum 
reclamanta nu a făcut dovada calităţii de constructor al  magazinului universal şi al 
depozitului situate în localitatea Suciu de Sus, nr. 821, edificate pe terenul înscris în CF nr. 
1678 topo 352/1/1, instanţa a constatat că între reclamant şi titularul dreptului afirmat nu 
există identitate, astfel că a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, 
şi a respins cererea formulată de către acesta, în contradictoriu cu pârâta C.A. ca fiind 
introdusă de către o persoană fără calitate procesuală activă. 

Admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantei a făcut inutilă 
analizarea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii introductive invocată de pârâtă pe 
considerentul că nu a fost îndeplinită procedura prealabilă prevăzută de dispoziţiile art. 720 
ind. 1 Cod procedură civilă. 

Analizând cererea reconvenţională dedusă judecăţii, prin prisma probaţiunii şi a 
dispoziţiilor  legale în materie, prima instanţa a reţinut faptul că pârâta reclamantă 
reconvenţional a dobândit prin accesiune imobiliară proprietatea construcţiei „Magazin 
universal şi depozit”, situată în localitatea Suciu de Sus, nr. 821, jud. Maramureş, conform 
Sentinţei civile nr. 787/2006 pronunţată în dosarul .../2005 a Judecătoriei Tg. Lăpuş, rămasă 
definitivă şi irevocabilă prin respingerea apelului. Acest complex imobiliar se află parţial 
(doar în ce priveşte suprafaţa utilă de 34,45 mp) în folosinţa reclamantei pârâtă 
reconvenţional, astfel cum rezultă din declaraţia tuturor martorilor audiaţi în cauză. 

Prin urmare, deşi este proprietara terenului iar, potrivit prevederilor art. 480 şi 
următoarele din Codul civil, pârâta reclamantă reconvenţional este îndreptăţită să exercite 
toate prerogativele dreptului de proprietate, respectiv posesia, folosinţa şi dispoziţia, în 
speţă, în afară de dispoziţia juridică, aceasta nu poate exercita nici o altă prerogativă.  

Potrivit art. 998 din Codul civil de la 1864, orice faptă a omului care cauzează altuia 
un prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara. Din prevederile 
legale menţionate rezultă că pentru angajarea răspunderii civile delictuale se cer a fi 
întrunite cumulativ următoarele condiţii: existenţa unui prejudiciu – prejudiciu care trebuie 
sa fie cert, adică sigur sub aspectul existentei sale şi al posibilităţilor de evaluare şi să nu fi 
fost reparat încă-, existenţa unei fapte ilicite– adică orice faptă prin care, încălcându-se 
normele dreptului obiectiv, se cauzează prejudicii dreptului subiectiv aparţinând unei 
persoane-, existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, existenţa 
vinovăţiei celui care a cauzat prejudiciul, constând în intenţia, neglijenţa sau imprudenţa cu 
care a acţionat. 

Instanţa a constatat că, în baza art. 1169 din Codul civil de la 1864, pârâta 
reclamantă reconvenţional a făcut doar în parte proba ce-i revenea, a îndeplinirii tuturor 
condiţiilor antrenării răspunderii civile delictuale în privinţa reclamantului pârât 
reconvenţional care a continuat să folosească magazinul şi depozitul în litigiu deşi acestea 
au fost dobândite de pârâtă prin accesiune imobiliară prin sentinţei civile nr. 787/2006 
pronunţată în dosarul .../2005 a Judecătoriei Tg. Lăpuş, producându-i astfel proprietarului un 
prejudiciu constând în lipsa folosinţei bunului său. De asemenea, s-a reţinut că, prin aceeaşi 
hotărâre judecătorească, s-a dispus evacuarea reclamantei din acelaşi imobil însă dispoziţia 
instanţei nu a fost respectată. 

Pretenţiile pârâtei reclamante reconvenţional au fost întemeiate doar în parte, 
respectiv în ce priveşte suma de 4.091 euro la care a fost evaluată lipsa de folosinţă a 
spaţiului de 32,47 mp, indicat de pârâtă (fila 9 verso) pentru ultimii 3 ani anterior formulării 
cererii reconvenţionale, prin raportul de expertiză întocmit de către experţii M.A., F.D si 
B.R. (filele 139-167, 186-197 dosar).  
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Pe cale de consecinţă, instanţa a admis în parte cererea reconvenţională şi a obligat 
reclamanta F. Baia Mare să plătească pârâtei reclamantă reconvenţional echivalentul în lei la 
data plăţii al sumei de 4.091 euro. 

În temeiul art. 274-277 Cod procedură civilă, instanţa a respins cererea reclamantei 
care se află în culpă procesuală de acordare a cheltuielilor de judecată şi a obligat-o pe 
reclamantă să plătească pârâtei C.A. care, la rândul său se află parţial în culpă procesuală la 
plata sumei de  1.500 lei reprezentând cheltuieli de judecată, raportat la procentul de 77,8% 
în care i fost admisă cererea reconvenţională. 

IV. Prin decizia civilă nr. 190 din 07.05.2014 a Tribunalului Maramureş pronunţată 
în dosarul nr. .../2010 s-a admis apelul declarat de F. Baia Mare împotriva Sentinţei civile 
nr. 207 pronunţate la data de 21.03.2013 de Judecătoria Târgu Lăpuş în dosarul nr. 
.../2010, pe care a schimbat-o în parte în sensul: 

S-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei F. Baia Mare. 
S-a respins excepţia inadmisibilităţii formulării cererii de chemare în judecată. 
S-a respins excepţia prescripţiei dreptului la acţiune. 
S-a admis cererea formulată de reclamanta F. Baia Mare în contradictoriu cu 

pârâta C.A., având ca obiect pretenţii. 
A fost obligată pârâta C.A. să plătească reclamantei F. Baia Mare suma de 120.000 

lei cu titlu de despăgubiri. 
A fost obligată pârâta C.A. să plătească reclamantei F. Baia Mare suma de 4011 lei 

cu titlu de cheltuieli de judecata la fond. 
S-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate care nu sunt contrare 

prezentei. 
A fost obligată intimata C.A. să plătească apelantei F. Baia Mare suma de 2005,5 lei 

cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. 
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele: 
Obiectul cererii de chemare în judecată care face obiectul dosarului nr. .../2010 îl 

constituie solicitarea reclamantei de a o obliga pârâta-reclamantă reconvenţional  C.A. la 
plata sumei de 120.000 lei sumă solicitată cu titlu de despăgubiri, având în vedere că 
imobilul „Magazin Universal şi Depozit” situate în Suciu de Sus nr. 821 a fost edificat de 
reclamantă, însă pârâta a obţinut dreptul de proprietate, prin accesiune asupra respectivului 
imobil. Suma solicitată reprezintă valoarea despăgubirilor solicitate pentru respectiva 
construcţie, o parte de 159 mp din construcţie fiind vândută încă din 1997 către Cooperativa 
de Credit Suciu de Sus. 

Din probele administrate în cauză, atât în faţa instanţei de fond cât şi în faţa instanţei 
în apel, s-a reţinut că reclamanta F. Baia Mare, foloseşte o parte din imobilul situat în Suciu 
de Sus nr. 821, cealaltă poarte fiind folosită de pârâta C.A., acesta având amenajată în 
respectiva locaţie un magazin. Acest fapt a fost reţinut din declaraţiile martorelor P.L. (fila 
30), respectiv M.V. (fila 29). 

Din cuprinsul declaraţiilor martorilor S.G. (fila 35 din dosarul de fond), respectiv 
F.V.  (fila 36), instanţa a constatat că imobilul situat în localitatea Suciu de Sus, imobil 
pentru care reclamanta-apelantă a solicitat acordarea de despăgubiri, a fost construit de către 
Cooperativa de Consum, în baza acordului dat de CAP, iar din anul 1973 şi până în 1995 F. 
a folosit în continuu respectiva construcţie. 

Judecătoria Târgu Lăpuş a reţinut faptul că între persoana care este titularul dreptului 
la despăgubiri-pârâta intimată C.A. dobândind terenul şi în baza accesiunii imobiliare 
artificiale a dobândit şi dreptul asupra construcţiei edificate anterior- şi reclamantă nu există 
identitate, astfel că SCC F. nu are calitate procesuală activă în cauză. 

S-a reţinut, fapt necontestat de niciuna dintre părţi, aspect de notorietate, că fostele 
magazine construite în diferite localităţi şi folosite de cooperativele de consum, au fost 
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construite de aceste cooperative pe terenul primit şi cu acordul CAP-ului, entitate care la 
momentul respectiv era proprietarul terenului. Astfel, la momentul edificării construcţiei 
Cooperativa de Consum a avut acordul proprietarului terenului. 

Mai mult decât atât, odată cu memoriul de apel, la fila 5 din prezentul dosar a fost 
depusă Autorizaţia pentru executare de lucrări nr. 93 din data de 28 martie 1969, autorizaţie 
eliberată Uniunii Judeţene a Cooperativelor de Consum (UJCC)Baia Mare pentru 
construirea unui magazin tip P+E. Potrivit menţiunilor din autorizaţia arătată, imobilul era 
compusă din magazin, magazie, împrejmuire latina cu 2 cabine şi drum de acces. 

S-a reţinut astfel că antecesoarea Societăţii Cooperative de Consum F. este persoana 
care a construit imobilul care a intrat în patrimoniul intimatei C.A. prin accesiune 
imobiliară. 

Din acest punct de vedere s-a constatat, coroborând declaraţiile martorilor amintiţi 
anterior cu menţiunile din autorizaţia pentru executarea de lucrări depusă în dosarul din apel 
la fila 5 că între persoana care a construit (succesoarea în drepturi a fostei Uniuni Judeţene a 
Cooperativelor de Consum-UJCC) şi SCC F. există identitate, astfel că din acest punct de 
vedere reclamanta are calitate procesuală activă. Reţinând acest fapt s-a constatat că 
excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei F. nu este întemeiată, astfel că sub 
acest aspect, instanţa a admis apelul declarat, a fost respinsă excepţia lipsei calităţii 
procesuale active astfel că au fost analizate, aşa cum s-a solicitat şi în cuprinsul întâmpinării 
depuse la dosarul cauzei de C.A., excepţiile inadmisibilităţii şi excepţia prescripţiei 
dreptului la acţiune. 

În privinţa acestor excepţii, instanţa a constatat că acestea nu sunt fondate, astfel că 
acestea au fost respinse. S-a reţinut că excepţia inadmisibilităţii acţiunii a fost invocată prin 
prisma faptului că reclamanta nu a realizat procedura prealabilă prevăzută de art. 7201 
C.proc.civ. S-a constatat că această excepţie a fost invocată ulterior primei zile de înfăţişare 
şi, fiind o excepţie de ordine privată trebuia invocată într-un anumit termen. Pe de altă parte, 
s-a considerat că prezenta cauză nu are caracter comercial, astfel că prevederea art. 7201 
C.proc.civ., se consideră că nu este aplicabil, astfel că excepţia invocată nu este fondată, 
sens în care acesta a fost respinsă. 

În cauză a mai fost invocată excepţia prescripţiei dreptului la acţiune. Pârâta-
reclamantă reconvenţional a arătat că solicitarea de a se acorda despăgubiri trebuia 
formulată în termen de 3 ani de la invocarea dreptului de accesiune imobiliară. 

Excepţia nu este fondată. Se constată că s-a constatat dobândirea dreptului de 
proprietate prin accesiune imobiliară prin Sentinţa civilă nr. 787 pronunţată de Judecătoria 
Târgu Lăpuş în dosarul nr. .../2005. Sentinţa arătată a fost menţinută prin Decizia nr. 114/A 
pronunţată la data de 26.04.2007 a Tribunalului Maramureş. Sentinţa a devenit irevocabilă 
prin respingerea recursului prin Decizia civilă nr. 1755/R/17.09.2007, potrivit menţiunilor 
inserate pe Decizia nr. 114/A (f.201-202).Prezenta acţiune a fost promovată la data de 19 
aprI. 2010, cu respectarea termenului de 3 ani de la momentul la care a devenit irevocabilă 
Sentinţa civilă nr. 787 din 09.11.2006 a Judecătoriei Târgu Lăpuş.  

În privinţa fondului cererii, s-a reţinut că solicitarea reclamantei-apelante de a se 
dispune obligarea pârâtei-intimate la plata sumei de 120.000 lei este întemeiată. 

S-a constatat, fapt reţinut anterior că antecesoarea SCC F. Baia Mare a construit 
respectivul imobil. Astfel, potrivit art. 494 C.civ., constructorul de bună-credinţă are dreptul 
să fie despăgubit pentru materiale şi muncă sau pentru sporul de valoare al terenului, în 
măsura în care proprietarul terenului intenţionează să păstreze construcţia. 

Constructorul este considerat de bună-credinţă deoarece la momentul edificării 
construcţiei acesta a avut consimţământul titularului dreptului de proprietate, obţinând 
autorizaţia pentru executarea de lucrări. 
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Având în vedere acest aspect, instanţa a reţinut că în prezenta cauză, reclamanta, 
potrivit art. 494 C.civ., are dreptul la despăgubiri. 

În faţa instanţei de fond s-a realizat şi expertiză tehnică în specialitatea construcţii 
stabilindu-se valoarea de circulaţie a întregului imobil la valoarea de 72946 lei-sporul de 
valoare a terenului - (fila 145 din dosarul Judecătoriei Târgu Lăpuş), iar valoarea 
materialelor şi a muncii la acest moment care reprezintă costul de reconstrucţie este la 
valoarea de 180.531 lei, astfel cum rezultă din cuprinsul Anexei nr. 1 a raportului de 
expertiză depus la fila 146 din dosar. 

Instanţa nu a avut în vedere susţinerea că valoarea materialelor şi a muncii pentru 
construcţia în cauză este în valoare de 37.840 lei. S-a reţinut că valoarea arătată raportat la 
suprafaţa de 241,61 mp-complexul comercial, respectiv 277,20 mp suprafaţa magaziei, şi 
6,85 mp suprafaţa celorlalte construcţii.    

De asemenea s-a constatat că valoarea clădirii (materiale şi manoperă) este calculată 
ca fiind valoarea randamentului-valoarea terenului, ori prin prisma prevederilor art. 494 
C.civ., valoarea arătată trebuie să fie raportată la materialele efectiv folosite la construcţie şi 
valoarea manoperei. Astfel s-a considerat că valoarea de reconstrucţie, astfel cum a fost 
indicată în Anexa nr.1-fila 146 este o valoare mai apropiată de noţiunea definită în cuprinsul 
art. 494 C.civ.. 

S-a constatat în prezenta cauză că reclamanta-apelantă a solicitat obligarea pârâtei-
intimate la plata sumei de 120.000 lei, astfel că având în vedere şi principiul disponibilităţii, 
instanţa a admis apelul declarat şi a schimbat sentinţa atacată, în sensul admiterii cererii de 
chemare în judecată şi a dispus obligarea pârâtei C.A. la plata sumei de 120.000 lei cu titlu 
de despăgubiri în favoarea reclamantei. 

În privinţa soluţiei pronunţate asupra cererii reconvenţionale, instanţa a apreciat că 
motivele arătate în memoriul de apel nu sunt fondate. Faptul că s-a contestat valoarea 
prejudiciului nu poate duce la concluzia că cererea reconvenţională este nefondată. S-a 
reţinut, fapt confirmat şi în memoriul de apel că reclamanta a folosit suprafaţa de 34,45 mp. 
Nu a fost contestată menţiunea din considerentele hotărârii atacate potrivit cărora şi după ce 
instanţa de judecată a dispus evacuarea reclamantei din spaţiul respectiv, suprafaţa de 34,45 
mp a fost folosită de acesta.  

Din acest punct de vedere s-a apreciat că în mod corect s-a stabilit că sunt îndeplinite 
condiţiile art. 998-999 C.civ., astfel că reclamanta datorează despăgubiri pentru lipsa de 
folosinţă a suprafeţei arătate, reţinând că potrivit hotărârii judecătoreşti acesta avea obligaţia 
de a elibera respectivul spaţiu. Faptul că nu s-a cerut efectiv nici o sumă de bani nu poate 
duce la respingerea cererii, în condiţiile în care între părţi a avut loc un litigiu având ca 
obiect evacuarea.    

Având în vedere că a fost schimbată în parte soluţia primei instanţe, s-a considerat că 
şi soluţia dată capătului de cerere având ca obiect cheltuielile de judecată solicitate în faţa 
instanţei de fond a fost schimbată în sensul că au fost acordate cheltuieli pentru judecata în 
faţa Judecătoriei în sumă de 4011 lei, sumă ce reprezintă taxa judiciară de timbru. 

Reţinând aspectele mai sus arătate, instanţa a considerat că în apel sunt îndeplinite 
condiţiile art. 274 C.proc.civ., coroB.t cu prevederile art. 298 C.proc.civ., astfel că intimata 
C.A. a fost obligată la plata sumei de 2005,5 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel, 
suma reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru achitate în cauză. 

V. Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta C.A. solicitând modificarea în 
parte a deciziei civile nr. 190/2014 a Tribunalului Maramureş în sensul respingerii cererii 
reclamantului. 

În motivare s-a arătat că hotărârea instanţei de apel este netemeinică şi nelegală, fiind 
dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii. 
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Excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei a fost soluţionată în mod 
greşit, din probele administrate neputându-se reţine calitatea de proprietar a reclamantei, 
neexistând acte certe sau alte probe prin care să se facă dovada edificării construcţiei sau a 
proprietăţii acesteia. 

În mod nelegal a fost soluţionată excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, termenul 
de prescripţie începând să curgă de la data la care proprietarul terenului a ridicat pretenţii 
asupra construcţiei prin invocarea dreptului de accesiune imobiliară, respectiv luna mai 
2005 când a fost înregistrată acţiunea având ca obiect constatarea dreptului de proprietate 
prin accesiune imobiliară. 

S-a invocat în acest sens doctrina şi practica judiciară în materie, raportat la 
prevederile art. 7 alin. 3 din Decretul nr. 167/1958 arătându-se că dreptul de creanţă al 
reclamantei a fost un drept afectat de o condiţie suspensivă, respectiv de invocarea 
accesiunii imobiliare, eventualul drept de a obţine despăgubiri născându-se odată cu 
introducerea acţiunii. 

Nu se poate reţine că termenul de prescripţie începe să curgă de la data rămânerii 
irevocabile a sentinţei civile nr. 787/2006 pronunţată de Judecătoria Târgu-Lăpuş prin care 
s-a constatat dreptul de accesiune imobiliară artificială a pârâtei. 

În consecinţă termenul de prescripţie s-a împlinit în luna mai 2008. 
Pe fondul cauzei s-a arătat că prin reţinerea valorii de reconstrucţie stabilite prin 

expertiza efectuată în cauză ca fiind mai apropiată de noţiunea definită în cuprinsul art. 494 
Cod civil s-au încălcat dispoziţiile legale şi principiul disponibilităţii părţilor. 

Deşi concluziile completării celui de-al doilea raport de expertiză au fost acceptate 
de către părţi, instanţa de apel s-a substituit voinţei părţilor, înlăturând concluzia a 3 experţi 
şi considerând că valoarea actuală a materialelor şi a manoperei este dată de valoarea de 
reconstrucţie regăsită în anexa nr. 1 a lucrării. 

Instanţa de apel a acordat ceea ce nu s-a solicitat, şi anume valoarea de reconstrucţie, 
argumentând că ar reprezenta preţul materialelor şi manoperei, în acelaşi fel procedând şi în 
ceea ce priveşte cheltuielile de judecată. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 304 pct. 6 şi pct. 9 C.pr.civ. 
VI. În apărare, intimata SOCIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM F. BAIA-

MARE a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului, motivele 
invocate neputând fi reţinute pentru modificarea hotărârii. 

VII. La termenul de judecată din 09.10.2014 pârâta recurentă a depus la dosar note 
de şedinţă la care s-a anexat doctrină şi practică judiciară relevantă în cauză (fila 18 şi 
urm. dosar). 

VIII. Analizând recursul declarat de pârâta C.A. împotriva deciziei civile nr. 190 din 
07.05.2014 a Tribunalului Maramureş pronunţată în dosarul nr. .../2010, Curtea reţine 
următoarele: 

1.Prima critică din cererea de recurs priveşte modul de soluţionare a excepţiei lipsei 
calităţii procesuale active a reclamantei, critică care de principiu poate fi considerată ca 
punând în discuţie legalitatea hotărârii atacate, condiţie de admisibilitate a recursului 
raportat la dispoziţiile art.304 C.pr.civ. 

În cauză, se constată însă că ceea ce se contestă este modalitatea de interpretare a 
probaţiunii administrate referitor la calitatea de proprietar a reclamantei, pe baza acesteia 
fiind soluţionată excepţia lipsei calităţii procesuale active. În aceste condiţii se pune de fapt 
în discuţie temeinicia hotărârii atacate, iar nu legalitatea acesteia, temeinicia hotărârii 
nemaiputând fi analizată de către instanţa de recurs raportat la prevederile art. 304 C.pr.civ. 
în forma în vigoare aplicabilă în cauză. 

2.Cea de-a două critică formulată la adresa deciziei pronunţate în apel priveşte modul 
de soluţionare a excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune. 
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Această critică este apreciată a fi întemeiată de către Curte, pentru următoarele 
considerente: 

Esenţial pentru soluţionarea excepţiei este stabilirea momentului de la care începe să 
curgă termenul  de prescripţie al dreptului  la acţiune având ca obiect pretenţii derivând din 
invocarea dreptului de accesiune imobiliară. 

Referitor la această problemă, instanţa de apel a apreciat în sensul că acest termen de 
prescripţie începe să curgă de la momentul la care s-a constatat dobândirea dreptului de 
proprietate prin accesiune imobiliară prin sentinţa civilă nr. 787 pronunţată de Judecătoria 
Târgu-Lăpuş în dosarul nr. .../2005, sentinţă care a rămas irevocabilă prin decizia civilă nr. 
1755/17.09.2007, considerând că raportat la momentul la care a devenit irevocabilă sentinţa, 
acţiunea care face obiectul dosarului a fost promovată în termenul de 3 ani prevăzut de lege. 

Contrar celor susţinute de către instanţa de apel, Curtea apreciază corectă teza 
invocată de către pârâtă în cererea de recurs, apreciind că termenul de prescripţie de 3 ani, 
necontestat de către părţi, începe să curgă de la momentul la care pârâta şi-a manifestat 
intenţia de a prelua construcţia, prin introducerea acţiunii în accesiune imobiliară, respectiv 
de la data de 31.03.2005. 

În acest sens este întreaga doctrină şi practică judiciară, invocată şi de către recurentă 
în mod pertinent, statuându-se că dreptul de creanţă al constructorului este unul afectat de o 
condiţie suspensivă, condiţie suspensivă constând în invocarea accesiunii imobiliare 
artificiale de către proprietarul terenului, invocare care se face prin formularea cererii de 
chemare în judecată având acest obiect, neprezentând relevanţă momentul pronunţării 
hotărârii judecătoreşti prin care este soluţionată această cerere. 

Ţinând cont de aceste statuări, Curtea constată că dreptul la acţiune în despăgubiri al 
constructorului este prescris raportat la data introducerii acţiunii, 19.04.2010 în condiţiile în 
care acţiunea având ca obiect constatarea dreptului de proprietate asupra construcţiei prin 
accesiune imobiliară a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu Lăpuş  la data de 
31.03.2005.   

Având în vedere că excepţia prescripţiei dreptului la acţiune este considerată 
întemeiată nu se mai impune analizarea celorlalte motive de recurs care privesc fondul 
cauzei. 

Prin urmare, în temeiul art.312 alin.3 C.pr.civ. va fi admis în parte recursul declarat 
de pârâta C.A. împotriva deciziei civile nr. 190 din 07.05.2014 a Tribunalului Maramureş 
pronunţată în dosar nr. .../2010  care va fi modificată în sensul că va fi admisă excepţia 
prescripţiei dreptului la acţiune şi în consecinţă respinsă cererea de chemare în judecată 
formulată de către reclamanta F. BAIA-MARE în contradictoriu cu pârâta C.A.. 

Vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale deciziei, cu excepţia celei privind cheltuielile 
de judecată, cheltuieli de judecată care nu mai pot fi acordate reclamantei în condiţiile în 
care acţiunea formulată de către aceasta a fost respinsă. 

În temeiul art.274 alin.1 C.pr.civ instanţa va obliga reclamanta să achite pârâtei suma 
de 2810,5 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs. 

 

Cerere de atribuire a unui teren în folosinţă gratuită pentru construirea unei 
locuinţe, neaprobată. Obligarea consiliului local şi a municipiului la atribuirea 

terenului. Nelegalitate 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1183 din 30 septembrie 
2014  

Prin sentinţa civilă nr. 15494/05.12.2013, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în 
dosar nr. .../211/2012, s-a admis cererea formulată de reclamanta N.A.L. în contradictoriu 
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cu pârâţii Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca şi Municipiul Cluj-Napoca – prin 
Primar, s-a atribuit in folosinţa gratuita pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personala pe durata existentei construcţiei terenul in suprafaţa de 300 mp situat in Cluj-
Napoca, str. S. nr. 17 A, înscris in CF 267230 Cluj nr. top 20945/1, 20946/1.  

Au fost obligaţi pârâţii la întocmirea procesului verbal de predare - primire care sa 
cuprindă datele de identificare a terenului. 

Au fost obligaţi pârâţii in solidar sa plătească reclamantei  suma de 2008 cheltuieli 
de judecata. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Prin cererea înregistrata la data de 15 06 202 la pârâta Consiliul Local Cluj 

reclamanta a solicitat atribuirea in folosinţa gratuita a unui teren de 300 mp. Prin răspunsul 
de  la f7 din data de 20 06 2012  pârâta a arătat ca reclamanta rămâne in evidentele acesteia, 
cererea urmând sa fie soluţionata in funcţie de disponibilul de teren. 

Fata de solicitările reclamantei de a i se atribui terenul din Cluj-Napoca str. K. 32 
f.18, sau terenul din Cluj-Napoca str. S. nr. 17 A, ultimul aflat pe lista comunicata de pârâte 
f 38 ca nefiind nerevendicat insa care face obiectul închirierii in baza HCL  37/1993, 
instanţa  a dispus efectuarea unei expertize de specialitate.  

Din raportul de expertiza întocmit in cauza de ing. expert C.D.M. reiese ca terenul 
situat in Cluj-Napoca, str. K. 32, nu poate fi atribuit in condiţiile in care  acesta are situaţia 
de carte funciara neclara, mai mult se afla in perimetrul SNCFR. Celalalt  teren din Cluj-
Napoca, str. S. nr. 17 A, deşi este parţial ocupat, rămâne insa libera o parcela de 536 mp 
care este libera de construcţii insa este grevata doar parţial de o reţea de alimentare cu apa, 
expertul apreciind ca acest teren aflata in proprietatea privata a Consiliului Local Cluj poate 
fi atribuit  

În raport cu dispoziţiile Legii nr. 15/2003, instanţa a apreciat cererea întemeiata 
urmând sa o admită. In consecinţa, a atribuit in folosinţa gratuita pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personala pe durata existentei construcţiei terenul in suprafaţa de 300 
mp situat in Cluj-Napoca, str. S. nr. 17 A, înscris in CF 267230 Cluj nr. top 
20945/1,20946/1 si a obligat pârâţii la întocmirea procesului verbal de predare - primire care 
sa cuprindă datele de identificare a terenului. 

Instanţa  a statuat in acest sens, in condiţiile in care terenul de mai sus este liber si 
poate  fi restituit,  pârâţii nefăcând dovada contrara or, faptul ca acesta este parţial traversat 
de reţeaua de apa nu este un impediment in atribuire. De asemenea, nu se vor retine 
apărările pârâtelor in condiţiile in care exista teren disponibil, apreciind ca, in acest context, 
pârâtele au o obligaţie de atribuire a unui astfel de teren in condiţiile in care solicitantul 
îndeplineşte condiţiile legale, aspectul nefiind o facultate aşa cum se desprinde din art. 1 din 
mai sus arătatul act  normativ . 

In aceste condiţii, neexistând un termen până la care pârâtele pot da curs cererilor, 
instanţa a apreciat ca de la data formulării cererii si până la data soluţionării acţiunii a trecut 
un termen rezonabil până la care pârâtele  puteau sa –si îndeplinească obligaţia. De 
asemenea, aspectul legat de faptul ca nu s-a emis încă o hotărâre de consiliu local in acest 
sens nu este decât  atitudinea culpabila a pârâtei.  

În baza art. 274 C.pr.civ., a obligat pârâţii in solidar sa plătească reclamantei suma de 
2008, cheltuieli de judecata  reprezentând taxa de timbru si onorar expert. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel pârâţii Municipiul Cluj-Napoca, 
reprezentat prin Primar, Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca reprezentat prin 
Primar, solicitând admiterea apelului, modificarea sentinţei atacate, în sensul respingerii 
acţiunii formulata de reclamanta intimata, fata de paraţii apelanţi. 

Prin decizia civilă nr. 244/10.04.2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosar nr. 
.../211/2012, s-a admis apelul declarat de Municipiul Cluj-Napoca şi Consiliul Local al 
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Municipiului Cluj-Napoca împotriva sentinţei civile nr. 15494 din 05.12.2013, pronunţată în 
dosarul nr. .../211/2012 al Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost schimbată în sensul că a fost 
respinsă acţiunea. 

Analizând apelul prin prisma motivelor de fapt şi de drept invocate, tribunalul a 
reţinut următoarele: 

Reclamanta intimată s-a plasat prin acţiunea formulată în postura în care s-ar afla o 
persoană a cărei cerere de atribuire în folosinţă a terenului pentru construcţii a fost deja 
aprobată. 

Reclamanta  nu se află însă în această situaţie, ea a formulat, într-adevăr, o cerere de 
atribuire a unei suprafeţe de teren în folosinţă gratuită în temeiul Legii 15/2003, cerere 
înregistrată la Consiliul Local al Mun. Cluj-Napoca la data de 15 iunie 2012 sub nr. 
186046/45, însă această cerere nu a primit deocamdată nicio soluţie, Consiliul Local 
comunicându-i prin adresa din 20.06.2012 că cererea sa urmează a fi soluţionată în funcţie 
de disponibilul de teren care se pretează la construcţia de locuinţe. 

Acest răspuns nu echivalează cu o soluţionare favorabilă a cererii şi care ulterior să 
nu-şi fi găsit finalizarea. 

Potrivit Legii 15/2003, invocată de instanţă şi reţinută în sentinţa atacată drept temei 
al admiterii acţiunii, terenurile se atribuie in folosinţă gratuită, în limita suprafeţelor 
disponibile, prin  hotărârea consiliului local  al unităţii administrativ-teritoriale în care este 
situat terenul. 

Prin apelul de faţă, pârâţii apelaţi au pretins că, la nivelul municipiului,  nu există 
teren disponibil, de aceea nici situaţia celor 1489 de tineri cărora li s-a aprobat prin HCL 
435/2004 atribuirea de teren în folosinţă gratuită nu este finalizată din lipsa terenului 
disponibil. 

În mod evident că acele persoane cărora li s-a aprobat deja atribuirea terenului în 
folosinţă au prioritate în faţa reclamantei intimate, care a solicitat atribuirea terenului abia în 
cursul anului 2012, în considerarea faptului că îndreptăţirea acelor persoane a fost deja 
recunoscută. 

Atribuirea unui teren anume în favoarea reclamantei dintre cele aflate în proprietatea 
privată a municipiului, cu încălcarea priorităţii altor persoane al căror drept a fost recunoscut 
deja este inadmisibilă.  

De asemenea, reţinând din multiplele litigii la legile reparatorii dificultatea unităţii 
administrativ-teritoriale de a restitui în natură terenuri, chiar în favoarea foştilor proprietari, 
instanţa apreciază susţinerea apelanţilor  cu privire la lipsa disponibilului  pentru atribuirea 
în folosinţă gratuită este pe deplin verosimilă. 

Lista terenurilor aflată la fila 22 dosar relevă existenţa unor suprafeţe relativ scăzute, 
prin raportare la numărul persoanelor cărora li s-a acordat deja atribuirea terenurilor în 
folosinţă , fără ca această atribuire să fi fost realizată efectiv. 

Reclamanta ar fi trebuit să solicite pe calea contenciosului administrativ  emiterea 
unei hotărâri de consiliu local de aprobare a cererii sale de atribuire şi nu direct identificarea 
terenului şi punerea în posesie cu acest teren, ca şi cum cererea sa ar fi fost deja aprobată. 

Pentru motivele arătate, sentinţa a fost dată cu încălcarea dispoziţiilor Legii 15/2003. 
În temeiul art. 295-296 C.pr.civ., apelul pârâţilor a fost admis şi în consecinţă a fost 

schimbată sentinţa atacată în sensul respingerii acţiunii reclamantei. 
Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta N.A.L., solicitând admiterea 

recursului, respingerea apelului formulat de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca şi 
Municipiul Cluj-Napoca, ambii reprezentaţi prin Primar - împotriva Sentinţei civile 
nr.15494/2013 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar. …/211/2012 ; cu obligarea 
pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată constând în onorariu avocaţial. 
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Decizia civilă nr. 244/2014 pronunţată de Tribunalul Cluj-secţia civilă în dosarul nr. 
.../211/2012 este nelegală şi netemeinică. 

În primul rând, soluţia pronunţată de către Tribunalul Cluj este nelegală, aceasta 
fiind dată cu încălcarea legii.  

Un argument în acest sens este faptul că există o limită de vârstă pentru persoanele 
care pot beneficia de o soluţionare a problemei locative în condiţiile Legii nr. 15/2003, iar 
reclamanta nu poate achiesa la un acord în sensul celor menţionate de către pârâţi, deoarece 
în tot acest interval de timp în care pârâţii ignoră asumarea unor obligaţii impuse de lege, nu 
poate întreprinde alte demersuri pentru obţinerea unei locuinţe, pentru că ar înlătura 
beneficiul şi aplicabilitatea Legii nr. 15/2003. 

Atribuirea efectivă a terenului şi întocmirea procesului verbal de predare primire a 
terenului reprezintă un eveniment pe care pârâţii "pot să-l facă a se întâmpla sau pot să-l 
împiedice", iar conduita pârâţilor echivalează cu lipsa intenţiei de a se obliga, respectiv de a 
aplica legea. 

Diversele etape şi termene care se impun a fi îndeplinite şi respectate, în vederea 
realizării scopului final al legii, respectiv atribuirea unor suprafeţe de teren persoanelor 
beneficiare sunt prevăzute expres de Legea nr. 15/2003, HG nr. 896/29.07.2003 iar 
parcurgerea acestora este obligatorie şi implică manifestarea unilaterală şi exclusivă a 
pârâţilor. 

Este vorba despre un termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a normelor 
metodologice pentru constituirea unei comisii în vederea identificării şi inventarierii 
terenurilor, pentru punerea in aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 15/2003, un termen de 60 de 
zile de la data constituirii comisiei, pentru identificarea şi inventarierea terenurile din 
domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, situate in intravilanul localităţilor, care 
sunt disponibile si libere de sarcini. 

Pe cale de consecinţă, inventarierea terenurilor depindea, potrivit legii, de 
manifestarea de voinţă a entităţilor nominalizate, iar depăşirea termenelor legale se 
datorează însăşi propriei pasivităţi manifestate în îndeplinirea obligaţiilor asumate şi impuse 
de lege Consiliului Local. 

Pe cale de consecinţă, recurenta apreciază că atât declanşarea acestor demersuri cât şi 
finalizarea lor sunt la latitudinea uneia dintre părţile parte în acest proces, situaţie în care 
subsemnata reclamantă este în imposibilitate de a-şi realiza drepturile conferite de lege. 

Neexecutarea obligaţiilor de către pârâţi nu poate fi deturnată, în sensul de a aprecia 
că se are în vedere materia executarea obligaţiilor şi nu aceea a naşterii unor drepturi şi 
obligaţii. 

Aşa cum s-a arătat, îndeplinirea obligaţiei pârâţilor este lăsată la latitudinea acestora, 
astfel încât, prin conduita acestora, recurenta este în imposibilitate de a-şi  realiza drepturile 
conferite de lege, în sensul că acestea nu se pot naşte datorită faptului că pentru pârâţi 
atribuirea terenului deja identificat din propria lor listă reprezintă un eveniment pe care 
aceştia pot să îl facă să se întâmple sau să îl împiedice, în funcţie de propria manifestare de 
voinţă - fapt ce în opinia recurentei apare ca fiind inadmisibil. 

Tocmai această conduită trebuie sancţionată de către instanţa de judecată care în fapt 
este chemată să se pronunţe cu privire la nesocotirea drepturilor recurentei. 

Identificarea terenurilor, atribuirea acestora etc. sunt obligaţii stabilite expres prin 
lege în sarcina pârâţilor, dar nerealizate prin prisma conduitei si tratamentului 
discriminatoriu la care sunt supuşi anumite categorii de cetăţeni, mai exact drepturile şi 
obligaţiile nu există până la semnarea procesului verbal de atribuire a terenului de către 
paraţi. 
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In cauză, a făcut dovada contrarie a susţinerilor acestora, respectiv a dovedit că 
amplasament există şi că este în evidenţa pârâţilor figurând pe listele proprii şl că acest 
amplasament la aceasta data nu are niciun fel de destinaţie. 

În al doilea rând, decizia Tribunalul Cluj - secţia civilă este nelegală prin prisma 
faptului că obligarea la identificarea terenului şi atribuire a acestuia în folosinţa recurentei 
este atributul exclusiv al pârâţilor. 

Numărul mare de cereri şi dificultăţile pe care le presupune operaţiunea de 
identificare a unui teren cu o suprafaţă mare, care să servească la soluţionarea unitară a 
cererilor şi totodată demersurile întreprinse de către pârâţi pentru viabilizarea de ex. zona 
Lomb nu ar trebui să constituie bază de justificare a întârzierii în soluţionarea cererii 
recurentei. 

Pârâţii nu pot invoca în apărare propria sa culpă, constând în nerespectarea 
prevederilor art. 1 alin. 1 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, care 
prevăd un termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice pentru 
constituirea unei comisii în vederea identificării şi inventarierii terenurilor, pentru punerea 
in aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 15/2003 şi un termen de 60 de zile de la data constituirii 
comisiei, pentru identificarea şi inventarierea terenurile din domeniul privat al unităţii 
administrativ-teritoriale, situate in intravilanul localităţilor, care sunt disponibile si libere de 
sarcini. 

În acest sens este şi practica judiciară. Astfel, într-o speţă similară, Curtea de Apel 
Cluj prin Decizia civilă nr. 1202/2007, pronunţată în dosarul nr.5561/117/2006 a admis 
recursul formulat de către reclamantă şi a înlăturat dispoziţiile hotărârilor anterioare 
pronunţate de către Judecătoria Cluj-Napoca şi Tribunalul Cluj, considerându-se că 
"diversele etape menţionate anterior ce trebuie parcurse obligatoriu pentru obţinerea 
scopului final, respectiv atribuirea efectivă a terenurilor, implică manifestarea unilaterală a 
autorităţii. Acestea constau în identificarea terenurilor disponibile şi stabilirea persoanelor 
îndreptăţite să beneficieze de dispoziţiile acestui act normativ urmată de etapa finală a 
atribuirii efective a terenurilor. 

În raport cu data intrării în vigoare a legii, 22.07.2003, conform art. 9 din lege şi data 
publicării Normelor metodologice în Monitorul Oficial nr. 588/19.08.2003 şi situaţia 
actuală, Curtea constată o întârziere nejustificată din partea autorităţii competente de 
soluţionare a cererii reclamantei, întemeiată pe dispoziţiile acestui act normativ." 

Raportat la aceste considerente, nu poate fi primită concluzia la care a ajuns 
Tribunalul Cluj potrivit căreia „întârzierea realizării efective a dreptului recunoscut în 
favoarea reclamantei este justificată de complexitatea demersurilor necesare pentru 
viabilizarea terenului situat în zona Lomb." 

Nici pârâţii şi nici instanţa de judecată nu pot aduce completări la Legea nr. 15/2003 
atâta timp cât recurenta a procedat la identificarea terenului care poate face obiectul legii 
invocata de recurenta. 

Problematica viabilizării terenului şi a respectării condiţiilor de urbanism privitoare 
la existenţa utilităţilor şi dotărilor edilitare priveşte etapa realizării construcţie cu destinaţie 
de locuinţă şi nu etapa predării terenului. 

Pentru toate aceste motive, se solicita, admiterea recursului promovat, cu consecinţa 
modificării Deciziei civile nr. 244/2014 pronunţată de Tribunalul Cluj - secţia civilă în 
dosarul nr. ... în sensul respingerii apelului şi menţinerii ca temeinică şi legată a Sentinţei 
civile nr..../211/2012 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca ca temeinică şi legală 

Pârâţii intimaţi Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca şi Municipiul Cluj-
Napoca prin primar au solicitat, prin întâmpinarea formulată, respingerea recursului ca 
neîntemeiat şi menţinerea hotărârii atacate. 

Recursul este nefondat. 
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Sub aspectul împrejurările de fapt esenţiale în acest proces, instanţele de fond au 
stabilit cu certitudine faptul că reclamanta N.A.L. a formulat o cerere de atribuire a unui 
teren în folosinţă gratuită pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cerere 
înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca cu nr. 186046/45 din data de 
15.06.2012. 

Prin adresa emisă în data de 20 iunie 2012, Consiliul Local al municipiului Cluj-
Napoca i-a comunicat reclamantei că cererea sa urmează a fi soluţionată în funcţie de 
disponibilul de teren care se pretează la o construcţie de locuinţe. 

Cererea reclamantei nu a fost soluţionată până la data de 26 iulie 2012, când aceasta 
a sesizat Judecătoria Cluj-Napoca, solicitând obligarea Consiliului Local al Municipiului 
Cluj-Napoca şi a Municipiului Cluj-Napoca, reprezentat de Primar, să identifice un teren în 
suprafaţă de 300 mp şi să-i fie atribuit efectiv în folosinţă, în condiţiile Legii nr. 15/2003. 
Totodată, reclamanta a cerut să fie obligaţi pârâţii la întocmirea procesului-verbal de 
predare-primire care să cuprindă datele de identificare a terenului. 

Curtea reţine că regimul juridic al atribuirii unor suprafeţe de teren, din terenurile 
aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, tinerilor cu vârste cuprinse 
între 18 şi 35 de ani, pentru construirea unor locuinţe proprietate personală este cel 
reglementat prin Legea nr. 15 din 09 ianuarie 2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unor locuinţe proprietate personală (publicată în M. Of. nr. 182 din 13 martie 
2014). 

În raport cu dispoziţiile art. 1 alin. 2 şi alin. 3 din actul normativ evocat mai sus, 
atribuirea terenului se face în folosinţă gratuită, în limita suprafeţelor disponibile, prin 
hotărâre a consiliului local al unităţii administrativ teritoriale în care este situat terenul.  

Totodată, această atribuire în folosinţă gratuită a terenurilor se face în ordinea de 
proprietate stabilită pe baza unor criterii aprobate prin hotărâre a consiliului local, care în 
aceeaşi modalitate va putea stabili şi criterii suplimentare avute în vedere la atribuire, faţă de 
cele menţionate expres prin aliniatul 1 al art. 1.  

Corelativ acestor texte normative, prin art. 5 din Legea nr. 15/2003 se precizează că 
cererea de atribuire a terenului urmează a fi soluţionată de către consiliul local căreia i-a fost 
adresată, prin hotărâre în condiţiile prevăzute de lege. 

În consecinţă, entitatea învestită cu soluţionarea unei cereri de atribuire a unui teren 
în folosinţă gratuită pentru construirea unei locuinţei proprietate personală, este şi cea 
abilitată prin lege să procedeze la soluţionarea acestei cereri, la atribuire efectivă având în 
vedere atât criteriile prevăzute expres de lege, cât şi posibile criterii suplimentare aprobate 
printr-o hotărâre distinctă a aceluiaşi consiliu local. 

Legea conferă, aşadar, exclusiv proprietarului, care este unitatea administrativ 
teritorială, plenitudine de competenţă în ceea ce priveşte stabilirea ordinii de prioritatea la 
atribuire şi criteriile de atribuire a terenurilor disponibile. 

În prezentul proces, astfel cum în mod corect a relevat şi instanţa de apel, 
reclamanta, în calitate de solicitant a cărei cerere nu a fost soluţionată de către Consiliul 
Local al Municipiului Cluj-Napoca, cere instanţei de judecată să procedeze la atribuirea unui 
teren în folosinţă gratuită şi chiar identifică terenuri pe care le apreciază a fi disponibile sub 
acest aspect. 

Or, rezolvarea favorabilă a unei astfel de solicitări, în mod direct de către instanţa de 
judecată, ar conduce la o încălcare gravă a textelor de lege mai sus evocate, care conferă 
exclusiv proprietarului dreptul de a dispune cu privire la atribuirea în folosinţă a terenurile 
pe care le deţine în proprietate. 

Indiscutabil, pasivitatea Consiliului Local care omite să se pronunţe în timp util 
asupra unei cereri de atribuire formulată în condiţiile şi pe temeiul Legii nr. 15/2003, poate 
fi sancţionată în justiţie, însă reclamanta nu a învestit instanţa de judecată cu o astfel de 
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cerere, ea nu a solicitat obligarea Consiliului Local să procedeze la soluţionarea cererii de 
atribuire, prin emiterea unei hotărâri în acest sens, ci, aşa după cum s-a arătat, a pretins ca în 
mod direct instanţa de judecată să îi atribuie un teren în folosinţă, dintre cele aflate în 
proprietatea Municipiului Cluj-Napoca. 

Respectând principiul disponibilităţii care guvernează procesul civil, în virtutea 
căruia instanţa de judecată este obligată să se pronunţe exclusiv în limitele învestirii sale 
prin cererea de chemare în judecată, în raport cu textele de lege evocate mai sus, acţiunea 
reclamantei, aşa cum a fost ea formulată, este nefondată şi în mod corect instanţa de apel a 
respins-o. 

În consecinţă, în absenţa unor motive de nulitate de ordine publică, văzând şi 
dispoziţiile art. 312 alin. 1 C.pr.civ., Curtea va respinge recursul ca nefondat şi va menţine 
în tot decizia atacată. 

 

Acţiune oblică. Partaj de bunuri comune. Admitere 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1314 din 7 noiembrie 2014  
Prin Sentinţa civilă nr. 2035/9.07.2013 a Judecătoriei Zalău, s-au respins excepţiile 

beneficiului de discuţiune şi beneficiului de diviziune invocate de pârâtul R.D.R. prin 
întâmpinare. 

S-a admis în parte acţiunea reclamantei B.C.R. SA în contradictoriu cu pârâţii 
R.D.R. şi R.R.. 

S-a constatat că pârâţii au dobândit sub durata căsătoriei lor, cu o contribuţie de 55% 
pentru pârâta R.R. şi 45% pentru pârâtul R.D.R., imobilul situat administrativ în localitatea 
Zalău, ..., jud. Sălaj, înscris în CF 51133 Zalău, provenit din conversia CF vechi 3346/N, 
sub nr. cadastral 4988 şi 4988-C1 ce în natură reprezintă teren în suprafaţă de 1245 mp cu 
casă D+P +M în valoare de 333 600 lei 

S-a dispus sistarea stării de indiviziune asupra imobilului menţionat anterior, prin 
atribuirea acestuia în favoarea pârâtei R.R. şi obligarea acesteia la plata unei sulte în 
favoarea pârâtului R.D.R. în sumă de 161015,5 lei 

Au fost obligaţi pârâţii să plătească reclamantei cheltuieli de judecată în sumă de 
10340 lei. 

Prin decizia civilă nr. 12 din 21 ianuarie 2014 pronunţată de Tribunalul Sălaj în 
dosarul nr. .../337/2011 s-a anulat ca netimbrat apelul declarat de pârâtul R.D.R. contra 
Sentinţei civile nr.2035/9.07.2013 a Judecătoriei Zalău.  

S-a respins ca nefondat apelul pârâtei R.R. împotriva aceleaşi sentinţe.  
Pentru a hotărî astfel Tribunalul a reţinut că apelul pârâtului R.D.R., a fost anulat ca 

netimbrat, având în vedere că acestuia i s-a pus în vedere obligaţia achitării taxei de timbru 
de 2306,70 lei şi timbru judiciar de 5,00 lei prin reprezentantul acestuia, apelanţii au înţeles 
să formuleze cerere de ajutor public judiciar, pentru scutirea de la plata taxei judiciare de 
timbru, cereri ce au fost admise în parte, acordându-se i reducere de 50%. 

Apelanta a achitat taxa judiciară de timbru redusă cu 50% însă apelantul R.D.R. nu, 
formulând cerere de reexaminare împotriva încheierii de acordare a ajutorului public 
judiciar, care prin Încheierea din 16 ianuarie 2014 a fost respinsă, iar în urma acesteia 
apelantul nu a înţeles să achite taxa de timbru. 

Neachitând taxa de timbru aferentă apelului, aplicabile sunt prevederile art. 20 din 
Legea nr. 146/1997 respectiv acţionează sancţiunea anulării apelului în caz de neplată, astfel 
că apelul apelantului R.D.R. a fost anulat ca netimbrat.  

Cu privire la apelul formulat de pârâta R.R., Tribunalul a reţinut că nu s-a făcut 
dovada unei contribuţii mai mari a acesteia la construirea imobilului în litigiu. 
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Astfel, imobilul bun succesoral al pârâtei a fost vândut prin contract de vânzare-
cumpărare autentificat sub nr. 1741/2005 la preţul de 13.000.000 lei preţ achitat în cursul 
anului 1995, aşa cum a rezultat din contractul autentic încheiat între părţi. 

Din raportul de expertiză tehnică de evaluare şi din declaraţia martorului de la f. 209, 
a rezultat că imobilul din litigiu a fost construit între anii 2005-2008 deci la 10 ani după ce 
pârâta a încasat preţul bunului succesoral, neexistând nici o dovadă că aceşti bani au fost 
păstraţi în decursul acestor 10 ani şi că au reprezentat contribuţia pârâtei la edificarea casei 
din litigiu. 

De asemenea din adeverinţa nr. 15/15.11.2012 a rezultat într-adevăr că pârâta a 
ridicat suma de 102.690.000 în 10.09.2003 cu titlu de ajutor social, însă construcţia care s-a 
început doar după iulie 2004 când s-a eliberat autorizaţia de construcţie şi nu s-a făcut 
dovada că această sumă de bani obţinută de pârâtă a reprezentat o contribuţie la edificarea 
imobilului din litigiu. 

În ceea ce priveşte cererea apelantei susţinută şi de pârât de a-i fi atribuit imobilul în 
urma împărţirii de bunuri. 

Susţinerile apelanţilor propun o abordare unilaterală a cazului dedus judecăţii, 
exclusiv din prisma interesului lor şi cu nesocotirea totală a drepturilor şi intereselor 
creditorului păgubit, aflat într-o situaţie de imposibilitate sau, cel puţin, de dificultate a 
recuperării creanţei sale. 

În realitate apelanţii văd în această variantă de partajare modalitatea de a zădărnici 
eforturile intimatului-creditor de a-şi recupera creanţa, ceea ce nu poate fi admis, căci într-
un litigiu instanţa trebuie să ţină seama de interesele tuturor părţilor aflate în conflict şi să le 
protejeze pe cele ale părţii vătămate. 

Nu trebuie uitat că procedura la care a apelat în pricina de faţă, intimatul-creditor 
este una extremă şi la care legiuitorul i-a recunoscut accesul tocmai pentru a-i proteja lui 
drepturile, faţă de toate acele situaţii în care debitorii ar refuza plata creanţei, s-ar sustrage 
sau s-ar afla într-o imposibilitate de efectuare a unei plăţi directe a acesteia, motiv pentru 
care nici o variantă de partajare a bunului ce aparţine şi debitorului său nu ar fi de conceput 
într-o manieră de natură să obstaculeze şansele acestuia de recuperare grabnică a creanţei. 

 Având în vedere aceste aspecte, soluţia primei instanţe este una temeinică şi legală, 
iar apelul a apărut ca nefondat, fiind respins. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta R.R. solicitând în principal, 
casarea deciziei recurate cu trimiterea spre rejudecare, în subsidiar, modificarea deciziei 
recurate în sensul admiterii cererii. 

În motivarea recursului, pârâta a arătat că va prezenta punctual combaterea motivării 
deciziei recurate: 

Atât instanţa de fond a cărei soluţie s-a menţinut de către Tribunalul Sălaj, prin f.4 
alin. 6 din sentinţa civila nr. 2035, cât şi martorii audiaţi în cauză au susţinut că banii care s-
au încasat de către recurentă în anul 1995 (13.000.000 ROL) au fost investiţi în edificarea 
casei litigioase. 

Banii care i-a primit conform adeverinţei 15/15.11.2012 cu titlu de ajutor social (f. 
177) s-au investit în casa litigioasă, care a fost dovedit atât prin depoziţiile martorilor cât şi 
prin motivarea instanţei de fond şi a cărei hotărâre s-a menţinut ca fiind temeinică şi legală 
de către Tribunalul Sălaj. 

Această sumă a fost în cuantum de 102.690.000 şi i-a primit în 10.09.2003, iar 
construcţia casei litigioase a început-o după iulie 2004 conform autorizaţiei de construcţie (f 
178), dovedindu-se că aceşti bani s-au investit în totalitate în construcţia imobilului litigios. 

 „Abordarea unilaterală" de care vorbeşte Tribunalul Sălaj s-a aplicat din punctul ei 
de vedere atunci când s-a pronunţat decizia recurată. Instanţa corect a reţinut „trebuie să ţină 
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seama de interesele tuturor părţilor aflate în conflict şi să le protejeze pe cele ale părţii 
vătămate.“. 

Recurenta a arătat că şi ea este parte vătămată prin faptul că nu i s-a constatat cota de 
contribuţie reală la construirea/dobândirea imobilului litigios. 

Când a afirmat mai sus că se consideră „parte vătămată“ s-a referit la faptul ca se 
consideră neîndreptăţită fiindcă în decizia recurată s-a reţinut următoarele: 

- că nu a dovedit că după anul 2003 ar fi realizat venituri (a depus copia cărţii de 
muncă) 

- că cei 13.000.000 ROL au valoarea actuală de 1300 lei şi i s-a respins solicitarea de 
a se audia 2 martori pentru a putea dovedi realitatea, respectiv faptul că din cei 13.000.000 
ROL a cumpărat în avans foarte multe materiale de construcţii care s-au folosit la 
construcţia imobilului litigios. 

Instanţa „apreciază", că cererea în probaţiune de a fi audiaţi doi martori pentru a se 
dovedi în ce modalitate s-au investit banii primiţi în imobilul litigios, nu este utilă 
soluţionării cauzei. 

Prin aceasta probă putea dovedi acest aspect. 
Dându-i-se această şansă legală şi practic unica şansă de a-şi dovedi susţinerile 

evident că instanţa a luat o decizie greşita. 
Potrivit art. 357 Cod Civil în vederea partajării bunurilor comune „se determină mai 

întâi cota-parte ce revine fiecărui soţ, pe baza contribuţiei sale, atât la dobândirea bunurilor 
comune, cât şi la îndeplinirea obligaţiilor comune". 

Aşadar, având în vedere motivarea contradictorie a deciziei recurate cât şi faptul că i 
s-a încălcat dreptul la apărare prev. de art. 24 alin. 1 Constituţia României raportat la art. 
129 C.P.C a solicitat admiterea recursului aşa cum a fost formulat. 

Pârâtul intimat R.D.R. a formulat întâmpinare prin care a solicitat admiterea 
recursului în oricare modalitate solicitată de recurentă. 

Reclamanta B.C.R. SA a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
recursului şi menţinerea sentinţei atacate ca fiind temeinică şi legală. 

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

Curtea, a invocat din oficiu, în temeiul art. 316 C.pr.civ. raportat la art. 137 alin. 1, 
art. 282 alin. 1 şi art. 299 alin. 1 C.pr.civ. inadmisibilitatea acelor critici prin care se critică 
direct sentinţa fondului, critici care fiind inadmisibile nu pot şi nu vor fi analizate. 

Sunt astfel de critici inadmisibile, referirile la prima instanţă atunci când recurenta 
susţine că: instanţa de fond a susţinut că banii care s-au încasat de către recurentă în anul 
1995 (13.000.000 ROL) au fost investiţi în edificarea casei litigioase; că banii care i-a primit 
conform adeverinţei 15/15.11.2012 cu titlu de ajutor social s-au investit în casa litigioasă, 
care a fost dovedit prin motivarea instanţei de fond. 

Potrivit art. 282 alin. 1 Cod procedură civilă „Hotărârile date în primă instanţă de 
judecătorie sunt supuse apelului la tribunal, iar hotărârile date în primă instanţă de tribunal 
sunt supuse apelului la curtea de apel.“ 

Apoi, art. 2821 alin. 1 Cod procedură civilă prevede că „Nu sunt supuse apelului 
hotărârile judecătoreşti date în primă instanţă în cererile introduse pe cale principală privind 
pensii de întreţinere, litigii al căror obiect are o valoare de până la 1 miliard lei inclusiv, atât 
în materie civilă, cat şi în materie comercială, acţiunile posesorii, precum şi cele referitoare 
la înregistrările în registrele de stare civilă luarea măsurilor asiguratorii şi în alte cazuri 
prevăzute de lege.“ iar art. 299 alin. 1 Cod procedură civilă prevede că „Hotărârile date fără 
drept de apel, cele date în apel, precum şi, în condiţiile prevăzute de lege, hotărârile altor 
organe cu activitate jurisdicţională sunt supuse recursului.“ 
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 Din aceste texte legale rezultă că o hotărâre care are calea de atac a apelului trebuie 
atacată cu acea cale de atac şi nu poate fi criticată prin intermediul căii de atac a recursului, 
această din urmă putând fi utilizată doar împotriva hotărârilor pronunţate în calea de atac a 
apelului. 

De asemenea, în temeiul art. 316 C.pr.civ. raportat la art. 137 alin. 1 C.pr.civ., Curtea 
a invocat şi constată inadmisibilitatea acelor motive de recurs care se referă la netemeinicia 
hotărârii atacate, prin prisma reanalizării de către instanţa de recurs a probelor administrate 
în cauză, având în vedere împrejurarea că acestea se circumscriu dispoziţiilor art. 304 pct. 
10 şi 11 C.pr.civ., care au fost abrogate prin art. I pct. 1111 şi pct. 112 din O.U.G. nr. 
138/2000. 

Conform art. 304 C.pr.civ., modificarea sau casarea unor hotărâri se poate cere 
numai pentru motivele de nelegalitate reglementate de pct. 1 - pct. 9. 

 Din interpretarea acestui text legal rezultă că recursul reprezintă o cale extraordinară 
de atac care poate fi declarată numai pentru motivele de nelegalitate, expres şi limitativ 
prevăzute de art. 304 pct. 1 - pct. 9 C.pr.civ. 

 Curtea reţine că art. 304 pct. 10 C.pr.civ. potrivit căruia ”când instanţa nu s-a 
pronunţat asupra unui mijloc de apărare sau asupra unei dovezi administrate, care erau 
hotărâtoare pentru dezlegarea pricinii“ şi art. 304 pct. 11 C.pr.civ. potrivit căruia 
”modificarea unei hotărâri se poate cere, când hotărârea se întemeiază pe o greşeală gravă de 
fapt, decurgând dintr-o apreciere eronată a probelor administrate” au fost abrogate prin art. I 
pct. 1111 şi pct. 112 din OUG nr. 138/2000 astfel încât dezvoltarea unui motiv de recurs care 
nu mai este prevăzut după modificarea art. 304 prin OUG nr. 138/2000 este inadmisibilă în 
prezenta cale extraordinară de atac. 

 Cum marea majoritate a motivelor de recurs invocate tind la modificarea deciziei 
urmare a unei reaprecieri a probelor, Curtea va admite excepţia inadmisibilităţii acelor 
motive de recurs, deoarece instanţa de recurs nu examinează faptele cauzei, existenţa şi 
aprecierea lor aparţinând puterii suverane a instanţelor de fond. Controlul exercitat de 
instanţa de recurs se referă doar la corectitudinea concluziei instanţei de fond, dacă 
judecătorii fondului au interpretat şi aplicat corect norma de drept. 

Sunt astfel de motive inadmisibile, care se referă la starea de fapt şi la temeinicia 
deciziei atacate, motivele privind: că martorii audiaţi în cauză au susţinut că banii care s-au 
încasat de către recurentă în anul 1995 (13.000.000 ROL) au fost investiţi în edificarea casei 
litigioase; că banii care i-a primit conform adeverinţei 15/15.11.2012 cu titlu de ajutor social 
s-au investit în casa litigioasă, care a fost dovedit prin depoziţiile martorilor; referirile la 
cuantumul de 102.690.000, data la care i-a primit, în 10.09.2003, data la care s-a început 
construcţia casei litigioase, după iulie 2004 conform autorizaţiei de construcţie (f 178), 
dovada că aceşti bani s-au investit în totalitate în construcţia imobilului litigios; că s-a 
reţinut greşit că nu a dovedit că după anul 2003 ar fi realizat venituri; referirile la copia cărţii 
de muncă. 

În motivarea recursului, în afara motivelor de mai sus, recurenta a arătat că critică şi 
consideră soluţia instanţei de apel nelegală pentru că şi ea este parte vătămată prin faptul că 
nu i s-a constatat cota de contribuţie reală la construirea/dobândirea imobilului litigios. 

Acest motiv de recurs este unul generic şi nu arată prin prisma unui motiv de recurs, 
care să poată fi încadrat ca şi motiv de nelegalitate, în ce constă nelegalitatea. Referirile 
arătate mai sus ca fiind motive de recurs inadmisibile nu pot sta la baza analizei unei 
vătămări prin faptul că nu i s-a constatat cota de contribuţie reală la construirea/dobândirea 
imobilului litigios. 

Recurenta mai arată că cei 13.000.000 ROL au valoarea actuală de 1300 lei şi i s-a 
respins solicitarea de a se audia 2 martori pentru a putea dovedi realitatea, respectiv faptul 
că din cei 13.000.000 ROL a cumpărat în avans foarte multe materiale de construcţii care s-
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au folosit la construcţia imobilului litigios. Arată că instanţa a apreciat că cererea în 
probaţiune de a fi audiaţi doi martori pentru a se dovedi în ce modalitate s-au investit banii 
primiţi în imobilul litigios, nu este utilă soluţionării cauzei. Prin aceasta probă putea dovedi 
acest aspect. Dându-i-se această şansă legală şi practic unica şansă de a-şi dovedi susţinerile 
evident că instanţa a luat o decizie greşita. 

Acest motiv de recurs este nefondat pentru că la termenul din data de 21 ianuarie 
2014 instanţa de apel a respins cererea în probaţiune cu privire la audierea a doi martori, cu 
motivarea că proba nu este utilă. 

În recurs recurenta nu a indicat de ce prin respingerea acestei probe instanţa de apel 
nu a respectat dispoziţiile legale privind administrarea probelor. 

Trebuie relevat şi că aprecierea utilităţii unei probe implică chiar acest aspect al 
aprecierii şi prin urmare strict cu privire la acesta nu se pot formula critici de nelegalitate, 
pentru că aspectele de apreciere ale unei hotărâri pronunţată de o instanţă sunt dintre cele 
care fac parte din categoria temeiniciei iar nu a legalităţii unei hotărâri. 

Recurenta susţine că având în vedere motivarea contradictorie a deciziei recurate cât 
şi faptul că i s-a încălcat dreptul la apărare prev. de art. 24 alin. 1 Constituţia României 
raportat la art. 129 C.P.C a solicitat admiterea recursului aşa cum a fost formulat. 

Curtea constată că şi acest motiv de recurs este nefondat pentru că recurenta nu 
indică ce motive sunt contradictorii, iar faptul că cererea în probaţiune a fost respinsă nu 
face ca acest motiv de recurs să fie unul de nelegalitate. Acelaşi raţionament este valabil şi 
pentru susţinerea că i s-a încălcat dreptul la apărare, întrucât nu se indică în ce mod i s-a 
încălcat dreptul la apărare, iar respingerea unei probe, corect făcută, nu face ca dreptul la 
apărare să fie automat încălcat. 

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. 

 
 

Răspundere civilă delictuală. Daune morale. Jigniri aduse prin presa scxrisă 
prestigiului, onoarei, reputaţiei sau demnităţii unei persoane publice. Inexistenţa faptei 

ilicite  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1217 din 8 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 2071 din 1.02.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a respins 

cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată, formulată de reclamantul B.S., în 
contradictoriu cu pârâtul M.V., ca neîntemeiată. S-a respins ca neîntemeiată cererea 
pârâtului de acordare a cheltuielilor de judecată. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că în timpul când pretinsele fapte ilicite 
săvârşite de pârât, ce îi sunt imputate de reclamant prin acţiunea în răspundere civilă 
delictuală pentru fapta proprie, reclamantul avea funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală, în timp ce pârâtul era senator în Parlamentul României şi 
vicepreşedinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii din 
Senatul României. 

În ceea ce priveşte faptele pretins ilicite şi prejudiciabile pentru onoarea şi reputaţia 
reclamantului, acestea constau în afirmaţiile referitoare la persoana sa, cuprinse în 
comunicatele de presă publicate de pârât la data de 4.02.2011 şi la data de 10.02.2011. 

Analizând în acest context întrunirea în speţă a condiţiilor impuse de dispoziţiile art. 
998-999 Cod civil pentru antrenarea răspunderii civile delictuale a unei persoane pentru 
fapta proprie, judecătoria a reţinut că nu este îndeplinită condiţia existenţei unei fapte ilicite 
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care să poată fi reţinută în sarcina pârâtului, legat de afirmaţiile la adresa reclamantului, 
cuprinse în cele două comunicate de presă, care se înscriu în sfera unei dezbateri de interes 
general. Conform practicii CEDO, de protecţia conferită ziariştilor profesionişti trebuie să 
beneficieze şi alte persoane care îşi exprimă opiniile cu privire la subiecte de interes public 
prin intermediul mass-media, inclusiv politicienii, aşa cum sunt cauza Castells contra 
Spaniei şi cauza Busuioc contra Moldovei. 

Din probele administrate, a rezultat că afirmaţiile cuprinse în cele două comunicate 
de presă ale pârâtului, au avut o bază factuală suficientă, ceea ce conturează existenţa unei 
bune-credinţe din partea pârâtului în aspectele relatate în cele două comunicate de presă. 
Afirmaţia pârâtului că „Preşedintele ANAF, B.S., este cercetat în dosarul Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Constanţa nr. .../2009 pentru implicare în contrabanda cu ţigări şi 
motorină”, cuprinsă în comunicatul de presă din 10.02.2011, este susţinută de adresa din 
31.08.2009 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, către Ministerul Finanţelor 
Publice, conform căreia reclamantul a fost citat alături de alte persoane pentru data de 
16.09.2009, în vederea audierii lui în calitate de făptuitor in dosarul nr. .../2009 al 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. 

Referitor la afirmaţiile din aceeaşi adresă, potrivit cărora „Preşedintele ANAF, B.S., 
este vizat de dosarul DNA privind returnarea TVA de 60 milioane euro, în care au fost 
arestaţi directorii de la UCM Reşiţa, directorul Autorităţii Vamale Constanţa, afaceristul 
libanez S.B., apropiat de unii lideri centrali ai PDL, şi a fost începută urmărirea penală 
împotriva senatorului democrat-liberal de Constanţa, M.B.”, pârâtul a depus la dosar mai 
multe articole de presă din cursul anului 2010, referitoare la ancheta penală derulată de către 
DNA cu privire la returnarea TVA de 50 milioane de euro solicitată de omul de afaceri 
libanez S.B.. 

Nici afirmaţia pârâtului conform căreia „Numele preşedintelui ANAF B.S. apare în 
dosarul mitei oferite de fosta şefă a Vămii Halmeu, N.D.”, nu poate fi considerată una fără 
suport factual, având în vedere că la dosar s-a depus rechizitoriul întocmit de DNA- 
Serviciul Teritorial Oradea în dosarul nr. 18/P/2010, care atestă existenţa unui dosar penal 
privind săvârşirea de către numita N.D. şi de către alte persoane urmărite penal in dosarul 
respectiv, a unor infracţiuni de trafic de influenţă, complicitate la trafic de influenţă, 
cumpărare de influenţă şi complicitate la cumpărare de influenţă, săvârşite în legătură cu 
numirea temporară a inculpatei N.D. în funcţia de şef al Biroului Vamal Halmeu în cursul 
anului 2009, iar potrivit art. 7 alin. (101) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009, 
reclamantul în calitate de preşedinte al ANAF avea atribuţia de a emite un aviz conform 
pentru numirea respectivă. 

Referitor la afirmaţia că „Preşedintele ANAF B.S. nu a fost străin de contrabanda şi 
de corupţia de la Vama Şiret, unde i-a înlocuit pe vameşii mai intransigenţi”, pârâtul a 
învederat că a făcut această afirmaţie având în vedere comunicatele de presă în acest sens 
ale Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor PRO LEX, emise la datele de 3.02.201 
şi 26.02.2011. 

Susţinerea pârâtului că „Preşedintele ANAF, B.S., nu este străin de contrabanda şi 
corupţia din vămile din judeţele Timiş şi Arad”, a fost bazată pe faptul că reclamantul în 
exercitarea atribuţiilor sale de preşedinte al ANAF, a fost cel care l-a numit în funcţia de 
director al Direcţiei Regionale de Accize şi Operaţiuni Vamale Timişoara, pe numitul A.M., 
aspect recunoscut de reclamant la întrebarea nr. 12 a interogatoriului luat acestuia, iar din 
relatarea Jurnalului Naţional din 14.01.2011 şi HotNews.ro din 7.02.2011 pârâtul a cules 
informaţia potrivit căreia procurorii de Serviciul Teritorial Timişoara al DIICOT, au început 
urmărirea penală împotriva numitului A.M., pentru favorizarea infractorului. 

În ceea ce priveşte afirmaţia „conform unor informaţii scăpate pe surse din DNA, 
săptămâna viitoare urmează să aibă loc anchete şi arestări şi la vămile din vestul ţării, 
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respectiv din judeţele Arad şi Timiş (...). Aştept să se ajungă la preşedintele ANAF, B.S.” 
cuprinsă în comunicatul din 4.02.2011, nu poate fi considerată ca având caracter ilicit, 
deoarece nu conţine vreo acuzaţie concretă împotriva reclamantului, ci exprimă o dorinţă a 
pârâtului având mai mult caracterul unei judecăţi de valoare, iar nu al unei acuzaţii 
referitoare la fapte. 

În concluzie, judecătoria a avut în vedere că nu poate fi reţinută în sarcina pârâtului 
săvârşirea unei fapte culpabile constând în atingeri aduse prestigiului, onoarei, reputaţiei sau 
demnităţii reclamantului prin comunicatele de presă emise în datele de 4.02.2011 şi 
10.02.2011, nefiind întrunite cumulativ cerinţele prevăzute de dispoziţiile art. 998- 999 Cod 
civil, astfel că se impune respingerea acţiunii ca neîntemeiată. 

Prin decizia civilă nr. 155/A din 4 martie 2014 a Tribunalului Cluj, s-a admis în parte 
apelul declarat de reclamantul B.S. împotriva sentinţei civile nr. 2071 din 1.02.2013 a 
Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a schimbat-o parţial, in sensul admiterii în parte a acţiunii 
civile precizate, formulate de reclamant împotriva pârâtului V.M. şi în consecinţă, a fost 
obligat pârâtul să îi achite reclamantului suma de 5.000 lei cu titlu de daune morale. 

A fost obligat pârâtul să publice pe propria-i cheltuială prezenta hotărâre 
judecătorească pronunţată în cauză în două numere consecutive a două cotidiene naţionale, 
cu aceleaşi caractere ca şi articolele de fond în discuţie. 

Au fost respinse restul pretenţiilor. 
A fost obligat pârâtul să îi achite reclamantului cheltuieli de judecată în sumă de 

12,45 lei. 
Prin încheierea din 29 aprilie 2014 a Tribunalului Cluj, s-a admis cererea formulată 

de apelantul B.S. împotriva intimatului V.M. şi în consecinţă, s-a dispus completarea 
deciziei civile nr. 155/A din 4.03.2014 a Tribunalului Cluj, în sensul obligării intimatului la 
plata în favoarea reclamantului a sumei de 500 lei cu titlu de onorariu avocaţial. 

Pentru a decide astfel, tribunalul a reţinut că libertatea de exprimare constituie unul 
din fundamentele esenţiale ale unei societăţi democratice, iar protecţia care trebuie acordată 
presei este de o importanţă deosebită, aşa cum s-a reţinut în mod constant în practica CEDO, 
raportat la incidenţa art. 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, articol ce nu 
garantează o libertate de exprimare nelimitată, chiar şi în ceea ce priveşte relatările presei cu 
privire la chestiuni de interes public. Acestei libertăţi îi corespund însă unele obligaţii şi 
responsabilităţi care presupun ca jurnaliştii să acţioneze cu bună-credinţă, pentru a oferi 
informaţii corecte şi credibile în conformitate cu etica jurnalistică. 

Ultima parte a comunicatului de presă difuzat de pârât în calitate de senator la 
4.02.2011, nu se circumscrie rigorilor eticii jurnalistice: „opinia publică trebuie să ştie că 
fosta şefă a Vămii Halmeu a fost numită temporar în funcţie în septembrie 2009 printr-un 
ordin semnat de preşedintele ANAF, B.S. ...” 

La întrebarea nr. 5 a interogatoriului luat pârâtului „dacă apreciază că afirmaţiile 
făcute la adresa reclamantului nu constituie o adevărată campanie de denigrare, care sunt 
probele fizice pe care le aduce în susţinerea afirmaţiilor sale”, acesta a declarat că probele 
sunt documentele şi articolele apărute în mass-media, precum şi informaţii provenite de la 
angajaţi ai unor instituţii de stat”, inclusiv ANAF. 

La întrebarea nr. 7 a interogatoriului luat de pârât reclamantului: „dacă a ştiut pentru 
ce a fost trimisă în judecată şi condamnată fosta şefă a Biroului Vamal Halmeu, N.D. şi cine 
i-a pretins suma de 430.000 de euro, pentru a fi numită definitiv în funcţie şi cine a primit de 
la aceasta suma de 130.000 de euro, după numirea temporară în funcţie”, acesta a arătat că 
nu are alte informaţii decât cele din mass-media şi nu ştie ca aceasta să fi fost trimisă in 
judecată, fiind posibil ca atunci când a aflat din presă despre acest dosar, să fi cerut 
informaţii în legătură cu acest caz de la biroul de resurse umane din cadrul Autorităţii 
Naţionale a Vămilor. Acelaşi reclamant, la întrebările anterioare privind numirea în funcţii 
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de conducere la unele birouri vamale a unor persoane menţionate în cuprinsul articolelor, a 
arătat că nu a aprobat aceste numiri, ci a dat doar un aviz de conformitate, potrivit HG nr. 
109/2009. 

Potrivit art. 7 alin.(101) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009, la care a făcut 
referire reclamantul în răspunsurile la interogatoriu, şefii birourilor vamale sunt numiţi prin 
ordin al vicepreşedintelui ANAF care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor cu avizul 
conform al preşedintelui ANAF, în condiţiile legii. Rezultă că numirea in funcţie a D.N., nu 
s-a făcut de către reclamant, acesta având doar obligaţia de a da un aviz conform. 

Din rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, DNA - 
Serviciul Teritorial Oradea, din data de 15.03.2011, rezultă că într-adevăr s-a pus în mişcare 
acţiunea penală şi a fost trimisă în judecată inculpata D.N.L., pentru săvârşirea infracţiunii 
de cumpărare de influenţă, prevăzută şi pedepsită de art. 61 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, 
raportat la art. 7 alin.(3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002 
şi neînceperea urmăririi penale faţă de aceasta, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de 
cumpărare de influenţă prevăzută şi pedepsită de art. 6' alin.(1) din Legea nr. 78/2000, 
raportat la art. 7 alin.(3) din Legea nr. 78/2000, întrucât există cauza de nepedepsire 
prevăzută de art. 61 alin.(2) din Legea nr. 78/2000. 

S-a dispus trimiterea în judecată şi a altor inculpaţi: F.L. pentru săvârşirea 
infracţiunilor de trafic de influenţă, S.I. pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la 
trafic de influenţă, N.I. R. pentru aceleaşi infracţiuni de complicitate, la fel şi F.F.D.. 

Starea de fapt expusă în cuprinsul rechizitoriului, concordă în mare parte cu cele 
relatate în cuprinsul comunicatului, în sensul predării unei sume de bani de către N.D. în 
vederea numirii sale în funcţia de conducere de către şeful Autorităţii Naţionale Vamale, 
vicepreşedinte al ANAF, delegarea sa încetând ca urmare a neplăţii unei diferenţe de bani, 
rămase. În urma unei întâlniri dintre N.D. şi şeful Autorităţii Naţionale Vamale în biroul 
acestuia, doamna respectivă a fost delegată în funcţie. 

Din aceste aspecte, rezultă cu puterea evidenţei că reclamantul nu a fost implicat în 
niciun fel în dosarul penal, informaţie pe care pârâtul o putea obţine adresându-se 
purtătorului de cuvânt al parchetului, în conformitate cu prevederile Regulamentului de 
organizare interioară a parchetelor, aprobat prin Ordinul nr. 529/2007 al ministrului justiţiei. 

Prin urmare, pârâtul nu a acţionat cu bună-credinţă, mesajul de el transmis publicului 
prin ambele comunicate fiind acela că reclamantul se face vinovat de numirea în funcţie a 
D.N., contra unei sume de bani, numire care nu a fost definitivată pentru că beneficiara nu a 
achitat diferenţa pretinsă de 300.000 euro unui om de afaceri din Cluj, cunoscut ca apropiat 
şi sponsor important al PDL. 

Cu minime diligenţe, pârâtul în calitate de senator, avea posibilitatea de a cerceta 
cuprinsul legii invocate şi putea obţine detalii privind dosarul penal în discuţie, aceeaşi fiind 
situaţia şi în ceea ce priveşte acuzaţia din cel de-al doilea comunicat referitor la numirea, 
transferurile şi detaşările din vămi care s-au realizat de către reclamant în contextul corupţiei 
în zona sa de baştină, astfel că prin fapta lui culpabilă, pârâtul a adus atingere demnităţii şi 
reputaţiei reclamantului, în conformitate cu prevederile art. 998 Cod civil, creându-i un 
prejudiciu moral pe care tribunalul l-a cuantificat la suma de 5.000 lei, ţinând cont de poziţia 
reclamantului de persoană publică, având o importantă funcţie de conducere la acel moment, 
imaginea lui fiindu-i afectată prin comunicarea acestor articole. 

De asemenea, tribunalul l-a obligat pe pârât să publice pe propria lui cheltuială 
hotărârea tribunalului, in două numere consecutive a două cotidiene naţionale, cu aceleaşi 
caractere ca şi articolele de fond în discuţie. 

În privinţa celorlalte afirmaţii din cuprinsul celor două comunicate, instanţa de apel a 
apreciat că ele corespund exigenţei eticii jurnalisticii. 
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Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâtul V.M., solicitând modificarea ei în 
parte în ceea ce priveşte admiterea în parte a apelului declarat de reclamant în contra 
sentinţei şi obligarea pârâtului la plata sumei de 5.000 lei cu titlu de daune morale, 
publicarea hotărârii judecătoreşti pe propria cheltuială în două numere consecutive a două 
cotidiene naţionale şi cu privire la obligarea achitării cheltuielilor de judecată, în consecinţă, 
respingerea apelului promovat de reclamant şi menţinerea hotărârii primei instanţe, cu 
obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea recursului, pârâtul a susţinut că în speţă nu sunt îndeplinite condiţiile 
răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie. 

În mod greşit instanţa de apel a reţinut că în cauză ar fi îndeplinite condiţiile 
răspunderii civile delictuale prevăzute de art. 998 Cod civil. Chiar instanţa de apel a 
evidenţiat faptul că discursul pârâtului nu reprezintă o faptă culpabilă, dar cu toate acestea a 
admis in parte apelul reclamantului. 

Fapta ilicită nu există, în mod total nefondat reclamantul susţinând că pârâtul ar fi 
săvârşit mai multe fapte ilicite, într-o campanie de denigrare împotriva reclamantului. 

Reclamantul a susţinut că aşa-numitele „fapte ilicite” săvârşite de pârât, ar consta în 
comunicatul de presă din 10.02.2011 intitulat „Apel către procurorii DNA: „Nu-l lăsaţi în 
pace pe Sorin” şi cel din 4.02.2011 intitulat „Arestările de la Siret şi Satu Mare: reglare de 
conturi în PDL”. Toate aceste declaraţii intră în sfera discursului politic, ambele comunicate 
conţinând informaţii reale sau veridice, după cum urmează. 

Prin comunicatul de presă din data de 10.05.2011, pârâtul a menţionat că 
„Preşedintele ANAF, B.S. este cercetat in dosarul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Constanţa nr. .../2009, pentru implicare în contrabanda cu ţigări şi motorină”. Aceste 
informaţii sunt reale, aşa cum rezultă din adresa Tribunalului Constanţa către Ministerul 
Finanţelor din 31.08.2009, conform căreia reclamantul a fost citat pentru data de 16.09.2009 
în vederea audierii în calitate de făptuitor, precum şi din comunicatul de presă al Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Constanţa din 26.02.2011, din care reiese că „Pe rolul Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Constanţa se află înregistrat în vederea soluţionării un dosar penal având 
ca obiect modul în care a fost autorizată în anul 2007, funcţionarea unui antrepozit fiscal de 
depozitare a produselor petroliere. În componenţa comisiei se regăsea din partea Gărzii 
Financiare, comisarul adjunct la acea dată, B.S.”. 

Reclamantul a considerat că sunt afirmaţii calomnioase, faptul că prin comunicatul 
de presă pârâtul a arătat că „Preşedintele ANAF, B.S. este vizat de DNA privind returnarea 
de TVA de 60 milioane euro”, aşadar că este vizat, nicidecum că ar fi învinuit sau inculpat. 

Afirmaţiile că „Numele preşedintelui ANAF, B.S., apare în dosarul mitei oferite de 
fosta şefă a Vămii Halmeu, N.D.”, nu este calomnioasă, reclamantul semnând ordinul de 
numire temporară în funcţie a D.N., iar ulterior al lui G.T.. 

Cu privire la susţinerea că „preşedintele ANAF, B.S., n-a fost străin de contrabanda 
şi de corupţia de la Vama Siret, unde i-a înlocuit pe vameşii mai intransigenţi, aceasta a avut 
în vedere comunicatele în acest sens ale Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor 
„PRO LEX”, din 3.02.2011 şi altul ulterior. 

în privinţa afirmaţiei că „Preşedintele ANAF, B.S., nu este străin de contrabanda şi 
de corupţia din vămile din judeţele Timiş şi Arad”, întrucât toate numirile, transferurile şi 
detaşările din această zonă au fost decise în ultimii ani de reclamant, inclusiv numirea 
directorului Direcţiei Regionale de Accize şi Operaţiuni Vamale Timişoara, A.M., care era 
un cunoscut al său şi al tutorilor săi politici G.F. şi T.I., acestea s-au bazat pe relatările din 
Jurnalul din 14 ianuarie 2011 şi HotNews.ro din 7.02.2011, potrivit cărora în data de 13 
ianuarie 2011 procurorii de la Serviciul Teritorial Timişoara al D1ICOT au început 
urmărirea penală împotriva directorului A.M., pentru favorizarea infractorului, reţinându-se 
în sarcina sa că în luna noiembrie 2010 ar fi permis trecerea prin Vama Jimbolia a două 
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autotrenuri cu 36.600 pachete de ţigări de contrabandă din Serbia. În emisiunea 
„Observator” a Postului de Televiziune „ANTENA 1” din 23.01.2011, un fost şef al 
Biroului Moraviţa şi un poliţist arestat de la această vamă, au declarat că „regina” corupţiei 
în vămi este preşedintele ANAF, B.S.. 

Conform încheierii Tribunalului Bucureşti din dosarul nr. 15077/3/2011 prin care s-a 
dispus arestarea preventivă a fostului director al Biroului Vamal Ploieşti, C.C., acesta a 
declarat că „în perioada octombrie 2010 - ianuarie 2011, a primit suma de 90.000 lei din 
care lui i-au revenit 30.000 lei, restul împărţindu-i între vameşi şi alte persoane ca P.P. şi 
P.S., bani care, după ştiinţa sa, ajungeau la preşedintele S.B.” (adică B.S.). 

Prin încheierea Curţii de Apel Bucureşti pronunţată în dosarul nr. .../2011, s-a reţinut 
că avocatul M.S. din Baroul Bucureşti, în baza unei înţelegeri cu denunţătorul A.C., urma să 
îi remită suma de 1.000.000 de euro preşedintelui ANAF B.S., pentru a-i asigura protecţia şi 
a nu-i controla afacerea. 

Rezultă cu puterea evidenţei, faptul că toate cele relatate de recurent prin 
comunicatele de presă, despre care intimatul afirmă că ar fi fapte ilicite, sunt de fapt 
informaţii cu privire la fapte reale sau veridice, nicidecum informaţii calomniase, ori cuvinte 
rostite cu intenţia directă de a prejudicia şi a păta imaginea acestuia. 

Conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, adevărul obiectiv al 
afirmaţiilor nu poate fi criteriul esenţial şi unic al analizei unei afirmaţii susţinută a fi o 
afirmaţie calomnioasă, şi în primul rând trebuie avută în vedere buna-credinţă a celui care a 
făcut afirmaţiile prin care se susţine că s-a adus atingere onoarei şi reputaţiei. 

Raportat la dreptul de liberă exprimare garantat prin Constituţie, dispoziţiile art. 10 
din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi principiile generale ale Curţii Europene a 
Drepturilor Omului, exprimate în cauzele Verlagsgruppe News GMBH contra Austriei, 
Handyside contra Regatului Unit, afirmaţiile din comunicatul de presă din 10.02.201 1, nu 
sunt şi nu pot fi considerate fapte ilicite, aşa cum susţine in mod eronat şi cu rea-credinţă 
reclamantul, astfel că fapta ilicită nu există pentru angajarea răspunderii civile delictuale 
pentru fapta proprie. 

Afirmaţiile recurentului din cele două comunicate de presă nu sunt fapte ilicite şi nu 
sunt în măsură să îi producă vreun prejudiciu intimatului. Chiar şi în situaţia ipotetică în care 
afirmaţiile recurentului nu ar fi avut o bază factuală, ele nu privesc viaţa personală a 
reclamantului, nefiind în măsură a produce aşa-numitele prejudicii susţinute de acesta. 
Intimatul fiind o persoană publică şi având în vedere că toate cele relatate de recurent prin 
intermediul comunicatului de presă au fost deja în dezbatere publică, fiind subiecte de 
interes public, demonstrează că in speţă nu poate fi vorba despre producerea unui prejudiciu 
prin raportare la atingerea onoarei şi a reputaţiei acestuia. 

Nu există raport de cauzalitate între aşa-susţinuta faptă ilicită şi aşa-numitul 
prejudiciu. 

Totodată, nu există nici culpa sau vina autorului, condiţie esenţială a răspunderii 
civile delictuale pentru fapta proprie, fiindcă recurentul prin cele două comunicate de presă 
a făcut doar o serie de afirmaţii adevărate sau veridice, nicidecum „fără a avea nici măcar 
cel mai mic indiciu” cum susţine în mod eronat şi nefondat reclamantul. 

Reclamantul nu a avut intenţia de a-i afecta reputaţia intimatului, ci de a informa 
publicul prin transmiterea unor judecăţi de valoare despre o persoană publică, de a comunica 
şi transmite informaţii privind subiecte de interes general. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat în cauza Nilsen şi Johnsen contra 
Norvegiei că în contextul unei dezbateri publice privitoare la probleme de interes general in 
care, pe de o parte şi de alta erau in joc reputaţii profesionale, o anumită doză de exagerare 
avea a fi tolerată; în cauza Castells contra Spaniei a reţinut că libertatea de exprimare este 
deosebit de preţioasă pentru un ales al poporului căci el îi reprezintă pe alegătorii săi, le 
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semnalează preocupările şi le apără interesele; în cauza Verlagsgruppe News GMBH contra 
Austriei a arătat că tocmai gravitatea unor acuzaţii penale împotriva unei persoane, conduc 
la un interes general crescut, astfel că presa are datoria de a contribui la dezbaterea publică; 
în cauza Dichand şi alţii contra Austriei a susţinut că art. 10 protejează nu numai substanţa 
ideilor sau informaţiilor exprimate, ci şi forma în care sunt transmise, libertatea presei 
acoperă şi posibile exagerări şi chiar provocări. Cerinţa de a demonstra adevărul unor 
judecăţi de valoare este imposibil de îndeplinit şi afectează esenţa libertăţii de opinie, care 
este unul dintre elementele fundamentale ale dreptului la libera exprimare; în cauza 
Handyside contra Regatului Unit s-a arătat că libertatea de exprimare constituie unul din 
fundamentele esenţiale ale unei societăţi democratice, una din condiţiile primordiale ale 
progresului său şi ale împlinirii individuale ale membrilor săi şi acoperă nu numai 
informaţiile sau ideile care sunt primite favorabil sau care sunt considerate inofensive ori 
indiferente, ci şi pe acelea care ofensează, şochează sau îngrijorează statul sau un anumit 
segment al populaţiei. 

Reclamantul a mai declarat recurs şi împotriva încheierii nr. 63 din 9 aprilie 2014, 
solicitând respingerea cererii de îndreptare a erorii materiale formulate de B.S.. 

În motivare, recurentul a arătat că pe calea procedurii prevăzute de art. 281 C.pr.civ. 
pot fi îndreptate doar greşelile materiale, nu şi greşelile de judecată aşa cum este în speţă. 

Tribunalul a procedat la analiza unor argumentaţii şi aprecieri de fond, nepermise în 
cadrul acestei proceduri, iar nu doar la a îndrepta o eroare materială. 

Acordarea cheltuielilor de judecată constând în onorariul de avocat, a constituit o 
chestiune de judecată, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 281 alin.(l) C.pr.civ. 

Intimatul B.S. prin întâmpinare depusă la dosar filele 25-29, a solicitat respingerea 
recursului, menţinerea deciziei instanţei de apel şi obligarea recurentului la plata 
cheltuielilor de judecată. 

În motivare, intimatul a reiterat situaţia de fapt, apoi a arătat că în speţă sunt întrunite 
condiţiile prevăzute de Codul civil pentru angajarea răspunderii civile delictuale şi anume: 
existenţa unei fapte ilicite; existenţa unui prejudiciu, existenţa unui raport de cauzalitate 
între fapta ilicită şi prejudiciu, existenţa vinovăţiei celui ce a cauzat prejudiciul. 

Fapta ilicită constă în afirmaţiile calomnioase ale pârâtului, nesusţinute prin 
documente oficiale şi care au fost astfel luate în seamă de către instanţa de apel. Contrar 
susţinerilor pârâtului, intimatul nu a fost niciodată cercetat pentru fapte penale de vreun 
organ abilitat în acest sens cu privire la aşa-zisul dosar „mita în vămi”. 

Prejudiciul constă în vătămarea gravă şi irecuperabilă a imaginii publice; acest 
prejudiciu este cert şi nu a fost reparat. 

Între fapta pârâtului şi prejudiciul produs reclamantului, există o legătură de 
cauzalitate, căci în lipsa acestei fapte, prejudiciul nu s-ar fi produs. 

Vinovăţia este în mod cert dovedită, având în vedere că pârâtul nu s-a limitat la a 
formula o acuzaţie, ci a elaborat o întreagă teorie a conspiraţiei, în care reclamantul se afla 
în cercul celor care coordonează activitatea infracţională din vămi şi a insistat asupra unor 
fapte care nu au nicio legătură cu realitatea obiectivă, la aproape toate posturile de 
televiziune care erau dornice de scandal şi conspiraţie, precum şi în presa scrisă. 

Recurentul V.M. a depus şi concluzii scrise la dosar. 
Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, curtea reţine următoarele: 
Prin acţiunea civilă introductivă de instanţă, ulterior precizată la data de 18.01.2013, 

reclamantul B.S. l-a chemat în judecată pe pârâtul V.M., solicitând instanţei ca prin sentinţa 
ce o va pronunţa, să dispună obligarea pârâtului la plata daunelor morale în valoare de 1 leu; 
publicarea hotărârii pe cheltuiala pârâtului în două numere consecutive a două cotidiene 
naţionale, cu aceleaşi caractere ca şi articole de fond; difuzarea conţinutului dispozitivului 
hotărârii pe cheltuiala pârâtului în două numere consecutive la posturile de televiziune 
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„Realitatea TV” şi „Antena 3”, în intervalul orar 2000-2200; obligarea pârâtului la plata 
cheltuielilor de judecată. Faptele imputate pârâtului, considerate de reclamant ca fiind fapte 
ilicite, sunt comunicatele de presă din data de 4.02.2011 şi din data de 10.02.2011. 

Prima instanţă a analizat cele două comunicate de presă şi a ajuns la concluzia că în 
sarcina pârâtului nu poate fi reţinută săvârşirea unei fapte culpabile, constând în atingeri 
aduse prestigiului, onoarei, demnităţii sau reputaţiei reclamantului prin aceste comunicate de 
presă. 

La rândul său, instanţa de apel, deşi a reţinut că reclamantul a dat avizul conform 
pentru numirea în funcţia de şef al Biroului Vamal Halmeu a D.N., trimisă în judecată prin 
rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională 
Anticorupţie - Serviciul Teritorial Oradea din 15.03.2011, pentru săvârşirea infracţiunii de 
cumpărare de influenţă prevăzută şi pedepsită de art. 61 alin. (1) din Legea nr. 78/2000; că 
starea de fapt expusă în cuprinsul rechizitoriului concordă în mare parte cu cele relatate în 
cuprinsul comunicatului, din perspectiva predării unei sume de bani de către numita N.D. în 
vederea numirii ei în funcţia de conducere de către şeful Autorităţii Naţionale Vamale, 
vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; că a fost cumpărată influenţa 
exercitată asupra şefului Autorităţii Naţionale Vamale, N.D. întâlnindu-se cu acesta în biroul 
său, în urma acestei întâlniri fiind delegată în funcţie, totuşi a apreciat că pârâtul nu a 
acţionat cu bună-credinţă, mesajul transmis publicului prin ambele comunicate fiind acela că 
reclamantul se face vinovat de numirea în funcţie a numitei N.D. contra unei sume de bani, 
deşi cu minim de diligenţe avea posibilitatea ca în calitate de senator să cerceteze cuprinsul 
legii privind atribuţiile reclamantului şi să obţină detalii din dosarul penal, situaţie în care 
prin fapta lui culpabilă, pârâtul ar fi adus atingere demnităţii şi reputaţiei reclamantului în 
conformitate cu prevederile art. 998 Cod civil. 

Curtea reţine că pentru angajarea răspunderii civile delictuale în temeiul dispoziţiilor 
art. 998 Cod civil, este necesară întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii: existenţa unui 
prejudiciu, existenţa unei fapte ilicite, existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi 
prejudiciu şi existenţa vinovăţiei celui ce a cauzat prejudiciul, constând în intenţia, 
neglijenţa sau imprudenţa cu care a acţionat. 

Prejudiciul este elementul esenţial al răspunderii civile delictuale şi atunci când este 
dovedit, ar trebui să constea în rezultatul, în efectul negativ suferit de reclamant ca urmare a 
săvârşirii faptei ilicite de pârât.  

Prin precizarea de acţiune din data de 18.01.2013, reclamantul şi-a majorat 
cuantumul despăgubirilor pentru daunele morale aduse onoarei de către pârâtul V.M., la 
suma de 1.000.000 euro, după ce iniţial a solicitat daune morale în sumă de 1 RON (leu). O 
astfel de majorare de la un leu la un milion de euro, fără corespondent în realitatea din 
perioada scursă dintre înregistrarea acţiunii şi precizarea ei, denotă faptul că reclamantul 
însuşi nu poate aprecia care ar fi cuantumul prejudiciului pe care afirmă că l-ar fi încercat, 
dar fără să îl dovedească. 

Dacă practica judiciară a fostului Tribunal Suprem a fost în sensul că nu se pot 
acorda despăgubiri sub formă de reparaţii materiale, pentru prejudicii de ordin moral, în 
temeiul aceluiaşi art. 998 din Codul civil din anul 1865, în prezent practica judiciară a 
evoluat în sensul acordării de reparaţii materiale pentru daune morale, cu condiţia dovedirii 
prejudiciului şi a întinderii sale, potrivit art. 1169 C.civ. 

Dar pentru stabilirea prejudiciului, este necesară existenţa faptei ilicite a pârâtului, 
care în speţă ar trebui să reiasă din rezultatul publicării comunicatelor de presă din 
4.02.2011 şi din 10.02.2011. 

Potrivit art. 7 alin. (10) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009, şefii birourilor 
vamale sunt numiţi prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, cu avizul conform al preşedintelui 

 218 



Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în condiţiile legii. Aşadar, potrivit acestui act 
normativ, avizul a fost dat de preşedintele din acea vreme al ANAF, care era reclamantul. 

Prin decizia nr. 1015/2014 din 21.03.2014, dată în dosarul nr. 3043/83/2011 al Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia penală, s-a dispus condamnarea inculpatei D.N.L. la 2 ani 
şi 6 luni închisoare în baza art. 292 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 19 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor 
prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) Cod penal, pe durata de 2 ani. La aceeaşi pedeapsă a fost 
condamnat şi inculpatul Feher Florin-Dănuţ. 

La datele când a dat publicităţii cele două comunicate de presă, pârâtul avea calitatea 
de senator în Senatul României. În baza art. 72 alin.(1) din Constituţie şi a art. 22 alin. (2) 
din Legea nr. 96/2006, deputaţii şi senatorii nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru 
opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, or în cadrul atribuţiilor sale de senator, 
pârâtul avea atât obligaţiile specifice ce decurg în sarcina sa din Constituţie, din lege, statut 
şi regulamente, cât şi aceea cetăţenească, de a semnala încălcările legii (în opinia sa) 
săvârşite de către funcţionarii publici. 

Afirmaţiile senatorului V.M. din cele două comunicate de presă, referitoare la 
condamnarea inculpatei D.N.L., avizată în funcţie de reclamant, conţinând o însemnată doză 
politică, nu sunt de natură să vădească rea-credinţă din partea lui, aşa cum în mod eronat a 
reţinut instanţa de apel, mobilul acestuia fiind doar scoaterea în evidenţă a unor 
disfuncţionalităţi constatate şi ulterior stabilite de instanţa penală în funcţionarea vămilor, de 
unde rezultă că pârâtul nu a săvârşit o faptă ilicită în sensul prevederilor art. 998 Cod civil. 

La rândul său, reclamantul nu era o persoană particulară, ci o persoană publică, or 
dreptul la libertatea de exprimare, protejează şi informaţii care şochează, ofensează sau 
denigrează, în raport de care libertatea de exprimare a pârâtului şi limitele criticilor sale sunt 
mai largi, el nefăcând practic altceva, decât să vehiculeze nişte informaţii de interes general, 
existente deja în presă la acea vreme. 

Astfel, şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit în cauza Dichand şi alţii 
contra Austriei, că articolul 10 din Convenţie protejează nu numai substanţa ideilor sau a 
informaţiilor exprimate, ci şi forma în care sunt transmise, iar libertatea presei acoperă şi 
posibile exagerări şi chiar provocări. Art. 10 din aceeaşi Convenţie, lasă foarte puţin loc 
restricţiilor care vizează discursul politic sau dezbaterile asupra chestiunilor de interes 
general, cauza Murphy contra Irlandei. 

Pentru toate aceste considerente, în temeiul art. 304 pct. 7 şi 9, coroborat cu art. 312 
alin.(l) şi (3) C.pr.civ., se va admite recursul declarat de pârât împotriva deciziei 
tribunalului, care va fi modificată în sensul că se va respinge apelul declarat de reclamant 
împotriva sentinţei judecătoriei, care va fi menţinută ca legală. 

Faţă de soluţia dată de curte recursului pârâtului împotriva încheierii tribunalului, 
instanţa va constata că recursul aceluiaşi pârât declarat împotriva încheierii nr. 63 din 29 
aprilie 2014 pronunţată în acelaşi dosar nr. …/2011 al Tribunalului Cluj, privind 
completarea deciziei civile nr. 155 din 4.03.2014 a Tribunalului Cluj, a rămas fără obiect. 

Cheltuieli de judecată nu s-au cerut în acest dosar, recurentul rezervându-şi dreptul 
să le solicite pe cale separată. 
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Locatar debranşat de la încălzirea centrală a blocului. Calcularea în continuare 
în sarcina acestuia a cheltuielilor comune de întreţinere. Nelegalitate  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1256 din 22 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 13908 din 23 octombrie 2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a 

admis cererea precizată înaintată de reclamanta R.R. în contradictoriu cu pârâta 
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI str. G. NR. 21 Cluj-Napoca şi în consecinţă, a fost 
obligată pârâta să procedeze la recalcularea listelor de consum şi scăderea din sumele 
datorate de reclamantă conform listelor de cheltuieli comune aferente perioadei decembrie 
2011-martie 2012 a cheltuielilor comune reprezentând energia termică calculată pentru 
apartamentul proprietatea reclamantei, situat în Cluj-Napoca, str. G. nr. 21, jud. Cluj. 

 S-a dispus scoaterea reclamantei din evidenţele ţinute cu cheltuielile comune, 
reprezentând energia termică în sistem centralizat corespunzătoare apartamentului 
proprietatea reclamantei. 

 A fost obligată pârâta să îi plătească reclamantei cheltuieli de judecată în sumă de 
802,4 lei. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că din probele administrate în cauză, a 
rezultat că în sarcina reclamantei au fost stabilite cheltuieli de întreţinere comune 
reprezentând cheltuieli cu agentul termic pentru apartamentul proprietatea reclamantei, 
situat în Cluj-Napoca, str. G. nr. 21, jud. Cluj, pentru perioada decembrie 2011-martie 2012. 

 Reclamanta este debranşată de la reţeaua de energie termică începând cu luna 
septembrie 2011, aşa cum rezultă din procesul-verbal de debranşare nr. 2615 din 
14.09.2011, încheiat între reclamantă şi reprezentanţii RA Termoficare Cluj-Napoca, dată de 
când reclamanta nu a mai beneficiat de agent termic pentru încălzirea locuinţei sale prin 
sistemul comun de termoficare, întrucât şi-a instalat o centrală termică în regim propriu, 
conectată la reţeaua de gaze naturale, achitând costul gazelor naturale către furnizor. 

 În cauză nu interesează modalitatea concretă în care reclamanta s-a debranşat de la 
sistemul comun de termoficare, respectiv faptul că reclamanta nu a respectat toate cerinţele 
prevăzute de art. 30 alin. (1) din Legea nr. 325/2006 şi anume acordul scris al asociaţiei de 
proprietari şi acordul vecinilor de apartament, întrucât aceste aspecte nu sunt deduse 
judecăţii în cauză. 

 Chiar în ipoteza în care s-ar admite că reclamanta s-a debranşat în mod nelegal de la 
sistemul comun de termoficare, aspect ce nu formează obiectul judecăţii, această 
împrejurare nu este de natură să fundamenteze concluzia că reclamanta ar fi ţinută de 
obligaţia de plată a cheltuielilor de întreţinere cu agentul termic pentru perioada decembrie 
2011-martie 2012, ci mai degrabă ar putea fi antrenată răspunderea contravenţională a 
reclamantei, lucru care s-a şi întâmplat, aceasta fiind sancţionată contravenţional. 

 Faţă de dispoziţiile art. 39 din H.G. nr. 1588/2007, modul de stabilire a cheltuielilor 
de întreţinere aferente unităţilor individuale presupune ca locatorul sau proprietarul să 
beneficieze în mod efectiv de serviciile furnizate prin intermediul asociaţiei de proprietari. 

 Or pârâta a procedat nelegal la stabilirea în mod virtual a unor sume de plată în 
sarcina reclamantei, făcând abstracţie de criteriile legale de individualizare a cheltuielilor 
comune de către proprietarii din condominiu, astfel cum sunt prevăzute de H.G. 
nr.1588/2007, întrucât reclamanta nu a beneficiat începând cu luna septembrie 2011 şi nu 
beneficiază nici în prezent de agentul termic furnizat prin intermediul sistemului comun de 
termoficare. 

 Prin decizia civilă nr. 395 din 4 iunie 2014 a Tribunalului Cluj, s-a respins ca 
nefondat apelul declarat de pârâta Asociaţia de Proprietari str. G. nr. 21 în contra sentinţei 
civile nr. 13908 din 23.10.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a menţinut-o în totul. 
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 A fost obligată apelanta să îi plătească intimatei R.R. cheltuieli de judecată în apel, 
în sumă de 1.000 lei. 

 Pentru a decide astfel, instanţa de apel a reţinut că nu pot fi însuşite susţinerile 
apelantei privind încadrarea greşită a consumului de energie termică în categoria 
cheltuielilor individuale, prima instanţă reţinând în mod corect că potrivit art. 39 din 
Hotărârea Guvernului nr. 1588/2007, cheltuielile pe consumuri individuale reprezintă 
cheltuielile comune ce se calculează raportat la cota-parte indiviză de proprietate, în funcţie 
de suprafaţa utilă a apartamentelor şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, 
reprezintă cheltuielile efectuate pentru administrarea, întreţinerea, repararea şi după caz, 
consolidarea părţilor de construcţii şi instalaţii din condominiu aflate în proprietatea 
comună. 

 Nu au putut fi reţinute nici susţinerile apelantei potrivit cărora calcularea 
cheltuielilor pe apartamente se face raportat la cota indiviză aferentă fiecărui apartament faţă 
de prevederile H.G. nr. 1588/2007, din care rezultă modalităţile diferite de plată: în funcţie 
de numărul de persoane, pentru anumite cheltuieli, în special pentru apă, în funcţie de 
indexul contractelor individuale sau în funcţie de alte criterii în baza cărora se pot 
individualiza consumurile, pentru energia termică, ori în funcţie de cota-parte indiviză, 
pentru cheltuielile comune. 

 În mod corect prima instanţă a dispus obligarea pârâtei la recalcularea sumelor 
reprezentând energia termică, calculată pentru apartamentul reclamantei în perioada 
decembrie 2011-martie 2012, reţinând că reclamanta nu a beneficiat începând din 
septembrie 2011 de agent termic furnizat prin intermediul sistemului comun de termoficare. 

 De asemenea, nu au putut fi reţinute nici susţinerile apelantei cum că intimata nu ar 
fi îndreptăţită la scoaterea de pe listele de plată a cheltuielilor pentru agentul termic, cât timp 
debranşarea apartamentului reclamantei s-a făcut fără respectarea normelor legale, întrucât 
reclamanta i-a solicitat asociaţiei de proprietari să îşi dea acordul pentru debranşare, dar 
aceasta a refuzat. 

 Din declaraţiile martorilor audiaţi, a rezultat că la prima adunare generală, când s-a 
discutat cererea reclamantei pentru debranşare, nu a existat acordul a 2 vecini, acord pe care 
l-a obţinut după 3 zile, dar când reclamata a solicitat pârâtei discutarea în adunarea generală, 
nu a mai obţinut acordul pentru debranşare, refuzul pârâtei de a-i da acordul fiind unul 
abuziv, întrucât alte apartamente au obţinut acordul în vederea debranşării. 

 Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta Asociaţia de Proprietari str. G. nr. 
21, solicitând modificarea apelului împotriva sentinţei care să fie schimbată în sensul 
respingerii acţiunii, cu cheltuieli de judecată în toate instanţele. 

 În motivarea recursului, pârâta a susţinut că sunt nelegale atât sentinţa cât şi decizia, 
apreciind că susţinerile apelantei privind greşita încadrare făcută de instanţa fondului a 
consumului de energie în categoria celor individuale, nu pot fi reţinute în cauză. 

 Instanţa a arătat care sunt cheltuielile prevăzute de art. 43 din H.G. nr. 1588/2007, 
dar a ignorat prevederile art. 47 din acelaşi act normativ, unde se arată că în situaţia în care 
nu există aparate de măsură individuale pentru fiecare apartament în parte, cheltuielile cu 
energia termică se vor împărţi tuturor proprietarilor în funcţie de cota-parte indiviză de 
proprietate. 

 Cu toate că a arătat atât în faţa instanţei de fond cât şi în apel că asociaţia de 
proprietari este titulara contractului de furnizare a energiei termice, existând un singur 
contor pentru toată asociaţia de proprietari, pârâta fiind cea care a achitat contravaloarea 
acestor utilităţi, după ce încasează de la fiecare proprietar în parte sumele de bani ce îi revin 
conform cotei-părţi indivize, ambele instanţe au apreciat greşit, încadrând cheltuielile cu 
energia termică în cadrul celor individuale, când în mod evident este vorba de o cheltuială 
comună a asociaţiei de proprietari. 
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 Ambele instanţe au admis că discutăm de un sistem de încălzire comun, dar când s-a 
discutat de repartizarea cheltuielilor, au apreciat că este o cheltuială individuală, deşi a fost 
un fapt necontestat că apartamentele nu beneficiază de contorizare individuală. 

 Cele două instanţe au ignorat că reclamanta s-a debranşat în mod ilegal de la 
sistemul comun de încălzire, fără a avea acordul asociaţiei pentru debranşare conform art. 30 
alin. (1) din Legea nr. 325/2006. 

 În motivarea deciziei s-a arătat că nu pot fi reţinute susţinerile pârâtei conform cărora 
reclamanta s-a debranşat în mod ilegal, întrucât din actele dosarului a rezultat că reclamanta 
i-a solicitat asociaţiei pârâte să îşi dea acordul pentru debranşare, dar aceasta a refuzat, de 
unde poate fi trasă concluzia că simpla solicitare a reclamantei pentru obţinerea acordului în 
vederea debranşării, justifică demersul ei în instanţă. 

 Instanţele au ignorat total posibilitatea legală pe care asociaţia o are de a nu fi de 
acord cu debranşarea unui apartament de la sistemul de încălzire comun. Chiar dacă instanţa 
nu a fost învestită cu soluţionarea unei cereri care să vizeze un refuz nejustificat al asociaţiei 
cu privire la solicitarea reclamantei, instanţa învestită cu soluţionarea apelului s-a pronunţat 
fără a fi învestită în acest sens, considerând că refuzul pârâtei este unul abuziv. 

 Reclamanta avea posibilitatea intentării unei acţiuni prin care să solicite obligarea 
pârâtei la emiterea acordului în vederea debranşării de la sistemul comun de termoficare. 
Cele două instanţe au nesocotit prevederi legale ce au menirea de a proteja interesele 
comune ale proprietarilor, dând legitimitate unei acţiuni ilegale ale unui proprietar care 
aduce prejudicii celorlalţi proprietari. 

 Dacă această modalitate de a interpreta normele legale va căpăta caracter de lucru 
judecat, va da posibilitatea oricărei persoane de a încălca normele legale în materie şi de a se 
debranşa în mod ilegal, fără a suporta nici un fel de consecinţe. 

 În mod greşit a apreciat instanţa de apel că proprietarii ce rămân în sistemul de 
consum nu ar fi prejudiciaţi prin debranşare, invocând prevederile art. 41 alin.(2) din H.G. 
nr. 1538/2007, care nici nu sunt aplicabile în speţă; există un singur contor pentru energia 
termică livrată, iar apartamentele nu au contoare individuale, astfel că diferenţele sunt 
suportate doar de restul proprietarilor, nu şi de reclamantă, cu toate că prin apartamentul 
acesteia trec trei ţevi care asigură într-o măsură încălzirea apartamentului acesteia, creând 
astfel un prejudiciu celorlalţi proprietari. 

 Intimata R.R. prin întâmpinare depusă la dosar fila 10-11, a solicitat respingerea 
recursului ca neîntemeiat şi menţinerea sentinţei ca legală şi temeinică, cu obligarea 
recurentei la plata cheltuielilor de judecată. 

 În fapt, intimata a susţinut că motivarea recursului este identică celei a apelului, 
referindu-se la aplicarea greşită a Legii nr.230/2007 şi a H.G. nr. 1588/2007, fără să arate 
care sunt articolele aplicate greşit de instanţă. 

 Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, Curtea reţine următoarele: 
 Obiectul recursului îl constituie decizia Tribunalului Cluj nr. 395 din 4 iunie 2014, 

astfel că toate criticile formulate de pârâtă împotriva sentinţei civile nr. 13908 din 23 
octombrie 2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, sunt inadmisibile. 

 Pe fondul cauzei, raporturile juridice dintre părţi îşi găsesc fundamentarea juridică în 
dispoziţiile Legii nr. 325/2006, ale Legii nr. 230/2007 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 
1588/2007 de aprobare a Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 325/2006. 

 Instanţa de apel a făcut o corectă aplicare a acestor dispoziţii legale, reţinând pe baza 
probelor administrate în cauză, că reclamanta i-a adresat pârâtei Asociaţia de Proprietari din 
str. G. nr. 21, o cerere de debranşare, dar în adunarea generală a asociaţiei de proprietari din 
data de 27 iunie 2011, cererea i-a fost respinsă pentru motivul că nu a avut acordul a doi 
proprietari vecini; apoi, când după trei zile reclamanta a obţinut acordul celor doi vecini, 
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pârâta a refuzat să îşi dea acordul pentru debranşarea reclamantei de la sistemul de 
termoficare. 

 Din aceleaşi probe a mai rezultat că reclamanta s-a debranşat de la sistemul de 
termoficare în luna septembrie 2011, dar cu toate acestea, pârâta a calculat în continuare în 
sarcina ei sumele de bani reprezentând cota-parte din cheltuielile aferente energiei termice 
în perioada decembrie 2011-martie 2012, deşi nu a beneficiat integral de încălzire cu 
ajutorul energiei termice din sistemul comun de termoficare, ea instalându-şi centrală 
termică proprie de apartament. 

 Este adevărat că ţevile de alimentare cu energie termică trec prin apartamentul 
reclamantei, de unde în mod indubitabil beneficiază de o anumită căldură, dar această 
căldură trebuie calculată de pârâtă pe baza unei expertize de specialitate şi stabilit în 
adunarea generală a asociaţiei de proprietari modalitatea de recuperare, însă nicidecum nu 
pot fi reţinute susţinerile pârâtei-recurente că proprietarii nedebranşaţi ar fi prejudiciaţi prin 
debranşarea reclamantei, cu excepţia strict a căldurii degajate de segmentele de ţevi ce trec 
prin apartamentul reclamantei şi care nu justifică procedeul pârâtei de a-i calcula integral 
cheltuieli comune cu încălzirea, în sarcina reclamantei.  

 Nici existenţa unui singur contor pentru energia termică livrată asociaţiei de 
proprietari, nu justifică să i se calculeze reclamantei în continuare cheltuieli comune 
integral, după ce s-a debranşat de la sistemul termic, cu excepţia acelor cheltuieli 
reprezentând contravaloarea energiei termice degajată de segmentele de ţevi ce trec prin 
apartamentul reclamantei şi eventual dacă este cazul, cota-parte pentru încălzirea spaţiilor 
comune ale blocului. 

 Încercarea recurentei de a susţine că instanţa de apel ar fi fost în confuzie, pentru că 
deşi s-ar fi discutat de un sistem de încălzire comun, ar fi apreciat că este vorba de o 
cheltuială individuală, nu reprezintă decât o speculaţie cu privire la semantica noţiunilor 
utilizate în considerentele deciziei, ceea ce nu poate duce la admiterea recursului şi la 
modificarea deciziei în sensul admiterii apelului împotriva sentinţei, care să fie schimbată 
prin respingerea acţiunii reclamantei în contra pârâtei. 

 Respingerea recursului şi păstrarea deciziei tribunalului, nu prezintă niciun risc, aşa 
cum susţine în mod neîntemeiat recurenta, deoarece pe de o parte practica judiciară nu 
constituie izvor de drept, iar pe de altă parte, pentru orice subiect de bună-credinţă, decizia 
tribunalului apare ca legală în sensul că nu i se poate pune în sarcina cuiva care nu consumă 
energie termică din sistemul comun de termoficare, să plătească în continuare cheltuieli 
comune cu acest titlu şi în acelaşi cuantum, sau calculată după aceleaşi criterii ca şi înainte 
de debranşare; totodată, această hotărâre judecătorească nu stabileşte că pentru energia 
termică degajată de segmentele de ţevi de alimentare cu apă caldă (aburi) ce trec prin 
apartamentul proprietarului debranşat şi pentru încălzirea spaţiilor comune, proprietarul 
debranşat ar fi exonerat de suportarea contravalorii energiei termice consumate de care a 
beneficiat efectiv, sau cu privire la care are obligaţia să contribuie potrivit cotei-părţi 
indivize ce îi revine. 

 Recurenta are obligaţia să repartizeze cheltuielile pe consumuri individuale, 
cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate, respectiv pe beneficiari, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 38 şi următoarele din Hotărârea Guvernului nr. 1588/2007, pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari. 

 Pentru aceste considerente, în temeiul art. 304 pct. 9 coroborat cu art. 312 alin. (1) 
C.pr.civ., Curtea va respinge recursul declarat de pârâtă împotriva deciziei tribunalului. 

 Fiind căzută în pretenţii, pârâta aflată în culpă procesuală va fi obligată în baza art. 
274 C.pr.civ., la cheltuieli de judecată în recurs, în sumă de 1.000 lei. 
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Prescripţie. Acţiune în rezoluţiunea antecontractului autentic de vânzare-
cumpărare, cu privire la un teren cu vegetaţie forestieră. Data de la care curge 

termenul de prescripţie 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1040 din 31 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 192/4.04.2014 a  Tribunalului Cluj s-a  admis excepţia 

prescripţiei dreptului la acţiune, invocată prin întâmpinare şi în consecinţă:  
 S-a respins ca prescrisă cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul 

D.G.I., în contradictoriu cu pârâţii T.A. şi T.M..  
 Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a  reţinut  următoarele: 
 Între părţi s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare autentic, la data de 16 

ianuarie 2007. 
 La obiectul contractului, s-a trecut: pădure în suprafaţă de 1075 mp, înscrisă în CF 

nr. 25 Cluj, nr. cadastral 5612/4; pădure în suprafaţă de 1075 mp, înscrisă în CF nr. 26 Cluj, 
nr. cadastral 5612/5; pădure în suprafaţă de 1075 mp, înscrisă în CF nr. 27 Cluj, nr. cadastral 
5612/6. 

 La art. IV din contract, la litera p), s-a prevăzut că terenurile sunt edificabile în scop 
de locuinţe civile, în limite care să permită construirea de case cu minimum 400 mp 
suprafaţă utilă.  

 De asemenea, părţile au stipulat la art. IV. 6 din contract că, în cazul în care se va 
dovedi că una din garanţiile date de către vânzători au fost incorecte sau inexistente, atunci 
cumpărătorul are dreptul să ceară rezoluţiunea contractului. 

 Nu s-a prevăzut nici un termen în contract şi nici vreo obligaţie în sarcina 
vânzătorilor, în sensul de a efectua demersurile pentru trecerea terenului în intravilan sau 
pentru schimbarea destinaţiei, astfel cum susţine reclamantul. 

 Instanţa a reţinut că reclamantul avea cunoştinţă, încă de la momentul încheierii 
contractului, că terenul are categoria de folosinţă pădure, astfel cum apare în contract şi în 
CF, aşadar ştia că terenul nu este construibil. Chiar dacă în contract s-a specificat că terenul 
este construibil, potrivit legislaţiei în vigoare la momentul încheierii contractului, nu se 
putea construi pe teren cu destinaţie pădure. Ori, necunoaşterea legii nu poate fi invocată de 
nimeni. Aşadar, reclamantul a cumpărat terenul fiind în cunoştinţă de cauză, sperând că 
situaţia juridică a terenului se va schimba în viitor. Dar, se constată că nu a fost stabilit în 
contract nici un termen până la care să se întâmple acest lucru.  

 Pentru aceste motive, nu au  fost reţinute susţinerile reclamantului, potrivit cărora 
termenul de prescripţie a început să curgă doar de la momentul la care s-a emis Certificatul 
de urbanism nr. 2390/11.07.2013 (fila 16), reclamantul susţinând că a luat la cunoştinţă 
despre faptul că terenul nu este construibil doar la momentul la care s-a emis acest certificat 
de urbanism. Într-adevăr, în Certificatul de urbanism nr. 2390/11.07.2013, s-a trecut că 
terenul este situat în extravilan, are folosinţa de pădure, că se menţine destinaţia zonei şi că 
utilizările admise sunt cele prevăzute de Legea nr. 18/1991 a fondului funciar. În nota la 
certificatul de urbanism au fost trecute prevederile art. 91, alin. 1 din Legea nr. 18/1991 
conform cu care „amplasarea noilor construcţii de orice fel se va face în intravilanul 
localităţilor”. 

 A  constatat instanţa  că certificatul de urbanism nr. 2390/11.07.2013 nu a adus 
nimic nou, nici în privinţa destinaţiei terenului şi nici a prevederilor legale aplicabile, faţă de 
momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare. 

 De altfel, astfel cum a rezultat din actele depuse la filele 131-152, pârâtul a întreprins 
nişte demersuri, în vederea extinderii intravilanului în zona respectivă, pentru realizarea de 
construcţii, iar la data de 17.04.2007, s-a emis un certificat de urbanism  în care au fost 
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trecute aceleaşi menţiuni referitoare la situarea terenului în extravilan, folosinţa de pădure şi 
destinaţia de activităţi agricole. 

 Având în vedere că demersurile pentru extinderea intravilanului nu au avut rezultat 
favorabil, împrejurare pe care reclamantul a cunoscut-o, el fiind în posesia actelor de la 
filele 131-152, fiind cel care le-a depus la dosar, odată cu răspunsul la întâmpinare, instanţa 
a apreciat că solicitarea reclamantului de a se emite un nou certificat de urbanism în 2013, în 
care să fie trecute aceleaşi menţiuni ca în 2007, nu a avut alt rost decât de a-şi pregăti 
prezentul demers judiciar.  

 În consecinţă, instanţa a reţinut că reclamantul a avut cunoştinţă despre 
imposibilitatea construirii, încă de la momentul încheierii contractului, astfel încât, în lipa 
inserării în contract a unui alt termen, acela a fost momentul de la care a început să curgă 
termenul de prescripţie. De altfel, prescripţia sancţionează pasivitatea, ori în cauză, prima 
instanţă a observat că, de la data primului certificat de urbanism - 17.04.2007 şi până la 
obţinerea certificatului de urbanism din 11.07.2013, au trecut 6 ani, fără ca reclamantul să 
acţioneze împotriva pârâţilor.  

În ceea ce priveşte norma legală aplicabilă, instanţa a reţinut că în cauză se aplică 
prevederile Decretului nr. 167/1958, în vigoare la momentul încheierii contractului dintre 
părţi şi sub imperiul căruia a început să curgă termenul de prescripţie, în conformitate cu 
prevederile art. 6 alin. 4 din Noul Cod Civil, potrivit cu care prescripţiile începute şi 
neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispoziţiilor legale 
care le-au instituit.  

Prin Decizia nr. 1 din 17 februarie 2014, pronunţată în dosarul nr. 20/2013, Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii şi a statuat că, în interpretarea 
şi aplicarea dispoziţiilor art. 5, art. 201 şi art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi ale art. 6 alin. (4), art. 2.512 şi art. 2.513 
din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, prescripţiile extinctive începute anterior datei de 
1 octombrie 2011, împlinite ori neîmplinite la aceeaşi dată, rămân supuse dispoziţiilor art. 
18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat, astfel încât atât 
instanţele de judecată, din oficiu, cât şi părţile interesate pot invoca excepţia prescripţiei 
extinctive, indiferent de stadiul procesual, chiar în litigii începute după 1 octombrie 2011. 

În cauză, s-a reţinut că, potrivit art. 1 din Decretul 167/1958, dreptul la acţiune având 
un obiect patrimonial se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit 
de lege.  

Ori, conform art. 3 din Decretul nr. 167/1958, termenul general de prescripţie este de 
3 ani, termen aplicabil inclusiv acţiunilor în rezoluţiune. 

În consecinţă, reţinând că termenul de prescripţie a început să curgă de la momentul 
încheierii contractului, 16.01.2007, instanţa a constatat că a fost depăşit termenul de 
prescripţie, prezenta acţiune fiind înregistrată la data de 24.10.2013. 

Faţă de toate considerentele de fapt şi de drept menţionate anterior, instanţa a admis 
excepţia prescripţiei şi, pe cale de consecinţă, a respins acţiunea, ca prescrisă. 

  Împotriva sentinţei a  declarat apel reclamantul D.G.I., solicitând  admiterea 
apelului şi, în principal, anularea sentinţei civile nr. 192/2014 pronunţate de Tribunalul Cluj 
şi trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe, iar în subsidiar, schimbarea în totalitate a 
sentinţei nr. 192/2014, în sensul respingerii excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune, cu 
consecinţa trimiterii cauzei Tribunalului Cluj în vederea soluţionării fondului cauzei. 

 În motivarea  apelului reclamantul a arătat următoarele: 
 Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. 2 Cod procedură civilă, "Obiectul şi limitele 

procesului sunt stabilite prin cererile şi apărările părţilor." 
Prin răspunsul la întâmpinare înregistrat în data de 17 martie 2014, contracarând 

susţinerile paraţilor referitoare la prescripţia dreptului la acţiune, reclamantul a invocat, pe 
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de o parte, împrejurarea că "obligaţia pârâţilor de a transmite dreptul de proprietate asupra 
imobilelor era afectată de o condiţie rezolutorie, respectiv îndeplinirea garanţiilor asumate, 
neîndeplinirea garanţiilor conferind dreptul de a solicita rezoluţiuna contractului,termenul de 
prescripţie începând sa curgă de la momentul neîndeplinirii garanţiilor şi nu de la momentul 
încheierii contractului de vânzare-cumpărare, cum în mod eronat susţin pârâţii."  

Reclamantul a mai invocat incidenţa în speţa de faţă, cu precădere în soluţionarea 
excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune, a dispoziţiilor art. 7 din Decretul nr. 167/1958 . 

Finalmente, răspunzând excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune, a arătat ca: 
"obligaţia asumată de către pârâţi în sensul garantării că terenurile vândute sunt edificabile 
în scop de locuinţă civilă, este o obligaţie de rezultat, iar neîndeplinirea acesteia, astfel cum 
rezulta din Certificatul de urbanism nr. 2390 eliberat la data de 11.07.2011 a dat naştere 
dreptului reclamantului de a solicita rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare. 

 În opinia apelantului, hotărârea s-a dat cu încălcarea dispoziţiilor art. 425 din Codul 
de procedură civilă, ceea ce reprezintă motiv de nulitate a hotărârii pronunţate, astfel cum 
prevăd dispoziţiile art. 425 Cod procedura civila, coroborate cu cele ale art. 480 alin. 2 si 3 
din acelaşi cod. 

 Sentinţa apelată nu îndeplineşte cerinţele prevăzute de art. 425 alin. 1 lit. b)si c), în 
sensul în care nu cuprinde nici analiza apărărilor reclamantului la care a făcut referire 
anterior şi nici motivele de fapt şi de drept pentru care au fost respinse apărările formulate 
de reclamant prin răspunsul la întâmpinare, în solicitarea de respingere a excepţiei 
prescripţiei dreptului la acţiune. 

 Instanţa de fond nu a analizat în mod efectiv şi rezonabil argumentele aduse de 
reclamant în cuprinsul răspunsului la întâmpinare, cu referire la excepţia prescripţiei 
dreptului la acţiune. 

 Procedând astfel, instanţa de fond a încălcat prevederile art. 425 alin. 1 lit. b) si lit. c) 
din Codul de procedură civilă, care impun ca o hotărâre judecătoreasca să cuprindă motivele 
de fapt şi de drept care au formulat convingerea instanţei, cât şi cele pentru care s-au 
înlăturat cererile părţilor şi soluţia asupra tuturor cererilor. 

 Întrucât hotărârea instanţei de fond nu cuprinde o analiză a apărărilor reclamantului 
aduse în sprijinul solicitării de respingere a excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune, 
apreciază că, în realitate, o parte semnificativă a apărărilor nu au fost analizate de instanţa de 
fond, iar hotărârea apelată nu este astfel motivată. 

 Faţă de dispoziţiile imperative ale art. 425 din Codul de procedură civilă, 
nemotivarea hotărârii judecătoreşti este sancţionată de legiuitor, pornind de la obligaţia 
statului de a respecta dreptul părţii la un proces echitabil, drept consacrat de art. 6 paragraful 
1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, text preluat de art. 480 alin. 2 si 3 Cod 
procedură civilă. 

 Chiar dacă ar fi apreciat excepţia prescripţiei dreptului la acţiune ca fiind întemeiată, 
instanţa de fond nu era dispensată de obligaţia legală de a releva punctual motivele de fapt şi 
drept pentru care a înlăturat fiecare din argumentele invocate de reclamant. 

 Ignorarea de către instanţa de fond a argumentelor reclamantului, aduse în sprijinul 
solicitării de respingere a excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune echivalează cu 
nesoluţionarea cauzei în fond şi determină o vătămare, atrăgând incidenţa motivului de 
anulare prevăzut de art. 480 alin. 2 si 3 din Codul de procedură civilă. 

 Instanţa de fond, în mod nelegal a respins cererea în probaţiune,de audiere a 
martorilor - teza probatorie fiind dovedirea împrejurării că pârâţii au făcut demersuri 
concrete pentru schimbarea  destinaţiei terenurilor obiect al contractului de vânzare-
cumpărare, cooptând în acest sens şi alţi proprietari ai terenurilor învecinate, încălcând astfel 
dreptul reclamantului la apărare şi art. 22 Cod proc. civ.. 
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 Reclamantul apreciază că în speţă, dreptul de a cere rezoluţiunea contractului de 
vânzare-cumpărare şi restituirea preţului, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei asumate de 
vânzători, nu este prescris, întrucât raportul obligaţional, raportul de creanţă între reclamant 
si vânzători, s-a născut la data de 11.07.2013, când s-a constatat neîndeplinirea de către 
pârâţi a garanţiilor oferite, şi nu la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. 

Cele anterior relevate sunt susţinute de altfel şi de regula potrivit căreia prescripţia 
începe să curgă de la data când se naşte dreptul la acţiune. 

Data naşterii dreptului la acţiune este data la care dreptul subiectiv civil este încălcat, 
negat sau contestat. Este uşor de acceptat că pân în momentul în care dreptul subiectiv civil 
nu este încălcat, iar titularul primeşte toate „satisfacţiile la care este îndreptăţit" în aceasta 
calitate, nu se poate vorbi de naşterea dreptului la acţiune. Nu exista vreun motiv pentru a se 
obţine, prin constrângere, protecţia statală a dreptului şi nici raţiuni pentru care să fie 
declanşată curgerea prescripţiei. Numai atingerea în orice mod a dreptului subiectiv care 
determina o stare de conflict ce trebuie lămurită în termen cât mai scurt, poate justifica 
intervenţia mecanismului prescripţiei extinctive, care sancţionează pasivitatea ori neglijenţa 
titularului dreptului. 

În acest sens, consideră că sunt lipsite de susţinere juridică concluziile potrivit cărora 
dreptul la acţiunea în rezoluţiuna contractului ar începe să curgă odată cu încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare. 

           Cu privire la obligaţia de garanţie asumată de vânzători prin contractul de 
vânzare-cumpărare, art. IV lit. p,  reclamantul arată că  această obligaţie este în mod 
indubitabil o obligaţie de rezultat. 

 Interesul clasificării acesteia ca obligaţie de rezultat priveşte soluţionarea excepţiei 
prescripţiei dreptului la acţiune pentru încălcarea unei obligaţii de rezultat, câtă vreme pe de 
o parte, în cazul obligaţiilor de rezultat, dacă debitorul nu atinge rezultatul pentru care este 
dator, el este prezumat prin aceasta în culpă, iar pe de altă parte, neproducerea rezultatului 
asumat naşte dreptul la acţiune împotriva celui care s-a obligat sub această condiţie. 

 Prin urmare, obligaţia asumată de către pârâţi în sensul garantării că terenurile 
vândute sunt edificabile în scop de locuinţă civilă este o obligaţie de rezultat, iar 
neîndeplinirea acesteia, astfel cum rezultă din Certificatul de urbanism nr. 2390 eliberat la 
data de 11.07.2013 a dat naştere dreptului reclamantului de a solicita rezoluţiunea 
contractului de vânzare-cumpărare, astfel cum în mod liber au consimţit părţile semnatare 
ale convenţiei de înstrăinare. 

 În opinia  reclamantului apelant, pentru soluţionarea excepţiei prescripţiei dreptului 
la acţiune este irelevantă situaţia juridică a terenului la data încheierii contractului de 
vânzare-cumpărare, deoarece: 

- la punctul nr. 6 din contract părţile au prevăzut că, dacă ulterior încheierii 
contractului, se va dovedi că una dintre garanţiile date de către vânzător a fost incorectă sau 
inexistentă, atunci cumpărătorul are dreptul să ceara rezoluţiunea contractului; 

- clauza inserată la punctul nr. 6 din contract stabileşte fără echivoc faptul că 
momentul verificării corectitudinii garanţiilor este ulterior datei încheierii contractului si nu 
concomitent cu data acestuia; 

- au existat demersuri ulterioare făcute de pârâţi pentru obţinerea unui plan de 
urbanism zonal corespunzător pentru edificarea locuinţelor, iar pârâţii au construit terenuri 
de tenis în anul 2013 pentru terenul învecinat şi au tăiat şi copacii de pe terenul vândut 
reclamantului, însă  la data de 11.07.2013 s-a obţinut Certificatul de urbanism nr. 2390, din 
care rezultă imposibilitatea construirii locuinţelor pe terenul care a făcut obiectul 
contractului; 

- pârâtul T.A. l-a asigurat permanent pe reclamant, ulterior încheierii 
contractului, ca va face demersurile şi că  va obţine aprobările necesare care sa conducă la 
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concluzia că garanţiile acordate sunt corecte, împrejurare pe care o poate dovedi cu 
declaraţiile martorilor a căror audiere a fost solicitată în faţa instanţei de fond, precum şi cu 
desfăşurătorul convorbirilor telefonice; 

- termenul de prescripţie al dreptului la acţiune pentru rezolutiunea 
contractului a început sa curgă de la data de 11.07.2013, respectiv de la data eliberării 
Certificatului de urbanism nr. 2390, act care reprezintă dovada că garanţiile acordate de 
vânzător nu sunt reale si nici corecte. 

 In condiţiile în care, părţile au prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare că 
verificarea corectitudinii garanţiilor se va face la o data ulterioară încheierii contractului şi 
faţă de susţinerile reclamantului potrivit cărora pârâţii au susţinut că fac demersuri pentru 
obţinerea unui certificat de urbanism zonal, demersuri dovedite parţial cu înscrisurile depuse 
la dosar, se impunea ca, mai înainte de soluţionarea excepţiei, să se administreze si celelalte 
probe solicitate de reclamant, inclusiv audierea de martori, conform cerinţelor art. 22 alin. 2 
din Codul de procedura civilă. 

 Este motivul pentru care în apel  reclamantul a  solicitat completarea probaţiunii în 
sensul audierii martorilor I.V.si M.G. 

 Prin întâmpinarea  formulată (f. 17-20), pârâţii intimaţi au solicitat respingerea 
apelului ca nefondat  şi obligarea  apelantului la plata cheltuielilor de  judecată. 

 În motivarea  întâmpinării,  intimaţii au arătat  în esenţă că solicitarea de anulare a 
sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare  nu este  întemeiată, hotărârea  conţinând toate 
cerinţele  legale  prev. de art. 425 alin. 1  lit. b  şi c Cod proc. civ., au fost analizate  
înscrisurile existente  la dosar, iar  probele solicitate  de  către reclamant, au fost  respinse  în 
mod  corect  şi argumentat  - martorii propuşi de reclamant nu cunoşteau alte demersuri 
judiciare efectuate de  pârâţi, decât  cele care rezultau în mod  clar de la dosar, iar  în ce  
priveşte  interogatoriile  solicitate, nu erau pertinente  în soluţionarea cauzei. 

 Instanţa a analizat toate  înscrisurile depuse la dosar şi a  soluţionat  cauza în mod  
legal, arătând  toate  motivele de fapt  şi de  drept incidente  şi decisive în soluţionarea 
cauzei.  

 Referitor  la solicitarea de schimbare a  sentinţei, pârâţii au arătat că nici aceasta nu 
este  fondată, întrucât   instanţa de fond reţinând că este  incidentă excepţia prescripţiei 
dreptului la acţiune, a  soluţionat  cauza corect, în baza dispoziţiilor art. 1  şi 3 din Decretul 
nr. 167/1958, aplicabil în cauză raportat la  prev. art. 6 alin. 2  şi 3  Cod  civil, art. 3, 4, 102 
alin. 1 din Legea nr.  71/2011. 

 Prin răspunsul la  întâmpinare  (f. 27-29), reclamantul apelant a  arătat  că o parte 
din apărările  intimaţilor  sunt străine de litigiu, neîndeplinind cerinţele art. 205 alin. 2  lit. c  
Cod proc. civ. 

 Motivul pentru care a solicitat anularea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare 
îl constituie  împrejurarea  că prima   instanţă nu a avut  în vedere aspectele de fapt  şi de 
drept relevate  prin răspunsul la  întâmpinare, prin care  reclamantul solicita în faţa  primei 
instanţe respingerea  excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune, deşi acestea erau hotărâtoare 
în aprecierea temeiniciei excepţiei prescripţiei. 

 Un alt  motiv  pentru care solicită anularea sentinţei, îl constituie faptul că aceasta  
nu îndeplineşte cerinţele  prev. de art. 425 alin. 1  lit. b şi c Cod proc. civ., prin aceasta  fiind  
încălcat dreptul părţii de a beneficia de  un proces echitabil. 

 Totodată, prima   instanţă i-a  încălcat  reclamantului dreptul la apărare, respingând 
cererile  în probaţiune. 

 Referitor la  solicitarea de schimbare  în totalitate a sentinţei, în sensul respingerii 
excepţiei prescripţiei şi trimiterii cauzei spre rejudecare, reclamantul a arătat  că îşi susţine  
în totalitate motivele expuse în cuprinsul cererii de apel. 
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  Analizând apelul formulat prin prisma motivelor invocate, curtea  constată că 
acesta este nefondat, urmând a fi respins pentru următoarele considerente:  

 Motivul de apel întemeiat  pe dispoziţia art. 425 alin. 1 lit. b şi c  coroborat cu art. 
480 alin. 2 şi 3 Cod proc. civ. – anularea  hotărârii primei instanţe şi trimiterea cauzei spre 
rejudecare, pe  motiv că nu conţine apărările reclamantului faţă de  prescripţia dreptului la 
acţiune invocată de  pârâţi prin întâmpinare, expuse  în conţinutul răspunsului la 
întâmpinare, nu este  în opinia curţii fondat. 

 Excepţia prescripţiei dreptului la acţiune a fost  invocată prin întâmpinarea depusă de  
pârâţi ulterior  primului termen de  judecată, odată cu cererea de repunere  în termenul de  
formulare a întâmpinării (f. 61-67 dosar fond)cerere încuviinţată de instanţa pentru pârâtului 
T.A. (f. 154 dosar fond). 

 Prin răspunsul la  întâmpinare formulat de reclamant (f. 116-121), acesta  şi-a  
exprimat opinia asupra excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune, invocată de  pârâţi ( 
precum şi cu privire la celelalte  aspecte invocate  prin întâmpinare). 

 Este real că instanţa de fond nu a redat în conţinutul considerentelor sentinţei 
susţinerile reclamantului din răspunsul la  întâmpinare.  

 Această omisiune  însă, nu afectează valabilitatea  hotărârii prin prisma prev. art. 480 
alin. 2, 3 Cod proc. civ., întrucât nu există o dispoziţie legală care să sancţioneze cu nulitatea 
o hotărâre  în care  nu se face referire la  susţinerile  părţilor, fiind  suficient  ca din 
conţinutul considerentelor să reiasă că instanţa a  ţinut seama de aceste  susţineri.  

 Or, din conţinutul considerentelor reiese  că  instanţa a  înlăturat implicit apărările  
reclamantului faţă de excepţia prescripţiei dreptului la acţiune invocată de  pârâţi:  

 Apărările privind  faptul că termenul de  prescripţie începe să curgă de la  momentul 
neîndeplinirii garanţiilor, că obligaţia asumată de  pârâţi  în sensul garantării că terenurile  
vândute sunt edificabile în scop de  locuinţă civilă este o obligaţie de rezultat şi cea 
referitoare la  incidenţa în materia  prescripţiei a art. 7 din Decretul nr. 167/1958, au fost  
înlăturate prin  argumentul instanţei în sensul că „nu s-a  prevăzut nici un termen în contract 
şi nici vreo obligaţie în sarcina  vânzătorilor,  în sensul de a  efectua demersurile pentru 
trecerea terenului în intravilan sau pentru schimbarea  destinaţiei, astfel cum susţine 
reclamantul” (f. 14  din decizie). 

 Reţinând  aşadar  că nu s-a  prevăzut  în contract  nici un termen incidenţa art. 7 din 
Decretul nr. 167/1958 este înlăturată,  această dispoziţie făcând  referire  la faptul că 
prescripţia  începe să curgă de la data expirării termenului, or, în absenţa stipulării unui 
termen,  nu se  pune  problema expirării sale. 

 Totodată, reţinându-se  că nu s-a   prevăzut  în contract nicio obligaţie în sarcina  
vânzătorilor nu se pune problema neîndeplinirii de către aceştia a garanţiilor sau problema 
calificării întinderii obligaţiei (reclamantul susţinând  că aceasta a fost  una de rezultat). 

 Prin urmare, chiar  dacă prima   instanţă nu a expus conţinutul răspasului la  
întâmpinare depus de reclamant la  prima   instanţă, din considerentele hotărârii  rezultă că 
susţinerile acestuia nu au fost  ignorate.  

 Prima   instanţă a expus pe larg motivele  pentru care a apreciat  că excepţia 
prescripţiei dreptului la acţiune este  incidentă în cauză, argumentele  aduse combătând 
apărarea  formulată de reclamant faţă de această excepţie. 

 Raportat la ansamblul considerentelor  hotărârii, curtea  constată că aceasta  
întruneşte cerinţele  unei motivări pertinente, răspunzând  totodată exigenţei art. 6 paragraf  
1  din C.E.D.O., sub  aspectul respectării dreptului părţii la un proces echitabil. 

 În plus, curtea reţine că excepţia prescripţiei dreptului la acţiune este de  ordine  
publică, astfel încât putea fi invocată şi din oficiu de   instanţă, în orice stadiu al procesului. 

 Potrivit alin. 3 al art. 480 Cod proc. civ., invocat de reclamant ca şi temei de drept al 
apelului, anularea hotărârii apelate intervine în situaţia necercetării fondului – când prima 
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instanţă, în mod greşit, a soluţionat cauza pe o excepţie – sau judecata a avut loc în lipsa 
părţii care nu a fost legal citată.  

În ceea ce priveşte prima ipoteză, potrivit celor ce se vor arăta în continuare, în 
opinia curţii, excepţia prescripţiei dreptului la acţiune a fost în mod corect reţinută în cauză. 

 Prin urmare, motivele de apel referitoare la nulitatea primei instanţe pentru 
neinserarea în conţinutul considerentelor sentinţei a  cuprinsului răspunsului la  întâmpinare 
formulat de reclamant nu este  fondat, urmând a fi respins. 

 Eventuala incidenţă a celorlalte cazuri de anulare a hotărârii apelate, prev. de art. 480 
alin. 4-6 Cod proc. civ.,  nu se impune a fi analizată, potrivit art. 477 alin. 1, întrucât 
reclamantul a invocat ca temei al anulării sentinţei exclusiv art. alin 2, 3 Cod proc. civ.,  

Nici motivul invocat în  susţinerea  cererii de anulare a sentinţei, întemeiat  pe art. 22 
Cod proc. civ., nu este  fondat, întrucât  instanţa a argumentat motivul respingerii  cererii în 
probaţiune – probaţiunea testimonială a fost apreciată ca  nefiind  utilă, întrucât  martorii 
propuşi nu au cunoştinţă de efectuarea altor demersuri, pentru obţinerea altor acte, în afara 
celor depuse  la dosar.   

 Pe fondul apelului,  curtea  constată că acesta nu este  fondat. 
 Prima  instanţă a statuat în mod  corect că dreptul reclamantului de a  solicita, la  

data de 24.10.2013, rezoluţiunea  contractului de  vânzare-cumpărare încheiat  la data de 
16.01.2007, este  prescris, stabilind  în mod judicios că momentul de  la care a  început să 
curgă termenul de prescripţie este  cel al datei la care  s-a încheiat contratul de  vânzare-
cumpărare. 

 În susţinerea acestei opinii, curtea  constată că obiectul contractului de  vânzare-
cumpărare îl constituie trei suprafeţe distincte de  teren, a  câte  1075  mp, având  destinaţia  
pădure (f. 11  dosar fond). 

 Preţul de cumpărare a fost stabilit  la 161.250 euro, reprezentând un echivalent de 
546.315 lei. 

 Aşadar, încă de  la  momentul încheierii contractului, reclamantul avea sau ar fi 
trebuit să aibă, raportat la  dispoziţiile  legale în materie, reprezentarea faptului că potrivit  
destinaţiei terenului, acesta nu este construibil. 

 Inserarea  în conţinutul  contractului de  vânzare-cumpărare a menţiunii prevăzută de 
art. IV pct. 1  lit. p – „terenurile  sunt edificabile în scop de locuinţă civilă …” – nu este 
susceptibilă să înlăture consecinţa  legală ce decurge din destinaţia terenului obiect al 
contractului – aceea  că, acesta fiind  pădure, nu este  construibil. 

 Contemporan momentului încheierii contractului de  vânzare-cumpărare 
(16.01.2007),  dispoziţia conţinută de art. 71  din OUG nr. 195/2005 - care  interzicea 
schimbarea destinaţiei terenurilor prevăzute  în planurile urbanistice, ca spaţii verzi 
amenajate - era  modificată  prin pct. 28 al Legii nr. 265/2006 -  care  excepta de la această 
interdicţie terenurile   proprietate privată, a căror destinaţie putea fi schimbată numai cu 
respectarea reglementărilor  specifice în vigoare. 

 Prin urmare, la  momentul încheierii contractului de  vânzare-cumpărare reclamantul 
ştia  sau trebuia să ştie  că nu poate  modifica destinaţia  terenului obiect al contractului de 
vânzare-cumpărare decât cu respectarea reglementărilor specifice  în vigoare, altfel clauza  
inserată  la  art. IV pct. 1 lit. p nu poate fi îndeplinită. 

 Nu s-a făcut dovada eventualelor demersuri de schimbare a destinaţiei terenului 
obiect al contractului de vânzare-cumpărare, cu respectarea reglementărilor  specifice în 
vigoare, imediat după perfectarea contractului. 

  Ulterior, la 22.10.2007, art. 71 din OUG nr. 195/2005 a  suferit o nouă 
modificare, adusă prin  pct. 1 al OUG nr. 114/2007, care a reintrodus interdicţia schimbării 
destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi, indiferent de regimul juridic al acestora.  
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 Raportat la  momentul încheierii contractului de  vânzare-cumpărare şi la normele 
legale  incidente  în materie la acel moment, reclamantul avea  posibilitatea să întreprindă 
demersurile legale, în baza  alin. 2 a art. 71, astfel cum acesta a fost  modificat  prin pct. 28 
al Legii nr. 265/2006. 

 Pasivitatea reclamantului în a întreprinde aceste  demersuri, coroborată cu 
reintroducerea  interdicţiei schimbării destinaţiei terenurilor, instituită prin OUG nr. 
114/2007, are ca  şi consecinţă prescripţia dreptului la acţiune în a  solicita rezoluţiunea  
contractului de  vânzare-cumpărare, termenul începând  să curgă de  la data încheierii 
contractului de  vânzare-cumpărare. 

 Chiar  şi în ipoteza  în care s-ar aprecia  că termenul de  prescripţie  începe să curgă 
de la data intrării în vigoare la OUG nr. 114/2007 – 22.10.2007 –  actul normativ care 
reinstituie interdicţia imperativă de schimbare a destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii 
verzi, acţiunea reclamantului, înregistrată la 24.10.2013 este  prescrisă. Raportat la 
dispoziţiile art. 3 din Decretul nr. 167/1958, coroborat cu art. 101 alin. 3 Cod proc. civ. 
vechi (aplicabil la stabilirea termenului statornicit  pe ani, raportat la data încheierii 
contractului de  vânzare-cumpărare), termenul de  prescripţie  în acest  caz s-ar fi împlinit  la 
22.10.2010. 

 Raportat însă la cele arătate, curtea  constată că în mod corect  prima   instanţă a 
apreciat  că data de la care  începe  să curgă termenul de  prescripţie  în cauză este cea a 
încheierii contractului de  vânzare-cumpărare – 16.01.007, tot  corectă fiind  şi concluzia – 
aceea că acţiunea reclamantului este  prescrisă, fiind respinsă ca atare. 

 Pentru toate aceste  considerente, văzând  şi  dispoziţiile  art. 480 alin. 1  Cod proc. 
civ., curtea va respinge apelul. 

 În ceea ce priveşte solicitarea intimatului T.A. de  obligare a apelantului la  plata 
cheltuielilor de  judecată, aceasta va fi respinsă.  

Potrivit chitanţei depusă în dovedirea acestor  cheltuieli (f. 37, 37/a), onorariul a fost 
achitat  la data de 28.02.2014, fără a se specifica dacă reprezintă contravaloarea asistenţei 
juridice pentru toate  fazele procesuale, iar în acest caz, menţionat cât  anume pentru fiecare  
fază.  

 În faţa  primei instanţe intimaţii au solicitat obligarea reclamantului la  plata 
cheltuielilor de  judecată, însă nu au făcut  dovada acestora, în condiţiile legii, iar prima  
instanţă, în aceste condiţii, nu s-a pronunţat asupra acestora. 

 Reclamanţii nu au declarat apel pe motivul neacordării cheltuielilor de  judecată în 
faţa  primei instanţe. 

 Hotărârea  primei instanţe s-a  pronunţat  la data de  04.04.2014, adică anterior  datei 
achitării onorariului, operând  prezumţia că acesta s-a  plătit  pentru activitatea desfăşurată 
de avocat la  fond. 

 În condiţiile  în care, în faţa  primei instanţe nu s-a  făcut  dovada cheltuielilor de  
judecată în condiţiile art. 452  Cod proc. civ.,  reclamanţii nu au declarat apel pe  motivul 
neacordării acestor  cheltuieli, chitanţa ce atestă plata onorariului avocaţial este  datată 
anterior pronunţării hotărârii primei instanţe,  iar în apel nu s-a  făcut dovada achitării unui 
onorariu după data de 01.09.2014 – data promovării apelului -  în lipsa unei dovezi certe că 
suma de 4500 lei a fost achitată de  către  pârâţi atât  pentru fond, cât  şi pentru căile de atac, 
cu menţionarea defalcată a sumelor, pentru fiecare fază procesuală, în temeiul art. 452 Cod 
proc. civ., curtea va respinge cererea de obligare a apelantului la plata cheltuielilor de 
judecată. 

 Raportat la valoarea obiectului litigiului - 161.250 euro, reprezentând un echivalent 
de 546.315 lei – văzând şi dispoziţia  art. 483 alin. 2 Cod proc. civ., Curtea respinge ca 
nefondat apelul declarat de reclamant împotriva sentinţei civile nr. 192 din 04.04.2012 a 
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Tribunalului Cluj, pe care o menţine şi respinge cererea de obligare a apelantului la plata 
cheltuielilor de judecată. 

 

Clauză penală. Rezoluţionea antecontractului de vânzare-cumpărare. 
Inadmisibilitatea cumulării executării în natură, cu clauza penală stipulată numai 

pentru întârzierea la executare 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1005 din 29 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 210 din 14 aprilie 2014 a Tribunalului Cluj, s-a admis în 

parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul S.I.G., împotriva pârâtei 
P.C.M. şi în consecinţă, s-a dispus rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare 
atestat de avocatul C.G. cu încheierea nr. 6 din 28.08.2012 şi s-a dispus repunerea părţilor în 
situaţia anterioară, prin obligarea pârâtei la restituirea în favoarea reclamantului a sumei de 
47.000 euro în echivalent în lei la cursul BNR din ziua plăţii, cu dobânda legală calculată de 
la data înregistrării acţiunii şi până la plata efectivă, precum şi 5.794 lei cheltuieli de 
judecată. 

 Au fost respinse restul pretenţiilor. 
 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin antecontractul de vânzare-

cumpărare atestat de avocatul C.G. cu încheierea nr. 6 din 28.08.2012, pârâta P.C.M., a 
promis să îi vândă reclamantului S.I.G. în formă autentică, următoarele imobile situate în 
Cluj-Napoca: terenul situat în Cluj-Napoca, jud. Cluj, înscris în Cf nr. 267609 a 
municipiului Cluj-Napoca (provenită din conversia pe hârtie a Cf nr. 173028 Cluj) cu nr. 
cad 13965/8 în suprafaţă de 590 mp; terenul situat în Cluj-Napoca, jud. Cluj, înscris în Cf 
nr.267970 a municipiului Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 173029 
Cluj-Napoca) cu nr. cad 13965/9 în suprafaţă de 639 mp; terenul situat în Cluj-Napoca, jud. 
Cluj, înscris în Cf nr. 267604 a municipiului Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe 
hârtie a CF nr. 173030 a municipiului Cluj-Napoca) cu nr. cad 13965/10 în suprafaţă de 590 
mp; cota de 241,98/2010 - a parte din întregul teren situat în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj 
înscris în Cf nr. 267679 a municipiului Cluj-Napoca (provenită din conversia pe hârtie a Cf 
nr. 173021 a municipiului Cluj-Napoca) cu nr. cad 13965/1 având categoria de folosinţă 
livadă, în suprafaţă totală de 2010 mp. 

Preţul total stabilit pentru achiziţionarea acestor imobile, a fost în sumă de 47.000 
Euro, ce urma să fie achitat de către cumpărător în tranşe lunare, conform convenţiei 
părţilor, astfel: suma de 15.000 euro la 31 iulie 2012, 500 euro la 31 august 2012, 5000 euro 
la 30 septembrie 2012, 5000 euro la 31 octombrie 2012, suma de 500 euro la 31 ianuarie 
2013, suma de 2000 euro la 28 februarie 2013 

Instanţa de fond a reţinut că pe spatele antecontractului au fost cuprinse următoarele 
menţiuni semnate personal de promitenta vânzătoare: „Am primit 5000 euro astăzi 
05.12.2012”… Până la data de 01.12.2012 s-a achitat conform graficului atât prin bancă cât 
şi în numerar…Achitat inclusiv luna februarie 28.03.2013”. 

Pârâta a pretins că în realitate, făcând calculul, a constatat că reclamantul nu a achitat 
până în prezent rata pentru lunile decembrie 2012 şi ianuarie 2013, iar obligaţia 
reclamantului nefiind executată integral şi neavând certitudinea executării ei, a înţeles să se 
prevaleze de excepţia de neexecutare a contractului. 

S-a mai apreciat ca fiind neîntemeiate susţinerile pârâtei, căci menţiunile inserate pe 
spatele convenţiei duc la concluzia recunoaşterii de către aceasta a plăţii preţului de către 
cumpărător, potrivit graficului. Dacă situaţia ar fi astfel cum o prezintă reclamanta, nu ar fi 
de înţeles din ce motiv suma achitată la data de 28.03.2013 s-ar fi imputat asupra ratei din 
februarie 2013, şi nu asupra ratei restante din decembrie 2012 sau ianuarie 2013. 
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De asemenea, nu şi-a găsit explicaţie lipsa de reacţie a pârâtei la notificarea 
reclamantului, în care acesta a pretins plata integrală a preţului. Or, dacă acesta ar fi fost 
restant cu 10.000 euro, reacţia firească a oricărui om ar fi fost aceea de a se prezenta la data 
precizată în notificare şi de a arăta obiecţia sa referitoare la neplata integrală a preţului, 
împrejurare care îi justifica refuzul de a se prezenta la notar. 

Prin urmare, s-a apreciat că s-a făcut dovada plăţii integrale a preţului stipulat în 
contract la data de 28.03.2013.  

Potrivit clauzei contractuale, promitenta-vânzătoare s-a obligat ca în termen de 30 de 
zile de la plata ultimei rate de către promitentul-cumpărător, să se prezinte la notar în 
vederea încheierii în formă autentică a contractului de vânzare cumpărare, iar în caz contrar 
să plătească dublul sumei încasate.  

În cursul lunii septembrie 2013, reclamantul a notificat pârâta prin intermediul 
executorului judecătoresc, să se prezinte în faţa notarului public în data de 27.09.2013, 
pentru a se perfecta contractul de vânzare în formă autentică, aşa cum rezultă din înscrisurile 
depuse la filele 10-11 dosar. 

La data la care a fost notificată, pârâta nu a înţeles să se prezinte la notar, după cum 
rezultă din încheierea de certificare de fapt nr. 23 din data de 27 septembrie 2013, emisă de 
notarul public C.M., contractul de vânzare în formă autentică nu s-a putut perfecta deoarece 
pârâta nu s-a prezentat în vederea încheierii contractului (f. 12). Cert este faptul că pârâta nu 
şi-a îndeplinit în mod culpabil obligaţiile contractuale asumate. 

Prin contractul încheiat, pârâta s-a obligat ca până la semnarea contractului în formă 
autentică în faţa notarului, să radieze orice ipotecă înscrisă în cărţile funciare, astfel încât 
acestea să fie libere de orice sarcini.  

 Din copia cărţilor funciare depuse la dosar (filele 13-17), rezultă că imobilele sunt în 
continuare grevate de sarcini: 

 În temeiul art. 1549 alin. (1) NCC, dacă nu se cere executarea silită a obligaţiilor 
contractuale, creditorul are dreptul la rezoluţiunea contractului, precum şi la daune interese, 
dacă i se cuvin. De asemenea, potrivit art. 1672 NCC obligaţiile principale ale vânzătorului 
sunt: să transmită proprietatea bunului sau, după caz, dreptul vândut, să predea bunul, să îl 
garanteze pe cumpărător contra evicţiunii şi viciilor bunului. 

Ca atare, neîndeplinirea în mod culpabil de către pârâtă în calitate de vânzătoare, a 
obligaţiilor asumate prin contract, respectiv obligaţia de a radia toate sarcinile şi interdicţiile 
care grevează imobilele, de a transmite dreptul de proprietate cumpărătorului, şi de a preda 
imobilele, reprezintă o neîndeplinire a obligaţiilor contractuale esenţiale, care justifică 
pretenţia reclamantului la rezoluţiune. Aşa cum prevede art. 1548 NCC, culpa debitorului 
unei obligaţii contractuale se prezumă prin simplul fapt al neexecutării, astfel încât culpa 
pârâtei raportat la obiectul prezentei acţiuni nu poate fi contestată. 

Efectele rezoluţiunii judiciare sunt repunerea părţilor în situaţia anterioară, pârâta 
fiind obligată potrivit art. 1554 alin. (1) NCC să restituie celeilalte părţi prestaţiile primite, 
astfel încât consideră că este întemeiată cererea de obligare a pârâtei la restituirea în 
favoarea reclamantului a sumei de 47.000 Euro reprezentând preţul achitat de cumpărător. 

 În ceea ce priveşte petitul al doilea, de obligare a pârâtei de 94.000 Euro în temeiul 
clauzei inserată în antecontract, a fost apreciat ca neîntemeiat. Cu privire la acesta, s-a avut 
în vedere că promitenta-vânzătoare s-a obligat ca în termen de 30 de zile de la plata 
ultimelor rate de către promitentul-cumpărător, să se prezinte la notar în vederea încheierii 
în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare, în caz contrar, s-a obligat să 
plătească dublul sumei încasate. 

 Această clauză reprezintă în mod evident o modalitate de executare în echivalent a 
obligaţiei contractuale, ce îşi găseşte reglementarea legală în secţiunea referitoare la 
Executarea prin echivalent a obligaţiilor, din N.C.C.  
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 Reclamanta a optat însă pentru rezoluţiunea convenţiei şi repunerea părţilor în 
situaţia a anterioară, situaţie care este incompatibilă cu executarea obligaţiei contractuale 
prin echivalent, şi care este specifică situaţiei de menţinere în fiinţă a convenţiei. 
Incompatibilitatea rezultă în opinia instanţei din cuprinsul art. 1516 N.C.C. Aşadar, un 
contract nu poate fi tratat ca desfiinţat, dar şi ca menţinut în fiinţă în acelaşi timp. 

 Din acest considerent, petitul referitor la plata sumei de 94.000 Euro, reprezentând 
dublul sumei încasate de promitenta vânzătoare, este neîntemeiat. 

 Pretenţia reclamantei la dobânda legală calculată de la data înregistrării acţiunii şi 
până la plata efectivă este întemeiată în temeiul dispoziţiilor art. 2 din O.U.G. nr. 13/2011, 
motiv pentru care a fost admisă. 

 În temeiul art. 453 C. proc. civ. instanţa a dispus obligarea pârâtei la plata sumei de 
5794 cheltuieli de judecată, reprezentând taxa de timbru şi onorariul avocaţial calculate 
proporţional cu pretenţiile admise. 

 Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul S.I.G., solicitând schimbarea în 
parte a acţiunii reclamantului împotriva pârâtei şi în consecinţă: rezoluţiunea 
antecontractului de vânzare-cumpărare atestat de avocatul C.G. cu încheierea nr. 6 din 
28.08.2012 şi în consecinţă, repunerea părţilor în situaţia anterioară prin obligarea pârâtei la 
restituirea în favoarea reclamantului a sumei de 47.000 euro în echivalent în lei la cursul 
BNR din ziua plăţii; obligarea pârâtei la plata sumei de 94.000 euro în echivalent în lei la 
cursul BNR din ziua plăţii cu titlu de daune pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiilor 
contractuale, în baza clauzei penale din cuprinsul contractului; obligarea pârâtei la plata 
dobânzii legale calculate asupra întregului debit datorat începând cu data formulării cererii 
şi până la plata efectivă, cu cheltuieli de judecată în întregime la fond şi în apel. 

 În motivarea apelului, reclamantul a criticat sentinţa sub aspectul soluţionării cererii 
de obligare a pârâtei la plata sumei de 94.000 euro stabilită prin clauza penală din 
antecontract. Instanţa a interpretat greşit dispoziţiile art. 1516 Cod civil, care prevăd că 
atunci când fără justificare, debitorul nu îşi execută obligaţia şi se află în întârziere, 
creditorul poate, la alegerea sa şi fără a pierde dreptul la daune-interese, dacă i se cuvin să 
obţină, dacă obligaţia este contractuală, rezoluţiunea sau rezilierea contractului, ori, după 
caz, reducerea propriei obligaţiei corelative. 

 Potrivit art. 1548 Cod civil, debitorul unei obligaţii contractuale se prezumă prin 
simplul fapt al neexecutării, astfel că nu poate fi contestată culpa pârâtei, raportat la obiectul 
acţiunii. Părţile au inserat în contract o clauză penală care stabileşte că promitenta-
vânzătoare s-a obligat ca în termen de 30 de zile de la data ultimei rate de către promitentul-
cumpărător, să se prezinte la notar în vederea încheierii în formă autentică a contractului de 
vânzare-cumpărare, iar în caz contrar să plătească dublul sumei încasate, adică 94.000 euro. 

 La rândul său, art. 1538 Cod civil prevede că clauza penală este aceea prin care 
părţile stipulează că debitorul se obligă la o anumită prestaţie în cazul neexecutării obligaţiei 
principale, iar creditorul poate cere executarea clauzei penale fără a fi ţinut să dovedească 
vreun prejudiciu. Dispoziţiile legale aplicabile, reglementează regimul juridic al clauzei 
penale al cărei scop este de a stabili anticipat echivalentul prejudiciului suferit de creditor ca 
urmare a executării necorespunzătoare, cu întârziere, sau a neexecutării obligaţiei 
contractuale. 

 Clauza contractuală are un caracter accesoriu, ceea ce determină independenţa 
convenţiei în care a fost stipulată, de eventuala nevalabilitate a clauzei penale, de 
valabilitatea convenţiei principale. Conform art. 1540 alin.(1) Cod civil, nulitatea clauzei 
penale nu atrage nulitatea obligaţiei principale, însă nulitatea obligaţiei principale o atrage şi 
pe aceea a clauzei penale. Prin excepţie, stingerea obligaţiilor prin rezoluţiune sau reziliere, 
nu va duce la stingerea efectelor clauzei penale prevăzute pentru neexecutare. 
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 Conform art. 1516 Cod civil, pe care şi-a întemeiat instanţa modul de soluţionare a 
acestui capăt de cerere al reclamantului, creditorul are alegerea de a cere executarea silită a 
obligaţiei, sau să ceară rezoluţiunea, dar fără a pierde dreptul la daune-interese. Desfiinţarea 
contractului nu exclude plata daunelor-interese pentru neexecutare, acestea fiind stabilite 
prin clauza din contract, iar prin clauza penală părţile au înţeles să stabilească anticipat 
prejudiciul suferit de creditor. Ca practică judiciară, s-a invocat decizia civilă nr. 1215/2002 
a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a V-a comercială şi sentinţa civilă nr. 1460/2012 a 
Tribunalului Specializat Cluj. 

 În mod greşit a reţinut prima instanţă că dacă reclamantul a optat pentru rezoluţiunea 
convenţiei, nu poate obţine executarea prin echivalent, dar reclamantul a optat pentru 
rezoluţiunea convenţiei şi pentru plata daunelor stabilite prin clauza penală din contract şi nu 
pentru executare prin echivalent, instanţa de fond făcând o interpretare greşită. 

 În mod nelegal instanţa de fond a respins solicitarea reclamantului de obligare a 
pârâtei la plata sumei de 94.000 euro. 

 Intimata P.C.M. prin întâmpinare depusă la dosar filele 21-23, a solicitat respingerea 
apelului şi obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecată în apel. 

 În motivare, intimata a arătat că apelantul nu a afirmat niciodată şi nu a dovedit în 
vreun fel că i-ar fi achitat integral preţul terenului. 

 În mod corect prima instanţă a concluzionat că un contract nu poate fi tratat ca 
desfiinţat dar şi menţinut în fiinţă în acelaşi timp prin clauza penală, art. 1538 alin. (2) Cod 
civil, prevăzând că în caz de neexecutare, creditorul poate cere fie executarea silită în natură, 
fie clauza penală. 

 Solicitând rezoluţiunea şi repunerea părţilor în situaţia anterioară semnării 
contractului, este firesc ca din moment ce obligaţia principală s-a desfiinţat prin voinţa 
creditorului, să se desfiinţeze şi clauza penală. 

 Apelantul a depus răspuns la dosar întâmpinare filele 46-47 şi note de şedinţă filele 
55-57. 

 Examinând apelul prin prisma motivelor invocate, Curtea reţine următoarele: 
 Prin antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat la data de 28.08.2012, promitenta-

vânzătoare P.C.M., a promis că îi va vinde promitentului-cumpărător S.I.G., terenul în 
suprafaţă de 1.020 mp situat în Cluj-Napoca, pentru preţul de 47.000 euro. 

 În acest antecontract, părţile au stipulat următoarea clauză: „Subscrisa promitentă-
vânzătoare mă oblig ca în termen de 30 de zile de la data ultimei rate de către promitentul-
cumpărător, să mă prezint la notar în vederea încheierii în formă autentică a contractului de 
vânzare-cumpărare, în caz contrar mă oblig să plătesc dublul sumei încasate”. 

 Tribunalul a admis în parte acţiunea reclamantului şi în consecinţă, a dispus 
rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat între părţi, cu repunerea 
părţilor în situaţia anterioară, prin restituirea sumei de 47.000 euro, cu dobânda legală. 

 În motivarea hotărârii sale, tribunalul a reţinut că reclamantul i-a achitat pârâtei 
preţul integral al terenului, contrar susţinerilor pârâtei care a afirmat că promitentul-
cumpărător nu i-a plătit o diferenţă de 10.000 euro, dar cu toate acestea, pârâta nu a atacat 
sentinţa. 

 Promitentul-cumpărător prin notificarea nr. 381 din 17.09.2013, transmisă prin 
executorul judecătoresc C.M.R., a notificat-o pe promitenta-vânzătoare să se prezinte în data 
de 27.09.2013 la Biroul Notarilor Publici Asociaţi G.H.T., C.M., C.B., din Cluj-Napoca, str. 
R. nr. 5, în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică. 

 Întrucât promitenta-vânzătoare nu s-a prezentat la locul şi în data transmise prin 
notificare, notarul public C.M. prin încheierea nr. 23 din 27 septembrie 2013, a constatat că 
promitenta-cumpărătoare nu s-a prezentat în vederea încheierii contractului de vânzare-
cumpărare în formă autentică. 
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 Potrivit art. 1358 alin.(1) Cod civil, clauza penală este aceea prin care părţile 
stipulează că debitorul se obligă la o anumită prestaţie în cazul neexecutării obligaţiei 
principale. 

 Principala obligaţie ce îi revenea promitentei-vânzătoare, era aceea de a-i vinde 
promitentului-cumpărător terenul în litigiu, prin încheierea contractului de vânzare-
cumpărare în formă autentică, pentru preţul de 47.000 de euro. 

 Corespunde realităţii că promitenta-vânzătoare nu s-a prezentat în data de 27 
septembrie la notarul public în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare în 
formă autentică, dar reclamantul putea solicita executarea în natură a convenţiei, însă prin 
introducerea cererii de chemare în judecată, rezultă că promitentul-cumpărător a luat 
opţiunea de a solicita rezoluţiunea antecontractului şi solicitarea de despăgubiri. 

 Dacă obligaţia promitentei-vânzătoare a fost de transmitere a dreptului de 
proprietate, obligaţia promitentului-cumpărător a fost de a cumpăra terenul, obligaţii ce se 
pot îndeplini şi în prezent, situaţie în care promitentul-cumpărător nu are opţiunea între a 
executa silit antecontractul de vânzare-cumpărare în natură, sau a cere executarea clauzei 
penale. 

 Altfel, ar însemna ca pe cale ocolită, să i se permită reclamantului o îmbogăţire fără 
just temei, în daune pârâtei, câtă vreme scopul antecontractului de vânzare-cumpărare poate 
fi dus la îndeplinire. 

 Atunci când clauza este valabilă, creditorul poate opta între a cere executarea 
obligaţiei principale, dacă aceasta este posibilă, sau executarea clauzei penale. Existenţa 
clauzei penale, nu-l împiedică însă pe creditor în cazul neexecutării în natură a obligaţiei 
principale, să ceară rezoluţiunea sau rezilierea contractului, dar creditorul nu poate cumula 
executarea în natură cu clauza penală, a fost stipulată numai pentru întârzierea în executare. 

 Solidarismul contractual presupune echilibru, bună-credinţă, prudenţă şi 
proporţionalitate, situaţie în care aşa-numita lege a părţilor care este convenţia, în prezenţa 
unui dezechilibru contractual, nu poate fi privită ca o regulă intangibilă care să impună a fi 
respectată în pofida oricăror realităţi. 

 Antecontractul de vânzare-cumpărare s-a încheiat între părţi la data de 28.08.2012, 
iar dreptul de ipotecă asupra imobilului pentru suma de 52.800 euro, dobânzi, comisioane şi 
alte costuri a fost intabulat în cartea funciară asupra terenului în favoarea Băncii 
Transilvania-Sucursala Cluj, la data de 17.02.2012. 

 Pentru aceste considerente, în temeiul art. 480 alin.(1) C.pr.civ., se va respinge 
apelul reclamantului împotriva sentinţei tribunalului. 

 În baza art. 453 alin.(1) C.pr.civ., apelantul aflat în culpă procesuală va fi obligat să 
îi plătească intimatei cheltuieli de judecată în apel, în sumă de 5.000 lei, reprezentând 
onorariu de avocat. 

 

Rezoluţiune antecontract de vânzare-cumpărare  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1141 din 24  septembrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 1287/2013 din 13.06.2013 pronunţată de Judecătoria Vişeu de 

Sus în dosarul nr. ../336/2012 s-a admis acţiunea civilă intentată de reclamantul O.I. 
împotriva pârâtelor Z.A. şi V.G.. S-a admis în parte cererea reconvenţională formulată de 
pârâta reclamantă reconvenţional Z.A. şi s-a dispus rezoluţiunea contractului de vânzare-
cumpărare sub semnătură privată din 15.08.2008. A fost obligată  pârâta Z.A. să-i restituie 
reclamantului suma de 19.000 euro (nouăsprezece mii euro) achitată pârâtei Z.A. de către 
reclamant, la data încheierii contractului. A fost obligată pârâta Z.A. să plătească 
reclamantului dobânda legală la suma de mai sus, ce se va calcula începând cu data 
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rămânerii irevocabile a prezentei sentinţe, până la plata achitării integrale a sumei de 19.000 
euro. S-a respins petitul reconvenţional privind obligarea reclamantului să-i plătească daune 
interese de 19.000 euro, reprezentând prejudiciul pârâtei reclamant reconvenţional. A fost 
obligată pârâta Z.A. să-i plătească reclamantului suma de 6100 lei cheltuieli de judecată. 

Prin decizia civilă nr. 107/A din 7 martie 2014 pronunţată de Tribunalul Maramureş 
în dosarul nr. ../336/2012 s-a admis în parte apelul declarat de apelanta Z.A. în 
contradictoriu cu intimatul O.I., împotriva sentinţei civile nr. 1287/2013 din 13.06.2013, 
pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus în dosarul nr. ../336/2012, care a fost schimbată în 
parte astfel: 

S-a respins acţiunea formulată de reclamantul O.I. în contradictoriu cu pârâtele Z.A. 
şi V.G.. 

S-a admis în parte cererea reconvenţională formulată de pârâta Z.A.. 
S-a rezoluţionat antecontractul încheiat între părţi la data de 15.08.2008, din culpa 

reclamantului-pârât O.I.. 
S-a respins capătul de cerere vizând obligarea reclamantului pârât reconvenţional la 

plata de daune interese în favoarea pârâtei-reclamante Z.A.. 
Reclamantul O.I. a fost obligat să achite pârâtei-reclamante Z.A. suma de 1655,5 lei 

cheltuieli de judecată. 
S-au compensat cheltuielile de judecată în apel până la concurenţa sumei de 1000 lei 

şi a fost obligat intimatul O.I. să achite apelantei Z.A. suma de 933 lei, cheltuieli de judecată 
parţiale în apel. 

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut că prin acţiunea principală cu a cărei 
soluţionare a investit prima instanţă, reclamantul O.I. a solicitat a se dispune rezoluţiunea 
contractului de vânzare-cumpărare sub semnătură privată încheiat la data de 15.08.2008 
între el şi pârâtă pentru un imobil de natură teren în suprafaţă de 1200 mp situat pe strada T. 
nr. 9 din oraşul Vişeu de Sus, obligarea pârâtei să-i restituie suma de 19.000 Euro achitaţi cu 
titlu de avans la data de 15.08.2008, obligarea pârâtei la plata dobânzii legale de la data 
rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti şi până la achitarea în întregime a sumei de 
19.000 Euro, cu cheltuieli de judecată. Ca temei de drept, reclamantul a invocat prevederile 
art. 1549, 1550, 1554 Cod civil, art. 1020 Cod civil vechi. 

La rândul său, pârâta Z.A. a solicitat pe calea cererii recovenţionale a se dispune 
rezoluţiunea contractului încheiat între părţi la data de 15.08.2008 din culpa reclamantului 
O.I., având în vedere faptul că acesta nu şi-a respectat obligaţiile contractuale scadente, 
obligarea reclamantului pârât reconvenţional la plata daunelor interese în cuantum de 19.000 
Euro echivalentul a 85.500 lei, reprezentând prejudiciul suferit de către pârâta-reclamantă 
reconvenţional. 

Materialul probator a relevat că părţile, prin mandatari (mama pârâtei, S.A., respectiv 
martorul C.G.), au încheiat actul sub semnătură privată denumit contract de vânzare-
cumpărare, în data de 15.08.2008, prin care Z.A. a promis lui O.I. vânzarea terenului situat 
în strada T. nr. 9, pe care sunt construite două imobile şi anexe gospodăreşti, teren în 
suprafaţă de 12 ari (1200 mp) preţ de vânzare de 38.000 euro, din care a fost achitată suma 
de 19.000 euro, diferenţa urmând a se primi în luna august 2009. 

În CF nr. 52674 Vişeu de Sus (nr. vechi 7287), pârâta Z.A. era proprietară tabulară 
asupra unei suprafeţe de 371 mp teren, identificat cu nr. topo 8/3, pe care era edificată casa. 
De asemenea, pârâta era proprietară şi asupra terenului în suprafaţă de 371 mp, înscris în CF 
nr. 52675 Vişeu de Sus (nr. vechi 7286), identificat cu nr. topo 8/2, pe care era de asemenea 
edificată casă. 

Din depoziţia martorei K.A., audiată de prima instanţă, a rezultat că aceasta i-a 
telefonat lui C.G. (mandatarul reclamantului) pentru a-i comunica faptul că există o 
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diferenţă de suprafaţă între cea trecută în contract şi cea din acte, dar i s-a răspuns că terenul 
le convine cum este. 

Din depoziţia martorului C.G., semnatar al actului sub semnătură privată pentru 
reclamant, a rezultat că în data de 15.08.2008 s-a deplasat împreună cu reclamantul la teren, 
au văzut terenul şi casele, după care s-a plătit avansul de 19.000 euro. Martorul a relevat că 
părţile s-ar fi înţeles cu privire la preţ, în sensul că arul de teren a fost stabilit la 3000 E, iar 
cele două case la 2000 E, abia după circa trei ani fiind adus un expert topograf care a 
măsurat terenul. 

Întrucât în contractul încheiat nu s-a inserat o atare modalitate de stabilire a preţului 
(pe unitate de măsură) şi depoziţia martorului, semnatar de altfel al actului, nu se 
coroborează cu alte probe, instanţa a apreciat că în realitate înţelegerea părţilor a avut ca 
obiect terenul cu supraedificatele, astfel cum a fost acesta arătat reclamantului O.I. (aspect 
de altfel relatat de acelaşi martor), iar preţul a fost stabilit global, pentru bunurile pentru care 
s-a realizat acordul de voinţe. 

Cu alte cuvinte, părţile prin mandatarii lor s-au înţeles asupra vânzării-cumpărării 
suprafeţei de teren arătate reclamantului (niciuna dintre acestea nesusţinând că limitele 
parcelei ar fi fost modificate ulterior realizării acordului de voinţă), iar preţul a fost stabilit 
pentru bunuri, în mod global. 

Excepţia prematurităţii cererii, invocată de pârâta-apelantă sub această formă, nu a 
putut fi primită, în condiţiile în care punerea în întârziere operează valabil şi prin 
introducerea cererii de chemare în judecată, ipoteza din speţă. 

De asemenea, împrejurarea că actul de vânzare-cumpărare din 15.08.2008 nu a fost 
semnat personal de părţile contractante, nu este de natură a-l lipsi de funcţia ad-
probationem, pentru mai multe considerente: 

În primul rând, prevederile art. 1191 Cod civil (1864) au caracter de ordine privată, 
părţile putând deroga de la dovedirea exclusiv prin înscrisuri a actelor juridice vizate de 
textul legal. În speţă este în discuţie un antecontract de vânzare cumpărare imobiliar, 
calificare juridică acceptată de părţi. 

Apoi, nicinuna dintre părţi nu a dezavuat mandatul acordat semnatarilor actului 
(unchiul reclamantului respectiv mama pârâtei) în sensul că aceştia nu au avut putere de 
reprezentare, dimpotrivă, au solicitat fiecare aplicarea sancţiunii rezoluţiunii, ceea ce 
presupune preexistenţa unui act juridic, negotium iuris, valabil încheiat. 

Chiar reclamantul, prin reprezentant convenţional avocat, a solicitat a se rezoluţiona 
contractul, chiar dacă a făcut unele referiri la inducerea sa în eroare în ce priveşte suprafaţa, 
susţinere ce excede instituţiei juridice a rezoluţiunii conform art. 1020-1021 Cod civil 
(1864). 

Pârâta s-a referit la necesitatea existenţei unui mandat special, dar a predat bunurile 
reclamantului, a încasat avansul şi a acceptat în anul 2010 restituirea imobilelor, solicitând 
pe cale reconvenţională aplicarea sancţiunii rezoluţiunii, nu a altei sancţiuni juridice. De 
asemenea, în anii 2009-2011 părţile au încercat o negociere a clauzelor contractuale, 
atitudine incompatibilă cu nerecunoaşterea convenţiei iniţial încheiate. 

În materia vânzării-cumpărării perfecte, dispoziţiile art. 1329 Cod civil 1864 
stabilesc o serie de reguli pentru ipoteza în care întinderea bunului vândut este, după 
măsurători, mai mică decât cea stipulată în contract. În caz de întindere lipsă peste a 20 a 
parte din preţ, cumpărătorul nu poate cere completarea terenului sau rezoluţiunea 
contractului. 

În privinţa antecontractului de vânzare-cumpărare aceste reguli nu mai au 
aplicabilitate deoarece promitentul-vânzător trebuie să fie proprietarul bunului vândut la 
momentul la care se pune problema perfectării actului în forma autentică, moment pe care 
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reclamantul nu l-a mai materializat, neconvocând pe pârâtă la notar şi optând pentru 
rezoluţiunea antecontractului. 

Pretinsa eroare în care s-ar fi aflat reclamantul la momentul contractării nu a atras 
rezoluţiunea antecontractului încheiat, această sancţiune presupunând neîndeplinirea 
culpabilă de către una dintre părţile contractante, a obligaţiilor care îi revin, constituind o 
cauză posterioară încheierii valabile actului. 

Culpa pârâtei aptă să atragă rezoluţiunea nu poate consta în înşelarea reclamantului, 
întrucât această inducere în eroare nu a fost, în viziunea reclamantului, posterioară realizării 
acordului de voinţă, ci concomitentă acestuia, iar pe de altă parte contextul încheierii 
antecontractului a fost relevat anterior. 

În fapt, părţile au convenit să vândă respectiv să cumpere la preţul de 38.000 euro 
terenul şi două case, dar înainte de achitarea restului de preţ, de 19.000 euro, a survenit criza 
economică, cu o pregnantă devalorizare a imobilelor, astfel încât preţul agreat anterior a 
apărut reclamantului ca exagerat. Pârâta a acceptat iniţial o negociere, dar aceasta nu a fost 
una de succes, la rândul său pârâta invocând că, dacă nu ar fi acceptat ca reclamantul să 
achite preţul în două rate, ar fi reuşit să vândă bunurile pentru suma de 38.000 euro în anul 
2008. 

Pe cale de consecinţă, aspectele relative la suprafaţa terenului şi raportul acesteia cu 
preţul convenit nu au conturat vreo culpă a pârâtei în neîndeplinirea unor obligaţii asumate 
contractual, în legătură cu o împrejurare posterioară încheierii contractului, sens în care 
acţiunea în rezoluţiunea convenţiei cu capătul de cerere accesoriu, se impunea a se respinge 
în privinţa reclamantului. 

Sub acest aspect, s-a admis apelul, cu consecinţa schimbării în parte a sentinţei 
primei instanţe, prin respingerea cererii introductive, deoarece nu pârâta este în culpă pentru 
neperfectarea contractului. 

În ce priveşte cererea reconvenţională, Tribunalul a apreciat că se impunea admiterea 
acesteia, dar numai în privinţa primului capăt de cerere. 

Astfel, în mod culpabil şi cu nesocotirea obligaţiilor asumate contractual, 
reclamantul nu a achitat pârâtei şi diferenţa de preţ, de 19.000 euro, în luna august 2009, 
sens în care aplicarea prevederilor art. 1020-1021 Cod civil (1864) este justificată 
rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare. Sunt întrunite toate condiţiile necesare 
pronunţării acesteia sancţiuni juridice, anume existenţa unei neexecutări parţiale a 
obligaţiilor asumate prin antecontract-neplata diferenţei de preţ, neexecutarea se datorează 
culpei reclamantului, iar acesta a fost pus în întârziere prin cererea reconvenţională. 

În ce priveşte obligarea reclamantului la plata sumei de 19.000 euro achitată cu titlu 
de avans, ca prejudiciu invocat de către pârâtă urmare a neîncheierii contractului (practic, 
constatarea legitimităţii pârâtei de a păstra această sumă, ce i s-a achitat), instanţa a respins-
o. 

Din interpretarea prevederilor art. 1298 Cod civil rezultă că arvuna este suma de bani 
pe care cumpărătorul o avansează vânzătorului ca semn al încheierii convenţiei. Ea are 
aşadar caracter confirmatoriu. 

Arvuna mai are şi înţelesul de clauză accesorie a contractului de vânzare-cumpărare 
în temeiul căreia cumpărătorul avansează o sumă de bani ce reprezintă de regulă o parte din 
preţ, pe care o pierde în cazul în care vânzarea nu se execută din culpa sa sau pe care 
vânzătorul trebuie să o restituie îndoit dacă el este cel în culpă pentru neexecutarea vânzării. 
Părţile sunt libere să dea arvunei caracterul unei clauze de dezicere-clauză penală, de 
desfacere a contractului prin voinţa uneia dintre ele, cu restituirea arvunei sau a dublului 
acesteia, fără ca partea cocontractantă să mai poată cere executarea. 

Arvuna nu se confundă cu acontul, care la rândul său presupune avansarea unei sume 
de bani, dar care este o parte din preţ şi nu are rolul de clauză penală. În acest caz acontul, 
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avansul, nu poate fi reţinut de vânzător, daunele interese în ipoteza respectivă urmând a fi 
determinate judiciar, pe baza probelor administrate la solicitarea părţii interesate, în 
condiţiile art. 1169 Cod civil 1864. 

S-a mai reţinut că, în lipsa stipulării neechivoce a caracterului de arvună, a 
manifestării exprese de voinţă a părţilor în acest sens, suma avansată la încheierea 
contractului este un simplu acont, avans. 

Din analiza convenţiei încheiate între părţi, coroborată cu probaţiunea testimonială, a 
rezultat că avansul în sumă de 19.000 euro nu a avut funcţia de clauză de arvună, o atare 
menţiune trebuind să fie expresă. Pe cale de consecinţă, prejudiciul suferit de pârâta-
reclamantă Z.A. prin neîncheierea contractului nu poate fi echivalent automat cu avansul 
încasat, impunându-se dovedirea lui la nivelul invocat de către reclamantă. 

O atare dovadă nu a fost administrată, în condiţiile art. 1169 din Codul civil de la 
1864, nici în faţa primei instanţe şi nici în apel, astfel încât s-a impus a se respinge cererea 
formulată de pârâta-reclamantă, având acest obiect. Simpla invocare a devalorizării 
imobiliare, fără un material probator care să susţină cuantumul solicitat al daunelor nu 
fundamentează cererea formulată reconvenţional. 

Ca o consecinţă a schimbării hotărârii pronunţate asupra cererilor formulate, instanţa 
a reţinut că soluţia asupra cheltuielilor de judecată efectuate de părţi trebuie reevaluată. 

Astfel, reclamantul a fost obligat să achite pârâtei suma de 1655,5 lei cu acest titlu, 
sumă reprezentând jumătate din taxa de timbru aferentă cererii reconvenţionale, parţial 
admisă. 

În aplicarea prevederilor art. 298 raportat la art. 274 şi 276 Cod procedură civilă, 
Tribunalul a procedat la compensarea cheltuielilor de judecată efectuate de părţi în apel până 
la nivelul sumei de 1000 lei şi a obligat intimatul O.I. să achite apelantei Z.A. suma de 933 
lei. Astfel, s-a reţinut că apelanta a efectuat cheltuieli de 1666 lei taxă judiciară de timbru, 
2100 lei onorariu avocat, iar intimatul de 2000 lei, onorariu avocat. Întrucât apelul a fost 
doar în parte admis, onorariile vor fi compensate până la nivelul sumei de 1000 lei, s-a 
respins pentru suma de 1000 lei, cererea de suportare a lor reciprocă de către părţi, iar 
intimatul a fost ţinut să achite apelantei ½ din taxa judiciară de timbru şi 100 lei, onorar 
avocat, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul O.I. solicitând în principal 
admiterea recursului; modificarea deciziei recurate şi, pe cale de consecinţă, respingerea 
apelului pârâtei Z.A. şi menţinerea în totalitate a hotărârii pronunţate de instanţa de fond; 
acordarea de cheltuieli de judecată în apel şi în recurs, iar în subsidiar, admiterea recursului; 
modificarea în parte a deciziei recurate, în sensul repunerii părţilor în situaţia anterioară 
încheierii antecontractului, ca efect al rezoluţiunii acestuia, cu obligarea pârâtei Z.A. la 
restituirea avansului din preţul de vânzare-cumpărare în sumă de 19.000 Euro plus dobânzile 
legale calculate până la restituirea integrală a sumei de 19.000 Euro; acordarea de cheltuieli 
de judecată parţiale în apel şi în totalitate în recurs. 

În motivarea recursului, recurentul a arătat că critică hotărârea instanţei de fond, 
argumentele fiind următoarele: 

1. Indiferent din culpa cui s-ar rezoluţiuna antecontractul de vânzare-cumpărare, 
efectul esenţial este acelaşi: desfiinţarea retroactivă a antecontractului cu consecinţa 
repunerii părţilor în situaţia anterioara încheierii lui, restituindu-şi una alteia tot ce şi-au 
prestat în temeiul contractului desfiinţat. 

Cele invocate mai sus sunt de esenţa rezoluţiunii, indiferent că este judiciară sau 
convenţională şi indiferent dacă este culpa vânzătorului nu a cumpărătorului. 

Prin urmare, chiar dacă prin admiterea apelului pârâtei Z.A., Tribunalul Maramureş a 
rezoluţionat antecontractul încheiat între părţi din culpa reclamantului O.I., restabilirea 
situaţiei anterioare este o consecinţa, respecta un efect al rezoluţiunii şi trebuia dispusă ca 
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atare. Indiferent dacă se admitea acţiunea principală a reclamantului O.I. sau cererea 
reconvenţională a pârâtei Z.A., câta vreme ambele părţi au solicitat rezoluţiunea 
antecontractului, aceasta presupune şi restabilirea situaţiei anterioare. 

Cu atât mal mult cu cât reclamantul O.I. a solicitat restabilirea situaţiei anterioare, ca 
urmare a rezoluţiunii antecontractului, instanţa de apel era datoare să dispună în acest sens. 

Eventuala culpă a părţilor are importanţa numai sub aspectul dreptului la dezdăunări 
pentru partea care şi-a executat sau este gata să îşi execute obligaţiile. Cu privire la acest 
aspect, instanţa de apel a considerat că reclamanta nu a dovedit existenţa unul prejudiciu şi, 
prin urmare, i-a respins acest capăt de cerere. 

2. Decizia recurată a reţinut în mod corect faptul că suma de 19.000 Euro a avut 
caracter de avans din preţ (acont) şi nu poate fi reţinută de vânzător. 

Instanţa de apel a reţinut în mod corect faptul că avansul nu se confundă cu arvuna, 
avansul fiind parte din preţ şi nu are rolul de clauza penală. În considerarea acestui aspect, 
instanţa de apel a respins cererea pârâtei Z.A. de a reţine avansul plătit de vânzător, 
constatând că pârâta nu are legitimitatea de a păstra suma schiţată, fiind vorba de avans şi nu 
de arvuna. 

Pe de altă parte, tot în mod corect instanţa de apel a apreciat că un eventual 
prejudiciu pretins de pârâta Z.A. nu a fost dovedit nici în faţa instanţei de fond şi nici în faţa 
instanţei de apel, astfel că a respins cererea pârâtei având acest obiect. 

Aşa fiind, cu atât mal mult instanţa de apel ar fi trebuit să dispună restabilirea 
situaţiei anterioare prin restituirea avansului încasat de vânzătoare. 

3. Prin faptul că părţile nu au fost repuse în situaţia anterioara, s-a, încălcat însăşi 
esenţa si efectul principal al rezoluţiunii şi în acelaşi timp s-a creat un dezechilibru în raport 
cu părţile convenţiei, având în vedere faptul că vânzătoarea a reintrat în posesia terenului 
încă din anul 2010 şi în acelaşi timp a beneficiat şi a păstrat si avansul de 19.000 Euro plătit 
acesteia în august 2008. 

Este de neconceput ca vânzătoarea să rămână atât cu terenul promis spre vânzare, cât 
şi cu suma de 19.000 Euro, primită cu titlu de avans din preţul total de 38.000 Euro. Practic, 
a primii 50% din preţul convenit, de care a beneficiat încă din august 2008 şi doi ani mai 
târziu şi-a recuperat şi terenul! 

Prin acest tratament inegal al părţilor din convenţie s-a realizat o îmbogăţire fără 
justă cauză a promitentei-vânzătoare în detrimentul promitentului-cumpărător. 

4. Drepturile procesuale trebuie exercitate cu buna-credinţă, iar pârâta Z.A. a încălcat 
acest principiu, negând existenta convenţiei, dar în acelaşi timp, contrar propriilor sale 
susţineri, solicitând rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare. 

Prin cererea de apel, pârâta Z.A. a susţinut că „nu exista un contract sub semnătură 
privată valabil încheiat între părţi pentru că înscrisul nu este semnat de către acestea", si mal 
departe, a susţinut că sunt incidente disp. art. 1191 din Codul civil, astfel încât el nu 
valorează nici măcar început de dovadă scrisă. 

Această susţinere, pe lângă faptul că este contradictorie în raport cu propria sa cerere 
reconvenţională, dovedeşte şi reaua credinţă a pârâtei. 

În speţa de faţă, antecontractul de vânzare-cumpărare a fost semnat de mandatarii 
părţilor: mama vânzătoarei, respectiv unchiul cumpărătorului. Art. 1533 din Codul civil 
prevede că mandatul poate fi expres sau tacit, dovada mandatului tacit putându-se face prin 
orice mijloc de probă. 

Apelanta a recunoscut existenţa mandatului, precum şi primirea avansului de 19.000 
Euro din preţul convenit. 

5. Decizia recurată a schimbat înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al 
antecontractului de vânzare-cumpărare, reţinând că obiectul contractului îl constituie terenul 
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şi doua case, deşi în convenţie s-a trecut în mod explicit si fără echivoc faptul că obiectul 
antecontractului îl constituie suprafaţa de 1200 mp de teren. 

Antecontractul de vânzare-cumpătare semnat prin mandatari la data de 15.08.2008 a 
prevăzut că obiectul contractului este suprafaţa de 1200 mp de teren situat în Vişeu de Sus, 
str. T., nr. 9. Potrivit art. 962 Cod civil, „obiectul convenţiilor este acela la care părţile sau 
numai una din părţi se obligă." 

Vânătoarea s-a obligat să pună la dispoziţia cumpărătorului suprafaţa de 1200 mp de 
teren, iar cumpărătorul a acceptai plata preţului de 38.000 Euro în schimbul suprafeţei de 
teren promise. 

În mod nejustificat s-a reţinut în decizia recurata faptul că obiectul convenţiei l-ar fi 
constituit terenul şi doua case. Pe teren există nişte ruine sub forma unor anexe în stare 
avansată de degradare, nici într-un caz locuibile şi nici într-un caz nu pot fi numite case, 
motiv pentru care acestea nici nu au fost trecute în antecontractul de vânzare-cumpărare. 

Obiectul antecontractul de vânzare-cumpărare este ferm stabilit de părţi, iar 
promitentul-cumpărător a acceptat preţul de 38.000 Euro în considerarea achiziţiei unui 
teren de 1200 mp. 

6. Între obiectul contractului (1200 mp teren) şi suprafaţa pusă la dispoziţia 
cumpărătorului (742 mp teren) este o diferenţă de teren considerabilă, în legătura cu care 
vânzătoarea nu a fost în măsură să dea vreo explicaţie. 

În cursul anului 2009, dorind să încheie convenţia în formă autentica, părţile s-au 
întâlnit, iar pârâta a chemat un expert topograf pentru măsurarea terenului, ocazie cu care s-a 
constatat că terenul nu are o suprafaţă de 1200 mp ci una de 742 mp şi că vânzătoarea era 
proprietară doar asupra parcelei de 371 mp din CARTE FUNCIARĂ nr. 7827 Vişeu de Sus, 
iar pentru restul suprafeţei de teren înscris în CF nr. 7826 Vişeu de Sus, dreptul de 
proprietate era grevat de dreptul de uzufruct viager al numitei V.G., bunica apelantei. 

În decizia recurată se motivează cu aceea că ar putea fi vorba despre vânzarea 
bunului altuia şi că vânzătoarea putea să reglementeze această situaţie până la încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, dar reclamantul nu a mai valorificat 
această posibilitate, optând pentru rezoluţiunea contractului. 

Lucrurile stau nuanţat diferit, după cum părţile încheie în cunoştinţă de cauză un 
antecontractul de vânzare-cumpărare cu privire la bunul altuia, promitentul vânzător 
obligându-se să rezolve acest aspect până la perfectarea în formă autentică a contractului, 
sau atunci când cumpărătorul a încheiat o promisiune de vânzare-cumpărare pentru o 
suprafaţă de teren, considerând că proprietară este chiar vânzătoarea. 

Recurentul a avut convingerea la momentul încheierii antecontractului că 
promitenta-vânzătoare este proprietara suprafeţei de 1200 mp de teren, iar ulterior a 
constatat că aceasta are în proprietate doar suprafaţa de 742 mp de teren( şi aceasta grevată 
parţial de un drept de uzufruct viager), astfel încât suprafaţa reală a terenului nu era cea din 
antecontract, ci mult mai mică. 

Câtă vreme cumpărătorul a fost de bună-credinţă, vânzarea-cumpărarea cu privire la 
bunul altuia este rezolubilă la cererea cumpărătorului pentru neexecutare. 

Prin cererea de chemare în judecată, aşa cum a fost ea precizată, promitentul-
cumpărător a chemat-o în judecata şi pe pârâta V.G., în calitate de coproprietară de CF 
împreună cu Z.A., astfel încât vânzătoarea a fost pusă în întârziere şi putea să reglementeze 
situaţia. 

7. Decizia recurata a considerat în mod eronat că reclamantul este în culpă pentru 
neplata diferenţei de preţ. 

Prin decizia recurata s-a respins acţiunea reclamantului, motivat de faptul că acesta a 
fost în culpă pentru neplata diferenţei de preţ, astfel încât potrivit principiului că doar partea 
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ce şi-a îndeplinit obligaţiile sau este gata să şi le îndeplinească poate să solicite rezoluţiunea, 
Tribunalul Maramureş, admiţând apelul pârâtei Z.A., a respins acţiunea reclamantului O.I.. 

Consideră nelegală şi sub acest aspect decizia recurata, întrucât neplata diferenţei de 
preţ nu se datorează culpei reclamantului, ci este consecinţa culpei pârâtei, care nu a fost în 
măsură să pună la dispoziţia cumpărătorului întreaga suprafaţă de teren promisă. 

Instanţa de apel a considerat că vânzătoarea a fost gata sa-şi îndeplinească obligaţiile 
şi că 1-a pus în întârziere pe cumpărător prin introducerea cererii reconvenţionale. Nu 
împărtăşeşte acest punct de vedere, întrucât cererea reconvenţională a fost depusă la instanţa 
pentru termenul din 05.03.2012, iar vânzătoarea putea pretinde plata diferenţei de preţ în 
interiorul termenului general de prescripţie de 3 ani, care a început să curgă de la data 
scadenţei, adică august 2009 şi s-a împlinit în august 2012. 

Culpa vânzătoarei rezultă şi din faptul că, nici măcar în momentul în care a solicitat 
rezoluţiunea antecontractului, nu era proprietară pe întreaga suprafaţă de teren de 1200 mp 
promisă spre vânzare. În aceste condiţii, cum se poate reţine faptul că vânzătoarea a fost de 
bună-credinţă şi gata să îşi execute obligaţiile? 

Ba mal mult, vânzătoarea şi-a exprimat ferm dorinţa de rezoluţiune a 
antecontractului de vânzare-cumpărare în vara anului 2010, când a reintrat în posesia 
bunului promis spre vânzare. 

8. În momentul în tare s-a pronunţat decizia recurată şi s-a admis apelul pârâtei, 
considerând că aceasta a fost de bună-credinţa, suprafaţa de 742 mp din terenul promis spre 
vânzare fusese înstrăinat Z.A. prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub, nr. 
2076/20.08.2013 la NP C.S., cumpărător fiind V.F.V.. 

La scurt timp după pronunţarea sentinţei civile nr. 1287/13.06.2013 a Judecătoriei 
Vişeu de Sus, pârâta Z.A. a înstrăinat suprafaţa de 742 mp din terenul promis spre vânzare 
recurentului O.I.. În data de 20.03.2013, aceasta a încheiat un contract autentic de vânzare 
cumpărare, înstrăinând bunul cumpărătorului V.F.V. (fratele lui Z.A.). 

Acest aspect demonstrează încă o dată intenţia vânzătoarei de a nu încheia contractul 
de vânzare-cumpărare în formă autentică cu O.I., dorind să rămână atât cu terenul, cât şi cu 
suma de 19.000 Euro primită cu titlu de avans. 

Intimata Z.A. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca 
nefondat, cu cheltuieli de judecată. 

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

Recurentul a arătat că indiferent din culpa cui s-ar rezoluţiuna antecontractul de 
vânzare-cumpărare, efectul esenţial este acelaşi: desfiinţarea retroactivă a antecontractului 
cu consecinţa repunerii părţilor în situaţia anterioară încheierii lui, restituindu-şi una alteia 
tot ce şi-au prestat în temeiul contractului desfiinţat. Cele invocate mai sus sunt de esenţa 
rezoluţiunii, indiferent că este judiciară sau convenţională şi indiferent dacă este culpa 
vânzătorului nu a cumpărătorului. 

Curtea constată că acest motiv de recurs este nefondat deoarece reţinerea culpei 
pentru rezoluţiunea contractului este de esenţa acestei instituţii, dar faţă de aceasta primează 
principiul nemo auditur propriam turpitudimen allegans (nimănui nu-i este îngăduit să se 
prevaleze de propria culpă pentru a obţine protecţia juridică a unui drept). 

Cum recurentul reclamant este în culpă faţă de neîncheierea contractului, nu poate tot 
el să invoce acea culpă pentru a rezoluţiona contractul. Singura în măsură să invoce culpa 
reclamantului este pârâta, care a şi procedat în acest fel, pe calea cererii reconvenţionale, 
astfel încât instanţa a reţinut corect că doar această din urmă cerere este fondată. 

Dacă nu se poate rezoluţiona contractul pentru că partea îşi invocă propria culpă, 
atunci nu se poate dispune nici repunerea în situaţia anterioară, deoarece repunerea în 
situaţia anterioară este consecinţa logică şi firească a rezoluţiunii. Dacă nu se poate dispune 
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rezoluţiunea în baza acţiunii principale atunci nu se poate dispune nici repunerea în situaţia 
anterioară, solicitată exclusiv prin aceasta. 

Nu se poate afirma că dacă se dispune oricum rezoluţiunea, în baza cererii 
reconvenţionale, atunci trebuie să se dispună şi repunerea în situaţia anterioară, pentru că 
atunci se ocoleşte aplicarea principiului de mai sus, că nimeni nu poate invoca propria culpă 
pentru a obţine protejarea unui drept. Nu se poate obţine pe cale ocolită ceea ce nu se poate 
obţine în mod direct. Dacă reclamantul nu poate obţine din cauza propriei culpe rezoluţiunea 
şi repunerea în situaţia anterioară, nu poate obţine acest lucru prin mijlocirea cererii 
reconvenţionale a părţii adverse, care nu a solicitat pe calea cererii reconvenţionale şi 
repunerea părţilor în situaţia anterioară, ci, exclusiv, rezoluţiunea. Faptul că se dispune 
rezoluţiunea se datorează culpei reclamatului şi exclusiv acesteia, invocată prin respectiva 
cerere reconvenţională. 

Ar fi impropriu ca petitul principal din acţiunea principală să fie respins, dar să fie 
admis petitul accesoriu, ca urmare a admiterii rezoluţiunii prin cererea reconvenţională, mai 
ales că pârâta nu a solicitat prin cererea reconvenţională repunerea în situaţia anterioară. 

Este de esenţa rezoluţiunii şi repunerea în situaţia anterioară, dar numai dacă se 
solicită aceasta de către partea care îndeplineşte condiţiile legale pentru a solicita 
rezoluţiunea. Dacă nu se formulează petit atunci instanţa nu are asupra a ce să se pronunţe.  

În speţă nu s-a formulat petit de repunere în situaţia anterioară prin cererea 
reconvenţională astfel că instanţa nu putea dispune în acest sens, în respectarea principiului 
disponibilităţii părţilor. În acţiunea principală a existat un petit de repunere în situaţia 
anterioară, dar cât timp petitul principal a fost respins, atunci şi petitele accesorii urmează 
soarta petitului principal, în mod implicit, instanţa de apel arătând (fila 33 alin. 3 dosar apel) 
că acţiunea în rezoluţiune convenţiei, cu capătul de cerere accesoriu, se impune a fi respinsă. 

Rezoluţiunea operează indiferent dacă este incidentă culpa cumpărătorului sau a 
vânzătorului, ori dacă aceasta este judiciară sau convenţională, însă în cauză este analizat 
doar faptul că reclamantul nu îşi poate invoca propria culpă, indiferent dacă acesta este 
vânzător sau cumpărător sau dacă rezoluţiunea este judiciară sau convenţională. 

Culpa părţilor are importanţa şi sub aspectul dreptului la dezdăunări, dacă s-a ivit 
vreo pagubă, dar şi sub aspectul că partea care cere rezoluţiunea trebuie să nu fie în culpă în 
ce priveşte neexecutarea contractului, pentru că nu îşi poate invoca propria culpă, aşa cum s-
a arătat mai sus. 

Faptul că instanţa de apel a considerat că reclamanta reconvenţională nu a dovedit 
existenţa unui prejudiciu şi, prin urmare, i-a respins acest capăt de cerere, se referă la culpa 
pentru despăgubiri în ce priveşte prejudiciul cauzat prin neîncheierea contractului, pentru 
care reclamanta reconvenţională a invocat o culpă diferită de cea pentru rezoluţiunea 
contractului. Mai trebuie subliniat că instanţa de apel a respins acest capăt de cerere pentru 
lipsa dovezilor, iar nu pentru lipsa culpei. 

Recurentul mai arată că prin decizia recurată s-a reţinut în mod corect faptul că suma 
de 19.000 Euro a avut caracter de avans din preţ (acont) şi nu poate fi reţinută de vânzător şi 
totodată că, instanţa de apel a reţinut în mod corect faptul că avansul nu se confundă cu 
arvuna, avansul fiind parte din preţ şi nu are rolul de clauza penală. În considerarea acestui 
aspect, susţine că instanţa de apel a respins cererea pârâtei Z.A. de a reţine avansul plătit de 
vânzător, constatând că pârâta nu are legitimitatea de a păstra suma schiţată, fiind vorba de 
avans şi nu de arvuna. Pe de altă parte, consideră că tot în mod corect instanţa de apel a 
apreciat că un eventual prejudiciu pretins de pârâta Z.A. nu a fost dovedit nici în faţa 
instanţei de fond şi nici în faţa instanţei de apel, astfel că a respins cererea pârâtei având 
acest obiect. 

Curtea constată că aceste susţineri nu se constituie în critici ci în aprobări ale soluţiei 
instanţei de fond de către recurent. 
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Recurentul susţine că aşa fiind, faţă de cele ce le aprobă din decizia instanţei de apel, 
cu atât mai mult instanţa de apel ar fi trebuit să dispună restabilirea situaţiei anterioare prin 
restituirea avansului încasat de vânzătoare. 

Trebuie sesizat că cele reţinute de instanţa de apel cu privire la suma de 19.000 Euro 
se referă la aspecte juridice distincte, care nu interferează cu soluţia asupra rezoluţiunii, 
pentru că se referă la petitul accesoriu din cererea reconvenţională pentru acordarea de 
despăgubiri, bazat pe culpa prin care s-ar fi cauzat un prejudiciu datorită neexecutării 
contractului, distinctă de culpa pentru rezoluţiunea contractului, care constă în chiar 
neexecutarea contractului. 

Cât timp rezoluţiunea a fost analizată mai sus, prin prisma primului motiv de recurs 
invocat şi analizat, şi care a fost găsit nefondat, rezultă că aceste susţineri ale recurentului nu 
pot fi primite, pentru că i s-ar reţinut propria culpă în neexecutarea contractului, culpă care 
este diferită de cea pentru petitul de acordare a despăgubirilor din cererea reconvenţională. 

Instanţa de apel a analizat culpa reclamantului în ce priveşte petitul de despăgubiri 
pentru neîncheierea contractului, iar în această analiză a făcut referiri la avans şi arvună, şi 
doar cu privire la această culpă a reţinut că nu s-a dovedit cuantumul prejudiciului. 

Mai sus s-a reţinut că instanţa de apel a considerat că reclamanta reconvenţională nu 
a dovedit existenţa unui prejudiciu şi, prin urmare, i-a respins acest capăt de cerere, dar se 
referea la culpa pentru prejudiciul cauzat prin neîncheierea contractului, pentru care 
reclamanta reconvenţională a invocat o altă culpă care este diferită de cea pentru 
rezoluţiunea contractului. S-a subliniat că instanţa de apel a respins acest capăt de cerere 
pentru lipsa dovezilor, iar nu pentru lipsa culpei. 

Un alt motiv de recurs se referă la faptul că părţile nu au fost repuse în situaţia 
anterioară, şi că s-a încălcat însăşi esenţa şi efectul principal al rezoluţiunii şi în acelaşi timp 
s-a creat un dezechilibru în raport cu părţile convenţiei, având în vedere faptul că 
vânzătoarea a reintrat în posesia terenului încă din anul 2010 şi în acelaşi timp a beneficiat şi 
a păstrat şi avansul de 19.000 Euro plătit acesteia în august 2008. Este de neconceput ca 
vânzătoarea să rămână atât cu terenul promis spre vânzare, cât şi cu suma de 19.000 Euro, 
primită cu titlu de avans din preţul total de 38.000 Euro. Practic, a primit 50% din preţul 
convenit, de care a beneficiat încă din august 2008 şi doi ani mai târziu şi-a recuperat şi 
terenul. Prin acest tratament inegal al părţilor din convenţie s-a realizat o îmbogăţire fără 
justă cauză a promitentei-vânzătoare în detrimentul promitentului-cumpărător. 

Nici acest motiv de recurs nu este fondat deoarece esenţa şi efectul rezoluţiunii au 
fost analizate mai sus, la primul motiv de recurs. 

Faptul că s-a creat între părţi un dezechilibru nu poate să ducă automat la admiterea 
acţiunii reclamantului, pentru că s-ar încălca principiul nemo auditur propriam turpitudimen 
allegans. 

Sursa dezechilibrului este faptul că acţiunea reclamantului a fost respinsă, în 
întregime, cu tot cu petitul accesoriu de repunere în situaţia anterioară, cât şi faptul că pârâta 
reclamantă reconvenţională nu a solicitat acest lucru, ci doar rezoluţiunea contractului. 

Nu se poate susţine că părţile au fost tratate inegal cât timp a fost analizată culpa 
fiecărei părţi şi s-a constatat că reclamantul îşi invocă propria culpă, ceea ce nu poate duce 
la admiterea acţiunii. 

În ce priveşte susţinerea privind îmbogăţirea fără justă cauză aceasta poate constitui 
în sine, independent, un temei al unei acţiuni şi nu a fost invocat în faţa instanţelor de fond, 
nu a constituit temei al unui petit, prin urmare nu poate fi invocat şi analizat direct în recurs, 
după cum dispune art. 294 alin. 1 Cod procedură civilă, aplicabil şi în recurs, potrivit art. 
316 Cod procedură civilă, deoarece în recurs nu se poate schimba calitatea părţilor, cauza 
sau obiectul cererii de chemare în judecată şi nici nu se pot face alte cereri noi. 
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Recurentul susţine că drepturile procesuale trebuie exercitate cu bună-credinţă, iar 
pârâta Z.A. a încălcat acest principiu, negând existenţa convenţiei, dar în acelaşi timp, 
contrar propriilor sale susţineri, solicitând rezoluţiunea antecontractului de vânzare-
cumpărare. Prin cererea de apel, pârâta Z.A. a susţinut că „nu exista un contract sub 
semnătură privată valabil încheiat între părţi pentru că înscrisul nu este semnat de către 
acestea", şi mai departe, a susţinut că sunt incidente disp. art. 1191 din Codul civil, astfel 
încât el nu valorează nici măcar început de dovadă scrisă. 

Recurentul afirmă că această susţinere, pe lângă faptul că este contradictorie în raport 
cu propria sa cerere reconvenţională, dovedeşte şi reaua credinţă a pârâtei. În speţa de faţă, 
antecontractul de vânzare-cumpărare a fost semnat de mandatarii părţilor: mama 
vânzătoarei, respectiv unchiul cumpărătorului. Art. 1533 din Codul civil prevede că 
mandatul poate fi expres sau tacit, dovada mandatului tacit putându-se face prin orice mijloc 
de probă. Apelanta a recunoscut existenţa mandatului, precum şi primirea avansului de 
19.000 Euro din preţul convenit. 

Acest motiv de recurs este nefondat şi în parte inadmisibil pentru că se referă la 
starea de fapt.  

 Controlul instanţei de recurs este limitat la motivele prevăzute de art. 304 pct. 1-9 
C.pr.civ. şi vizează numai motive de nelegalitate. 

 Cum o parte a acestui motiv de recurs invocat tinde la modificarea deciziei urmare a 
unei reaprecieri a probelor, Curtea va admite excepţia inadmisibilităţii motivului de recurs, 
deoarece instanţa de recurs nu examinează faptele cauzei, existenţa şi aprecierea lor 
aparţinând puterii suverane a instanţelor de fond. Controlul exercitat de instanţa de recurs se 
referă doar la corectitudinea concluziei instanţei de fond, dacă judecătorii fondului au 
interpretat şi aplicat corect norma de drept. 

În ce priveşte partea din motivul de recurs care este nefondată, nu se poate constata o 
rea credinţă în exercitarea drepturilor procesuale ale pârâtei, şi chiar o astfel de constatare nu 
influenţează soluţia relativ la culpa în rezoluţiunea contractului, deoarece drepturile 
procesuale pot privi doar procesul şi eventuale daune din aceasta, şi este un aspect de drept 
procesual, iar culpa în rezoluţiune este un aspect de drept material. 

Cele două noţiuni sunt distincte, autonome, nu interferează, şi nu pot fi invocate una 
în susţinerea celeilalte. 

Este real că pârâta a negat existenţa convenţiei şi în acelaşi timp a cerut rezoluţiune, 
dar acestea sunt susţinute alternativ, ca apărări sau petite, şi legitimează scopul urmărit de 
către părţi, anume respingerea acţiunii părţii adverse şi admiterea propriei acţiuni, aspecte 
lămurite de instanţa de apel. 

Chiar dacă s-a reţinut existenţa mandatului, precum şi primirea avansului de 19.000 
Euro din preţul convenit, aceasta nu schimbă soluţia acţiunii principale şi a celei 
reconvenţionale, prin cele deja dezlegate şi arătat mai sus. 

Recurentul susţine că decizia recurată a schimbat înţelesul lămurit şi vădit 
neîndoielnic al antecontractului de vânzare-cumpărare, reţinând că obiectul contractului îl 
constituie terenul şi doua case, deşi în convenţie s-a trecut în mod explicit si fără echivoc 
faptul că obiectul antecontractului îl constituie suprafaţa de 1200 mp de teren. 
Antecontractul de vânzare-cumpătare semnat prin mandatari la data de 15.08.2008 a 
prevăzut că obiectul contractului este suprafaţa de 1200 mp de teren situat în Vişeu de Sus, 
str. T., nr. 9. Potrivit art. 962 Cod civil, „obiectul convenţiilor este acela la care părţile sau 
numai una din părţi se obligă." Vânzătoarea s-a obligat să pună la dispoziţia cumpărătorului 
suprafaţa de 1200 mp de teren, iar cumpărătorul a acceptat plata preţului de 38.000 Euro în 
schimbul suprafeţei de teren promise. 

Nici acest motiv de recurs nu este fondat deoarece starea de fapt reţinută de instanţa 
de apel nu poate fi schimbată. 
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În acest sens se reţine de către instanţa de apel că între părţi s-a încheiat actul sub 
semnătură privată denumit contract de vânzare-cumpărare, în data de 15.08.2008, prin care 
Z.A. a promis lui O.I. vânzarea terenului situat în strada T. nr. 9, pe care sunt construite 
două imobile şi anexe gospodăreşti, teren în suprafaţă de 12 ari (1200 mp). În data de 
15.08.2008 s-a deplasat împreună cu reclamantul la teren, au văzut terenul şi casele, după 
care s-a plătit avansul de 19.000 euro. 

Curtea reţine că în aceste condiţii s-a încheiat contractul, în care reclamantul avea 
cunoştinţă de starea construcţiilor şi întinderea terenului, prin urmare nu se poate invoca 
faptul că  starea sau întinderea acestora, fiind diferenţă de dea menţionată în antecontract, ar 
putea constitui temei pentru rezoluţiunea antecontractului la solicitarea reclamantului. 

Mai mult în CF nr. 52674 Vişeu de Sus (nr. vechi 7287)şi în CF nr. 52675 Vişeu de 
Sus (nr. vechi 7286) sunt înscrise construcţiile, iar încheierea contractului nu a fost 
condiţionată de starea acestora. 

Instanţa de apel mai reţine că părţile prin mandatarii lor s-au înţeles asupra vânzării-
cumpărării suprafeţei de teren arătate reclamantului (niciuna dintre acestea nesusţinând că 
limitele parcelei ar fi fost modificate ulterior realizării acordului de voinţă), iar preţul a fost 
stabilit pentru bunuri, în mod global. 

Această reţinere nu a fost contestată în recurs, prin urmare rămâne a se interpreta 
contractul ca fiind unul în care preţul a fost stabilit pentru bunuri, în mod global, şi în starea 
în care se găseau la momentul încheierii contractului. 

Pe de altă parte esenţial este să se arate că instituţia juridică a culpei pentru 
rezoluţiune este diferită de cea a erorii la încheierea contractului. 

Rezoluţiunea nu se poate cerere pentru eroare asupra obiectului  convenţiei, ci pentru 
neîndeplinirea obligaţiilor contractului: eroarea exclude rezoluţiunea şi invers. 

Eroarea se referă la viciul de consimţământ, anume la credinţa relativ la întinderea 
obiectului contractului, şi are consecinţe chiar asupra formării valabile a contractului, pe 
când rezoluţiunea se referă la un contract valabil format şi la cauze ulterioare încheierii 
acestuia, anume la neexecutarea obligaţiilor derivate din contractul valabil încheiat. 

Recurentul mai arată că între obiectul contractului (1200 mp teren) şi suprafaţa pusă 
la dispoziţia cumpărătorului (742 mp teren) este o diferenţă de teren considerabilă, în 
legătura cu care vânzătoarea nu a fost în măsură să dea vreo explicaţie. În cursul anului 
2009, dorind să încheie convenţia în formă autentică, părţile s-au întâlnit, iar pârâta a chemat 
un expert topograf pentru măsurarea terenului, ocazie cu care s-a constatat că terenul nu are 
o suprafaţă de 1200 mp ci una de 742 mp şi că vânzătoarea era proprietară doar asupra 
parcelei de 371 mp din cartea funciară nr. 7827 Vişeu de Sus, iar pentru restul suprafeţei de 
teren înscris în CF nr. 7826 Vişeu de Sus, dreptul de proprietate era grevat de dreptul de 
uzufruct viager al numitei V.G., bunica apelantei. 

Mai arată recurentul că în decizia recurată se motivează cu aceea că ar putea fi vorba 
despre vânzarea bunului altuia şi că vânzătoarea putea să reglementeze această situaţie până 
la încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, dar reclamantul nu a 
mai valorificat această posibilitate, optând pentru rezoluţiunea contractului. 

Consideră recurentul că lucrurile stau nuanţat diferit, după cum părţile încheie în 
cunoştinţă de cauză un antecontractul de vânzare-cumpărare cu privire la bunul altuia, 
promitentul vânzător obligându-se să rezolve acest aspect până la perfectarea în formă 
autentică a contractului, sau atunci când cumpărătorul a încheiat o promisiune de vânzare-
cumpărare pentru o suprafaţă de teren, considerând că proprietară este chiar vânzătoarea. 
Recurentul a avut convingerea la momentul încheierii antecontractului că promitenta-
vânzătoare este proprietara suprafeţei de 1200 mp de teren, iar ulterior a constatat că aceasta 
are în proprietate doar suprafaţa de 742 mp de teren (şi aceasta grevată parţial de un drept de 
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uzufruct viager), astfel încât suprafaţa reală a terenului nu era cea din antecontract, ci mult 
mai mică. 

Parte din acest motiv este inadmisibil pentru că se referă la starea de fapt. 
Motivul, în măsura în care nu este inadmisibil, este nefondat deoarece promitentul-

vânzător trebuie să fie proprietarul bunului vândut la momentul la care se pune problema 
perfectării actului în forma autentică, moment pe care reclamantul nu l-a mai materializat, 
neconvocând pe pârâtă la notar şi optând pentru rezoluţiunea antecontractului. 

La momentul în care se pune problema încheierii contractului în formă autentică se 
poate invoca lipsa suprafeţei şi eventual dispoziţiile art. 1329 Cod civil 1864, care devin 
incidente pentru că se încheie, prin ipoteză, în formă autentică chiar un contract de vânzare 
cumpărare. 

Cum însă nu se solicită încheierea ci rezoluţiunea contractului aceste dispoziţii nu 
mai pot fi analizate. 

Apoi, corect a reţinut tribunalul, relativ la culpa pârâtei, că aceasta ar fi aptă să atragă 
rezoluţiunea dacă înşelarea reclamantului, inducerea în eroare, ar fi fost posterioară realizării 
acordului de voinţă, iar nu concomitentă acestuia. 

Or, din starea de fapt a reieşit că reclamantul a văzut imobilul teren şi construcţii, ştia 
ce constituie obiectul contractului, şi apoi mai sus s-a reţinut că preţul a fost stabilit pentru 
bunuri, în mod global, această reţinere nu a fost contestată în recurs, prin urmare rămâne a 
se interpreta contractul ca fiind unul în care preţul a fost stabilit pentru bunuri, în mod 
global, şi în starea şi întinderea în care se găseau la momentul încheierii contractului. 

Buna-credinţă la momentul încheierii contractului nu a fost şi nu este relevantă cât 
timp se cere rezoluţiunea, iar rezoluţiunea are în vedere cauze ulterioare încheierii 
contractului, pentru un contract valabil încheiat şi exclusiv în ce priveşte neexecutarea 
culpabilă a obligaţiilor. 

Vânzarea-cumpărarea cu privire la bunul altuia este rezolubilă la cererea 
cumpărătorului pentru neexecutare, însă doar dacă se cere încheierea contractului iar 
promitentul vânzător nu îşi poate îndeplini obligaţiile, iar nu şi în cazul, cum este în speţă, 
când se cere rezoluţiunea pentru alte motive. 

Chiar dacă prin cererea de chemare în judecată vânzătoarea a fost pusă în întârziere 
şi putea să reglementeze situaţia, trebuie stabilit că s-a cerut rezoluţiunea iar nu încheierea 
contractului, or doar reclamantul are prin ipoteză opţiunea de a cere rezoluţiunea sau 
încheierea contractului, astfel că pârâta nu putea să invoce încheierea contractului dacă 
reclamantul doreşte rezoluţiunea. 

Recurentul mai arată că decizia recurată a considerat în mod eronat că reclamantul 
este în culpă pentru neplata diferenţei de preţ. Prin decizia recurată s-a respins acţiunea 
reclamantului, motivat de faptul că acesta a fost în culpă pentru neplata diferenţei de preţ, 
astfel încât potrivit principiului că doar partea ce şi-a îndeplinit obligaţiile sau este gata să şi 
le îndeplinească poate să solicite rezoluţiunea, Tribunalul Maramureş, admiţând apelul 
pârâtei Z.A., a respins acţiunea reclamantului O.I.. 

Consideră nelegală şi sub acest aspect decizia recurată, întrucât neplata diferenţei de 
preţ nu se datorează culpei reclamantului, ci este consecinţa culpei pârâtei, care nu a fost în 
măsură să pună la dispoziţia cumpărătorului întreaga suprafaţă de teren promisă. Instanţa de 
apel a considerat că vânzătoarea a fost gata sa-şi îndeplinească obligaţiile şi că l-a pus în 
întârziere pe cumpărător prin introducerea cererii reconvenţionale. Nu împărtăşeşte acest 
punct de vedere, întrucât cererea reconvenţională a fost depusă la instanţa pentru termenul 
din 05.03.2012, iar vânzătoarea putea pretinde plata diferenţei de preţ în interiorul 
termenului general de prescripţie de 3 ani, care a început să curgă de la data scadenţei, adică 
august 2009 şi s-a împlinit în august 2012. 
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Culpa vânzătoarei, arată recurentul, rezultă şi din faptul că, nici măcar în momentul 
în care a solicitat rezoluţiunea antecontractului, nu era proprietară pe întreaga suprafaţă de 
teren de 1200 mp promisă spre vânzare. În aceste condiţii, cum se poate reţine faptul că 
vânzătoarea a fost de bună-credinţă şi gata să îşi execute obligaţiile? Ba mai mult, 
vânzătoarea şi-a exprimat ferm dorinţa de rezoluţiune a antecontractului de vânzare-
cumpărare în vara anului 2010, când a reintrat în posesia bunului promis spre vânzare. 

Acest motiv de recurs este nefondat deoarece contractul încheiat între părţi este unul 
în care preţul a fost stabilit pentru bunuri în mod global, şi în starea şi întinderea în care se 
găseau la momentul încheierii contractului. 

Cu privire la aceasta susţinerile privind întinderea terenului şi starea construcţiilor nu 
au relevat nici o culpă a pârâtei, şi au fost dezlegate în întregime mai sus, la analiza 
celorlalte motive de recurs. 

Cât timp părţile s-au înţeles să stabilească preţul pentru bunuri în mod global, şi în 
starea şi întinderea în care se găseau la momentul încheierii contractului, atunci preţul 
trebuia achitat în acest fel, pentru aceste bunuri, în starea şi întinderea pe care o aveau, în alt 
fel reclamantul fiind în culpă pentru neachitarea preţului, motiv de rezoluţiune, în condiţiile 
în care pârâta nu a fost în culpă în ce priveşte susţinerile reclamantului relativ la întinderea 
terenului şi starea construcţiilor. 

Faptul că pârâta nu era proprietară nu are relevanţă prin prisma dezlegărilor de mai 
sus ce privesc stabilirea preţului global iar nu pe unitate de măsură şi în ce priveşte statuările 
privind vânzarea bunului altuia, pentru că aceste din urmă ce pot fi invocate doar la 
încheierea contractului iar nu la rezoluţiunea din alte motive, cum sunt cele invocate de 
reclamant la fond, privind eroarea. 

Vânzătoarea putea pretinde plata diferenţei de preţ în interiorul termenului general de 
prescripţie de 3 ani, care era întrerupt pe perioada posesiei, pentru ambele părţi, şi a început 
să curgă de la data reprimirii posesiei în 2010. 

Vânzătoarea a fost de bună-credinţă în măsura în care s-a stabilit că părţile au stabilit 
preţul în mod global şi în acest fel gata a fost să îşi execute obligaţiile. 

Faptul că vânzătoarea şi-a exprimat ferm dorinţa de rezoluţiune a antecontractului de 
vânzare-cumpărare în vara anului 2010, când a reintrat în posesia bunului promis spre 
vânzare nu schimbă situaţia reclamantului, pentru că dacă nu plăteşte preţul, adică nu îşi 
îndeplineşte obligaţiile, atunci evident că vânzătoarea poate să îşi exprime dorinţa pentru 
rezoluţiune, şi chiar să o ceară în instanţă. 

Nici faptul că în momentul în care s-a pronunţat decizia recurată şi s-a admis apelul 
pârâtei, suprafaţa de 742 mp din terenul promis spre vânzare fusese înstrăinat Z.A. prin 
contract de vânzare-cumpărare autentificat sub, nr. 2076/20.08.2013 la NP C.S., cumpărător 
fiind V.F.V., nu relevă o culpă a pârâtei, cât timp reclamantul a solicitat rezoluţiunea iar nu 
vânzarea. 

Relevant este că reclamantul nu a plătit preţul, adică nu şi-a îndeplinit obligaţiile, 
astfel că vânzătoarea poate să ceară rezoluţiunea. Faptul că ulterior primirii posesiei, 
înstrăinează bunul, nu schimbă situaţia în ce priveşte culpa reclamantului pentru neplata 
preţului 

Vânzătoarea a dorit să încheie contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică cu 
O.I., însă acesta a exprimat dorinţa fermă de a nu mai achita preţul, ba mai mult a cerut la 
rândul său rezoluţiunea. 

În temeiul prevederilor art. 312 alin. 1 şi art. 299 şi urm. Cod procedură civilă, 
curtea, cu majoritate de voturi, urmează să respingă ca nefondat recursul, nefiind incidente 
nici unul din motivele de casare sau modificare prevăzute art. 304 Cod procedură civilă. 

În temeiul prevederilor art. 274 Cod procedură civilă va obliga pe recurentul, aflat în 
culpă procesuală faţă de respingerea recursului, să plătească intimatei Z.A. suma de 2500 
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lei, cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocat, potrivit chitanţei depuse la 
dosar. 

 
Opinia separată judecător …., în sensul: 
 
Admite în parte recursul declarat de reclamantul I.O. împotriva deciziei civile nr. 

107/A/17.03.2014 a Tribunalului Maramureş, pe care o casează şi trimite cauza spre 
rejudecarea  apelului. 

 
CONSIDERENTE : 

 
 Reclamantul O.I. a  investit instanţa cu o acţiune având ca obiect rezoluţiunea 

antecontractului de vânzare-cumpărare  încheiat  în 15.08.2008 pentru terenul în suprafaţă 
de 1200 mp. şi obligarea pârâtei Z.A.a la restituirea  sumei de  19.000 euro, achitată cu titlu 
de avans  şi dobânda  legală de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la achitarea 
sumei. 

 Prin cererea reconvenţională pârâta a solicitat rezoluţiunea  antecontractului încheiat 
între părţi din culpa reclamantului şi obligarea acestuia la plata daunelor  interese. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 1020-1021 C.civil, rezoluţiunea este  sancţiunea care se 
aplică în cazul neexecutării culpabile a contractului sinalagmatic şi constă în desfiinţarea 
acestuia şi repunerea părţilor în situaţia avută înaintea încheierii contractului. 

 Efectele dispunerii rezoluţiunii unui contract constau în repunerea  părţilor în situaţia 
anterioară , iar dacă o parte sau ambele sunt prejudiciate, pot  solicita  şi daune. 

 Indiferent din culpa cărei părţi se dispune rezoluţiunea, instanţa trebuia să se 
pronunţe pe petitul de repunere a părţilor în situaţia anterioară, deoarece aceasta este o 
consecinţă firească aplicării sancţiunii rezoluţiunii contractului. 

 În cazul de faţă, constatăm că atât reclamantul, cât  şi pârâta au solicitat rezoluţiunea 
antecontractului, fiecare  parte invocând  culpa  cocontractantului. 

Reclamantul a  solicitat  şi repunerea  părţilor  în situaţia anterioară şi restituirea 
prestaţiilor, iar  pârâta nu a  solicitat acest  lucru, deoarece  nu avea  interes să formuleze 
acest capăt de cerere fiind în posesia terenului din 2010, prin schimbarea cheilor de la  
poartă cum susţine  în întâmpinare (f. 21) şi memoriul d apel (f5) şi singurul care avea 
interes în formularea unui petit de repunere în situaţia anterioară era reclamantul, care a 
solicitat avansul de  19000 euro. 

 În punctul al treilea al memoriului de recurs, recurentul a arătat că „instanţa de apel 
încălcat efectul principal al rezoluţiunii şi a creat un dezechilibru în raport cu părţile 
convenţiei, constând în aceea că  vânzătoarea a reintrat în posesia terenului promis şi a 
păstrat şi suma primită cu titlu de avans şi, cu toate acestea, nu a dispus repunerea părţilor în 
situaţia anterioară, creându-se un dezechilibru în raport cu părţile  convenţiei”.  

 Recurentul nu a arătat expres că această critică se încadrează în  dispoziţiile  art. 304 
pct. 7 Cod proc. civ., însă a  invocat ca temei de drept  această dispoziţie  legală. 

 Verificând  considerentele deciziei pronunţate  în apel, curtea  constată că în ceea ce 
priveşte  petitul de repunere a  părţilor în situaţia anterioară, tribunalul nu a motivat această 
cerere  formulată de reclamant, considerente deciziei vizând  numai petitul de rezoluţiune, 
tribunalul conchizând  în final că respinge acţiunea reclamantului. 

 Deşi nu se motivează respingerea cererii de repunere a părţilor în situaţia anterioară, 
totuşi instanţa de apel constată că nu este legitimată pârâta să reţină cu titlu de  prejudiciu 
suma de 19.000 euro achitată cu titlu de avans. 
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 Deci, pe de o parte, se respinge cererea de repunere  a părţilor  în situaţia anterioară 
şi, pe de altă parte, se constată că nu este legitimă reţinerea avansului de către pârâtă, aceste 
considerente  fiind contradictorii. 

 Potrivit  dispoziţiilor art. 261 pct. 5 Cod proc. civ., hotărârea trebuie să cuprindă 
motivele de drept  şi de fapt pe care se sprijină. 

 În cazul de faţă, petitul vizând repunerea părţilor în situaţia anterioară nu s-a motivat, 
existând doar o trimitere vagă referitoare la îndreptăţirea  pârâtei de a  păstra suma  plătită 
cu titlu de avans.   

 În opinia minoritară considerăm că decizia tribunalului nu este  motivată şi, în aceste 
circumstanţe nu se poate exercita controlul judiciar. 

Pe de altă parte, în jurisprudenţa Curţii Europene dreptul la un proces echitabil, 
garantat de art. 6.1 din Convenţie, include printre altele dreptul părţilor de a prezenta 
observaţiile pe care le consideră pertinente pentru cauza lor. Întrucât Convenţia nu are drept 
scop garantarea unor drepturi teoretice sau iluzorii, ci drepturi concrete şi efective 
(Hotărârea Artico împotriva Italiei, din 13 mai 1980), acest drept nu poate fi considerat 
efectiv decât dacă aceste observaţii sunt în mod real "ascultate", adică în mod corect 
examinate de către instanţa sesizată. Altfel spus, art. 6 implică mai ales în sarcina "instanţei" 
obligaţia de a proceda la un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor şi al elementelor de 
probă ale părţilor, cel puţin pentru a le aprecia pertinenţa. 

 Hotărârea supusă recursului nu îndeplineşte aceste cerinţe, motiv  pentru care se  
impune casarea cu trimitere spre rejudecare 

 Prin urmare, în temeiul art. 304  pct. 7 Cod proc. civ. se  impunea casarea cu 
trimitere spre rejudecare Tribunalului Maramureş. 

 
 

Rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare. Neîndeplinirea obligaţiei 
de către promitentul-vânzător, de transferare a dreptului de proprietate. Admitere 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1271 din 23 octombrie 2014  
I. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca la data de 07.02.2013, 

reclamanta R.C.I. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul S.Z.D. pronunţarea unei hotărâri 
judecătoreşti prin care să se dispună rezoluţiunea antecontractului de vânzare – 
cumpărare, nedatat, încheiat între părţi, cu privire la imobilul situat în Cluj-Napoca, str. C. 
nr. 36, jud. Cluj, înscris în CF nr. 278891-C1-U24 Cluj-Napoca şi CF nr. 278891-C1-U25 
Cluj-Napoca, imobil compus din două garaje în suprafaţă utilă de 48 mp, repunerea 
părţilor în situaţia anterioară cu consecinţa obligării pârâtului la restituirea sumei de 
11.000 euro achitată cu titlu de avans, cu cheltuieli de judecată.  

II. Prin Sentinţa civilă nr. 667/27.01.2014, pronunţată în dosarul nr. .../2013 al 
Judecătoriei Cluj-Napoca, a fost respinsă ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată 
formulată de reclamanta R.C.I. în contradictoriu cu pârâtul S.D.Z.. 

 A fost obligată reclamanta la plata în favoarea pârâtului a sumei de 1.000 lei 
reprezentând onorariu avocaţial.  

 A fost respinsă ca neîntemeiată cererea pârâtului de obligare a reclamantei la plata 
sumei de 1.000 lei reprezentând onorariu avocaţial. 

 Pentru a pronunţa această sentinţă, judecătoria a reţinut în esenţă următoarele: 
 În fapt, între părţi s-a încheiat antecontractul de vânzare – cumpărare ataşat la filele 6 

– 8 din dosar, prin care pârâtul, în calitate de promitent – vânzător, s-a obligat să transfere în 
favoarea reclamantei, în calitate de promitent – cumpărător, prin contract de vânzare – 
cumpărare întreg dreptul de proprietate asupra imobilului situat în localitatea Cluj-Napoca, 
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str. C., nr. 36, jud. Cluj, înscris în CF nr. 278891-C1-U24 şi CF nr. 278891-C1-U25, imobil 
compus din două garaje, în suprafaţă utilă de 48 mp, iar cumpărătorul s-a obligat să cumpere 
întreg dreptul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul prezentului antecontract 
achitând preţul aferent tranzacţiei în modalităţile şi la termenele de plată stabilite între părţi, 
urmând ca transferul dreptului de proprietate asupra imobilului descris mai sus să se 
realizeze prin act autentic de vânzare – cumpărare care trebuia să fie încheiat până la data de 
02.02.2012, termen care putea fi prelungit cu acordul expres al părţilor sau al celor 
mandataţi de către aceştia.  

 În baza acestui contract, părţile au mai stabilit de comun acord că preţul vânzării este 
de 36.000 euro, din care suma de 11.000 euro a fost achitată de către cumpărător în numerar 
vânzătorului, cu titlu de avans, prezentul antecontract având valoare de chitanţă pentru 
această sumă, iar restul de preţ în sumă de 25.000 euro urmând să fie achitat în numerar sau 
prin virament bancar la data semnării contractului de vânzare – cumpărare în formă 
autentică, cel târziu până la data de 02.02.2012, acest termen putând fi prelungit de comun 
acord între părţi.  

 În drept, prin raportare la data naşterii raporturilor juridice dintre părţi (reclamanta 
afirmând că antecontractul de vânzare – cumpărare a fost încheiat la sfârşitul anului 2011, 
iar pârâtul în data de 16.12.2011, aspecte confirmate ulterior de probele administrate în 
cauză) şi la prevederile art. 5 alin. 5 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, instanţa a 
constatat că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile Noului Cod civil, Legea nr. 287/2009.  

 Prin prezenta cerere de chemare în judecată, reclamanta a solicitat să se dispună 
rezoluţiunea antecontractului de vânzare – cumpărare încheiat între părţi la sfârşitul anului 
2011, cu privire la imobilul situat în Cluj-Napoca, str. C. nr. 36, jud. Cluj, înscris în CF nr. 
278891-C1-U24 Cluj-Napoca şi CF nr. 278891-C1-U25 Cluj-Napoca, imobil compus din 
două garaje în suprafaţă utilă de 48 mp, repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii 
antecontractului cu consecinţa obligării pârâtului la restituirea sumei de 11.000 euro achitată 
cu titlu de avans.  

 Rezoluţiunea este sancţiunea care intervine în situaţia neexecutării culpabile de către 
o parte contractantă a obligaţiilor derivate din încheierea contractului, acest fapt fiind 
confirmat de alin. (2) al art. 1516 din Codul Civil care statuează că: „Atunci când, fără 
justificare, debitorul nu îşi execută obligaţia şi se află în întârziere, creditorul poate, la 
alegerea sa şi fără a pierde dreptul la daune-interese, dacă i se cuvin: […] 2. să obţină, dacă 
obligaţia este contractuală, rezoluţiunea sau rezilierea contractului ori, după caz, reducerea 
propriei obligaţii corelative; […]. 

 Astfel, pentru a fi în situaţia de a invoca rezoluţiunea antecontractului încheiat între 
părţi trebuie îndeplinite în prealabil două condiţii cumulative:  a) cel care nu-şi execută 
obligaţia să fie în întârziere şi b) să nu existe nicio justificare pentru neexecutarea 
obligaţiilor contractuale. 

 Referitor la prima condiţie, respectiv punerea în întârziere a debitorului, instanţa a 
reţinut că în materie contractuală, debitorul este de drept în întârziere, potrivit art. 1523 din 
Codul Civil, dacă se află într-unul dintre următoarele cazuri: a) prin convenţia părţilor s-a 
stabilit că la împlinirea termenului pentru executarea obligaţiei debitorul este de drept în 
întârziere; b) natura obligaţiei impunea ca aceasta să fie executată până la un anumit termen; 
c) debitorul a făcut imposibilă, prin fapta proprie, executarea în natură a obligaţiei; d) 
debitorul a încălcat o obligaţie de a nu face; e) debitorul îşi exprima neîndoielnic intenţia de 
a nu executa obligaţia; f) debitorul nu îşi execută în mod repetat o obligaţie cu executare 
succesivă; g) debitorul profesionist nu-şi execută la scadenţă obligaţia de plată a unei sume 
de bani; şi h) în alte cazuri menţionate expres de lege. 

 Cu privire la cea de-a doua condiţie, respectiv inexistenţa unei justificări pentru 
neexecutarea obligaţiilor contractuale, aceasta nu este considerată îndeplinită dacă obligaţia 
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nu a putut fi executată din cauza acţiunii sau omisiunii creditorului (art. 1517), dacă 
creditorul refuză plata (art. 1524), în caz de forţă majoră sau caz fortuit (art. 1351), în cazul 
faptei victimei sau a terţului (art. 1351), etc. 

 În cauză, după cum s-a menţionat şi mai sus, prin antecontractul încheiat, părţile au 
stabilit ca data semnării contractului de vânzare – cumpărare în formă autentică să fie în 
02.02.2012, acest termen putând fi prelungit de comun acord între părţi. 

 Prin acelaşi antecontract, părţile şi-au asumat următoarele obligaţii – art. IV şi V:  
1. vânzătorul:  
- s-a obligat să procure toate actele necesare încheierii în formă autentică a 

contractului de vânzare – cumpărare; 
- să se prezinte până cel mai târziu la data de 02.02.2012 la Biroul Notarului 

Public pentru a încheia contractul de vânzare – cumpărare în formă autentică; 
2. cumpărătorul: 
- s-a obligat să achite preţul în condiţiile stabilite în cuprinsul antecontractului; 
- s-a obligat să se prezinte până cel târziu la data de 02.02.2012 la Biroul 

Notarului Public pentru a încheia contractul de vânzare – cumpărare în formă autentică; 
- s-a obligat să suporte cheltuielile de încheiere a contractului de vânzare – 

cumpărare în formă autentică, respectiv onorariul notarului public şi taxele ocazionate de 
întabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate.  

 Potrivit art. VII din contract cu nota marginală „Garanţii şi Declaraţii”, vânzătorul a 
declarat pe propria răspundere că imobilul pe care s-a obligat să-l înstrăineze nu este scos 
din circuitul civil, nu este promis spre vânzare altor persoane, iar cumpărătorul a declarat că, 
cunoaşte situaţia juridică actuală a imobilului ce a făcut obiectul antecontractului, părţile 
asumându-şi întreaga responsabilitate asupra declaraţiilor făcute în cuprinsul 
antecontractului şi cu privire la obligaţiile contractuale stipulate.    

 Prin cererea de chemare în judecată reclamanta a susţinut că s-a prezentat la notar în 
data de 02.02.2012 cu suma de 25.000 euro conform antecontractului, că până la data 
prezentării la notar nu a văzut niciun CF cu privire la imobil, doar la momentul prezentării la 
notar, acesta i-a atras atenţia asupra menţiunilor din cartea funciară legate de suprafaţa 
imobilului şi menţiunea „parcare” din cartea funciară, refuzând să-i achite diferenţa de preţ 
pârâtului întrucât contractul nu a putut fi încheiat în formă autentică din culpa acestuia, el 
fiind cel care nu a procurat actele necesare pentru încheierea contractului, iar în actele pe 
care le avea, imobilul nu era identificat aşa cum era stipulat în antecontract. 

 Astfel, din extrasele CF de la filele 31 – 32, 74 - 75 din dosar a reieşit că pârâtul 
S.D.Z. şi soţia sa S.A.L., erau la data de 09.11.2011, la data de 16.12.2011 şi la data de 
31.01.2012, proprietarii imobilului situat în Cluj-Napoca, str. C. nr. 36, parter, parcarea nr. 
1, cu suprafaţa utilă de 13,16 mp, nr. cad. 278891-C1-U24, şi ai imobilului situat în Cluj-
Napoca, str. C. nr. 36, parter, parcarea nr. 2, cu suprafaţa utilă de 13,16 mp, nr. cad. 278891-
C1-U25. În cuprinsul antecontractului de vânzare – cumpărare încheiat între părţi se face 
menţiune la aceste cărţi funciare la art. 2 unde este identificat „obiectul antecontractului”.  

 Din Încheierea de certificare nr. 4 din data de 02.02.22012 emisă de BNP L.M. – fila 
82 din dosar, a reieşit că la data de 02.02.2012, ora 14.30, ca urmare a planificării făcute în 
data de 30.01.2012, s-au prezentat la sediul notarului public pârâtul S.D.Z. şi soţia acestuia, 
mai puţin reclamanta R.C.I., cei dintâi arătând că s-au prezentat la sediul notarului public 
pentru a încheia şi semna contractul de vânzare în formă autentică, prin care înstrăinează lui 
R.C.I., imobilul – parcarea nr. 1, situată în Cluj-Napoca, str. C. nr. 36, parter, nr. cad. 
278891-C1-U24 şi parcarea nr. 2, situată în Cluj-Napoca, str. C. nr. 36, parter, nr. cad. 
278891-C1-U25, reţinându-se, totodată, că s-a făcut dovada de către cei prezenţi că pot 
semna contractul de vânzare – cumpărare şi că au pregătite toate actele necesare încheierii 
contractului de vânzare (extrase CF, certificat de atestare fiscală, act de dobândire – contract 
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de vânzare – cumpărare, releveu, copie xerox certificat de căsătorie, copii xerox acte de 
identitate), dar contractul nu a fost perfectat deoarece cumpărătoarea nu s-a prezentat.  

 Din răspunsurile la interogatoriul administrat în cauză reclamantei, instanţa a reţinut 
următoarele: la întrebarea nr. 5, reclamanta a răspuns că nu a luat cunoştinţă de CF decât la 
notar, moment în care a sesizat diferenţa de suprafaţă; la întrebarea nr. 10, reclamanta a 
recunoscut că a vorbit la telefon cu pârâtul, la sfârşitul lunii ianuarie 2012, iar acesta i-a 
solicitat să se prezinte la notar în vederea încheierii contractului de vânzare – cumpărare, s-a 
prezentat la notar la data stabilită, a stat puţin, i s-a solicitat cartea de identitate pentru 
întocmirea contractului, după care a chemat-o d-na notar şi i-a spus să nu semneze că nu va 
putea să-şi întabuleze suprafaţa de 15 mp; apoi, la întrebarea nr. 13 a răspuns că a fost la 
notar, dar nu ştie exact data, era pârâtul cu soţia sa, iar pârâtul nu a sunat-o după data de 
02.02.2012 să se mai prezinte la notar; ulterior, la întrebarea nr. 17, legat de întocmirea 
încheierii de certificare, a susţinut că aceasta ar fi putut fi încheiată după plecarea sa – filele 
107 – 110.  

 Din declaraţia martorului S.L.M. – fila 113, audiat la solicitarea reclamantei, a reieşit 
că prin anul 2011 împreună cu reclamanta a vizionat un apartament situat pe str. C. din Cluj-
Napoca, despre care aceasta din urmă i-a spus că ar figura în CF ca parcare sau garaj, iar 
perfectarea contractului de vânzare – cumpărare urma să se facă după ce proprietarul efectua 
anumite modificări în CF. Totodată, din declaraţia martorului K.C.O. (fila 114) rezultă că 
reclamanta i-a zis că de fapt apartamentul era un garaj, ulterior a aflat că era parcare, iar, 
aproximativ în jurul datei de 05.02.2012, a dus-o cu maşina pe reclamantă la notar, pentru 
perfectarea contractului de vânzare – cumpărare, a aşteptat-o, iar când aceasta s-a întors de 
la notar i-a zis că nu se va mai face contractul pentru că lipseşte o suprafaţă de 15 mp, cu 
care nu se va putea întabula. Acelaşi martor a mai arătat că reclamanta ştia exact cum arăta 
apartamentul pe care voia să-l cumpere, doar că era posibil să nu fi ştiut ce era în acte, iar 
din discuţiile purtate cu reclamanta îşi aminteşte că la momentul prezentării la notar, 
reclamanta avea suma de 22.000 euro.  

 În cele din urmă, din declaraţia martorului M.R.A. – fila 115 din dosar, a reieşit că la 
momentul încheierii antecontractului la sediul agenţiei imobiliare i s-au prezentat 
reclamantei extrasele CF, în care erau trecute imobilele ca fiind parcări, s-au purtat discuţii 
legate de faptul că imobilul nu era trecut în CF ca fiind apartament, dar reclamanta a zis că 
se va descurca ea lucrând la primărie.  

 Analizând materialul probator administrat în cauză şi prezentat mai sus, instanţa a 
reţinut că, în cauză, neexecutarea contractului s-a datorat culpei reclamantei care nu şi-a 
îndeplinit obligaţiile asumate prin încheierea antecontractului, respectiv nu s-a prezentat la 
notar la data stabilită în antecontract pentru perfectarea contractului în formă autentică – 
02.02.2013 (aspecte care reies din analiza coroB.tă a încheierii de certificare nr. 4 din data 
de 02.02.2012 – fila 82 din dosar, din declaraţia martorului K.C.O. - fila 114, care a declarat 
că a dus-o la notar pe reclamantă la data de 05.02.2012, şi din răspunsurile la interogatoriul 
luat reclamantei din care rezultă că aceasta a fost la notar o singură dată – întrebarea nr. 13). 
Apoi, deşi a susţinut că deţinea întreaga sumă de 25.000 euro pentru încheierea contractului, 
din declaraţia martorului K.C.O. - fila 114 a reieşit că reclamanta avea suma de 22.000 euro, 
iar din celelalte probe depuse la dosar nu a reieşit că reclamanta ar fi avut suma de 25.000 
euro necesară încheierii contractului (cu privire la suma obţinută ca urmare a încheierii 
contractului depus la dosar de reclamantă, prin care aceasta a vândut un apartament pentru 
suma de 39.000 euro la data de 14.11.2011, care ar fi fost primită anterior încheierii 
contractului, reclamanta nu a făcut dovada că ar mai fi avut aceşti bani la data de 
02.02.2012).   

 În cauză nu s-a putut reţine în sarcina pârâtului o neexecutare culpabilă a obligaţiilor 
contractuale asumate de acesta prin semnarea antecontractului întrucât acesta a procurat 
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actele necesare încheierii în formă autentică a contractului de vânzare – cumpărare şi s-a 
prezentat la data de 02.02.2012 la Biroul Notarului Public pentru a încheia contractul de 
vânzare – cumpărare în formă autentică, prin antecontract pârâtul neasumându-şi obligaţia 
de a efectua modificări în cărţile funciare ale imobilelor. În ceea ce priveşte susţinerea 
reclamantei legată de faptul că pârâtul s-a obligat prin antecontract să-i transmită dreptul de 
proprietate asupra exact a imobilului pe care l-a descris în antecontractul de vânzare – 
cumpărare, respectiv două garaje, instanţa a reţinut că, în speţă, chiar reclamanta a 
recunoscut că imobilul din antecontract era de fapt un apartament construit de pârât 
nicidecum garaj sau parcare, astfel că la momentul încheierii contractului de vânzare – 
cumpărare acesta nu ar fi putut transmite în proprietatea reclamantei două garaje şi nu este 
lipsit de importanţă faptul că i s-au prezentat extrasele CF cu privire la imobil, prin 
antecontract, reclamanta declarând că, cunoaşte situaţia juridică actuală a imobilului ce a 
făcut obiectul antecontractului, asumându-şi întreaga responsabilitate asupra declaraţiilor 
făcute în cuprinsul antecontractului şi cu privire la obligaţiile contractuale stipulate.  

 Apoi, potrivit art. VII din contract părţile au mai prevăzut că „în situaţia în care 
contractul de vânzare – cumpărare nu se va încheia din culpa uneia dintre părţile 
contractante, partea în culpă va suporta răspunderea contractuală potrivit dreptului comun, 
inclusiv prin returnarea dublului sumei primite ca avans de către vânzător şi respectiv, prin 
pierderea avansului dat de către cumpărător”, iar în baza art. 1517 C.civ. „o parte nu poate 
invoca neexecutarea obligaţiilor celeilalte părţi în măsura în care neexecutarea este cauzată 
de propria sa acţiune sau omisiune”.  

 În consecinţă, faţă de considerentele expuse, instanţa a apreciat că se impune 
respingerea, ca neîntemeiată, a cererii de chemare în judecată având ca obiect rezoluţiune 
antecontract formulată de reclamanta R.C.I. în contradictoriu cu pârâtul S.D.Z..  

 Faţă de prevederile art. 274 alin. 1 C.pr.civ., reclamanta fiind în culpă procesuală, 
cererea acesteia a fost respinsă în totalitate ca neîntemeiată, instanţa a obligat-o la plata 
cheltuielilor de judecată solicitate de pârât, respectiv onorariu avocaţial. La termenul din 
data de 20.01.2014, pârâtul, prin reprezentant, a depus la dosar chitanţa nr. 229 din data de 
17.04.2013 în sumă de 1.000 lei, iar odată cu concluziile scrise depuse la dosar a mai ataşat 
o chitanţă de 1.000 lei reprezentând onorariu avocaţial, chitanţa nr. 271/07.06.2013. 
Raportat la cuantumul cheltuielilor de judecată solicitate de pârât, instanţa a apreciat că se 
impune admiterea cererii numai în parte cu privire la suma de 1.000 lei, depunerea ulterioară 
odată cu concluziile scrise a altor cheltuieli pe care pârâtul le-ar fi efectuat cu prezentul 
litigiu neputând atrage obligarea reclamantei şi la plata acestei din urmă sume în cuantum 
tot de 1.000 lei. Chiar şi în aceste condiţii, instanţa a apreciat că suma de 1.000 lei la care a 
fost obligată pârâta cu titlu de onorariu avocaţial este justificată raportat la munca efectiv 
depusă de reprezentantul pârâtului în prezentul litigiu.  

III. Prin decizia civilă nr. 409/A din 10.06.2014 pronunţată de Tribunalul Cluj în 
dosarul nr. .../2013 s-a admis apelul declarat de reclamanta R.C.I. împotriva Sentinţei civile 
nr. 667 din 27 ianuarie 2014, pronunţată în dosarul nr. .../2013 al Judecătoriei Cluj-
Napoca, pe care a schimbat-o în întregime în sensul că s-a admis cererea de chemare în 
judecată formulată de reclamanta R.C.I. în contradictoriu cu pârâtul S.D.Z. şi în 
consecinţă: 

S-a dispus rezoluţiunea Antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat între părţi, 
având ca obiect imobilul situat în mun. Cluj-Napoca, str. C. nr. 36, judeţul Cluj, înscris în 
C.F. nr. 278891-C1-U24 Cluj-Napoca şi C.F. nr. 278891-C-U25 Cluj-Napoca, imobil 
compus din două garaje cu suprafaţa utilă de 48 mp. 

S-a dispus repunerea părţilor în situaţia anterioară şi a fost obligat pârâtul la 
restituirea în favoarea reclamantei a sumei de 11.000 euro, achitată cu titlu de avans din 
preţ. 
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A fost obligat pârâtul S.D.Z. să plătească în favoarea reclamantei R.C.I. cheltuieli 
de judecată la fond în sumă de 1.780,8 lei. 

A fost obligat pârâtul S.D.Z. la plata către stat a sumei de 1275,8 lei. 
A fost obligat intimatul S.D.Z. să plătească în favoarea apelantei R.C.I. cheltuieli de 

judecată în apel în sumă de 1.980,8 lei. 
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele: 
 Sentinţa civilă care formează obiectul controlului judiciar este criticată de apelanta 

reclamantă R.C.I. sub două aspecte: analiza greşită de către instanţa de fond a obligaţiilor 
asumate de părţi prin antecontractul de vânzare-cumpărare dedus judecăţii şi interpretarea 
eronată a probelor administrate în cauză. Criticile apelantei vor fi apreciate fondate pentru 
motivele ce urmează să fie expuse. 

 Tribunalul a constatat că prin Antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat între 
părţi (f. 6-7 dosar judecătorie), intimatul S.D.Z., în calitate de promitent vânzător s-a obligat 
să transmită în favoarea apelantei R.C.I., în calitate de promitentă cumpărătoare întreg 
dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Cluj-Napoca, str. C. nr. 36, jud. Cluj, 
înscris în C.F. nr. 278891+C1+U24, 278891+C1+U25, imobil compus din 2 garaje, în 
suprafaţă utilă de 48 mp. 

Prin urmare, obligaţia principală a promitentului vânzător a constat în transmiterea 
dreptului de proprietate cu privire la imobilul descris, corelativ obligaţiei cumpărătoarei de a 
achita diferenţa de preţ în sumă de 25.000 euro.  Potrivit clauzei stipulate la Cap. II – 
Obiectul antecontractului -, alin. 3, transferul dreptului de proprietate asupra imobilului 
descris mai sus urma să se realizeze prin act autentic de vânzare-cumpărare, acesta urmând a 
fi încheiat cel târziu la data de 02.02.2012. Potrivit alin. 3 teza a II-a al clauzei analizate, 
acest termen putea să fie prelungit cu acordul expres al părţilor. 

Tribunalul a reţinut de asemenea că preţul vânzării, stabilit de comun acord, a fost în 
sumă de 36.000 euro, din care s-a achitat un avans de 11.000 euro la data semnării 
antecontractului, diferenţa de 25.000 euro urmând să fie achitată conform celor menţionate 
anterior, la data perfectării contractului în formă autentică. 

Potrivit menţiunilor cuprinse în Încheierea de certificare nr. 4 din 02.02.2012, 
întocmit de Notar public L.M. (f. 38 dosar judecătorie), la data de 02 februarie 2012, la 
sediul biroului s-au prezentat intimatul S.D.Z. şi soţia S.A.L. ca urmare a planificării făcute 
în data de 30 ianuarie 2012. Cu privire la promitenta cumpărătoare din antecontractul 
analizat s-a consemnat că aceasta nu s-a prezentat. Părţile prezente, S.D.Z. şi S.A.L. au 
precizat că s-au prezentat la B.N.P. L.M. pentru a încheia în formă autentică contractul de 
vânzare-cumpărare prin care înstrăinează către R.C.I. imobilul – parcarea nr. 1, situată în 
Cluj-Napoca, str. C. nr. 36, la parter, judeţ Cluj, înscris în C.F. nr. 278891-C1-U24 Cluj-
Napoca, A.1, nr. cadastral 278891-C1-U24 şi imobilul – parcarea nr. 2, situată în Cluj-
Napoca, str. C. nr. 36, la parter, judeţul Cluj, înscris în C.F. nr. 278891-C1-U25, A.1, nr. 
cadastral 278891-C1-U25. 

Conform înscrierilor din cele două cărţi funciare parcarea nr. 1 şi parcarea nr. 2 au 
suprafaţa utilă cumulată de 26 mp. (13+13 mp.) (f. 9, 14, 31, 32, 74-75 dosar judecătorie). 

Prima instanţă a apreciat că a doua condiţie impusă de art. 1516 alin. 2 C.civ. pentru 
a se dispune rezoluţiunea, respectiv neexecutarea culpabilă a obligaţiilor contractuale 
asumate de către intimatul pârât nu este îndeplinită. Pentru a statua în acest fel instanţa a 
apreciat că intimatul, în calitate de promitent vânzător, a procurat actele necesare încheierii 
în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare şi s-a prezentat la data de 
02.02.2012 la Biroul Notarului Public pentru a încheia contractul în formă autentică, 
„pârâtul neasumându-şi obligaţia de a efectua modificări în cărţile funciare”. Dimpotrivă, 
instanţa a reţinut că neexecutarea contractului s-a datorat culpei apelantei reclamante care nu 
şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin încheierea antecontractului, respectiv nu s-a prezentat 
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la notar la data stabilită în antecontract – 02.02.2012. Mai mult, a reţinut instanţa, că deşi 
apelanta a susţinut că avea întreaga sumă de 25.000 euro necesară încheierii contractului, 
din declaraţia martorei K.C.O. (f. 114) a rezultat că reclamanta avea suma de 22.000 euro 

Tribunalul a apreciat însă că instanţa de fond a statuat în mod greşit în sensul că 
intimatul pârât şi-a îndeplinit obligaţia asumată prin antecontractul examinat în condiţiile în 
care din actele la care se face trimitere rezultă că la data stabilită, respectiv 02.02.2012 nu 
era posibilă încheierea unui contract de vânzare-cumpărare autentic cu privire la imobilul 
descris în antecontract, respectiv 2 garaje în suprafaţă utilă de 48mp. Din actele prezentate 
de către promitentul vânzător rezultă că acesta este în măsură să perfecteze contractul cu 
privire la 2 parcări în suprafaţă de 26 mp. 

Împrejurarea că în realitate a fost edificat un apartament pe terenul descris nu are 
vreo relevanţă pentru îndeplinirea obligaţiei examinate în condiţiile în care apelanta, în 
calitate de promitentă cumpărătoare, i-a pretins intimatului, în calitate de promitent 
vânzător, încheierea contractului autentic în forma la care acesta s-a obligat, mai exact 
imobil compus din 2 garaje în suprafaţă utilă de 48 mp. Este lipsit de logică raţionamentul 
instanţei de fond, carte porneşte de la examinarea obligaţiilor promitentului cumpărător, 
omiţând să observe că încheierea actului autentic nu era posibilă la data la care părţile s-au 
obligat deoarece promitentul vânzător nu era în măsură să transfere dreptul de proprietate cu 
privire la imobilul descris. De altfel, nici în cursul soluţionării cauzei nu s-a făcut dovada 
faptului că ar fi posibilă încheierea contractului autentic cu privire la imobilul descris în 
antecontract. În condiţiile în care o asemenea dovadă trebuia realizată prin înscrierile în cele 
două cărţi funciare, ansamblul probelor administrate în faţa instanţei de fond – interogatorii, 
declaraţii de martori – nu sunt de natură a determina o altă statuare. Nici argumentele 
intimatului cu privire la conduita părţilor sau modul de interpretare a clauzelor contractuale 
nu permit o altă concluzie, deoarece obiectul descris în antecontract nu necesită interpretări. 

Tribunalul a apreciat că şi a doua critică a apelantei, vizând interpretarea probaţiunii 
de către instanţa de fond, este întemeiată faţă de considerentele care au stat la baza 
pronunţării sentinţei. 

În lumina considerentelor expuse apelul a fost apreciat fondat, iar în temeiul art. 296 
C.pr.civ. art. 1516 şi urm. C.civ., a fost admis. 

În baza prevederilor art. 274 alin. 1 C.pr.civ., a fost obligat pârâtul S.D.Z., a cărui 
culpă procesuală este dovedită, să plătească în favoarea reclamantei R.C.I. cheltuieli de 
judecată la fond în sumă de 1.780,8 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru şi onorariu 
avocaţial, conform înscrisurilor de la dosar (f. 60, 63-64, 118 dosar judecătorie).  

În temeiul art. 18 din O.U.G. nr. 51/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 
a fost obligat pârâtul S.D.Z. la plata către stat a sumei de 1275,8 lei (f. 60), în privinţa căreia 
apelanta reclamantă a beneficiat de ajutor public judiciar. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 274 alin.1 C.pr.civ., a fost obligat intimatul 
S.D.Z., a cărui culpă procesuală este dovedită,  să plătească în favoarea apelantei R.C.I. 
cheltuieli de judecată în apel în sumă de 1.980,8 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru şi 
onorariu avocaţial (f. 39-43).  

IV.Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul S.D.Z. solicitând modificarea 
deciziei civile nr. 409/A/10.06.2014 pronunţată de Tribunalul Cluj în sensul respingerii 
apelului declarat de către reclamanta R.C.I. şi a menţinerii în întregime ca legală şi 
temeinică a sentinţei civile nr. 667/2014 a Judecătoriei Cluj-Napoca, cu cheltuieli de 
judecată.  

În motivare s-a arătat că instanţa de apel nu şi-a întemeiat argumentaţia juridică pe 
dispoziţiile art. 1549, art. 1150, art. 1551 alin. 1 şi art. 1521 şi urm. din Noul Cod civil, în 
modul de analiză a regulilor de drept incidente în speţă şi a probaţiunii administrate în faţa 
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instanţei de fond, nedând eficienţă dispoziţiilor art. 129 alin. 5 din Vechiul C.pr.civ. 
referitoare la principiul rolului activ şi al oficialităţii probelor în procesul civil. 

Instanţa de apel nu a respectat principiul inserat în art. 129 alin. 5 din Vechiul 
C.pr.civ.  

Făcându-se o analiză din punct de vedere teoretic a rolului pe care îl au probele în 
procesul civil s-a arătat că raportat la probaţiune, la modul în care s-a desfăşurat aceasta în 
procesul civil depinde temeinicia şi chiar legalitatea hotărârilor judecătoreşti pentru că o 
hotărâre judecătorească netemeinică este şi nelegală, sub aspectul probaţiunii, fie pentru că 
instanţa nu a stăruit îndeajuns în vederea descoperirii adevărului şi a prevenirii oricăror 
greşeli în cunoaşterea faptelor, fie pentru că a nesocotit alte reguli ale probaţiunii judiciare. 

O hotărâre judecătorească civilă prin care datorită unor probe demne de încredere, 
neîndoielnice şi bine administrate s-a reuşit să se stabilească în mod exact starea de fapt, 
corespunzătoare adevărului şi să se dea o soluţie justă, va avea putere de convingere şi faţă 
de instanţele judecătoreşti de control judiciar, puterea de convingere a acesteia contribuind 
la sporirea încrederii în justiţie şi la întărirea legalităţii. 

Ori, dacă se analizează modul în care în speţa dedusă judecăţii instanţa de apel a 
înţeles să înlăture pur şi simplu logica implacabilă care rezultă din analiza coroB.tă a tuturor 
probelor care s-au administrat în faţa instanţei de fond nu se poate concluziona decât în 
sensul încălcării obligaţiei de prevenire a oricăror greşeli în cunoaşterea faptelor. 

Nu se poate explica altfel susţinerea instanţei de apel în sensul că faptul că intimata 
cunoştea care era în realitate obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare nu are 
relevanţă pentru îndeplinirea obligaţiei asumate. S-a scos din context situaţia reală, aceea că 
toate părţile contractante au cunoscut că este vorba despre un apartament şi că acesta s-a 
intenţionat să se vândă, respectiv să se cumpere, denaturându-se adevărul deşi analiza 
obiectului real al prestaţiei este esenţială şi determinantă pentru analiza îndeplinirii tuturor 
condiţiilor rezoluţiunii impuse de Noul Cod civil. Analiza strict formală a menţiunilor din 
antecontractul de vânzare-cumpărare cu ignorarea probatoriului administrat pentru a se 
concluziona că în orice circumstanţe recurentul nu ar fi putut transfera dreptul de proprietate 
asupra a ceea ce a promis a vinde reprezintă o interpretare forţată a probatoriului, de natură a 
ascunde adevărul şi nu de a-l scoate la iveală. 

Din motivarea instanţei de apel rezultă că procesul cunoaşterii se încheie odată cu 
stabilirea faptelor cauzei, calificarea lor juridică fiind independentă de acest proces. 

Chiar din analiza strictă a antecontractului în discuţie rezultă că în acesta a fost nu 
numai descris obiectul, ci şi menţionat numărul de carte funciară în care se regăseşte 
obiectul, martorii audiaţi confirmând faptul că reclamanta avea cunoştinţă la momentul 
semnării antecontractului despre inadvertenţele dintre înscrierile din cartea funciară şi 
situaţia reală. 

Instanţa de apel nu putea să ajungă la o concluzie diametral opusă decât cea a 
instanţei de fond din analiza aceloraşi probe, în faţa instanţei de apel nefiind administrate 
altele, decât prin înlăturarea forţată a forţei probante a tuturor mijloacelor de probă, 
ignorându-se şi ceea ce a recunoscut reclamanta la interogatoriu. 

S-a mai arătat că în mod greşit au fost înlăturate apărările recurentului în sensul că 
obiectul descris în antecontract nu necesită interpretări,aceasta în condiţiile în care în 
realitate obiectul antecontractului a fost cu totul altul, aspect recunoscut de către intimată. 
Raţionamentul  instanţei de apel este defectuos. 

Este criticabil şi modul în care instanţa de apel a înţeles să facă analiza condiţiilor 
rezoluţiunii, neanalizându-se deloc aspectul privind posibilitatea  reclamantei de a onora 
plata restului de preţ în luna februarie 2012. 

Decizia atacată nu cuprinde în mod complet, clar şi pertinent premisele de fapt şi de 
drept care au condus instanţa la soluţia pronunţată, nereflectând preocuparea reală de a 
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înfăptui o analiză exhaustivă a temeiurilor juridice invocate, a probelor administrate, 
înlăturându-se justificat susţinerile părţii adverse şi probele administrate la solicitarea 
acesteia. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 304 pct. 9 C.pr.civ. şi art. 312 alin. 1 şi alin. 
3 C.pr.civ. 

V. Intimata R.C.I. a formulat întâmpinare la recursul declarat de către pârât 
solicitând respingerea acestuia. 

S-a invocat în primul rând nulitatea recursului având în vedere că din motivarea 
acestuia rezultă că sunt vizate aspecte de netemeinicie iar nu de nelegalitate, ceea ce face 
inaplicabile dispoziţiile art. 304 pct. 9 C.pr.civ., invocate ca şi temei de drept al recursului. 

În subsidiar s-a arătat că recursul este nefondat. 
Deşi se susţine în recurs încălcarea de către instanţa de apel a principiului rolului 

activ şi al oficialităţii probelor în procesul civil se ignoră faptul că în faţa instanţei de apel 
proba solicitată de către reclamantă a fost respinsă, pârâtul nesolicitând administrarea 
niciunei noi probe. Într-adevăr instanţa de apel  putea solicita din oficiu administrarea unor 
noi probe dacă considera util şi pertinent acest lucru,însă în dosarul de faţă esenţa litigiului 
ţine de corecta calificare a antecontractului încheiat între părţi, apreciere care a fost judicios 
realizată şi motivată de către instanţa de apel. Ansamblul probator din dosar a fost suficient 
pentru formarea convingerii instanţei de apel. 

Făcându-se referiri la obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare astfel cum 
acesta este stipulat în antecontract s-a arătat că şi în lipsa unor probe de natură să lămurească 
starea de fapt existentă la momentul încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare sau 
alte aspecte, întregul raţionament care trebuie să stea la baza analizării cauzei rezultă chiar 
din antecontractul de vânzare-cumpărare, raportat strict la obligaţia contractuală asumată de 
fiecare parte contractantă şi îndeplinirea sau neîndeplinirea ei. 

Instanţa de apel a tranşat în mod corect acest aspect esenţial reţinând că nici un 
moment promitentul vânzător nu era capabil să transfere juridic proprietatea asupra 
obiectului contractului. Imobilul descris în antecontract are suprafaţa utilă de 48 m.p. şi are 
destinaţia de garaj în  timp ce imobilul care urma să fie vândut era format din două parcări, 
nicidecum garaje, şi avea o suprafaţă totală de doar 26 m.p. Rezultă deci că la data de 
02.02.2012 exista o situaţie de imposibilitate a perfectării contractului pentru că obiectul 
contractului de vânzare cumpărare ar fi fost altul, promitentul vânzător neputând transmite 
dreptul de proprietate asupra a ceea ce s-a obligat. 

Reclamanta nu a contestat niciodată faptul că ştia care este obiectul real al 
antecontractului, prin chiar cererea de chemare în judecată afirmând că după ce urma să 
devină proprietar dorea schimbarea destinaţiei imobilului din garaje în locuinţă. Reclamanta 
era conştientă de faptul că urmează să cumpere imobilul cu destinaţia conformă 
antecontractului, cea de garaj şi că acesta are suprafaţa de 48 m.p.  

Este nereală susţinerea recurentului că reclamanta nu ar fi fost pregătită financiar să 
onoreze plata restului de preţ în luna februarie 2012, în condiţiile în care s-a depus la dosarul 
cauzei contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1268/14.11.2011 al BNP Popa 
Anca Gabriela, în patrimoniul său existând suma de 39.000 euro. 

VI. Analizând recursul declarat de pârâtul S.D.Z. împotriva deciziei civile nr. 409 
din 10 iunie 2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosarul nr. .../2013, Curtea reţine 
următoarele: 

Raportat la excepţia invocată prin întâmpinare, aceea nulităţii recursului declarat de 
pârât împotriva deciziei tribunalului , se impune a se stabili mai întâi dacă motivele de 
recurs invocate, încadrate în drept în prevederile art.304 pct.9 C.pr.civ., se circumscriu 
acestui motiv de nelegalitate. 

 259 



În primul rând se invocă  încălcarea de către instanţa de apel a prevederilor art.129 
alin.5 C.pr.civ., respectiv a obligaţiei de a preveni orice greşeală în cunoaşterea faptelor şi în 
consecinţă în aflarea adevărului. 

Deşi se invocă încălcarea acestui text de lege, din dezvoltarea acestei critici rezultă 
că de fapt ceea ce se pune în discuţie este modalitatea în care instanţa de apel a interpretat 
probele administrate în faţa instanţei de fond, în condiţiile în care în apel nu au mai fost 
administrate probe noi, statuându-se în sensul că instanţa de apel nu putea să ajungă din 
analiza aceloraşi probe la o concluzie diametral opusă. 

Aceste critici nu pot fi însă încadrate în motivul de nelegalitate invocat în cererea de 
recurs, cel prevăzut de art.304 pct.9 C.pr.civ. şi nici în celelalte motive de nelegalitate 
expres şi limitativ prevăzute de art.304 C.pr.civ., modalitatea de interpretare a probaţiunii 
constituind o chestiune legată de temeinicia hotărârii iar nu de legalitatea acesteia. Contrar 
susţinerilor pârâţilor, nu este inadmisibil ca două instanţe să ajungă la concluzii diferite în 
ceea ce priveşte starea de fapt pe baza interpretării probaţiunii, existând multe situaţii de 
acest gen în practică.  

Rezultă deci că această critică, astfel cum a fost dezvoltată prin cererea de recurs, 
este inadmisibilă, neputând face obiectul analizei instanţei de recurs. 

Referitor la obiectul contractului se invocă în recurs că în mod greşit a considerat 
instanţa de apel că obiectul contractului este clar şi nu necesită lămuriri. În primul rând se 
pune problema dacă această critică poate fi încadrată în textul de lege indicat ca şi temei de 
drept al recursului, pct.9 al art.304 C.pr.civ., acesta prevăzând ca motiv de nelegalitate 
situaţia în care hotărârea  pronunţată este lipsită de temei legal sau a fost dată cu încălcarea 
sau aplicarea greşită a legii. Având în vedere că în ceea ce priveşte stabilirea obiectului 
contractului nu s-a invocat încălcarea unor dispoziţii de drept material, apare ca evident 
faptul că nu se poate pune problema încadrării acestei critici în prevederile pct.9 al art.304 
C.pr.civ. 

Ţinând cont de prevederile art.306 alin.3 C.pr.civ care permit încadrarea motivelor 
de recurs într-unul din motivele prevăzute de art.304 C.pr.civ., dacă dezvoltarea acestora 
face posibil acest lucru, se impune a se stabili dacă acest motiv de recurs ar putea fi încadrat 
în celelalte motive de nelegalitate prevăzute de art.304 C.pr.civ. În acest sens se constată că 
s-ar putea eventual pune problema incidenţei pct.8 al art.304 C.pr.civ., care face referire la 
interpretarea greşită a actului juridic dedus judecăţii, căruia i-a fost schimbată astfel natura 
sau înţelesul vădit şi neîndoielnic. Critica nu poate fi însă încadrată nici aici, deoarece 
instanţa de apel nu a purces la interpretarea actului juridic dedus judecăţii, considerând că 
acesta este clar, din perspectiva obiectului său, nenecesitând interpretări. 

Se reţine de către Curte, în subsidiar, că şi în opinia sa obiectul antecontractului a 
fost stabilit suficient de clar, nefiind necesare lămuriri în acest sens, singura problemă care 
s-a impus a fi analizată fiind a ceea a executării obligaţiilor stabilite prin acesta de către 
părţi. 

Curtea apreciază deci că nu se pune problema nelegalităţii deciziei atacate nici din 
această perspectivă. 

A treia critică formulată priveşte modul în care a analizat instanţa de apel condiţiile 
rezoluţiunii, concluzionând raportat la obiectul contractului că pârâtul recurent nu ar fi fost 
în măsură în nici o circumstanţă să îşi îndeplinească obligaţia de a transfera dreptul de 
proprietate asupra a ceea ce a promis. S-a apreciat de către recurent că în vederea analizării 
condiţiilor rezoluţiunii instanţa trebuia mai întâi să lămurească care este obiectul 
antecontractului, acesta fiind echivoc şi necesitând interpretări şi abia apoi să analizeze 
conduita ambelor părţi contractante, iar nu numai a pârâtului. 

Chestiunea obiectului contractului a fost tranşată mai sus, rămânând în discuţie 
numai modul în care instanţa de apel a apreciat în ceea ce priveşte condiţiile rezoluţiunii. 
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Pentru a se pronunţa în sensul că aceste condiţii sunt îndeplinite, instanţa de apel a 
stabilit pe baza probelor administrate, respectiv a celor relevante din perspectiva sa, că 
pârâtul nu era în măsură la data stabilită prin antecontract pentru perfectarea actului în formă 
autentică să încheie contractul autentic prin care să transfere dreptul de proprietate asupra 
imobilului din antecontract. Raportat la această statuare a reţinut că în mod greşit a pornit 
instanţa de fond de la examinarea îndeplinirii obligaţiilor de către promitentul cumpărător, 
ignorând faptul că încheierea actului autentic nu era posibilă raportat la imposibilitatea 
transferării dreptului de proprietate cu privire la imobilul descris în antecontract. 

Este apreciat corect de către Curte acest raţionament, ţinând cont şi de obiectul şi 
titularul cererii de chemare în judecată deduse judecăţii, pârâtul neformulând o cerere 
proprie în faţa instanţei, apărarea sa fiind axată numai pe faptul că nu se poate reţine în 
sarcina sa neexecutarea obligaţiilor contractuale menţionate în cererea de chemare în 
judecată. 

Pornind de la conţinutul art.1516 şi 1517 C.civ., incidente în cauză şi avute în vedere 
de judecătorie la soluţionarea cauzei, se constată că acestea au fost corect interpretate şi 
aplicate de către tribunal. Art.1516 alin.1 C.civ. prevede că, creditorul are dreptul la 
îndeplinirea integrală, exactă şi la timp a obligaţiei, la alin.2 stipulându-se că atunci când 
fără justificare(noţiune diferită de ideea de culpă) debitorul nu îşi execută obligaţia  şi se află 
în întârziere, creditorul are alegerea să obţină rezoluţiunea contractului. 

Într-adevăr art.1517 C.civ. prevede că o parte nu poate invoca neexecutarea 
obligaţiilor celeilalte părţi în măsura în care neexecutarea este cauzată de propria acţiune sau 
omisiune, tribunalul apreciind însă în mod corect că nu este îndeplinită condiţia prevăzută 
de acest text de lege(fără a-l menţiona într-adevăr în mod expres, acesta nefiind invocat în 
mod expres nici în recurs) deoarece imposibilitatea de a transfera dreptul de proprietate 
asupra imobilului care face obiectul antecontractului, obligaţie esenţială a promitentului 
vânzător şi a cărei nerespectare s-a invocat prin cererea de chemare în judecată, este 
independentă de posibilitatea sau imposibilitatea îndeplinirii de către promitentul 
cumpărător a obligaţiei de achitare a diferenţei de preţ. 

Relevant pentru soluţionarea cauzei este şi faptul că la acest moment recurentul nu 
mai are calitatea de proprietar al imobilului în litigiu, fiind deci în imposibilitate de a-şi 
îndeplini obligaţiile asumate prin antecontractul încheiat cu intimata. 

Prin urmare, având în vedere ansamblul considerentelor de mai sus, Curtea, în 
temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ. va respinge recursul declarat de pârâtul S.Z.D. împotriva 
deciziei civile nr. 409 din 10 iunie 2014 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosarul nr. 
.../2013, pe care o va menţine ca legală. 

 

Rezoluţiune antecontract de vânzare-cumpărare. Neîndeplinirea condiţiilor 
asumate de promitentul-vânzător 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 891 din 3 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr.  137 din 14.03.2014, pronunţată de Tribunalul Cluj în 

dosarul nr. .../117/2013 s-a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul  
M.M.D., împotriva pârâţilor B.I., şi B.L.S., şi, în consecinţă:  

 -   s-a  dispus rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat de părţi la 
data de 25.10.2007;  

 -    au fost obligaţi  pârâţii să restituie reclamantului suma de 79.000 EURO;  
 -    au fost obligaţi  pârâţii să plătească reclamantului suma de 79.000 EURO;  
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 -   au fost obligaţi  pârâţii să plătească, în solidar, reclamantului suma de 14.113 lei, 
cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru şi onorariul avocaţial parţial, 
respingând alte pretenţii.  

 Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut  următoarele: 
 Între părţile litigiului a fost încheiat un antecontract de vânzare cumpărare la data de 

25.10.2007, având ca obiect apartamentul mansardă nr. 26, conform Actului adiţional 
nr.1/09.11.2007. Prin acest antecontract părţile au prevăzut ca termen limită de încheiere a 
contractului translativ de proprietate data de 28.02.2008, termen care în mod evident a fost 
depăşit. 

 Reclamantul  a achitat în întregime preţul acestui imobil, la data semnării 
antecontractului.  

 Promitentul vânzător s-a obligat să îl invite pe cumpărător la semnarea contractului 
în formă autentică,  în termen de 5 zile de la data întabulării în CF a apartamentului, dar nu 
mai târziu de 28 februarie 2008.  

 Totodată, acesta s-a obligat să facă toate demersurile necesare în vederea obţinerii 
unei autorizaţii suplimentare la autorizaţia de construire nr. 570/2005 privind înscrierea 
mansardei, dată finală stabilită de părţi pentru prezentarea autorizaţiei suplimentare fiind  15 
noiembrie 2007.  

 În articolul 11 alineat 8 al convenţiei s-a stipulat că în situaţia în care vânzarea nu se 
va putea finaliza din culpa promitentului-vânzător până la data de 28 februarie 2008 acesta 
va fi obligat să restituie promitentului cumpărător dublul sumei primite de la acesta sau vor 
fi obligaţi pe cale judecătorească la încheierea contractului de vânzare-cumpărare.  

 La data de 9 noiembrie 2007, între părţi, s-a încheiat un act adiţional prin care 
termenul de prezentare a autorizaţiei suplimentare la autorizaţia de construire nr. 570/2005 
privind înscrierea mansardei, dată finală stabilită de părţi pentru prezentarea autorizaţiei 
suplimentare fiind 31.12.2007.  

 La data de 25 octombrie 2011 a fost încheiat un proces-verbal prin care pârâtul 
Bujoriu Ilisie a declarat că până la sfârşitul anului 2011 va intabula apartamentul pe numele 
cumpărătorilor, în caz contrar, obligându-se să plătească penalităţi de întârziere, conform 
contractului încheiat de părţi la 25.10.2007.  

 Pârâţii au fost notificaţi să se prezinte în faţa notarului public pentru încheierea 
actului în formă autentică, aşa cum rezultă din încheierea de certificare nr. 2/31 mai 2013 
emisă de B.N.P. Dobre Ioan.  S-a consemnat poziţia pârâtului care a declarat că până la 
primirea unui răspuns oficial de la primărie nu poate estima un timp real pentru 
apartamantare. Din această poziţie se poate trage concluzia că pârâţii nu pot să-şi execute 
obligaţia.  

 Prealabil, instanţa a reţinut că legea aplicabilă acestei convenţii, raportat la data 
încheierii, este Codul civil 1864, potrivit art. 6 din Legea nr. 71/2011.  

 Din analiza extrasului CF rezultă că până al această dată, dreptul de proprietate al 
promitenţilor-vânzători asupra imobilului obiect al convenţiei nu a  fost înscris în  Cartea 
Funciară.  

 Lucru necontestat nici de către reclamanţi este că aceştia folosesc şi în prezent acest 
imobil. 

 La data încheierii convenţiei construcţia era edificată în fapt, aspect ce rezultă şi din 
articolul 7 al contractului prin care s-a stabilit că predarea s-a făcut la data semnării 
convenţiei.  

 Potrivit art. 969 Cod civil, convenţiile legal făcute, au putere de lege între părţile 
contractante. 

 Potrivit articolului 1020 C. civil condiţia rezolutorie este subînţeleasă întotdeauna în 
contractele sinalagmatice în caz când una dintre părţi nu îndeplineşte angajamentul său.  
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 Părţile au încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare, stabilind prin acesta o 
obligaţie de a face, respectiv, de încheiere a actului în formă autentică, moment care 
coincide cu transferul dreptului de proprietate asupra bunului.  

 Reclamantul a avut cunoştinţă de existenţa autorizaţiei de construire 570/ 2005, prin 
care cumpărătorul a fost autorizat să edifice un imobil construcţie pe terenul deţinut, însă, 
lucrarea efectuată de către pârât nu corespundea cu autorizaţia de construire.  

 Pârâtul s-a obligat să obţină o autorizaţie suplimentară, astfel încât, lucrările făcute 
în afara autorizaţiei iniţiale să fie legale şi să poată fi întabulate în  C.F.  

 Această obligaţie a fost asumată de către pârât,  el obligându-se ca până la data de 15 
noiembrie 2007 să înmâneze promitenţilor cumpărători, o copie certificată de pe autorizaţia 
suplimentară.  

 Raportat la această stare de fapt, s-a  impus a se  verifica dacă condiţiile rezoluţiunii  
sunt îndeplinite.  

 La momentul actual este evident că formele de publicitate imobiliară necesare 
încheierii actului în formă autentică nu sunt îndeplinite, existând din partea pârâtului o 
obligaţie asumată convenţional nerespectată.  

 Culpa pârâţilor este probată prin aceea că s-au obligat să pună la dispoziţia 
reclamanţilor, după efectuarea unor demersuri către autorităţile administrative a unei 
autorizaţii suplimentare, menite să permită intabularea imobilului în  CF.  

 Apărările din cuprinsul întâmpinării, în legătură cu regimul de construire din zona 
atestat prin certificat de urbanism nu sunt întemeiate, întrucât, pârâtul a obţinut în anul 2005 
autorizaţie de construire, a edificat o construcţie fără respectarea acesteia, iar încercarea de 
intrare în legalitate ulterioară nu este în măsură să atragă exonerarea sa  de la îndeplinirea 
obligaţiei asumate.  

 În primul rând trebuie reţinută culpa pârâtului care nu a  respectat o autorizaţie  de 
construire, iar, în al doilea rând aşteptarea în prezent a adoptării de către Consiliul Local  a 
unui nou plan urbanistic general al localităţii, şi care, ulterior, ar permite încadrarea 
imobilului în condiţiile generale de autorizare a unui imobil, nu justifică exonerarea 
pârâtului de la neîndeplinirea obligaţiei în termenul asumat. 

 Chiar dacă pârâtul a  fost informat cu privire la situaţia imobilului, acest aspect 
reieşind chiar din articolul  11 alineat 4 al convenţiei, nu are relevanţă, atâta timp cât pârâţii 
s-au obligat să obţine o autorizaţie suplimentară, astfel încât să poată transmite dreptul de 
proprietate.  

 Întrucât pârâtul a  primit întregul preţ al apartamentului obiect convenţiei el avea 
datoria să stăruie prin orice mijloace în îndeplinirea obligaţiei sale .  

 Faptul că acesta a demarat un proces prin care s-a solicitat obligarea Primarului 
Municipiului Cluj-Napoca la eliberarea unei autorizaţii constructive  a imobilului situat în 
Cluj-Napoca, str. F., nr. 36A, jud. Cluj, nu justifică aprecierea că pârâţii ar putea fi 
consideraţi ca lipsiţi de culpă,  

 În primul rând, acest proces a  fost demarat în anul 2009, iar cererea a fost respinsă 
irevocabil, prin pronunţarea Deciziei Civile nr. 70/2011.  

 Participarea ca şi intervenient în acest proces şi a  reclamantului nu exonerează 
pârâtul de îndeplinirea obligaţiei sale, ci poate fi interpretată (chiar trecând peste apărările 
reclamantului rezultate din răspunsurile la interogatoriu, unde afirmă că el nu a  avut 
cunoştinţă de acest proces şi nu a  dat mandat nici unui avocat), ca fiind un demers al 
acestuia, în vederea realizării posibilităţii îndeplinirii condiţiilor necesare în vederea 
executării obligaţiei asumate de către pârât, aceea de încheiere a actului în formă autentică.  

 Înscrierea construcţiei în cartea funciară nu are relevanţa dată de pârâţi prin 
concluziile scrise, în sensul că, în cartea funciară a  fost notată existenţa de fapt a 
construcţiei pe tren. În cartea funciară nu s-a înscris dreptul de proprietate, înscriere care 
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este singura să justifice legalitatea titlului de proprietate şi posibilitatea de a încheia actul în 
formă autentică.  

 Nu se poate solicita reclamanţilor, ca şi mijloc de paralizare a acţiunii,  ca aceştia să 
aştepte sine die , modificarea planului urbanistic general, cu speranţa că acest act 
administrativ va avea cu certitudine un regim de construire în care se vor putea încadra. De 
altfel, apărările reclamantului  legate de incidenţa Legii nr. 350/2001 sunt în măsură să 
înlăture aceste apărări.  

 De la data punerii în întârziere prin notificarea realizată prin executor judecătoresc şi 
consemnarea poziţiei părţilor prin încheierea de certificare nr. 2/31 mai 2013 emisă de 
B.N.P. Dobre Ioan şi până la data introducerii cererii de chemare în judecată pârâţii nu au 
făcut dovada vreunui demers în obţinerea autorizaţiei suplimentare. 

 Apărarea pârâţilor că prin actul adiţional încheiat în 25.10.2011, părţile au modificat 
convenţia, în sensul stabilirii doar a posibilităţii solicitării de penalităţi de întârziere, nu este 
întemeiată.  

 Interpretarea contractului, mai exact a articolului 11 alineat 8, este în mod evident 
aceea că părţile au stabilit cu titlul de clauză penală restituirea sumei avansate cu titlul de 
preţ.   

 Interpretarea convenţiei invocată în concluziile scrise, în raport cu art. 983 C.civil nu 
este întemeiată întrucât, clauza este clară şi concisă.  

 Această clauză este diferită şi, în complinirea celei prevăzute în articolul 11 alineat 6 
din convenţie, iar înţelegerea încheiată în anul 2011 nu aduce atingere sub nicio formă 
înţelegerii prin care s-a stabilit  clauza penală.  

 Interpretarea dată de către pârâţi în cuprinsul concluziilor scrise cu privire la cele 
statuate de instanţă prin încheierea din 4.12.2013 în soluţionarea excepţiei prescripţiei, este 
greşită, întrucât, instanţa a analizat şi concluzionat că cele stabilite la 25.11.2011 se referă 
doar la obligaţie de încheiere a contractului în formă autentică, din perspectiva termenului 
general de prescripţiei, fără a statua că alte clauze ale convenţiei sunt modificate.  

 Nu are relevanţă faptul că reclamantul are în posesie apartamentul, şi că acesta a 
obţinut eventuale venituri din închirierea sa, pârâţii având deschisă posibilitatea de a 
solicita, pe calea unei cereri reconvenţionale, eventuale pretenţii, lucru pe care în cauza de 
faţă nu l-au solicitat. 

 Pentru considerentele de fapt şi de drept arătate mai sus, instanţa a admis cererea de 
chemare în judecată formulată de reclamantul M.M.D., împotriva pârâţilor B.I. şi B.L.S., şi, 
în consecinţă a dispus rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat de părţi 
la data de 25.10.2007;  a obligat pârâţii să restituie reclamantului suma de 79.000 EURO; va 
obliga pârâţii să plătească reclamantului suma de 79.000 EURO;  

 Reclamantul a  solicitat obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată, el 
justificând cheltuieli de judecată cu plata taxei de timbru şi onorariul de avocat (filele 171-
174).  

 În ceea ce priveşte onorariul de avocat, instanţa a apreciat că suma de 7000 lei este 
suficientă în raport de prevederile art. 451 C.pr.civ. să sancţioneze culpa procesuală a 
pârâţilor. Instanţa  a avut în vedere complexitatea cauzei, durata cât şi valoarea litigiului. 

 Pentru aceste considerente, în temeiul art. 453 NCP  a obligat pârâţii să plătească, în 
solidar, reclamantului suma de 14.113 lei, cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară 
de timbru şi onorariul avocaţial parţial, respingând alte pretenţii.  

 Împotriva acestei sentinţe au declarat apel pârâţii, solicitând  în principal admiterea 
excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune, iar  în subsidiar, respingerea acţiunii ca 
neîntemeiată. 

 În motivarea apelului pârâţii au arătat  că prin încheierea din 4.12.2013 instanţa a 
respins  excepţia prescripţiei dreptului la acţiune invocată de  pârâţi, iar  prin hotărârea 
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asupra fondului, a  dispus rezoluţiunea antecontractului de vânzare cumpărare încheiat de 
părţi la data de 25.10.2007, obligându-i la restituirea către reclamant a sumei de 79.000 
Euro, precum şi la plata către acesta a sumei de 79.000 Euro. De asemenea au fost obligaţi 
la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 14.113 lei. 

 Soluţia instanţei de fond o apreciază ca fiind netemeinică şi nelegală, din 
următoarele considerente: 

 l. Faţă de respingerea excepţiei prescrierii dreptului la acţiune, dreptul subiectiv 
pretins de reclamantul-intimat este un drept patrimonial, evaluabil în bani, astfel că acţiunea 
în rezoluţiune are un obiect patrimonial, împrejurare faţă de care sunt aplicabile regulile 
generale care reglementează prescripţia. Acţiunea în rezoluţiunea unui act juridic este o 
acţiune personală, prin care sunt ocrotite drepturile de creanţă, termenul general de 
prescripţie fiind cel stabilit de art. 3, alin. 1, din Decretul 167/1958, adică termenul de 3 ani, 
care începe să curgă de la data când s-a născut dreptul la acţiune. 

 Însăşi  instanţa de fond, prin încheierea din 04.12.2013, a reţinut faptul că procesul 
verbal  din data de 25.11.2013 ar fi o nouă înţelegere a părţilor, adică un nou contracta care 
trebuie respectat, prin care părţile convin o dată pentru îndeplinirea unei obligaţii, respectiv 
plata unor despăgubiri, în situaţia în care pârâţii nu îşi vor îndeplini obligaţia de întabulare. 

  În nici un caz, acel proces verbal nu reprezintă un act care să întrerupă cursul 
prescripţiei, în situaţia în care termenul era deja înmplinit, sau ca o repunere în termen. 
Rezultă aşadar că cererea reclamantului-intimat este neîntemeiată, singura solicitare 
posibilă, fiind, eventual restiuirea sumei cu penalităţi de întârziere conform procesului-
verbal încheiat între părţi la data de 25.10.2011, cerere cu care instanţa nu este legal 
investită.  

 Pârâţii au invocat în susţinerea acestui motiv  Decizia nr. 1148/03.04.2009 a ÎCCJ, 
prin care s-a statuat că  recunoaşterea dreptului a cărui acţiune se prescrie, făcută în folosul 
celui căruia curge prescripţia, în conformitate cu art. 16, alin. 1, lit. A, din Decretul nr. 
167/1958, are ca efect întreruperea numai în situaţia în care recunoaşterea a intervenit în 
cursul termenului de prescripţie.  

 Convenţia consemnată prin procesul-verbal din data de 25.10.2011 nu poate fi 
înţeleasă ca o recunoaştere a dreptului prescris şi/sau ca o renunţare la prescripţia care a curs 
în favoarea pârâţilor, ci ca o asumare a unei obligaţii noi, clar arătate în cuprinsul înscrisului 
respectiv. 

 2. Pe  fondul cauzei, pârâţii invocă buna lor credinţă în edificarea  construcţiei, 
arătând  în esenţă că  în anul 2005 au obţinut o autorizaţie de construire  pentru edificarea 
unei construcţii, cu 3 sau 10 etaje ( P+3, P+10 niveluri), conform certificatului de urbanism 
nr.4946/27.11.2005. 

 În  baza acestei autorizaţii au edificat  construcţia cu 2 etaje  şi mansarda unde este 
situat apartamentul reclamantului, convinşi fiind  că or  putea obţine o autorizaţie de 
modificare a soluţiei constructive şi o nouă autorizaţie de construcţie, lucru care nu s-a  
întâmplat. 

 Reclamatul-intimat a fost informat la momentul încheierii contractului despre 
situaţia juridică a imobilului vândut şi de stadiul în care se afla documentaţia depusă în 
vederea apartamentării imobilului situat în Cluj-Napoca, str. F. nr. 36A, bl. 1, jud. Cluj.  

 Culpa pârâţilor se impune a fi analizată în legătură cu acest moment deosebit de 
important, respectiv acela al încheierii contractului, urmând a se analiza atitudinea ambelor 
părţi şi câştigul vizat de reclamant prin încheierea acestui antecontract pentru o mansardă 
încă neautorizată, la un preţ sub cel practicat pe piaţă la acea dată. Se poate reţine, în parte, 
caracterul aleatoriu al contractului, prin verificarea întregului context şi a scopului urmărit 
de părţi. 
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 Apartamentul nr. 26, situat în Cluj-Napoca, str. F. nr. 36A, bl.l, jud. Cluj, în 
suprafaţă de 85 mp., a fost predat finisat reclamantului - intimat la data încheierii 
antecontractului de vânzare cumpărare din data de 25.10.2007 (la fel ca şi tuturor celorlalţi 
cumpărători), posesia sa fiind una continuă până în prezent. 

 Susţinerile reclamatului-intimat în sensul că pârâţii au manifestat neglijenţă în 
depunerea eforturilor de autorizare suplimentară a mansardei sunt  nefondate, deoarece au 
depus toate diligentele necesare, atât pe cale administrativa, cât şi pe cale judiciară. 

  A fost înscrisă construcţia în cartea funciară, aşa cum rezultă din extrasul CF nr. 
283705 Cluj-Napoca, fiind achitate la Primărie impozitele aferente acesteia, conform 
deciziei de impunere şi chitanţelor anexate. De asemenea, s-au efectuat demersurile necesare 
în vederea suplimentării terenului aferent construcţiei, conform dosarului de alipire şi 
comasare teren anexat. 

 Din interpretarea contractului rezultă că obligaţia asumată de pârâţii apelanţi, în 
calitate de promitenţi-vânzători a fost una de diligentă şi nu de rezultat şi în acest sens poate 
fi apreciată şi eventual culpa, în sensul în care pârâţii se  puteau obliga doar pentru acele 
demersuri care ţineau efectiv de posibilitatea lor de a contribui la obţinerea autorizaţiei 
suplimentare, însă nu putea fi vorba de o obligaţie de rezultat în obţinerea acesteia, în mod 
evident aceasta depinzând de autoritatea competentă în domeniu, respectiv Primăria Mun. 
Cluj-Napoca.  

 Într-o interpretare contrară, s-ar putea pune practic problema stipulării unei obligaţii 
imposibil de adus la îndeplinire în mod legal de către debitorul obligaţiei, urmând ca 
prevederea contractuală convenită de părţi să fie supusă cenzurii instanţei de judecată.  

 Consideră apelanţii că au dat dovadă de bună credinţă, că au depus şi depun în 
continuare diligentele necesare în vederea rezolvării într-un cadru legal a apartamentării 
blocului de locuinţe din Cluj-Napoca, str. F. nr. 36A, bl.l jud. Cluj.  

 Clauzele penale au fost instituite prin voinţa reală a părţilor doar ca sancţiune pentru 
ipoteza în care pârâţii nu îşi dau concursul la emiterea autorizaţiei de construire 
suplimentară şi împiedică prin neglijenţă sau rea voinţă emiterea acestui act şi implicit 
încheierea contractului în formă autentică, în acest sens fiind prevăzută clar clauza de la 
par.7, cap. IX din antecontract, condiţia existenţei culpei. 

 În nici un caz nu putea fi vorba de asumarea de către pârâţi a unei obligaţii de 
rezultat, de emitere a autorizaţiei de construire, aceasta fiind o competenţă ce aparţine 
exclusiv autorităţilor statului. 

 În acelaşi sens s-a pronunţat şi Tribunalul Cluj într-o cauză similară, unde se arată că 
obligaţia de diligentă a vânzătorului este condiţionată de apariţia sau nu a unor împrejurări 
ce se înscriu în sfera cazului fortuitt, ceea ce va afecta în mod substanţial posibilitatea 
aducerii la îndeplinire a obligaţiei asumate (a se vedea în acest sens decizia civilă 
nr.l275/R/2006 a Tribunalului Cluj). 

 Faţă de al doilea capăt de cerere - obligarea pârâţilor la plata sumei de 79.000 euro 
cu titlul de arvună, rezultă că este clauza prevăzută la paragraful 7, cap. IX - " Dispoziţii 
finale" din antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat la data de 25.10.2007. Apreciază 
că această solicitare se impune a fi respinsă ca neîntemeiată. 

 Fundamental real al acestor pretenţii este însă procesul-verbal încheiat între părţi la 
data de 25.10.2011, acesta fiind actul în baza căruia reclamantul pretinde a fi realizată o 
nouă înţelegere cu privire le executarea obligaţiilor asumate prin antecontract. Aşa cum 
instanţa de fond a statuat prin încheierea din şedinţa publică din data de 04.12.2013, cu 
prilejul analizării excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune, " chiar dacă acest 
proces-verbal a fost încheiat după expirarea termenului de 3 ani în care pârâtul trebuia să îşi 
îndeplinească obligaţia de încheiere a contractului în formă autentică, termen care a început 
să curgă de la 28.02.2008, reprezintă o nouă înţelegere a părţilor care trebuie respectată". 
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 Interpretarea acestei concluzii a Tribunalului cu valoare obligatorie în soluţionarea 
prezentei cauze în această fază procesuală trimite imediat la procesul-verbal amintit, unde în 
ultimul paragraf se menţionează următoarele : " în caz contrar se obliga să plătească 
penalităţile de întârziere conform contractului încheiat de părţi la data de 25.10.2007." Este 
evident astfel că noua înţelegere a părţilor survenită la data de 25.10.2011 stipulează ca şi 
unica sancţiune a neîndeplinirii obligaţiilor, plata penalităţilor menţionate în contract. 

 Potrivit contractului din 25.10. 2007, singura menţiune referitoare la penalităţi de 
întârziere se regăseşte la paragraful 5, cap.IX - "Dispoziţii finale" unde se menţionează că 
"Promitenţii-vânzători ne obligăm ca până la data de 15.11.2007 să înmânăm promitentului-
cumpărător o copie certificată de pe autorizaţia suplimentară. în caz contrar, promitentul-
cumpărător are dreptul de a considera prezentul contract ca reziliat de drept, fără altă 
formalitate şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, promitentul vânzător având obligaţia 
să restituie suma achitată plus penalităţi în cuantumul de 0.5% pe zi de întârziere până la 
restituirea integrală a sumei datorate." 

 Rezultă aşadar că solicitarea reclamantului de a primi dublul sumei achitate este 
neîntemeiată, singura solicitare raportată la limitele contractual fiind eventual cea de 
restituire a sumei cu penalităţi de întârziere (cerere cu care instanţa nu este legal învestită), 
întrucât, aşa cum a reţinut Tribunalul, antecontractul de vânzare-cumpărare a cărui executare 
nu a fost solicitată de reclamant în termenul de 3 ani prevăzuţi de lege, dobândeşte eficienţă 
şi se poate analiza doar prin prisma procesului-verbal încheiat la data de 25.11.2011, ce 
reprezintă o nouă înţelegere a pârtilor. Cererea reclamantului de a primi dublul sumei 
achitate nu mai este de actualitate, atât prin raportare la ultima înţelegere a părţilor din 
25.10.2011, cât şi la incidenţa expirării termenului de 3 ani de la data încheierii 
antecontractului din 25.10.2007 în care reclamantul ar fi putut solicita executarea obligaţiei 
prevăzute la paragraful 7, cap.IX - Dispoziţii finale din antecontract, această clauză 
devenind lipsită de efecte prin pasivitatea reclamantului manifestată în termenul prevăzut de 
lege. 

 Arvuna presupune plata unei părţi parţiale de bani şi nu a sumei totale.  
 De asemenea, arvuna trebuie inclusă într-un contract de vânzare-cumpărare şi nu 

într-o promisiune sinalagmatică de a încheia în viitor un contract de vânzare cumpărare. Prin 
urmare, reclamantul-intimat ar fi putut cere, eventual, dobânda stabilită prin Antecontract şi 
reiterată prin procesul verbal din data de 25.10.2011, fapt pe care acesta nu la făcut însă. 

 Prin întâmpinarea formulată (f. 17-29), reclamantul a  solicitat respingerea  apelului 
în principal ca tardiv, iar  în subsidiar ca  nefondat, cu obligarea  apelanţilor la  plata 
cheltuielilor de  judecată.  

 În susţinerea excepţiei tardivităţii, intimatul a arătat  că hotărârea  instanţei a  fost  
comunicată la  25.03.2014, iar apelul înregistrat la  28.04.2014, cu depăşirea termenului 
prev. de art. 468 Cod proc. civ. 

 Referitor la  excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, reclamantul a arătat că aceasta 
nu este  incidentă, posesia  bunului de către  promitentul cumpărător, respectiv reţinerea  
preţului achitat de către acesta de promitentul vânzător,   întrerupând termenul de  
prescripţie. 

 Un alt  moment de  la care se  poate aprecia că începe curgerea termenului de  
prescripţie  în cauză, îl constituie cel de  la care partea  interesată a  luat  cunoştinţă că nu 
mai există nicio posibilitate de perfectare a  vânzării, în speţă aceasta fiind 23.01.2012, când  
s-a  înfiinţat CF 283705, privind  înscrierea  construcţiei pe faze de execuţie, unde  la 
descrierea regimului de  înălţime  se  menţionează D+P+2E, fiind  exclus  apartamentul ce 
face obiectul antecontractului, situat la  mansarda neînscrisă în CF. 

 O altă cauză pentru care prescripţia nu este  incidentă, este aceea  că la  25.11.2011 
părţile au modificat  contractul încheiat  în aul 2007, în sensul stabilirii unei alte date de 
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executare a  obligaţiei, aceasta  reprezentând  o nouă înţelegere a  părţilor care  trebuie 
respectată.  

 Termenul de  prescripţie al acţiunii începe să curgă de  la  momentul la care a  
expirat termenul convenit de  părţi pentru intabularea  apartamentului pe  numele 
reclamantului-sfârşitul anului 2013. 

 Pe fondul cauzei, reclamantul a arătat  că el a achitat în întregime  preţul la data 
semnării antecontractului, executându-şi astfel în întregime  obligaţia asumată. 

 Din cauza conduitei pârâţilor, care nu au respectat autorizaţia de construire, imobilul 
nu se  poate  intabula  în CF, iar contractul translativ de   proprietate nu va  putea fi încheiat. 

 Referitor  la  procesul verbal din 25.11.2011, reclamantul arată că acesta reprezintă 
un acord  prin care  părţile au modificat  doar termenul de executare a obligaţiei pârâţilor. 

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

 Referitor la excepţia tardivităţii apelului invocată de  intimat  prin întâmpinare, 
aceasta este  nefondată, în condiţiile în care apelul a  fost  expediat  prin poştă la  data de  
25.04.2014, cu respectarea prev. art. 183 alin. 1 Cod proc. civ. şi a termenului prev. de art. 
468 Cod proc. civ, excepţia urmând a fi respinsă. 

 1. În ce priveşte excepţia  prescripţiei dreptului la acţiune, curtea  constată că aceasta  
în mod  corect a  fost respinsă  prin încheierea  civilă din 4.12.2013 a  instanţei de  fond (f. 
155 dosar fond), apelul declarat împotriva acesteia, urmând a fi respins, în temeiul art. 480 
alin 1 Cod proc. civ. 

 Acţiunea  în rezoluţiunea antecontractului de  vânzare-cumpărare încheiat  la  
25.10.2007 a  fost  înregistrată la 09.07.2013. 

 La data de  25.10.2011, părţile  contractante  din antecontractul de vânzare-
cumpărare încheiat  la  25.10.2007 au încheiat  un proces verbal în conţinutul căruia se  
menţionează explicit  faptul că acesta se  încheie referitor la antecontractul de  vânzare-
cumpărare încheiat la  25.10.2007. 

În baza acestui proces verbal, promitentul vânzător şi-a asumat obligaţia ca până la  
sfârşitul anului 2011 să intabuleze apartamentul pe  numele  promitenţilor cumpărători, în 
caz  contrar, obligându-se să plătească penalităţi de întârziere conform antecontractului din 
25.10.2007.  

 Aşa  cum a  reţinut  şi prima   instanţă prin încheierea apelată, procesul verbal din 
25.10.2011 reprezintă o nouă înţelegere a  părţilor, care prelungeşte termenul de îndeplinire 
a obligaţiei promitentului vânzător – de  intabulare a apartamentului pe  numele  
promitenţilor  cumpărători -  până la sfârşitul anului 2011, în condiţiile  în care în 
antecontractul de  vânzare-cumpărare  iniţial încheiat  la  25.10.2007 promitenţii vânzători 
se obligau să perfecteze  contractul de  vânzare-cumpărare în formă autentică până la data de  
28.02.2008. 

 Apelanţii invocă în susţinerea excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune cele statuate  
prin decizia  nr. 1148/3.04.2009 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, respectiv  faptul că 
procesul verbal din 25.10.2011 nu întrerupe cursul prescripţiei obligaţiei asumate  prin 
antecontractul de  vânzare-cumpărare  din 25.10.2007, întrucât acest proces verbal s-a 
încheiat  după împlinirea termenului de  prescripţie. 

 Această susţinere  însă nu este fondată, întrucât, pe de o parte, practica  judiciară nu 
constituie  izvor de drept potrivit  art. 1 C. civil, iar, pe de altă parte,  prin procesul verbal 
din 25.10.2011 promitenţii vânzători nu fac o recunoaştere a  debitului, ci îşi asumă 
obligaţia transferului dreptului de proprietate în favoarea promitenţilor  cumpărători, în caz  
contrar, obligându-se la plata penalităţilor de  întârziere, stipulate  în antecontractul de  
vânzare-cumpărare din 25.10.2007. 
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 Pe de altă parte, doctrina  şi jurisprudenţa  în materie sunt unanime  în sensul că în 
cazul contractelor  bilaterale, recunoaşterea reciprocă a drepturilor părţilor întrerupe 
termenul de  prescripţie pe toată durata  recunoaşterii. 

 Termenul de  prescripţie  începe să curgă numai din momentul în care una  dintre  
părţi neagă în mod  explicit dreptul celeilalte  părţi derivat din contractul bilateral. 

 În speţă, plata preţului de către  promitentul cumpărător, respectiv  predarea  bunului 
de  către  promitentul vânzător echivalează cu întreruperea termenului de   prescripţie. 

  Prin urmare,  excepţia prescripţiei dreptului la acţiune nu este  incidentă în cauză, 
apelul declarat împotriva încheierii civile din data de 04.12.2013 urmând  fi respins. 

 2. Pe fondul cauzei, curtea  constată că în mod corect  a reţinut prima  instanţă 
îndeplinirea  condiţiilor de admisibilitate a acţiunii în rezoluţiune la  solicitarea 
promitentului cumpărător, având  în vedere  următoarele aspecte: 

 Între părţi s-a încheiat antecontractul de  vânzare-cumpărare din 28.02.2008, având 
ca obiect obligaţia asumată de  promitentul vânzător de predare, respectiv de transfer al 
dreptului de proprietate, asupra  imobilului apartament mansardă nr. 29 situat  în Cluj-
Napoca str. F. nr. 36A, în favoarea promitentului cumpărător, până la data de  28.02.2008, 
respectiv obligaţia asumată de promitentul cumpărător de achitare a preţului în sumă de 
79.000 Euro. 

 Potrivit  clauzelor  contractului – art. 4  şi art. 7 –promitentul cumpărător şi-a 
îndeplinit obligaţia de achitare a  preţului la  data semnării antecontractului,iar  promitentul 
vânzător şi-a  îndeplinit obligaţia de  predare a  imobilului, rămânând neonorată obligaţia 
promitentului vânzător de a transfera dreptul de proprietate asupra obiectului contractului, 
până la data de 28.02.2008. 

 Prin actul adiţional la antecontractul de  vânzare-cumpărare din 25.10.2007 s-a 
corectat  nr. apartamentului din 29 în 26. 

 Prin procesul verbal  din 25.10.2011, termenul de  îndeplinire a  obligaţiei 
promitentului vânzător s-a  prelungit  până la sfârşitul anului 2011.    

 Întrucât nici până la acest termen prelungit şi nici ulterior, promitentul vânzător  nu 
şi-a  îndeplinit obligaţia de  transfer a dreptului de proprietate asupra apartamentului 26 în 
favoarea  promitentului cumpărător, la data de  9 iulie  2013, acesta din urmă a promovat 
acţiunea  în rezoluţiune. 

 Din cele arătate  reiese fără dubiu faptul că singurul care nu şi-a  îndeplinit în 
totalitate  obligaţiile asumate  prin antecontract este promitentul vânzător. 

 Analizând  culpa acestuia în neîndeplinirea obligaţiei, elementul culpă fiind decisiv 
pentru admisibilitatea acţiunii în rezoluţiune raportat la dispoziţiile art. 1020 Cod civil şi 
doctrina în materie, contrar celor afirmate de apelantul promitent vânzător, curtea  constată 
că acesta este  culpabil pentru neîndeplinirea obligaţiei.  

 Culpa promitentului  vânzător constă în faptul că a edificat construcţia în care este 
amplasat  apartamentul ce face obiectul antecontractului de  vânzare-cumpărare încheiat  cu 
reclamantul, cu încălcarea autorizaţiei de  construire  nr. 570/28.04.2005 prin care s-a 
autorizat  executarea  lucrărilor de  construire pentru „clădire de  locuinţe colective cu regim 
de  înălţime  D+P+2E, pe terenul situat în Cluj-Napoca, str. F. nr. 36 A. Nerespectarea  
documentaţiei vizează tocmai executarea mansardei (şi amenajarea demisolului în birouri, în 
loc de garaje, acest aspect nefiind  pertinent în prezentul litigiu). 

Pentru încălcarea acestei autorizaţii de  construire promitentul  vânzător a  fost  
sancţionat  contravenţional, dispunându-se  intrarea  în legalitate şi încadrarea în prevederile  
autorizaţiei de  construire.  

 Aşa cum însuşi apelantul recunoaşte construcţia edificată are regim de înălţime  
D+P+2E şi mansardă, fiind  evident  că limitele  autorizaţiei de  construire  au fost  
încălcate. 
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 Promitentul vânzător a încercat obţinerea  unei noi autorizaţii privind  modificarea 
soluţiei constructive, însă acest  demers a  eşuat, atât  în faza administrativă, cât  şi în cea  
jurisdicţională,  acţiunea  reclamanţilor  B.I. şi B.L.S. de  obligare a  pârâtului Primarul mun. 
Cluj-Napoca la eliberarea autorizaţiei de  construire pentru modificarea soluţiei constructive 
a  imobilului situat  în Cluj-Napoca, str. F. nr.36  A fiind irevocabil respinsă prin decizia 
civilă nr. 70/13.01.2011 a  Curţii de Apel Cluj (f. 17-18 dosar fond). 

 Este adevărat că eliberarea autorizaţiei de  construire pentru modificarea soluţiei 
constructive a imobilului nu depinde exclusiv de  voinţa apelantului, aceasta  fiind  o 
competenţă ce aparţine exclusiv autorităţii statului – în speţă, Primarul mun. Cluj-Napoca – 
însă acest aspect nu se  poate  încadra  în sfera cazului fortuit invocat de apelant, prin 
trimiterea la cele statuate  prin decizia civilă nr. 1275/R/2006 a  Tribunalului Cluj, care, de 
asemenea, va fi înlăturată de curte, pentru considerentul menţionat anterior – practica 
judiciară nu constituie izvor de drept. 

 Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către 
cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs. 

 Or, promitentul-vânzător putea şi trebuia să prevadă că, edificând construcţia situată 
în Cluj-Napoca, str. F. nr. 36 A, aceasta nu va putea fi intabulată, iar posibilitatea obţinerii 
unei noi autorizaţii de construire, care să valideze  soluţia constructivă a  imobilului, ulterior 
edificării, este, de asemenea, incertă. 

 În concluzie, culpa apelantului promitent  vânzător constă în aceea că nu a respectat  
autorizaţia de  construire  iniţială, în prezent nu mai poate  obţine o nouă autorizaţie de  
construire, consecinţa  fiind aceea că imobilul, respectiv mansarda, unde este amplasat 
apartamentul ce face obiectul antecontractului a  cărui rezoluţiune o solicită promitentul 
cumpărător, nu poate fi intabulată în CF, iar  în aceste  condiţii, nu poate face obiectul unui 
contract de  vânzare-cumpărare cu efect  translativ de   proprietate, raportat la  dispoziţiile 
Ordinului ANCPI nr. 700/2014. 

 Susţinerea  apelantului potrivit  căreia va exista  posibilitatea obţinerii unei noi 
autorizaţii de  construire după adoptarea noului PUG al mun. Cluj-Napoca, nu poate fi luată 
în considerare, din cauza  incertitudinii care planează atât  asupra termenului la care va fi 
adoptat acest act  administrativ, cât  şi asupra conţinutului său, în condiţiile  în care situaţiile  
juridice trebuie să fie clare, certe, stabile, neputând  depinde de aspecte  incerte. 

 Pentru toate aceste  considerente, reţinându-se culpa exclusivă a promitentului  
vânzător în neexecutarea  obligaţiei asumate prin antecontractul de  vânzare-cumpărare  din 
25.10.2007 – de  transfer al dreptului de proprietate asupra apartamentului nr. 26, situat în 
Cluj-Napoca, str. F. nr. 36A, în favoarea  promitentului cumpărător – curtea  constată că în 
mod  corect  prima   instanţă a  dispus rezoluţiunea acestui antecontract. 

 În ceea ce priveşte motivul de apel referitor la greşita  obligare a  pârâtului la plata 
sumei de  79.000 euro în condiţiile  în care potrivit  antecontractului putea fi obligat să 
restituie  suma achitată plus penalităţi de  0,5% pe zi întârziere până la restituirea  integrală a 
sumei datorate, nici acesta nu este  fondat. 

 Conform art. 11 alin. 6 din antecontract, această penalitate privea situaţia  în care 
promitentul vânzător nu înmâna promitentului cumpărător,  până la data de  15.11.2007, 
copie  certificată de  pe autorizaţia de construire  suplimentară. 

 Or, promitentul cumpărător nu mai solicită îndeplinirea acestei obligaţii, ci 
rezoluţiunea antecontractului de  vânzare-cumpărare, ceea ce atrage incidenţa art. 11 alin. 8 
din acelaşi antecontract - obligarea  promitentului  vânzător de restituire a dublului sumei 
primite. 

 Că este aşa, reiese  din alin. ultim al procesului verbal din 25.10.2011, care 
stipulează că în cazul neîndeplinirii obligaţiei de  transfer al dreptului de proprietate în 
favoarea  promitentului cumpărător, până la sfârşitul anului 2011, promitentul  vânzător se  
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obligă să plătească penalităţi de  întârziere conform contractului încheiat de  părţi la data de  
25.10.2007. 

 Or, singura  penalitate prevăzută în contractul din 25.10.2007 pentru neîndeplinirea 
obligaţiei de finalizare a contactului din culpa  promitentului vânzător  este aceea de 
restituire către  promitentul cumpărător a dublului sumei primite de la acesta, adică a  
preţului de  79.000 euro. 

 Pentru toate aceste  considerente, văzând  şi  dispoziţiile  art. 480 alin. 1  Cod proc. 
civ., curtea va respinge apelul pârâtului ca nefondat. 

 În temeiul art. 453 alin. 1 Cod proc. civ.,  apelanţii B.I. şi B.L.S. vor fi obligaţi să 
plătească intimatului M.M.D., cheltuieli de judecată parţiale în apel, în sumă de 3506,6 lei, 
reprezentând taxă judiciară de timbru aferentă soluţionării fondului litigiului, care  însă a 
fost  pus  în vedere reclamantului doar în faza apelului, în temeiul art. 20 alin. 5 din Legea 
nr. 146/1997, acesta îndeplinindu-şi obligaţia  (f. 73) în această fază. 

 În ipoteza  în care pârâţii nu ar fi declarat apelul, care, potrivit celor anterior arătate, 
s-a  dovedit  a fi nefondat, în sarcina reclamantului nu s-ar  mai fi stabilit  în apel, în baza 
art. 20 alin. 5 din Legea nr.  146/1997, obligaţia de a achita diferenţa de  taxă judiciară de 
timbru aferentă fondului. 

 

Acţiune în executarea silită atipică a antecontractului de vânzare-cumpărare. 
Înstrăinarea deliberată în timpul procesului a imobilului de către urmaşii 

promitentului-vânzător. Nerelevanţă  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1184 din 1 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 10277 din 15 iunie 2011 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a 

respins acţiunea civilă intentată de reclamanţii B.D., B.I., R.P. şi R.J., în contradictoriu cu 
pârâţii C.E. şi C.N..  

 Au fost obligaţi reclamanţii în solidar la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 
4.500 RON reprezentând onorariu avocaţial.  

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamanţii au susţinut că defunctul, 
tată al pârâţilor, C.I.F., decedat în anul 1994, ar fi încheiat cu aceştia în anul 1993 un 
antecontract de vânzare-cumpărare având ca obiect terenul în suprafaţă de 0,29 ha, aspect 
nerecunoscut de pârâţi. 

 După decesul tatălui lor în anul 1994, pârâţii în calitate de moştenitori, au formulat 
cerere pentru eliberarea titlului de proprietate nr. 3169/2179 din 18.02.1994. 

 Din raportul de expertiză efectuat în cauză, s-a constatat că semnătura de pe înscrisul 
antecontract de vânzare-cumpărare datat 13 mai 1993, nu aparţine defunctului C.I.F.. 

 Contraexpertiza efectuată de INEC, au constatat unele asemănări doar de ordin 
formal, diferind însă gradul de coordonare a gesturilor scriptural; semnătura de la poziţia 
„vânzări” reflectă o execuţie deficitară raportat la cea de pe verso, în mod cert cele două 
semnături fiind executate la momente diferite, dar distanţa de numai o lună între datele la 
care s-au executat cele două semnături nu putea duce la astfel de diferenţe între cele două 
semnături, decât dacă erau contrafăcute. Experţii nu au putut constata dacă actul a fost 
semnat de o singură persoană sau nu, însă concluziile cu privire la semnăturile defunctului 
prezentate ca scripte de comparaţie sunt certe: toate semnăturile originale prezentate 
instanţei aparţin defunctului C.I.F.. 

 Martorul I. a „asistat” la semnarea contractului pe care l-a redactat, dar în prezenţa 
lui nu s-a dat nicio sumă de bani; martorul L.V. a declarat că nu a semnat niciodată un astfel 
de act şi nu îi cunoaşte nici pe reclamanţi şi nici pe martora M.A.. 
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 Împrejurarea că reclamanţii au folosit terenul în nume şi interes propriu, 
comportându-se ca adevăraţi proprietari întreaga perioadă de timp de la cumpărarea 
terenului şi până în prezent, relevată de martorii reclamanţilor, nu poate fi reţinută, chiar 
dacă este curios şi comportamentul destul de pasiv al pârâţilor. 

 În consecinţă, judecătoria a apreciat că reclamanţii nu au reuşit să se conformeze art. 
1169 Cod civil. 

 Prin decizia civilă nr. 473/A din 25 iunie 2014 a Tribunalului Cluj, s-a admis apelul 
declarat de reclamanţii B.D., B.I., R.P. şi R.J. împotriva sentinţei civile nr. 10277 din 15 
iunie 2011 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a schimbat-o în parte în sensul că a admis în 
parte acţiunea civilă intentată de reclamanţii B.D., B.I., R.P. şi R.J. împotriva pârâţilor C.E. 
şi C.N. şi în consecinţă, i-a obligat pe pârâţii C.E. şi C.N. să încheie cu reclamanţii B.D., 
B.I., R.P. şi R.J. contract autentic de vânzare-cumpărare pentru terenul în suprafaţă de 2849 
mp înscris în CF nr. 13430 Floreşti, nr. cadastral 8367, pentru preţul de 290.000 lei vechi 
achitat integral, în caz contrar hotărârea urmând să ţină loc de contract autentic de vânzare-
cumpărare. 

 S-a dispus intabularea în CF a dreptului de proprietate asupra imobilului în favoarea 
reclamanţilor B.D. şi B.I. în cotă de ½ parte ca bun comun, cu titlu de cumpărare în favoarea 
reclamanţilor R.P. şi R.J. în cotă de ½ parte ca bun comun, cu titlu de cumpărare. Au fost 
respinse restul pretenţiilor. 

 Au fost obligaţi în solidar pârâţii C.E. şi C.N. să le plătească reclamanţilor, în 
solidar, cheltuieli de judecată în sumă de 1645 lei la prima instanţă şi în sumă de 5.086,77 
lei în apel. 

 Pentru a hotărî astfel, instanţa de apel a reţinut că între reclamanţi şi tatăl pârâţilor s-
a încheiat un contract de vânzare-cumpărare sub semnătură privată prin care C.I.F. vindea 
un teren în suprafaţă de 2.900 mp pentru preţul de 290.000 lei vechi, în locul numit „Şesul 
de Sus” din localitatea Floreşti, jud. Cluj. 

 Expertizele criminalistice administrate în faţa instanţei de fond au avut concluzii 
diferite, motiv pentru care în faţa instanţei de apel a fost readministrată această probă, prin 
raportul de expertiză criminalistică nr. 79/2014 efectuat de Institutul Naţional de Expertize 
Criminalistice concluzionându-se că semnăturile de pe contractul de vânzare-cumpărare 
încheiat la data de 13.05.1993, atât recto cât şi verso, aparţin numitului C.I.F.. 

 Acest raport de expertiză criminalistică nu a fost contestat de intimaţi, astfel că 
probele testimoniale contradictorii apar ca neutile. 

 Prin antecontractul de vânzare-cumpărare, terenul nu a fost identificat topografic sau 
cadastral, însă ulterior s-a eliberat titlul de proprietate în favoarea pârâţilor, care şi-au înscris 
dreptul de proprietate în CF nr. 13430 Floreşti, nr. top 8367, în cote egale cu titlu de 
moştenire. Capetele de cerere având ca obiect stabilirea masei succesorale după defunctul 
C.I.F., a calităţii de moştenitor a intimaţilor şi înscrierea în CF a acestora, sunt lipsite de 
interes în condiţiile în care aceste aspecte sunt constatate prin emiterea certificatului de 
moştenitor nr. 37/2005 al BNP P.A.. 

 Capătul de cerere privind sistarea indiviziunii şi înscrierea dreptului de proprietate al 
reclamanţilor pe parcele individualizate au fost respinse întrucât nu există 
contradictorialitate faţă de intimaţi. 

 Împotriva acestei decizii au declarat recurs pârâţii C.F. şi C.E., solicitând 
modificarea ei în sensul respingerii apelului şi menţinerii sentinţei primei instanţe, cu 
obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată. 

 În motivarea recursului, pârâţii au susţinut că în apel au avut loc neregularităţi de 
ordin procedural sancţionate cu nulitatea, deoarece faţă de dispoziţiile art. 292 C.pr.civ., nu 
este posibilă solicitarea unei probe direct în apel, dacă nu a fost cerută la prima instanţă. 

 272 



 Apelanţii nu au propus proba nici prin memoriul de apel şi nici la prima înfăţişare, or 
numai în situaţia unor concluzii diferite ale expertizelor efectuate de laboratorul 
interjudeţean şi de Institutul Naţional de Expertize Criminalistice Bucureşti, s-ar fi impus 
efectuarea unei alte expertize. 

 Decizia tribunalului este nelegală şi este lipsită de temei legal, considerentele 
hotărârii nepermiţând identificarea vreunei norme de drept care să susţină rezolvarea dată 
litigiului în apel, practic hotărârea nu este motivată în drept. 

 În dorinţa de a da câştig de cauză reclamanţilor, instanţa de apel a ignorat înscrisurile 
depuse de pârâţi, înscrisuri care fac dovada faptului că pe parcursul procesului au pierdut 
calitatea de proprietari ai terenului obiect al antecontractului de vânzare-cumpărare. 

 Imobilul în litigiu înscris în CF nr. 59965 Floreşti, a fost urmărit silit şi preluat de 
creditorul urmăriţilor la data de 15.04.2014 când s-a încheiat actul de adjudecare ce a fost 
înscris în cartea funciară la data de 30.04.2014 prin încheierea nr. 59249 în favoarea lui 
B.R.P., situaţie în care nu sunt întrunite condiţiile acţiunii în prestaţie tabulară. 

 După expirarea termenului de o lună de zile de la înscrierea provizorie, executorul 
judecătoresc a dispus din oficiu intabularea dreptului de proprietate al adjudecatarului şi 
punerea în posesia imobilului. 

 În contestaţia la executare care a fost anulată, niciunul nu a fost citat, iar suspendarea 
provizorie a executării silite a fost respinsă prin încheierea nr. 3142 din 24.03.2014, care nu 
a fost atacată. 

 Contestaţia la executarea silită nu suspendă executarea, aceasta urmându-şi cursul 
cel puţin până la admiterea suspendării; conform noului Cod civil, drepturile reale se 
dobândesc fără înscriere în cartea funciară când provin din vânzare silită. 

 Decizia recurată a fost pronunţată cu aplicarea greşită a Legii nr. 7/1996: acţiunea 
introductivă de instanţă a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 969 Cod civil, art. 5 alin.(2) din 
Legea nr. 247/2005, art. 22 şi art. 24 din Legea nr. 7/1996 precum şi art. 112 C.pr.civ., în 
timp ce admiterea în parte a acţiunii ar avea la bază art. 1073 şi 1077 Cod civil, or cum ar 
mai putea încheia contractul autentic de vânzare-cumpărare, din moment ce în cartea 
funciară apare ca proprietar o altă persoană ?. 

 Intabularea dreptului de proprietate al reclamanţilor în cotă de ½ parte ca bun 
comun, fără motivare în drept. 

 Pentru admiterea acţiunii în executarea obligaţiei de a încheia contractul de vânzare-
cumpărare, este necesar ca bunul să se afle în proprietatea celor ce vor fi obligaţi, 
împrejurare care nu se verifică în speţă. 

 Terenul a fost scos din circuitul civil încă din anul 2013, când a fost înscrisă 
interdicţia de înstrăinare în favoarea lui B.R.P. şi dreptul de ipotecă în favoarea acestuia, 
aspect cunoscut de reclamanţi care au rămas în pasivitate până când creditorul ipotecar a 
trecut la executarea silită. 

 În speţă, nu au fost îndeplinite toate cerinţele de admisibilitate ale acţiunii în 
prestaţie tabulară, respectiv ca promitenţii-vânzători să fie proprietarii tabulari ai imobilului 
contractat. 

 La momentul actual, recurenţii moştenitori ai defunctului C.I.F. nu mai pot executa 
obligaţia perfectării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, reclamanţilor 
rămânându-le posibilitatea să solicite suma reprezentând preţul vânzării, pârâţii fiind dispuşi 
la restituirea preţului în cazul în care reclamanţii ar fi solicitat acest lucru. 

 Un alt aspect de nelegalitate al hotărârii date în apel, este şi acela al greşitei obligări 
la plata integrală a cheltuielilor de judecată ocazionate de proces, întrucât acţiunea a fost 
admisă doar în parte, prin acţiune nu s-a solicitat contravaloarea onorariilor de expert, iar 
instanţa a indicat o sumă globală, iar nu fiecare categorie de cheltuieli. 
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 Intimaţii B.D., B.I., R.P. şi R.J. prin concluziile scrise depuse la dosar au solicitat 
respingerea recursului şi obligarea recurenţilor la plata cheltuielilor de judecată. 

 Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, curtea reţine următoarele: 
 Acţiunea civilă introductivă de instanţă, intentată de reclamanţii B.D., B.I., R.P. şi 

R.J. a fost înregistrată la data de 8 septembrie 2006, iar intabularea dreptului de proprietate 
asupra terenului în litigiu în favoarea numitului B.R.P., s-a dispus prin încheierea Biroului 
de Carte funciară Cluj-Napoca nr. 93081 din 8.07.2014, ca urmare a executării contractului 
de împrumut şi garanţie imobiliară autentificat sub nr. 481 din 24.05.2013 de notarul public 
C.C.D.. 

 Prin întâmpinarea depusă la dosarul judecătoriei filele 36-37, pârâţii s-au opus 
admiterii acţiunii, susţinând că tatăl lor, defunctul C.I.F. decedat în anul 1994, nu a încheiat 
cu reclamanţii antecontractul de vânzare-cumpărare la data de 13.05.1993. 

 Conform art. 723 alin.(1) C.pr.civ. „Drepturile procedurale trebuie exercitate cu 
bună-credinţă şi potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege”. 

 Din cauza opunerii pârâţilor la admiterea acţiunii şi a nerecunoaşterii că defunctul 
lor tată a semnat antecontractul de vânzare-cumpărare, a fost necesară administrarea unui 
vast probatoriu, ajungându-se ca judecarea cauzei să se finalizeze abia la peste 8 (opt) ani de 
la înregistrarea acţiunii. 

 Încheierea contractului de împrumut şi garanţie imobiliară autentificat sub nr. 
481/24.05.2013 cu numitul B.R.P., apoi nerestituirea împrumutului şi lăsarea imobilului să 
fie executat silit de către terţul B.R.P., s-a făcut în mod deliberat de către pârâţii-recurenţi, 
exact pentru ca reclamanţii-intimaţi să nu îşi poată valorifica antecontractul de vânzare-
cumpărare. 

 Numai că nemo auditur propriam turpitudinem alegans, adică nimeni nu poate 
întemeia un drept pe propria sa incorectitudine. 

 Prin urmare, la data înregistrării acţiunii şi pe parcursul a şapte ani după aceea, 
pârâţii-recurenţi au fost proprietarii terenului în litigiu, dar au urmărit tergiversarea acţiunii 
şi apoi lăsarea să le fie executat silit bunul, tocmai pentru a motiva că nu mai pot încheia 
contractul de vânzare-cumpărare. 

 Obiectul principal al acţiunii civile intentate de reclamanţi împotriva pârâţilor, este 
executarea silită atipică a antecontractului de vânzare-cumpărare (a promisiunii bilaterale de 
vânzare-cumpărare), iar nu acţiune în prestaţie tabulară, aşa cum susţin greşit recurenţii, 
astfel că nu condiţiile unei asemenea acţiuni trebuiau îndeplinite în speţă.  

 Instanţa de apel a motivat hotărârea pronunţată, atât în fapt cât şi în drept; temeiul 
juridic invocat de reclamanţi nu leagă instanţa, aceasta având posibilitatea să dea acţiunii 
calificarea juridică exactă, după punerea în discuţia părţilor a acestui aspect. 

 În baza efectului devolutiv al apelului, tribunalul avea dreptul şi obligaţia să 
administreze proba cu expertiza criminalistică a scrisului, faţă de concluziile rapoartelor de 
expertiză administrate la prima instanţă. 

 Problema aşa-zisei imposibilităţi de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare în 
formă autentică de către pârâţii-recurenţi, este o problemă de executare şi vizează temeinicia 
hotărârii, aspect ce nu poate fi criticat prin procedura căii extraordinare de atac a recursului. 

 Nici modul în care îşi vor intabula reclamanţii dreptul lor de proprietate în cartea 
funciară nu are relevanţă în acest stadiu al procesului, Legea nr. 7/1996 aplicându-se în mod 
corespunzător. 

 În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, este adevărat că prin cererea de recurs, 
recalificată în apel, apelanţii-reclamanţi au solicitat obligarea intimaţilor la plata 
cheltuielilor de judecată reprezentând „taxa de timbru şi onorariu de avocat” fila 6 dosar 
apel, dar prin concluziile scrise depuse la dosarul de apel Vol. II, apelanţii-reclamanţi au 
solicitat „obligarea la plata cheltuielilor de judecată constând în: 1 cheltuieli ocazionate în 
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primul ciclu procesual (taxa de timbru, onorariu expertiză grafologică) precum şi 2 cheltuieli 
ocazionate în apel, constând în: taxa de timbru, onorariu expertiză grafologică, onorariu 
avocat”. 

 Aşadar, rezultă cu certitudine că apelanţii au solicitat cheltuieli de judecată constând 
şi în onorarii de expert; admiterea în parte a acţiunii, doar în privinţa capetelor de cerere mai 
importante, precum şi durata procesului din pricina pârâţilor, au format convingerea 
instanţei de apel că apelanţii sunt îndreptăţiţi la acordarea cheltuielilor de judecată. 

 Pentru aceste considerente, în temeiul art. 304 pct. 5, 7 şi 9 coroborat cu art. 312 
alin. (1) C.pr.civ., se va respinge ca nefondat recursul pârâţilor împotriva deciziei 
tribunalului, care va fi menţinută ca legală. 

 În baza art. 274 alin.(1) C.pr.civ., recurenţii vor fi obligaţi să le plătească intimaţilor 
cheltuieli de judecată în recurs în sumă de 500 lei, reprezentând onorariul de avocat. 

 

Acţiune în executarea silită atipică a antecontractului de vânzare-cumpărare. 
Nedovedirea de către reclamanţi a întinderii terenului care a format obiectul 

convenţiei. Respingere  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1065 din 10 septembrie 2014  
Prin Sentinţa civilă nr. 2477 din 17.10.2013 pronunţată de Judecătoria Turda a fost 

respinsă cererea formulată de reclamanţii N.L. şi N.I., în contradictoriu cu pârâţii Z.I.I. şi 
G.L., ca neîntemeiată şi reclamanţii N.L. şi N.I. au fost obligaţi să plătească în favoarea 
pârâţilor Z.I.I. şi G.L. suma de 1250 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. 

 Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: că potrivit 
Contractului de vânzare cumpărare sub semnătură privata încheiat la data de 10 decembrie 
1972 între B.I., în calitate de vânzător, şi reclamantul N.L., în calitate de cumpărător, s-a 
procedat la vânzare, respectiv cumpărarea imobilului casa, grajd şi gradină, pentru preţul de 
70.000 lei, achitat în întregime la data semnării contractului.În cuprinsul contractului părţile 
nu au făcut menţiuni referitoare la suprafaţa terenului cu destinaţia gradină. 

 Din declaraţia martorei R.V., propusa de către reclamanţi, a rezultat că nu exista 
semne clare de demarcaţie între terenul folosit de către reclamanţi în prezent şi că nu a 
asistat la încheierea convenţiei, având cunoştinţă de vânzarea – cumpărarea terenului de la 
părinţii săi, iar din declaraţia martorului C.I., propus de către pârâţi, martor care a fost 
prezent la încheierea convenţiei dintre părţi, a rezultat că deşi reclamanţii si-au manifestat 
dorinţa de a cumpăra întreg terenul, părţile s-au înţeles asupra vânzării – cumpărării 
suprafeţei de 8 ari, despre care s-a făcut menţiune la subsolul înscrisului, restul terenului 
fiind dat de către colectiv în lucru diverselor persoane printre care şi reclamanţilor. 

 În legătură cu menţiunile făcute la subsolul înscrisului, respectiv cele 8 ari care sunt 
împuterniciţi, reclamanţii au arătat că aceasta nu reprezintă voinţa părţilor, fiind o menţiune 
făcută după semnarea convenţiei de către părţi, acesta fiind şi motivul pentru care 
reclamanţii au îndepărtat prin rupere din exemplarul pe care îl deţin acea parte completata 
fără consimţământul lor. 

 Contractele sub semnătură privată încheiate între părţi sunt nule absolut ca şi 
contracte de vânzare-cumpărare, nefiind respectată cerinţa formei autentice, însa în temeiul 
principiului conversiunii actului juridic nul intr-un alt act juridic ale cărui condiţii de 
valabilitate sunt îndeplinite, contractele încheiate între părţi produc efecte ca antecontracte 
de vânzare-cumpărare.  

 Antecontractele de vânzare-cumpărare încheiate între părţi nu sunt în măsură să 
transfere dreptul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul acestora, ci dau naştere 
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doar unei obligaţii de a face, respectiv de a încheia în viitor contract autentic de vânzare 
cumpărare. 

  Condiţiile ce trebuie îndeplinite de lucrul ce face obiectul antecontractului de 
vânzare-cumpărare trebuie să fie, în general, aceleaşi ca în situaţia încheierii contractului de 
vânzare-cumpărare, raportat la faptul că, prin antecontract, părţile se obligă ca în viitor să 
încheie contractul de vânzare-cumpărare.  

 Astfel, lucrul vândut trebuie:a) să fie posibil şi licit; b) să existe sau să poată exista; 
c) să fie în circuitul civil; d) să fie determinat sau determinabil, condiţie prevăzută de art. 
948 şi art. 964 C. civ. 1864, şi e) condiţia ca promitentul-vânzător să fie proprietarul bunului 
ce face obiectul promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare. 

 În speţă, reclamanţii, care aveau sarcina de a proba pretenţiile formulate, nu au reuşit 
să facă proba faptului că suprafaţa de teren, ce a constituit obiectul convenţiei încheiate sub 
semnătură privată de care se prevalează, este de 7700 mp., şi nu doar de 8 ari după cum au 
recunoscut succesorii vânzătorului B.I..  

 În atare situaţie, instanţa de fond a constatat că înscrisul sub semnătură privată de 
care se prevalează reclamanţii, nu conţine un obiect concret, corect şi legal determinat, pe 
baza căruia să se poată solicita pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de 
vânzare cumpărare. 

 Având în vedere aceste considerente, instanţa de fond a respins cererea de chemare 
în judecată, apreciind că aceasta este neîntemeiată, şi a obligat reclamanţii, ca părţi căzute în 
pretenţii la plata în favoarea pârâţilor a sumei de 1250 lei, reprezentând cheltuieli de 
judecată ocazionate de plata onorariului de avocat. 

 Prin decizia civilă nr. 303/A din 7.05.2014 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosar 
nr. .../328/2012 a fost respins ca nefondat apelul declarat de reclamanţii N.L. şi N.I., 
împotriva sentinţei civile nr. 2477/2013 din 17.10.2013, pronunţată în dosar nr. .../328/2012 
al Judecătoriei Turda, pe care a fost menţinută în totul, apelanţii au fost obligaţi să 
plătească intimatelor G.L. şi Z.I.I. suma de 1500 lei, cheltuieli de judecată în apel. 

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut următoarele:  
 Prin Decizia nr. 1052/2011 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul civil 

nr..../328/2008 s-a statuat în mod irevocabil că suprafaţa de teren convenită de părţi, la data 
încheierii contractului de vânzare-cumpărare, a fost de 8 ari, care era îngrădită, iar suprafaţa 
excedentară a constituit lot ajutător, fiind folosită de B.I. şi A., sau de alte persoane, nefiind 
folosită de către pârâtul N.L. decât după mult timp de la data încheierii contractului. Această 
decizie a fost respectată din perspectiva efectului pozitiv al puterii de lucru judecat. 

 Aşa cum s-a precizat în doctrină şi în jurisprudenţă, se face distincţie între principiul 
puterii de lucru judecat şi prezumţia de lucru judecat. 

 Astfel, pe când principiul puterii de lucru judecat interzice desfăşurarea unui alt 
litigiu purtat între aceleaşi părţi, având acelaşi obiect şi fiind întemeiat pe aceeaşi cauză, 
prezumţia de lucru judecat impune consecvenţa în judecată şi anume: ceea ce statuat printr-o 
hotărâre judecătorească irevocabilă nu poate fi contrazis printr-o altă hotărâre ulterioară, 
purtată într-un alt litigiu. 

 Or, aşa cum a evocat anterior, prin decizia susmenţionată s-a stabilit că prin 
antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat la data de 10 decembrie 1972 B.I. a înstrăinat 
reclamanţilor N.L. şi N.I. suprafaţa de 8 ari, astfel că nu a putut fi primită ca fiind pertinentă 
solicitarea reclamanţilor de obligare a pârâţilor la recunoaşterea dreptului de proprietate 
asupra unei suprafeţe de 77 ari. 

 Intimaţii pârâţi nu aveau posibilitatea de atacare a hotărârii din perspectiva 
considerentelor reţinute de prima instanţă întrucât în vechiul Cod de procedură civilă nu era 
imaginată ipoteza prevăzută de legiuitor prin art.461 alin 2 din Noul Cod de procedură 
civilă. 

 276 



 Împotriva acestei decizii au declarat recurs reclamanţii N.L. şi N.I., solicitând 
instanţei admiterea recursului, casarea deciziei civile şi trimiterea cauzei spre rejudecare 
Tribunalului Cluj, potrivit dispoziţiilor art. 312 alin. 3 şi 5 Cod proc. civ., întrucât instanţa a 
soluţionat cauza fără a intra în cercetarea fondului. 

 În subsidiar, recurenţii au solicitat, în măsura în care se apreciază că nu se impune 
trimiterea cauzei spre rejudecare, modificarea deciziei în sensul admiterii apelului împotriva 
sentinţei pronunţate de Judecătoria Turda, cu cheltuieli de judecată în apel şi în recurs. 

 În motivarea recursului, reclamanţii au arătat că decizia pronunţată în apel s-a dat cu 
nerespectarea dispoziţiilor art. 304 pct. 9 Cod proc. civ. 

 În faţa instanţei de fond pârâţii au invocat excepţia puterii de lucru judecat prin 
raportare la dispoziţiile deciziei nr. 1052/2011, care a fost respinsă prin încheierea de şedinţă 
din 14.03.2013 şi ca atare, reiterarea acestei excepţii în apel putea fi făcută numai prin 
exercitarea căii de atac împotriva încheierii din 14.03.2013, iar reiterarea acestei excepţii 
prin întâmpinarea formulată în apel era inadmisibilă.  

 Recurenţii au mai arătat că în mod nelegal instanţa de apel a apreciat întemeiată 
excepţia puterii de lucru judecat, arătând că imobilul în litigiu se identifică cu parcelele 
57/2, 57/3 din tarla 6 de 7700 mp, înscrise în titlul de proprietate 28372/5.10.2001 şi s-a 
reconstituit dreptul de proprietate în baza Legii nr. 18/1991 în favoarea lui G.I., după 
antecesorul său B.I.. 

 La data de 10.12.1972 printr-un contract de vânzare-cumpărare sub semnătură 
privată B.I. şi-a asuma obligaţia de a înstrăina reclamanţilor recurenţi dreptul de proprietate 
asupra imobilului: casă, grajd, grădină contra preţului de 70.000 lei. N.L. a încercat să 
reglementeze situaţia juridică a imobilului dobândit prin antecontract la apariţia Legii nr. 
18/1991 şi cererea acestuia a fost validată pentru 0,87 ha teren, Comisia Judeţeană pentru 
stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a fost obligată să-l pună în posesie pe 
reclamant pe acest teren prin sentinţa civilă nr. 3010/2008 pronunţată de Judecătoria Turda, 
însă cu ocazia punerii în posesie a acestei hotărâri s-a constatat că există o imposibilitate 
obiectivă de punere în executare, deoarece moştenitoarea lui B.I., G.I. i s-a eliberat titlul de 
proprietate pe terenul în litigiu. 

 Ulterior, reclamantul N.L. a solicitat constatarea nulităţii absolute parţiale a titlului 
de proprietate emis în favoarea intimatei G.I., însă acţiunea a fost respinsă deoarece potrivit 
art. 8 din Legea nr. 18/1991, reconstituirea dreptului de proprietate are loc în favoarea 
membrilor cooperatori şi în speţă numai numitei G.I. i se poate reconstitui dreptul de 
proprietate. 

 Prin aceeaşi sentinţă s-a reţinut că actul încheiat între reclamanţi şi defunctul B.I. 
este un act esenţialmente civil, care le conferă dreptul de a-şi valorifica drepturile ce decurg 
din acestea, pe calea dreptului comun. 

 Prin urmare, analiza contractului de vânzare-cumpărare de care se prevalează 
intimaţii ca un argument în invocarea excepţiei puterii de lucru judecat, făcută în calea de 
atac a recursului s-a făcut din cu totul altă perspectivă, aceea a incidenţei prevederilor Legii 
nr. 18/1991.  

 Reclamanţii au formulat prezenta acţiune îndreptată împotriva pârâtului G.L. şi 
Z.I.I., moştenitorii defunctei G.I. şi pentru prima dată au solicitat recunoaşterea dreptului de 
proprietate asupra imobilului grădină, promis spre înstrăinare de către numitul B.I. şi care se 
identifică cu parcelele 57/3 şi 57/2, înscrise în titlul de proprietate 28372/960/5.10.2001. 

 Prin urmare, recurenţii arată că pentru prima dată a fost supusă atenţiei instanţelor 
analiza antecontractului de vânzare-cumpărare din 10.12.1972 din perspectiva unui act 
juridic capabil să ducă la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act 
autentic de vânzare-cumpărare şi se impunea respingerea excepţiei autorităţii de lucru 
judecat. 
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 Recurenţii au solicitat şi suspendarea executării dispoziţiilor deciziei din apel. 
 Prin întâmpinare, intimaţi G.L. şi J.J. au solicitat respingerea recursului şi obligarea 

recurenţilor la plata cheltuielilor de judecată. 
 Intimaţii au arătat că recursul este vădit nefondat, prin decizia civilă nr. 1052/2011 

pronunţată de Tribunalul Cluj în dosar .../328/2008 s-a constatat că N.L. nu are dreptul la 
reconstituirea dreptului de proprietate şi în acelaşi dosar recurentul a încercat valorificarea 
dreptului de  proprietate, însă instanţa a stabilit că la data încheierii contractului de vânzare-
cumpărare, suprafaţa convenită a fost de 8 ari, care era îngrădită şi suprafaţa excedentară a 
constituit lot ajutător, fiind folosită de B.I. şi A. sau de alte persoane şi numai după mult 
timp de la data încheierii contractului de către N.L.. 

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

 În principal, reclamanţii recurenţi au solicitat casarea deciziei pronunţată în apel, 
deoarece instanţa a soluţionat apelul fără a intra în cercetarea fondului, însă verificând 
considerentele deciziei pronunţate în apel, curtea constată că instanţa a analizat apelul cu 
care a fost investită. 

 Instanţa de apel nu a redat în considerente pe larg starea de fapt reţinută de către 
prima instanţă, însă a reţinut că starea de fapt stabilită de prima instanţă este corectă. 

 În ceea ce priveşte puterea de lucru judecat, curtea constată că recurenţii fac o 
confuzie între excepţia autorităţii de lucru judecat şi puterea de lucru judecat. Aceasta reiese 
şi din încheierea din 14.03.2013 în care se invocă de către pârâţi puterea lucrului judecat iar 
reclamanţii solicită respingerea excepţiei autorităţii de lucru judecat, instanţa respingând 
puterea de lucru judecat. Cele două expresii „putere de lucru judecat” şi „autoritate de lucru 
judecat” nu sunt sinonime.  

 Puterea de lucru judecat reprezintă un principiu care împiedică nu numai judecarea 
din nou a unui proces terminat, având acelaşi obiect, aceeaşi cauză şi purtat între aceleaşi 
părţi, ci şi contrazicerea între două hotărâri judecătoreşti, adică infirmarea constatărilor 
făcute printr-o hotărâre judecătorească definitivă de către o altă hotărâre judecătorească 
posterioară, dată în alt proces. 

De regulă puterea de lucru judecat este invocată într-un proces ulterior prin  excepţia 
de lucru judecat care reprezintă acel efect al puterii de lucru judecat, care este exclusivitatea. 

 Excepţia autorităţii de lucru judecat, potrivit art. 1201 Cod Civil  vizează tripla 
identitate de părţi, obiect, cauză şi puterea de lucru judecat decurge din efectul pozitiv avut 
de o hotărâre judecătorească irevocabilă, care a tranşat un litigiu între două părţi. 

Un alt efect al principiului puterii de lucru judecat este obligativitatea care face ca 
părţile să se supună hotărârii judecătoreşti irevocabile.  

 Instanţa de apel în considerentele deciziei a invocat efectul pozitiv al deciziei civile 
nr. 1052/2011, pronunţată de Tribunalul Cluj. În puterea lucrului judecat nu intră numai 
dispozitivul hotărâri ci şi considerentele, în măsura în care explică dispozitivul şi se reflectă 
în el. 

 Tribunalul a reţinut puterea de lucru judecat a considerentelor referitoare la suprafaţa 
de teren care a făcut obiectul antecontractului în litigiu, statuând că suprafaţa de teren 
convenită de părţi, la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, a fost de 8 ari. 

Primele instanţe au avut în vedere nu numai efectul pozitiv al deciziei civile nr. 
1052/2011, cât şi probele testimoniale administrate în faţa primei instanţe, care au confirmat 
susţinerea pârâţilor că suprafaţa de teren convenită de părţi prin antecontract, a fost de 8 ari 
şi nu întreg terenul în suprafaţă de 7700 mp. 

 Prin decizia civilă nr. 1052/16.11.2011 s-a soluţionat irevocabil cererea 
reconvenţională formulat de prezentul recurent N.L. şi această cerere reconvenţională de 
anulare a titlului obţinut de moştenitoarea lui B.I. a fost respinsă, deoarece în perioada 1959-
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1963 terenul a figurat în registrul agricol în favoarea defunctului B.I., iar terenul a fost adus 
în C.A.P. de către B.I. potrivit cererii de intrare în C.A.P. din anul 1961. Deci terenul în 
litigiu a fost preluat de la defunctul B.I. anterior încheierii antecontractului de vânzare-
cumpărare din 1972. 

 Aplicând în acel litigiu dispoziţiile art. 23 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, instanţa a 
verificat prin orice mijloace de probă înstrăinarea construcţiei şi suprafaţa de teren convenită 
de părţi la data înstrăinării şi a administrat probe testimoniale referitoare la antecontractul 
încheiat de părţi. Curtea constată că poate fi admisă sau respinsă excepţia autorităţii de 
lucru judecat de către instanţă, dar nu poate fi respinsă puterea pozitivă de lucru judecat, 
deoarece aceasta ar echivala cu nesocotirea unei hotărâri judecătoreşti intrată în putere de 
lucru judecat. 

 În cazul de faţă, curtea constată că tribunalul a analizat fondul cauzei şi în 
considerentele deciziei a insistat asupra efectului obligatoriu al unei hotărâri intrate în 
puterea lucrului judecat. 

Prin urmare curtea constată că nu este necesară casarea deciziei şi trimiterea cauzei 
spre rejudecare.  

În ceea ce priveşte fondul cauzei, curtea constată că decizia pronunţată în apel este 
legală şi nu se impune modificarea acesteia deoarece reclamanţii recurenţi nu au dovedit că 
a obiectul antecontractului a fost 87 ari. 

 Pentru aceste considerente, în temeiul art. 312 C.pr.civ. curtea va respinge ca 
nefondat recursul reclamanţilor N.L. şi N.I.. 

 În temeiul art. 274 Cod proc. civ., curtea va obliga recurenţi să plătească intimaţilor 
Z.I.I. şi G.L. suma de 1200 lei, cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu 
avocaţial (f. 11). 

 
 

Contract de împrumut. Obligare la restituirea sumei împrumutate. Admitere 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1278 din 24 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 3167 din 21.03.2013 pronunţată de Judecătoria Baia Mare, 

s-a respins  acţiunea formulată de reclamantul – pârât reconvenţional V.S., în contradictoriu 
cu pârâtul – reclamant reconvenţional M.F.V. şi s-a admis acţiunea reconvenţională 
formulată de pârâtul – reclamant reconvenţional M.F.V.,  în contradictoriu cu reclamantul – 
pârât reconvenţional V.S.. 

        S-a constatat nulitatea absolută a contractului de împrumut încheiat la data de 
22.08.2008 între V.S. şi M.F.V.. 

A fost obligat reclamantul – pârât reconvenţional V.S. să plătească pârâtului – 
reclamant reconvenţional M.F.V. suma de 5238,85 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima  instanţă a reţinut  următoarele: 
 La data de 31.01.2007 s-a încheiat un precontract de vânzare cumpărare, între SC E. 

SRL, prin administrator M.F.V. (pârâtul), în calitate de promitent vânzător, şi reclamantul 
V.S., în calitate de promitent cumpărător, având ca obiect autoturismul marca Kia Sportage 
– autoturism proprietatea SC X. Leasing, care ar fi urmat să intre în proprietatea 
promitentului vânzător, în luna ianuarie 2008, conform contractului de leasing. 

La data de 28.12.2006 pârâtul a primit de la reclamant suma de 13.000 Euro, 
reprezentând avans pentru autoturismul Kia Sportge, autoturism ce urma să fie achiziţionat 
în sistem leasing de către SC E. SRL, iar la data de 27.01.2007 reclamantul a mai predat 
pârâtului cu acelaşi  titlu 10.000 Euro. 
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Potrivit contractului de împrumut încheiat la data de 22 august 2008, reclamantul 
V.S. a remis pârâtului M.F.V., anterior încheierii contractului suma de 25.000 Euro cu titlu 
de împrumut, datele scadente de restituire si contravaloarea ratelor aferente fiind menţionate 
in cuprinsul contractului, ultimul termen de restituire fiind 20 decembrie 2008. 

Prin acţiunea formulată reclamantul a  solicitat obligarea pârâtului la restituirea 
sumei de 25.000 Euro, reprezentând suma împrumutată, şi obligarea pârâtului la plata 
dobânzii legale. 

Pârâtul, prin cererea reconvenţională a solicitat constatarea nulităţii absolute a 
contractului de împrumut din 22 august 2008,  pentru lipsa cauzei, respectiv a predării sumei 
de bani cu titlu de împrumut. 

Reclamantul, prin întâmpinarea la cererea reconvenţională, a invocat intervenirea 
novaţiei, prin schimbarea obligaţiei din precontractul de vânzare cumpărare (aceea de 
vânzare a autoturismului obiect al contractului de leasing) cu o nouă obligaţie, concomitent 
cu schimbarea debitorului, motiv pentru care noua obligaţie, din contractul de împrumut ar 
fi valabilă. 

Novaţia, este un contract, care pentru a fi valabil, presupune, întrunirea tuturor 
condiţiilor de valabilitate a contractelor, precum şi îndeplinirea unor condiţii specifice, şi 
anume: existenţa unei obligaţii valabile, naşterea unei obligaţii noi valabile, noua obligaţie 
să conţină un element nou faţă de vechea obligaţia şi intenţia părţilor de a transforma vechea 
obligaţia într-una nouă. 

Potrivit art. 1130 cod civil „ novaţiunea nu se prezumă. Voinţa de a o face trebuie să 
rezulte evident din act.” 

Analizând cele două acte, cu privire la care se invocă intervenirea novaţiei, instanţa a 
constatat că în cuprinsul acestora nu se face nici o referire cu privire la intenţia părţilor de a 
schimba obiectul contractului şi/sau debitorul. 

Pentru existenţa novaţiei este necesară intenţia de a nova, iar aceasta trebuie să 
rezulte expres din convenţia părţilor. Or, în cauză nu s-a probat existenţa unei asemenea 
intenţii. 

Potrivit dispoziţiilor art. 966 cod civ. obligaţia fără cauză sau fondată pe o cauză 
falsă sau nelicită nu poate avea nici un efect, sancţiunea care intervine în aceste situaţii fiind 
nulitatea absolută. 

În contractul de împrumut, contract real, unilateral, cauza se concretizează pentru 
împrumutat în predarea efectivă, în obţinerea sumei împrumutate. 

Or, în cauză, din interogatoriile părţilor, a rezultat că suma de bani, care a făcut 
obiectul contractului de împrumut încheiat la data de 22.08.2008 nu a fost predată niciodată 
pârâtului cu titlu de împrumut. 

Astfel, reclamantul a învederat că obiectul contractului de împrumut datat 
22.08.2008 a fost „despăgubiri pentru paguba provocată prin deturnarea fondurilor, 
respectiv suma acordată pârâtului pentru achiziţionarea maşinii”. 

Inclusiv, prin cererea de chemare în judecată, s-a arătat faptul că la data de 
22.08.2008, deoarece pârâtul nu mai putea să pună la dispoziţia reclamantului  un alt 
autoturism, deşi primise contravaloarea acestuia, s-a hotărât schimbarea obligaţiei de 
procurare a autoturismului într-un împrumut. 

În speţă, sancţiunea nulităţii absolute este determinată de lipsa cauzei, respectiv a 
scopului imediat. Astfel, s-a constatat că, s-a  încheiat contractul de împrumut, fără a se 
preda vreo sumă de bani cu titlu de împrumut pârâtului. Contractul s-a încheiat pentru a-l 
determina pe pârât să restituie sumele încasate de la reclamant, ca preţ al autoturismului 
KIA Sportage, obiect al precontractului de vânzare cumpărare din 31.01.2007. 
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Având în vedere că, în cauză nu s-a probat existenţa novaţiei şi având în vedere lipsa 
cauzei în contractul de împrumut datat 22.08.2008, instanţa a admis cererea reconvenţională, 
constatând nulitatea absolută a contractului de împrumut datat 22.08.2008. 

Constatându-se nulitatea absolută a contractului de împrumut, instanţa a reţinut că 
pretenţiile reclamantului privind obligarea pârâtului la restituirea sumei de 25.000 Euro, 
reprezentând sumă împrumutată, pretenţii fundamentate pe dispoziţiile art. 1576 – 1586 cod 
civil care reglementează contractul de împrumut, sunt lipsite de temei, motiv pentru care s-a 
respins acţiunea formulată de reclamant. 

Având în vedere caracterul accesoriu al dobânzilor, s-a  reţinut ca pârâtul nu 
datorează nici dobânzi. 

Prin decizia civilă nr. 302/A/2.07.2014 a  Tribunalului Maramureş s-a admis apelul 
declarat de reclamantul V.S., împotriva sentinţei civile nr. 3167/21.03.2013 pronunţată de 
Judecătoria Baia Mare,  care a  fost  schimbată în totalitate în sensul că: 

A fost  admisă acţiunea civilă formulată de reclamantul V.S. în contradictoriu cu 
pârâtul M.F.V. şi în consecinţă: 

A fost obligat pârâtul să restituie reclamantului suma de 106.142,5 lei (25.000 Euro), 
reprezentând suma împrumutată de reclamant pârâtului şi nerestituită, cu dobânda legală 
calculată de la data formulării acţiunii, respectiv 14.09.2011 şi până la achitarea efectivă a 
sumei împrumutate. 

S-a respins cererea reconvenţională formulată de M.F.V.. 
A fost  obligat intimatul M.F.V. la plata către apelantul V.S. a sumei de 8.861,78 lei 

cu titlu de cheltuieli de judecată, din care 5.694,85 lei pentru judecata în primă instanţă şi 
3.166,93 lei în apel. 

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut  următoarele:  
   La data de 31.07.2007 s-a încheiat un precontract de vânzare între SC E. SRL - 

societate aflată în lichidare administrată de către pârât - şi reclamantul pârât reconvenţional 
prin care societatea urma să-i procure reclamantului un autoturism marca KIA SPORTAGE. 

Pârâtul a primit în nume propriu preţul de la reclamant, care la rândul său a primit 
autoturismul care aparţinea unei societăţi de leasing şi a solicitat înmatricularea acestuia pe 
numele său. Fără să se întâmple acest lucru, ulterior, autoturismul a fost ridicat de 
proprietarul - societatea de leasing motivat de faptul că nu s-au achitat ratele aferente 
contractului de leasing. 

 Prin acordul de voinţă a ambelor părţi, la data de 22.08.2008 între părţi s-a încheiat 
în formă scrisă contract de împrumut prin care pârâtul a recunoscut că a primit de la 
reclamant suma de 25.000 euro cu titlu de împrumut. Prin contract s-a prevăzut modalitatea 
de restituire a împrumutului şi termenul de restituire, respectiv cinci rate, ultima tranşă a 
împrumutului urmând a fi restituită la data de 20 decembrie 2008. 

 Pârâtul şi-a recunoscut semnătura şi conţinutul actului însă în faţa instanţei a susţinut 
că a semnat acel act doar pentru liniştirea reclamantului şi că în fapt el nu a împrumutat bani 
de la reclamant. 

 Însuşi   prezentarea   pârâtului   la   avocat  împreună   cu  reclamantul, semnarea 
contractului şi menţiunea bun şi aprobat, respectiv  scrierea olografă a pârâtului că a primit 
suma înscrisă în contract anterior semnării acestuia, demonstrează indubitabil existenţa 
contractului de împrumut.  

 Pârâtul reclamant reconvenţional scrie şi semnează în contractul de împrumut „am 
primit suma de 25.000 de euro de la împrumutător şi sunt de acord cu modalitatea de 
restituire” după care vine în faţa instanţei de fond şi peste propriile menţiuni scrise susţine 
că nu a primit sumele 
de bani cu titlu de împrumut. Cu alte cuvinte, la încheierea contractului 
recunoaşte primirea sumelor de bani anterior încheierii contractului de împrumut, se 
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stabileşte prin acordul părţilor modalitatea de restituire după care în faţa instanţei invocă 
lipsa cauzei contractului de împrumut.  

 Contractul de împrumut s-a încheiat prin acordul de voinţă al părţilor, cu respectarea 
dispoziţiilor legii civile privind contractul de împrumut.  Nerecunoaşterea pârâtului 
reclamant reconvenţional şi invocarea de către acesta în faţa instanţei a nulităţii absolute 
pentru lipsa cauzei nu dă dreptul niciunei instanţe să treacă peste voinţa părţilor exprimată 
printr-un contract de împrumut semnat şi asumat de către pârâtul-reclamant reconvenţional. 

Convenţia de împrumut a fost legal făcută, cu respectarea dispoziţiilor art. 948 din 
Codul civil, fiind încheiată între două persoane apte de a contracta, consimţământ valabil al 
persoanei care s-a obligat, obiect determinat şi cauză licită. Instanţa nu poate trece peste 
voinţa părţilor de la momentul încheierii contractului, moment în care s-a specificat clar că 
suma care trebuie restituită a fost primită anterior cu titlu de împrumut întrucât se încalcă 
dispoziţiile art.969 Cod civil conform căruia convenţiile legal făcute au putere de lege între 
părţile contractante. 

Într-adevăr nu sunt întrunite  cerinţele  legale pentru existenţa  novaţiei, neputându-
se reţine că actul din 22.08.2008 operează novaţia vechiului contract de vânzare-cumpărare 
din 31.01.2007.  

Contractul din 22.08.2008 este un contract distinct, cu existenţă independentă care 
întruneşte toate cerinţele legale ale împrumutului.  

Împrejurarea că suma împrumutată nu a fost predată  împrumutatului  la 22.08.2008, 
ci anterior acestei date, nu afectează  valabilitatea contractului de împrumut, din moment ce 
împrumutatul afirmă în scris şi sub propria semnătură că a primit suma împrumutată. Nu 
poate fi vorba de lipsa cauzei contractului de împrumut din moment ce ambele părţi şi-au 
asumat valabil calitatea de împrumutător  şi împrumutat la momentul semnării contractului.  

Având în vedere considerentele de mai sus, instanţa a admis apelul cu consecinţa 
schimbării  sentinţei  în sensul admiterii acţiunii şi respingerii cererii reconvenţionale.  

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, intimatul  a  fost  obligat la plata către 
apelant a sumei de 8861,78 lei cheltuieli de judecată din care 5694,85 lei aferent primei 
instanţe (3694,85 taxă timbru, 2000 lei onorariu avocat) şi 3166,93 lei în apel (1500 
onorariu avocat şi 1666,93 lei taxă timbru).  

Împotriva acestei decizii a declarat  recurs pârâtul M.F.V., solicitând admiterea 
recursului, modificarea  în totalitate a deciziei recurate şi, pe cale de consecinţă, respingerea 
apelului declarat de reclamantul  V.S. şi menţinerea  în totalitate a hotărârii instanţei de 
fond, respectiv respingerea acţiunii formulata de reclamant şi admiterea cererii 
reconvenţionale  formulata de pârât. 

S-a  solicitat  acordarea cheltuielilor de  judecată în toate instanţele, constând in 
onorarii de avocat, taxe de timbru şl cheltuieli de deplasare la instanţa de recurs. 

În motivarea  recursului pârâtul a  invocat  următoarele: 
Instanţa de apel, interpretând greşit actul juridic dedus judecăţii si înţelesul lămurit şi 

vădit  neîndoielnic al acestuia, a trecut peste lipsa cauzei contractului de împrumut şi l-a  
considerat  valabil, deşi acesta era lovit de  nulitate absolută – art. 304  pct. 8 şi 9 Cod proc. 
civ.  

Între reclamant şi pârât nu a existat niciodată o înţelegere legată de un împrumut şl 
niciun contract de împrumut valabil încheiat, fondat pe o cauza licită şi reala, respectiv pe 
un scop imediat. Esenţa contractului de împrumut consta în predarea sumei de bani 
împrumutate, la mâna împrumutatului, aspect care nu s-a realizat şi nu a existat nicio 
intenţie în acest sens. Pârâtul recurent nu a primit niciodată de la reclamantul intimat vreo 
sumă de bani cu titlu de împrumut. 

Instanţa de apel acceptă că singurele sume de bani predate de reclamant au avut loc 
în contul precontractului de vânzare cumpărare încheiat între SC E. SRL (societate 
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administrata de recurent) şi reclamantul V.S., precontract încheiat la dala de 31.07.2007 prin 
care SC E. SRL urma să-i procure reclamantului un autoturism marca Kia Sportage. 

Cu toate acestea şi în ciuda aspectului legal stabilit fără echivoc, prin soluţia adoptata 
de instanţa de apel au fost comutate sumele de bani achitate de reclamant în contul 
antecontractului din 31.07.2007 şi s-a considerat ca fiind „sume împrumutate". 

Instanţa de apel îşi motivează insa soluţia cu aceea că instanţa „nu poate să treacă 
peste voinţa părţilor exprimată printr-un contract de împrumut semnat şl asumat de către 
pârâtul - reclamant reconvenţional". Asupra acestei motivaţii instanţa revine, repetând faptul 
că: „instanţa nu poate trece peste voinţa părţilor de la momentul încheierii contractului 
moment în care s-a specificat clar că suma care trebuie restituită a fast primită anterior cu 
titlu de împrumut ". 

Altfel spus, este adevărat nu s-a predat nicio  sumă de bani în data de 22.08.2008, 
este adevărat că nu a existat nicio înţelegere cu privire la un eventual împrumut, dar dacă 
părţile au semnat un atare contract, instanţa a considerat că nu se poate trece peste acest 
aspect fără a încălca  dispoziţiile  art. 969 Cod civil. 

Procedând în acest fel, au fost încălcate cu siguranţă dispoziţiile art. 966 Cod civil 
care statuează faptul că obligaţia fără cauză sau fondată pe o cauză falsă sau nelicita nu 
poate avea niciun efect, sancţiunea fiind nulitatea absolută. 

În contractul de împrumut, contract real, cauza se concretizează pentru împrumutat 
în obţinerea sumei împrumutate, iar pentru cel ce acordă împrumutul în predarea efectiva a 
sumelor. 

Ori, raporturile juridice dintre părţi demonstrează fără echivoc faptul că sumele de 
bani predate de reclamant au avut ca temei antecontractul de vânzare cumpărare încheiat în 
data de 31.01.2007 şi nici într-un caz contractul de împrumut din data de 22.08.2008. 

Reclamantul a invocat în apărarea sa existenţa novaţiei, arătând  că  obiectul 
contractului de împrumut din 22.08.2008 a fost de fapt „despăgubiri pentru paguba 
provocată prin deturnarea fondurilor, respectiv suma acordată pârâtului pentru 
achiziţionarea maşinii." 

Dacă nu se poate trece peste acordul de voinţa a părţilor potrivit art. 969 Cod civil, 
atunci rezulta fără echivoc că nu se poate trece peste convenţia părţilor potrivit căreia 
singurele sume de bani predate de reclamant au fost în contul antecontractului de vânzare 
cumpărare a autoturismului Kia Sportage şi nu in contul contractului de împrumut. 

2.  Instanţa da apel a respins apărările reclamantului privind existenta novaţiei, dar a 
admis acţiunea reclamantului, fondată chiar pe teza novaţiei – art. 304 pct. 7 Cod proc. civ. 

Reclamantul recunoaşte faptul ca nu s-a predat nici o sumă de bani cu titlul de 
împrumut, dar susţine că actul din 22.08.2008 intitulat contract de împrumut a novat o 
obligaţie preexistentă asumată prin antecontractul de vânzare-cumpărare  încheiat la data de 
31.01.2007 între SC E. SRL şi V.S., având ca obiect autoturismul marca Kia Sportage. 

Recurentul arată că este întru totul de acord cu motivarea instanţei de apel cu privire 
la inexistenţa novaţiei, nefiind întrunite cerinţele legale. 

Această motivare ar fi determinat însă respingerea apelului reclamantului V.S. şi nu 
admiterea lui, întrucât înlăturarea tezei novaţiei demonstrează chiar lipsa cauzei în 
contractul de împrumut. 

Dacă singurele sume de bani (şi acestea în cuantum de 23.000 Euro şi nu de 25.000 
Euro) au fost predate în contul antecontractului de vânzare-cumpărare din 31.01.2007 şi 
obligaţia nu a fost novată prin contractul de împrumut din 22.08.2008, rezulta fără echivoc 
faptul că suma de bani pretinsă a fi împrumutată nu a fost predată niciodată. 

Atât reclamantul - intimat, cât şi pârâtul - recurent şi-au asumat obligaţii doar prin 
antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat în 31.01.2007, antecontract încheiat cu scopul 
fiecărei părţi de a obţine un avantaj material de partea sa, în termenii antecontractului de 
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vânzare-cumpărare s-a convenit ca pe societatea administrata de recurent SC E. SRL, în 
calitate de utilizator şi  SC X.  LEASING IFN SA să se încheie un contract de leasing 
financiar care avea ca obiect autoturismul marca Kia Sportage, autoturism ce a şi fost predat 
reclamantului - intimat spre utilizare. 

Conform înţelegerii părţilor, intimatul a predat eşalonat sume de bani în contul 
contractului de leasing, având posesia autoturismului şi utilizându-l încă din cursul anului 
2006. 

Valoarea  totală a contractului de leasing, respectiv a autoturismului, a fost de 
29.169,75 Euro, iar suma de bani achitată de reclamant a fost mai mică decât valoarea 
autoturismului şi inferioară sumei menţionate în contractul de împrumut. Contractul de 
împrumut s-a încheiat la insistenţele reclamantului, acesta susţinând că are nevoie de o 
„dovada" pentru sumele de bani achitate în contul autoturismului, respectiv în virtutea 
antecontractului de vânzare-cumpărare. 

Intimatul nu a predat recurentului cu titlu de împrumut nicio sumă de bani. 
Cu privire la sumele de bani predate anterior în contul antecontractului de vânzare-

cumpărare, intimatul a cunoscut atât modalitatea de achiziţie, cât şi eventualele riscuri în 
cazul neachitării ratelor de leasing, pe de o parte, iar pe de altă parte acesta a avut folosinţa 
autoturismului, iar sumele predate nu acoperă preţul total al autoturismului. 

Altfel spus intimatul a beneficiat de folosinţa autoturismului, a predat de bunăvoie 
autoturismul, fiind încheiat procesul-verbal de ridicare a autoturismului de la domiciliul său, 
iar ulterior prin formularea acţiunii din acest dosar, a încercat să obţină şi restituirea sumelor 
plătite, pretinzând că antecontractul de vânzare-cumpărare ar fi fost novat într-un contract de 
împrumut. 

Pârâtul  repudiat teza invocând dispoziţiile art. 1130 Cod civil, iar instanţa de apel a 
împărtăşit acest punct de vedere. 

Este  incident deci motivul de recurs  referitor la existenţa  unei motivări 
contradictorii, din care rezultă că singurele sume de bani s-au predat în contul 
antecontractului de vânzare, din care rezultă că nu sunt îndeplinite cerinţele art., 1128 din 
Codul civil pentru existenţa novaţiei si cu toate acestea s-a admis acţiunea intimatului, 
obligând reclamantul să predea o sumă de bani care nu i-a fost niciodată împrumutată. 

Prin întâmpinarea formulată (f. 20-22), reclamantul a  solicitat respingerea recursului 
ca nefondat şi obligarea recurentului la plata cheltuielilor de  judecată. 

Întâmpinarea a fost  depusă cu încălcarea termenului prev. de art. 1141 alin. 2 Cod 
proc. civ., la termenul de  judecată din 24.10.2014 instanţa  invocând excepţia tardivităţii şi 
punând  în vedere reclamantului că va fi luată în considerare ca şi concluzii scrise. 

În motivarea întâmpinării, reclamantul a arătat  în esenţă că împrumutul intervenit 
între părţi a  fost  consemnat în contractul depus la dosar,  în mod corect  instanţa de apel 
reţinând că nu poate trece peste voinţa părţilor exprimată printr-un contract de  împrumut 
semnat şi asumat de pârât. 

La termenul de  judecată din 24.10.2014, instanţa din oficiu a  invocat excepţia 
inadmisibilităţii acelor motive de recurs care se referă la netemeinicia hotărârii atacate, prin 
prisma reaprecierii stării de fapt ca urmare a reanalizării probelor de către instanţele de fond, 
având în vedere împrejurarea că dispoziţiile art. 304 pct. 10 şi 11 Cod proc. civ. au fost 
abrogate prin art. I pct. 1111 şi pct. 112 din O.U.G. nr. 138/2000.    

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

Reclamantul îşi întemeiază acţiunea pe contractul de  împrumut încheiat  la data de  
22.08.2008 (f.7 dosar  fond). 
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Potrivit acestui contract, intervenit  între  împrumutătorul V.S. şi împrumutatul 
M.F.V., cel dintâi a remis celui din urmă, anterior  încheierii acestui contract, suma de 
25.000 euro cu titlu de  împrumut. 

În continuare, s-au stipulat termenele scadente de restituire a  împrumutului în rate, 
contractul este  semnat de ambele părţi, iar la  finalul contractului, se regăseşte  menţiunea  
olografă a împrumutatului: „bun şi aprobat. Am primit suma de 25.000 euro de la  
împrumutător şi sunt de acord cu modalitatea de restituire”. 

Prin cererea reconvenţională pârâtul a  invocat nulitatea absolută a contractului de  
împrumut pentru lipsa cauzei, respectiv a predării sumei de bani, arătând  că, în realitate, 
reclamantul a achitat o sumă de bani în baza  unui contract de  leasing  financiar, având ca 
obiect un autoturism marca  Kia Sportage, care  urma să fie  predat spre  utilizare 
reclamantului (f. 73 dosar fond). 

Reclamantul a susţinut în întâmpinarea  la cererea  reconvenţională că întrucât  
contractul de  leasing nu s-a  mai executat  din culpa exclusivă a promitentului vânzător, 
părţile au hotărât  în condiţiile art. 1128 C. civil, novaţia obligaţiei din precontractul de  
vânzare-cumpărare  în leasing, într-o nouă obligaţie, concomitent  cu schimbarea 
debitorului. 

Analizând raporturile  juridice  dintre  părţi, prin prisma  celor arătate, reiese  că 
instanţa este  ţinută să analizeze valabilitatea contractului de  împrumut pe care reclamantul 
îşi fundamentează acţiunea, defăimat de  pârât ca  fiind nul absolut  pentru neremiterea 
sumei arătate ca fiind împrumutată în baza contractului. 

Aşa cum corect a  reţinut   instanţa de apel, contractul de  împrumut  încheiat  la data 
de 22.08.2008 a  fost semnat de ambele  părţi, pârâtul împrumutat asumându-şi toate 
clauzele acestui contract, inclusiv  sub  aspectul primirii sumei de  25.000 euro, obiect al 
împrumutului. 

Împrejurarea  că în prezent recurentul invocă nulitatea absolută a contractului de  
împrumut, pe motivul neremiterii sumei de  25.000 euro, nu afectează valabilitatea actului, 
care, potrivit  menţiunilor  inserate în conţinutul său, dovedesc  contrariul – semnarea  
contractului de  împrumut de către împrumutat, care, în plus, adaugă prin scriere olografă 
menţiunea „bun şi aprobat”, urmată de cea a încasării sumei de  25.000 euro cu titlu de  
împrumut şi a asumării obligaţiei de restituire a acesteia în modalitatea specificată în 
conţinutul contractului  - în rate. 

Conţinând această menţiune, contractul de  împrumut  este pe deplin valabil din 
punct de vedere formal, făcând dovada deplină a celor  cuprinse  în conţinutul său, potrivit  
dispoziţiilor art.1180 alin. 1, art. 1576 şi urm.  Cod civil 1865, aplicabil în cauză raportat la 
dat încheierii contractului – 22.08.2008 – potrivit prev. art. 6 alin. 5 Cod civil 2011. 

În ceea ce priveşte  novaţia, în mod corect a reţinut   instanţa de apel că aceasta nu 
poate fi reţinută,  raportat la  dispoziţiile  art. 1130 Cod civil, conform cărora novaţia nu se  
prezumă. 

Dacă părţile ar fi avut  intenţia de a  nova o obligaţie conţinută într-un alt  contract, 
în contractul de  împrumut  încheiat la 22.08.2008, s-ar fi impus ca  în conţinutul acestui din 
urmă contract să se  consemneze explicit că obligaţia din acest act înlocuieşte obligaţia 
prevăzută într-un act încheiat  anterior, cu arătarea expresă a acestuia. 

În lipsa  unei atare  menţiuni, ipoteza  novaţiei nu poate fi luată în considerare, însă,  
nici nu se  impune, întrucât raportat la cele anterior arătate, contractul de  împrumut  
încheiat  la data de  22.08.2008 este un act de  sine stătător, care face dovada deplină a celor 
consemnate  în conţinutul său: 

Este un contract valabil din punct de vedere formal, iar inserarea în conţinutul său a 
menţiunii olografe de către împrumutat – potrivit căreia a primit suma de 25.000 euro de la 
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împrumutător şi este de acord cu modalitatea de restituire – îl face pe deplin valabil ca şi 
contract de împrumut pentru suma menţionată. 

Pentru toate aceste considerente, văzând  şi  dispoziţiile  art. 312 alin. 1  Cod proc. 
civ., recursul pârâtului va fi respins. 

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod proc. civ., recurentul va fi obligat să plătească 
intimatului reclamant V.S. suma de 1.500 lei, cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând 
onorariu avocaţial (f.27). 

 

Contract de împrumut neîncheiat în formă scrisă. Nedovedirea lui nici cu 
martori. Respingerea acţiunii în restituirea împrumutului 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1279 din 24 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 11176/19.07.2013, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca, 

s-a respins excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune invocată de instanţă din oficiu. 
S-a respins acţiunea formulată de reclamantul F.M.N., în contradictoriu cu pârâta 

M.A.B.. 
Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în considerentele 

sentinţei sale, următoarele:   
„Cu privire la dreptul material aplicabil prezentei acţiuni, raportat la data naşterii 

situaţiei juridice dedusă judecăţii, faţă de dispoziţiile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 
privind Codul Civil coroB.t cu art. 220 din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a noului 
Cod Civil, instanţa a apreciat că prezentei cereri îi sunt aplicabile dispoziţiile Codului civil 
de la 1864. 

Prin contractul de vânzare-cumpărare, autentificat de BNP Y.E. sub nr. 
219/27.01.2010 reclamantul F.M.N. a vândut numiţilor B.C.C. şi B.S.L. apartamentul 
proprietatea sa situat în mun. Bacău pentru suma de 34.300 euro din care suma de 1300 euro 
s-a achitat la data de 22.01.2010, iar suma de 33.000 euro s-a achitat la data încheierii şi 
autentificării contractului, respectiv 27.01.2010 (f. 6 – 8). 

La data de 27.01.2010 reclamantul i-a înmânat pârâtei M.A.B. suma de 29.000 euro, 
reprezentând parte din preţul primit din vânzarea apartamentului, sumă pe care aceasta a 
depus-o în contul său deschis la BCR, conform ordinului de încasare numerar nr. 
2010012700002204/27.01.2010 (f. 8). 

Instanţa reţine că împrumutul de consumaţie este un contract prin care o persoană, 
numită împrumutător transmite în proprietate unei alte persoane, numită împrumutat, o 
câtime de lucruri fungibile şi consumptibile, cu obligaţia pentru împrumutat de a restitui la 
scadenţă o cantitate egală de lucruri de acelaşi gen şi calitate. 

Acţiunea formulata de reclamant s-a întemeiat pe dispoziţiile art. 1576 C.civ., care 
reglementează contractul de împrumut, motivând ca a împrumutat-o pe pârâta M.A.B. care 
la acea dată era concubina sa cu suma de 29.000 Euro, sumă necesară efectuării unor 
investiţii la imobilul din comuna Aluniş, jud. Cluj.  

Reclamantul nu a putut prezenta insa un înscris doveditor al convenţiei încheiate cu 
pârâta din care sa rezulte voinţa si consimţământul acesteia din urma de a fi împrumutată. 

Dovada contractului de împrumut, in cazul in care valoarea bunului împrumutat 
depăşeşte suma de 250 de lei, se poate face, potrivit dispoziţiilor art.1191 alin.1 C.civ., 
numai prin înscris autentic sau înscris sub semnătura privata. 

O condiţie de forma in plus este ceruta de dispoziţiile art.1180 C.civ., potrivit cu care 
înscrisurile sub semnătura privata, care constata obligaţia unilaterala a unei parţi de a plăti 
altei parţi o suma de bani sau o cantitate de lucruri fungibile, trebuie sa fie scrise in 
întregime de mana debitorului sau, in caz contrar, sa cuprindă înaintea semnăturii menţiunea 
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„bun si aprobat pentru...” sau o alta menţiune asemănătoare, urmata de indicarea in litere a 
sumei sau a cantităţii de lucruri fungibile la plata căreia debitorul se obliga.  

Din textele de lege invocate, rezulta inadmisibilitatea altor mijloace de proba in afara 
înscrisurilor pentru dovada actelor juridice a căror valoare depăşeşte 250 de lei.  

De la aceasta regula exista si excepţii, si anume când exista un început de dovada 
scrisa provenind de la împrumutat sau care face verosimil faptul pretins, excepţie prevăzuta 
de art.1197 alin.2 C.civ., sau când partea s-a aflat in imposibilitate materiala sau morala de 
a-si procura o dovada scrisa despre actul ce a încheiat, excepţie prevăzuta de art.1198 C.civ.  

In lipsa unui înscris care sa probeze contractul de împrumut instanţa a apreciat ca 
reale susţinerile reclamantului de imposibilitate morala de preconstituire a unei dovezi 
scrise, date fiind relaţiile de încredere, fireşti pentru raporturile dintre concubini în condiţiile 
în care părţile aveau şi un copil si a admis administrarea si a altor probe, respectiv martori.  

Din probele administrate in cauza, deşi instanţa consideră ca dovedit faptul material 
al predării sumei de bani de către reclamant pârâtei, însă nu a reieşit insă ca parata a primit 
cu titlu de împrumut suma de 29.000 euro de la reclamant. 

Astfel, pârâtul a primit la data de 27.01.2010 suma de 33.000 euro de la cumpărătorii 
B.C.C. şi B.S.L. (aspect necontestat de către părţi), după care, în aceeaşi zi, pârâta împreună 
cu reclamantul şi martorul A.M. s-au deplasat la banca BCR unde pârâta a depus în contul 
său suma de 29.000 de euro, conform ordinului de încasare numerar nr. 
2010012700002204/27.01.2010 (f. 9).   

Martorul A.M. a declarat că i-a însoţit pe reclamant şi pârâtă la Biroul Notarial din 
Bacău unde s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare, după care s-a deplasat împreună 
cu aceştia la bancă, părţile comunicându-i că se deplasează la bancă pentru a depune banii 
din vânzarea apartamentului întrucât drumul până la Cluj era lung şi le era teamă să nu se 
întâmple ceva (f. 110). Astfel, cu această ocazie reclamanta a depus suma de 29.000 euro în 
contul său, iar pârâtul a depus suma de 1000 euro într-un cont de economisire – creditare 
(răspuns reclamant la întrebarea 18 de la interogatoriu – f. 104 şi contractul de economisire 
creditare de la fila 119 din dosarul nr. 26544/211/2011).  

Susţinerea pârâtei constând în aceea că s-a înţeles cu pârâtul să cumpere 
apartamentul de la acesta, acesta fiind motivul pentru care avea asupra sa suma de 29.000 
euro nu este susţinută de probele de la dosar. Astfel, reclamantul neagă că ar fi avut această 
înţelegere cu pârâta, iar martorii I.C.I. şi R.I., propuşi de către pârâtă au arătat că nu cunosc 
nimic cu privire la înţelegerea dintre reclamant şi pârât constând în cumpărarea 
apartamentului din Bacău, proprietatea reclamantului de către pârâtă (f. 105, 111). Totodată, 
nici martorul A.M. nu a putut să confirme varianta pârâtei (f. 110 verso).  

Ca atare, având în vedere că susţinerea pârâtei nu a fost dovedită, instanţa apreciază 
pe baza unei prezumţii simple având la bază contractul de vânzare-cumpărare încheiat la 
data de 27.01.2010 de către reclamant şi ordinul de încasare numerar nr. 
2010012700002204/27.01.2010 că suma depusă de către pârâtă în cont îi fusese înmânată de 
către reclamant la acea dată.  

De asemenea, în ceea ce priveşte afirmaţia pârâtei cum că aceasta avea în perioada 
decembrie 2009 – ianuarie 2010 lichidităţi în sumă de 20.750 euro şi 131.597 lei instanţa 
arată aceasta nu înseamnă că ar fi fost imposibil să primească de la pârât suma de 29.000 
euro.  

Însă, instanţa apreciază că reclamantul nu a dovedit că titlul cu care a fost dată 
această sumă de bani pârâtei a fost de împrumut. Reclamantul pretinde că suma de bani a 
fost înmânată pârâtei pentru ca aceasta să finalizeze casele proprietatea acesteia din comuna 
Aluniş (răspuns într. 7 de la interogatoriu). Însă, tot la interogatoriu pârâtul a declarat că „nu 
am deschis cont întrucât pârâta avea deja cont deschis de mai mult timp, eram în relaţii bune 
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şi urma să folosim banii în scopuri comune” (f. 104 verso) şi „i-am dat banii pentru a-i pune 
la ea în cont întrucât eu nu aveam cont în România” (răspuns într. 14 – fila 103).  

Raportat la probele administrate în cauză instanţa reţine că în ianuarie 2010 relaţiile 
dintre părţi erau foarte bune, erau împreună de mai mult timp şi aveau şi un copil, dorind să-
şi construiască un viitor comun şi să folosească împreună suma de bani primită de către 
reclamant cu titlu de preţ.  

Obiectul cererii de chemare în judecată din dosarul nr. …/211/2011 a fost 
constatarea unui drept de creanţă în favoarea reclamantului în privinţa îmbunătăţirilor aduse 
construcţiei, proprietatea pârâtei din comuna Aluniş, jud. Cluj, în motivare reclamantul 
arătând că investiţiile făcute la casa pârâtei au fost suportate doar de el din vânzarea unui 
imobil proprietatea sa. Tot în dosarul nr. …/211/2011 la fila 141 se găseşte un înscris în care 
reclamantul menţionează că banii obţinuţi din vânzarea apartamentului din Bacău au fost 
viraţi în contul pârâtei deoarece el nu avea cont la momentul respectiv, cu scopul de a-i 
investi în casele de la Aluniş.  

Dispoziţiile art.129 alin.1 C.proc.civ. prevăd ca părţile au îndatorirea ca, in condiţiile 
legii, sa-si probeze pretenţiile si apărările, iar potrivit alin. (6) acelaşi articol, in toate 
cazurile, judecătorii hotărăsc numai asupra obiectului cererii deduse judecaţii, neputând da o 
alta calificare juridica acţiunii supuse judecaţii. 

Limitele investirii instanţei au fost fixate de către reclamant prin cererea 
introductiva, având ca obiect, pretenţiile acestuia decurgând din contractul de împrumut 
pretins a fi fost încheiat cu pârâta pentru suma de 29000 Euro. In atare situaţie, instanţa nu 
putea sa extindă rolul sau activ peste cadrul procesual fixat de reclamant si, desluşind 
situaţia reala dintre parţi la data naşterii raportului juridic, sa stabilească natura juridica a 
actului dintre parţi, dând astfel o alta calificare juridica acţiunii supuse judecaţii”.  

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, reclamantul F.M.N., 
solicitând admiterea apelului, modificarea hotărârii, în sensul admiterii acţiunii, astfel cum a 
fost formulată.  

Intimata a depus întâmpinare, solicitând respingerea apelului.  
Tribunalul Cluj, prin decizia civilă nr. 366/A/27.05.2014, pronunţată în dosar nr. 

…/211/2013, a respins ca nefondat apelul reclamantului, cu consecinţa păstrării în întregime 
a sentinţei apelate. 

Pentru a pronunţa această soluţie Tribunalul a reţinut, în considerentele deciziei 
sale, următoarele: 

„Reclamantul este cel care, în virtutea principiului disponibilităţii învesteşte instanţa 
care este datoare, în limitele pretenţiilor formulate  şi a  motivelor de fapt şi de drept, să se 
pronunţe.  

Prin cererea de chemare în judecată reclamantul a afirmat că ar fi împrumutat pârâtei 
o sumă de bani, nerestituită, fără a fi încheiat un act care să consemneze acordul de voinţă.  

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 1578 C.civ.  
Instanţa de fond a reţinut existenţa remiterii unei sume de bani, însă, a constatat că 

reclamantul nu a făcut dovada  existenţei unui contract de împrumut, convenţie care să fi 
fost temeiul primirii acestei sume de bani.  

S–a reţinut existenţa unei imposibilităţi materiale de realizare a unui înscris, însă, 
probaţiunea administrată nu a  dovedit existenţa unui contract de împrumut.  

Din interogatoriul administrat, la întrebarea nr. 19, rezultă că  pârâta avea cont 
deschis de mai mult timp, erau in relaţii bune şi urmau să folosească banii în scopuri 
comune. La întrebarea nr. 18 apelantul declară că avea cont în România cu toate că la 
întrebarea 14 arată că nu avea cont în România.  
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Probaţiunea testimonială administrată de către instanţa de fond, dar şi în apel, 
martorul  B.P. (fila 44) şi martorul G.G.,  fila 50, nu confirmă existenţa convenţiei de 
împrumut între cele două părţi.  

Martorul G.G. a declarat că ştie că apelantul a deţinut un apartament în Bacău pe 
care l-a vândut, şi din banii rezultaţi părţile au construit o locuinţă în Aluniş.  

 Acelaşi martor arată că, din discuţiile purtate cu colegii său, ar fi aflat că între părţi 
ar fi existat o înţelegere prin care să fie restituiţi banii daţi pentru casa din Aluniş.  

Martorul B.P. a relatat că, într-adevăr, a construit o casă la care ambele părţi au 
contribuit financiar şi a  fost de faţă când părţile au discutat ulterior finalizării casei, în 
legătură cu restituirea unor sume provenite din vânzarea unui apartament.  

În limitele învestirii instanţei, soluţia este corectă, şi nu se poate reproşa instanţei 
lipsa rolului activ. Instanţa trebuie într-adevăr, să exercite rolul activ, dar această nu 
înseamnă că are obligaţia să depăşească şi să încalce principiul disponibilităţii, prin 
schimbarea temeiurilor cererii de chemare în judecată.  

Precizarea unei cereri de chemare în judecată revine reclamantului, iar instanţa nu 
este datoare să aibă în vedere că în cauză nu ar fi fost dovedite alte temeiuri ale remiterii 
sumei de bani, astfel încât, per a contrario, să se poată trage concluzia că este probat un 
contract de împrumut şi ca urmare a nerestituirii, pârâta să fie obligată la restituire. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 296 C.pr.civ., tribunalul va respinge apelul 
declarat de F.M.N. împotriva Sentinţei civile nr. 11176/19.07.2013, pronunţată în dosarul nr. 
…/211/2013 al Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care o va menţine în întregime.  

Intimata a făcut cheltuieli de judecată cu angajarea unui apărător (fila 49 dosar) 
motiv pentru care, în temeiul art. 274 C.pr.civ., va fi obligat apelantul F.M.N. să plătească 
intimatei M.A.B. suma de 1000 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată în apel”.  

Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen legal, reclamantul F.M.N., 
solicitând, în temeiul art. 299, art. 301, art. 302, art. 303, art. 304 pct. 7 C.pr.civ.,  admiterea 
recursului, modificarea deciziei atacate şi, în consecinţă, admiterea acţiunii introductive. 

În motivarea recursului s-a arătat că la data de 28.01.2013 reclamantul a promovat o 
acţiune in pretenţii împotriva paratei, pentru restituirea sumei de 29.000 euro. 

Instanţa de fond a reţinut ca, intr-adevăr, reclamantul a predat aceasta suma pârâtei, 
doar ca, fiind in relaţii de concubinaj cu aceasta si având si un copil minor împreuna, a fost 
in imposibilitatea morala de a procura o dovada scrisa in acest sens. 

Cu toate acestea, instanţa de fond, deşi a considerat ca dovedit faptul material al 
predării sumei de bani către parata, a respins cererea având in vedere ca din probele 
administrate nu a reieşit ca parata a primit aceasta suma de bani cu titlu de împrumut. 

Împotriva hotărârii instanţei de fond reclamantul a declarat apel, solicitând 
modificarea hotărârii in sensul admiterii acţiunii. 

În cadrul apelului, reclamantul a solicitat audierea a doi martori, martori care au 
confirmat existenta unei convenţii între reclamant si parata, respectiv au arătat instanţei de 
fond ca au asistat la discuţii intre reclamant si parata, cu privire la  restituirea acestei sume 
de bani, discuţii din care reieşea ca parata urma sa îi restituie reclamantului suma 
împrumutata. 

Astfel, martorul B.P. (fila 44 dos, apel) a arătat că a fost de faţă când reclamantul i-a 
solicitat pârâtei o suma de bani, iar aceasta i-a răspuns că îi va restitui ulterior.  

Chiar dacă martorul nu poate afirma cu certitudine care este această sumă, arată că 
era vorba de o sumă mare de bani. Mai mult, acelaşi martor arată că era vorba de suma care 
a provenit din vânzarea apartamentului din Bacău. 

Aceeaşi stare de fapt este dovedită şi de martorul G.G., (fila 50 dos. apel) care a 
arătat că are cunoştinţă de faptul că pârâta trebuie să-i restituite suma de 30000 euro. 

 289 



Critica adusă deciziei instanţei de apel este ca motivele pe care aceasta se sprijină 
sunt contradictorii. 

Astfel, deşi ambii martori audiaţi in apel, respectiv martorul B.P. (fila 44 dos, apel) 
precum si martorul G.G. (fila 50 dos, apel) confirma existenta unei înţelegeri intre părţi, 
pentru restituirea sumei de 29.000 euro, ceruta de reclamant, totuşi instanţa de apel retine ca 
aceste probaţiuni testimoniale „nu confirma existenta unei convenţii de împrumut intre cele 
doua părţi”. 

Prin întâmpinarea formulată în cauză, intimata pârâtă M.A.B. a solicitat respingerea 
recursului ca nefondat, cu cheltuieli de judecată, cu motivarea că în cauză nu este prezent 
motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 7 C.pr.civ., întrucât, hotărârea 
instanţei de apel este temeinic motivata si se bazează pe un amplu probatoriu administrat in 
cauza in cele 2 etape de judecata, respectiv se întemeiază pe înscrisuri, răspunsurile la 
interogatorii date de părţi, martori. 

Analizând hotărârea atacata, nu se conturează motive contradictorii, dimpotrivă, 
rezulta o concluzie certa si neechivoca potrivit căreia reclamantul nu a dovedit existenta 
unui contract de împrumut intre părţi. 

Recursul este nefondat. 
Cu privire la motivele de recurs prin care se critică în mod direct cele statuate de 

instanţa fondului.  
La termenul de judecată din data de 24.10.2014 Curtea, din oficiu, în temeiul art. 316 

C.pr.civ., rap. la art. 299 alin. 1 şi art. 282 alin. 1 C.pr.civ., a invocat excepţia 
inadmisibilităţii acelor motive de recurs care conţin critici îndreptate în mod direct 
împotriva sentinţei primei instanţe, excepţie care urmează a fi admisă, motivat pe 
următoarele considerente: 

Recurentul a susţinut că instanţa de fond a reţinut că, într-adevăr, recurentul a predat 
suma de 29.000 euro pârâtei, însă, cu toate acestea, instanţa de fond a respins cererea, deşi a 
considerat că a dovedit faptul material al predării sumei de bani către pârâtă, precum şi 
imposibilitatea morală a recurentului de a procura o dovadă scrisă în acest sens, datorită 
faptului că era în relaţii de concubinaj cu pârâta, având şi un copil minor împreună. 

Curtea constată că aceste critici din recurs, îndreptate direct împotriva celor statuate 
de prima instanţă prin sentinţa fondului, au fost formulate de către recurent cu nesocotirea 
dispoziţiilor art. 282 alin. 1 şi art. 299 alin. 1 C.pr.civ., nefiind admisibilă criticarea direct în 
recurs – în situaţia în care hotărârea primei instanţe este susceptibilă de apel, iar hotărârea 
pronunţată în apel este susceptibilă apoi de recurs – a celor statuate prin sentinţa fondului. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cu privire la motivele de recurs de netemeinicie. 
La termenul de judecată din data de 24.10.2014 Curtea, din oficiu, în temeiul art. 316 

C.pr.civ., raportat la art. 137 alin. 1 C.pr.civ., a invocat excepţia inadmisibilităţii motivelor 
de recurs care vizează netemeinicia deciziei atacate, excepţie care urmează să fie admisă, 
pentru următoarele considerente: 

Memoriul de recurs conţine, aproape în cvasitotalitatea sa, trimiteri la starea de fapt a 
cauzei şi la probele administrate în cauză, recurentul făcând reproduceri ale depoziţiilor 
testimoniale administrate în cauză, cu referire expresă şi directă la declaraţiile martorilor 
B.P., G.G., susţinând că s-a dovedit prin aceste depoziţii testimoniale că recurentul i-a 
împrumutat intimatei o sumă de aproximativ 30.000 euro. 

Recurentul a făcut trimiteri la aceste depoziţii testimoniale cu intenţia vădită de a 
sublinia caracterul fondat al pretenţiilor sale, astfel cum acestea au fost deduse judecăţii prin 
cererea introductivă de instanţă şi, implicit, caracterul fondat al recursului său. 

Curtea constată, însă, că aceste motive de recurs vizează netemeinicia deciziei 
recurate, iar nu nelegalitatea acesteia, intrând astfel sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii, 
întrucât, se circumscriu dispoziţiilor art. 304 pct. 10 şi 11 C.pr.civ., în prezent abrogate. 

Prin urmare, în ceea ce priveşte toate acele motive de recurs prin care se face 
trimitere la probele dosarului (depoziţiile martorilor B.P. şi G.G.) şi la starea de fapt a 
cauzei, în scopul de a se proba susţinerea recurentului, conform căreia acesta i-ar fi 
împrumutat intimatei suma de aproximativ 30.000 euro, sumă pe care intimata trebuie să i-o 
restituie, Curtea constată că acestea intră sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii, întrucât, 
se circumscriu unor critici de netemeinicie a deciziei recurate, iar nu unor critici de 
nelegalitate. 
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Ca urmare a abrogării punctului 10 al art. 304  C. proc. civ., prin art. I pct. 1111 din 
OUG nr. 138/2000, punct introdus ulterior prin art. I punctul 49 din  Legea nr. 219/2005, 
respectiv,  ca urmare a abrogării punctului 11 al art. 304 prin art. I pct. 112 din OUG nr. 
138/2000, în recurs nu mai pot fi invocate niciun fel de aspecte de netemeinicie a hotărârii 
recurate, ci doar chestiuni de strictă nelegalitate, dintre cele care se circumscriu art. 304 pct. 
1-9  C. proc. civ. 

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

În recurs pot fi analizate doar strict motivele de nelegalitate dintre cele expres şi 
limitativ prevăzute de art. 304 pct. 1-9 C.pr.civ. 

Pe cale de consecinţă, Curtea urmează să admită excepţia inadmisibilităţii parţiale a 
motivelor de recurs de netemeinicie. 

Cu privire la motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 7 C.pr.civ. 
Recurentul a susţinut că decizia instanţei de apel cuprinde motive contradictorii, 

întrucât, deşi ambii martori audiaţi în apel, B.P. şi G.G., au confirmat existenţa unei 
înţelegeri între părţi pentru restituirea sumei de 29.000 euro, cerută de recurent, totuşi 
instanţa de apel reţine că această probaţiune testimonială nu „confirmă existenţa unei 
convenţii de împrumut între cele două părţi”. 

Analizând acest motiv de recurs, întemeiat pe prevederile art. 304 pct. 7 C.pr.civ., 
Curtea reţine următoarele: 

Art. 304 pct. 7 C.pr.civ. prevede că este posibilă modificarea hotărârii recurate atunci 
când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau când cuprinde motive 
contradictorii ori străine de natura pricinii. 

Acest text legal trebuie coroB.t cu prevederile art. 261 pct. 5 C.pr.civ., conform 
cărora, hotărârea trebuie să cuprindă motivele de fapt şi de drept care au format convingerea 
instanţei, precum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor. 

Pentru a fi incident motivul de modificare prevăzut de art. 304 pct. 7 C.pr.civ., ar fi 
necesar să fie întrunite una din următoarele ipoteze: să existe o contradicţie între 
considerente şi dispozitiv, în sensul că dintr-o parte a hotărârii rezultă că acţiunea este 
întemeiată, iar din altă parte, că nu este întemeiată, astfel că nu se poate şti ce anume a decis 
instanţa; să existe contradicţie între considerente, în sensul că din unele rezultă netemeinicia 
acţiunii, iar din altele faptul că este întemeiată; să lipsească motivarea soluţiei sau această să 
fie superficială ori să cuprindă considerente care nu au legătură cu pricina în care a fost 
pronunţată soluţia respectivă; instanţa de control judiciar, adică instanţa de apel, să copieze 
considerentele hotărârii apelate, fără să răspundă motivelor de critică invocate de părţile 
apelante. 

Este ştiut faptul că judecătorul este obligat să motiveze soluţia dată fiecărui capăt de 
cerere, iar nu să răspundă tuturor argumentelor invocate de părţi în susţinerea acestor capete 
de cerere (Cas. I,  Decizia nr. 961/1925, Pandectele Române nr. 1/1926, pag. 34). 

Doctrina a fost constantă în a sublinia importanţa motivării unei hotărâri, arătându-se 
că motivele, considerentele hotărârii, constituie osatura acesteia, structura ei de rezistenţă. 
„Motivarea hotărârii, în sensul strict juridic al cuvântului, înseamnă arătarea în scris a 
raţiunilor care determină pe judecător să respingă sau să admită o cerere. Ea este o lucrare 
pur subiectivă şi cuprinde în sine tot respectul justiţiei şi tot meritul judecătorului” (I. 
Deleanu, Tratat de Procedură Civilă, vol. II, Ed. All Beck, pag. 198). 
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Îndatorirea de a motiva hotărârea, de a o motiva clar, convingător şi pertinent, în 
partea numită considerentele hotărârii, constituie, în acelaşi timp, o garanţie pentru părţi în 
faţa eventualului arbitrariu judecătoresc şi singurul mijloc prin care se dă posibilitatea de a 
putea exercita în mod real controlul judiciar (Cas. I.,  Decizia nr. 41/1920, în Jurispudenţa 
Generală, 1924, pag. 814; Cas. I, Decizia nr. 2108/1924, în Jurisprudenţa Generală, 1925, 
nr. 14). 

Mai întâi, motivarea hotărârii trebuie să fie făcută de instanţa care s-a pronunţat în 
fond, prin înfăţişarea considerentelor de fapt şi de drept care au condus-o la soluţia adoptată. 

Cea de-a doua instanţă, şi care exercită controlul judiciar asupra primei hotărâri, 
poate să îşi însuşească motivarea primei instanţe, dacă situaţia de fapt şi apărările înaintea ei 
au rămas întrutotul neschimbate. Însă, cum efectul devolutiv al apelului nu face să dispară 
hotărârea apelată, ci numai dă apelantului dreptul de a repune faptele în discuţie, în caz de 
reformare, instanţa de apel este ea însăşi obligată să motiveze ce anume împrejurări au 
determinat-o să schimbe soluţia primei instanţe. 

Esenţial este, însă, să nu apară contrarietăţi între considerentele hotărârii, în sensul 
ca, din unele să rezulte netemeinicia acţiunii, iar din altele caracterul fondat al aceleiaşi 
acţiuni (I. Leş, Tratat de Drept procesual Civil, Ed. V, Ed. C.H. Beck, pag. 759). 

Jurisprudenţa a stabilit că o motivarea sumară şi confuză echivalează deopotrivă cu o 
nemotivare, făcând imposibilă exercitarea controlului judiciar (a se vedea în acest sens 
C.S.J., Secţia de contencios administrativ, Decizia nr. 723/2000, B.J.C.D., 2000 pag. 952; 
Decizia nr. 726/2000; Decizia nr. 1978/2000; C.S.J., Secţia de contencios administrativ,  
Decizia nr. 2922/2000, B.J.C.D., 2000, pag. 953). 

Deşi s-ar părea că motivul de recurs întemeiat pe prevederile art. 304 pct. 7 C.pr.civ. 
ar viza mai mult netemeinicia decât nelegalitatea hotărârii recurate, totuşi, în doctrină s-a 
apreciat că nemotivarea are şi conotaţii care vizează nelegalitatea hotărârii atacate, întrucât, 
este prezentă situaţia nesocotirii unei obligaţii legale a judecătorului, aceea de a proceda la 
motivarea hotărârii în cazurile prevăzute de lege (G. Boroi, D. Rădescu, Codul de procedură 
civilă comentat şi adnotat, Ed. All Beck, B.eşti, 1994, pag. 482; C.S.J., Secţia de contencios 
administrativ, Decizia nr. 53/2000, B.J.C.D., 2000, pag. 959). 

Jurisprudenţa a apreciat că în ipoteza în care decizia atacată cu recurs nu este 
motivată, ori că motivarea este confuză şi contradictorie, se poate aprecia în sensul că nu a 
fost judecat fondul apelului (Curtea de Apel Suceava, Secţia Civilă, Decizia nr. 325/1999). 

Se pune, aşadar, întrebarea dacă în cauză, raportat la modalitatea în care instanţa de 
apel şi-a expus argumentele de fapt şi de drept, pe care şi-a întemeiat soluţia, în 
considerentele deciziei sale, ne găsim sau nu în prezenţa art. 304 pct. 7 C.pr.civ., coroB.t cu 
art. 261 pct. 5 C.pr.civ., respectiv, dacă suntem sau nu în prezenţa unor motive 
contradictorii, care, pe de o parte, să sublinieze caracterul fondat al acţiunii reclamantului, 
iar pe de altă parte, să conducă la ideea caracterului nefondat al aceleiaşi acţiuni. 

Din această perspectivă, Curtea constată că decizia instanţei de apel cuprinde 
motivele pe care se sprijină, respectiv, nu cuprinde dispoziţii contradictorii ori potrivnice. 

Astfel, în decizia recurată nu există motive contradictorii, întrucât, în mod expres, în 
considerentele deciziei, Tribunalul Cluj reţine faptul că „probaţiunea testimonială 
administrată de către instanţa de fond, dar şi în apel, martorul B.P. (fila 44) şi martorul G.G. 
(fila 50), nu confirmă existenţa convenţiei de împrumut între cele două părţi”. 

Mai reţine instanţa de apel faptul că „instanţa de fond a reţinut existenţa remiterii 
unei sume de bani, însă, a constatat că reclamantul nu a făcut dovada existenţei unui contract 
de împrumut, convenţie care să fi fost temeiul primirii acestei sume de bani. S-a reţinut 
existenţa unei imposibilităţi materiale de realizare a unui înscris, însă, probaţiunea 
administrată nu a dovedit existenţa unui contract de împrumut”. 
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Curtea constată că instanţa de apel reţine faptul că a existat o remitere a unei sume de 
bani, de la recurent către intimată, dar că nu s-a confirmat existenţa unui contract de 
împrumut între cele două părţi, respectiv, faptul că remiterea acestei sume de bani s-ar fi 
făcut cu titlu de împrumut. 

Prin urmare, nu există în considerentele deciziei recurate niciun fel de dispoziţii 
contradictorii şi aceasta pentru că, remiterea sumei de bani putea fi făcută cu orice alt titlu 
(dar manual, donaţie, dare în plată, etc., în funcţie de adevăratele raporturi existente la acel 
moment între părţi), în speţă nedovedindu-se în mod cert şi indubitabil faptul că această 
remitere a sumei de bani a avut natura juridică a unui contract de împrumut. 

Este ştiut faptul că, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 1576 şi urm. C.civ. vechi, 
contractul de împrumut (de consumaţie, propriu zis), este real, unilateral, dă naştere la 
obligaţii doar în sarcina împrumutatului, nu şi a împrumutătorului, poate să fie gratuit dar şi 
oneros, şi trebuie să îndeplinească toate condiţiile de validitate prevăzute de art. 948-968 
C.civ. vechi.  

Dovada contractului de împrumut trebuie făcută în condiţiile dreptului comun, adică 
potrivit regulilor prescrise de art. 1191 alin. 1 C.civ., fie prin act autentic, fie prin act sub 
semnătură privată, având în vedere că valoarea împrumutului, în speţa pendinte, depăşeşte 
250 lei. 

Aliniatul 2 al art. 1191 C.civ. prohibeşte dovada prin martori în contra sau peste ceea 
ce cuprinde actul întocmit în condiţiile art. 1191 C.civ., în timp ce, art. 1191 alin. 3 C.civ. 
permite părţilor contractului să convină ca şi în cazurile prevăzute de art. 1191 alin. 1 şi 2 să 
se poată face dovada cu martori, dacă această dovadă priveşte drepturi de care ele pot să 
dispună. 

În speţă nu a fost încheiat un contract de împrumut, aşa cum pretinde art. 1191 alin. 1 
C.civ. 

Pe de altă parte, în speţă nu s-a făcut dovada existenţei situaţiei reglementate de art. 
1191 alin. 3 C.civ., respectiv, reclamantul recurent şi pârâta intimată nu au convenit ca 
dovada aşa-zisului contract de împrumut să poată fi făcută cu martori ci, dimpotrivă, pârâta 
intimată a negat în mod constant existenţa împrumutului. 

Apoi, art. 1180 C.civ. impune condiţii suplimentare de valabilitate în privinţa actului 
sub semnătură privată, prevăzând că, actul sub semnătură privată prin care o parte se obligă 
către alta a-i plăti o sumă de bani sau o câtime oarecare, trebuie să fie scris în întregul lui de 
acela care l-a subscris, sau cel puţin acesta, înainte de a se subsemna, să adauge la finele 
actului cuvintele bun şi aprobat, arătând totdeauna în litere suma sau câtimea lucrurilor şi 
apoi să iscălească. 

În speţă nu a fost îndeplinită nici cerinţa prevăzută de art. 1180 C.civ. 
Nu s-a făcut dovada de către recurent a existenţei, în cauză, a unui început de dovadă 

scrisă, în sensul art. 1197 C.civ., după cum nu s-a făcut nici dovada prezenţei vreuneia 
dintre situaţiile de excepţie reglementate de art. 1198 C.civ., şi care l-ar fi exonerat pe 
recurent de obligaţia de a-şi procura o dovadă scrisă. 

În raport de considerentele anterior expuse, Curtea constată că în mod legal 
Tribunalul Cluj a reţinut faptul că în cauză, chiar dacă s-a dovedit remiterea sumei de bani, 
totuşi nu s-a dovedit caracterul juridic al acestei remiteri, respectiv faptul că această remitere 
avea natura juridică a unui contract de împrumut. 

Aşa fiind, Curtea urmează să respingă ca nefondat acest motiv de recurs. 
Pe cale de consecinţă, în temeiul tuturor considerentelor mai sus arătate şi a 

prevederilor art. 312 alin. 1 C.pr.civ., Curtea va respinge recursul reclamantului. 
În temeiul art. 274 C.pr.civ., faţă de căderea sa în pretenţii în raport cu pârâta 

intimată, reclamantul recurent va fi obligat să îi plătească acesteia suma de 500 lei cheltuieli 
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de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocaţial justificat prin chitanţa de plată nr. 
215/19.08.2014 (f. 27), aferent contractului de asistenţă juridică nr. 1040093/2014 (f. 7, 13). 

 
 
 

Rezoluţiune de drept. Contract de asociere. Admitere 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1291 din 31 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 19198/02.10.2012, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în 

dosar nr. .../211/2010, s-a admis în parte acţiunea precizată, formulată de reclamantul 
M.M.L., împotriva pârâţilor N.I. si N.A. si, in consecinţa: 

S-a constatat rezoluţiunea de drept a convenţiei de asociere încheiata intre părţi la 
data de 18.04.2008. 

S-a respins cererea privind repunerea părţilor in situaţia anterioara cu privire la plata 
sumei de 426.000 lei, echivalentul a 100.000 de euro. 

S-a respins cererea privind obligarea pârâţilor la plata de daune interese. 
Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în considerentele 

sentinţei sale, următoarele:  
„Între pârâţi şi numitul M.M.L., împreună cu numitul M.P.A. s-a încheiat la data de 

7.03.2008 antecontractul de vânzare-cumpărare atestat sub nr. 65 având ca obiect vânzarea 
cumpărarea terenului situat în Cluj-Napoca în suprafaţă de 11243 mp înscris în CF nr. 
166298 Cluj nr. top 21570/2/6, respectiv 21570/2/7/2 şi în CF nr. 160124 Cluj sub nr. top 
21570/2/5/2. 

Potrivit acestui antecontract, pârâţii s-au obligat să înstrăineze promitenţilor 
cumpărători această suprafaţă de teren pentru preţul de 2698320 euro, preţ care trebuia 
achitat în 5 tranşe astfel: 60.000 euro avans la data semnării antecontractului de vânzare-
cumpărare; 40.000 euro la data de 14.03.2008 de către promitentul cumpărător M.M.L.; 
100.000 euro la data de 7.04.2008 de către promitentul cumpărător M.P.A.; 100.000 euro la 
data de 7.07.2008 de către ambii promitenţi cumpărători; restul sumei de 2398320 euro cel 
târziu la data de 20.12.2008. 

Din preţul total de vânzare-cumpărare sus menţionat promitenţii cumpărători au 
achitat reclamanţilor doar suma de 100.000 euro. 

Ulterior încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare, întrucât promitenţii 
cumpărători nu au mai avut posibilitatea de a achita următoarea rată scadentă din 
antecontract (din 7.04.2008) pârâţii au stabilit împreună cu promitentul cumpărător M.M.L.  
să se asocieze pentru a vinde împreună terenul care face obiectul antecontractului de 
vânzare-cumpărare, fără a desfiinţa sau rezoluţiona însă antecontractul de vânzare-
cumpărare. 

Astfel, între pârâţi  şi numitul M.M.L. s-a încheiat convenţia de asociere având ca 
obiect aceeaşi suprafaţă de teren menţionată în antecontractul de vânzare-cumpărare. 

 De asemenea, în această convenţie a fost primit ca parte contractantă şi numitul 
P.L.M., în calitate de asociat împreună cu numitul M.M.L., P.L.M. fiind persoana care  i-a 
pus în legătură pe  pârâţi cu numitul M.M.L. şi care dorea să fie primit în asociere pentru a 
obţine un  câştig în cazul tranzacţionării imobilului. 

Potrivit Convenţiei de asociere din data de 18.04.2008  obiectul acesteia îl constituie  
asocierea dintre părţi în scopul valorificări ulterioare din vânzare în mod comun a terenului. 

Preţul minim de vânzare în comun a terenului a fost stabilit la suma de 2.500.000 
euro. În cazul în care terenul ar fi fost înstrăinat în mod comun cu un preţ mai mare decât 
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preţul minim, diferenţa obţinută în plus faţă de preţul minim de vânzare-cumpărare urma să 
fie împărţită în cote de 1/3  pârâţilor, asociatului M.M.L. şi asociatului P.L.M.. 

Întrucât în baza antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat anterior  prezentei 
convenţii, numitul  M.M.L. a achitat  pârâţilor suma de  100.000 euro reprezentând o parte 
din preţul de vânzare-cumpărare, în convenţia de asociere din data de 18.04.2008 s-a cuprins 
şi acest aspect, la solicitarea asociatului M.M.L.. 

Aşadar, suma de  100.000 euro menţionată la pct. 3 din convenţia de asociere  
reprezintă în realitate partea din preţul de vânzare-cumpărare achitată de M.M.L. în baza 
antecontractului de vânzare-cumpărare din data de 7.03.2008. 

Pentru a putea obţine un preţ mai mare decât cel stabilit în convenţia de asociere 
asociaţii M.M.L. şi P.L.M. s-au obligat potrivit art. 7.1 din convenţie să facă demersurile 
necesare în vederea soluţionării tuturor actelor necesare reglementării situaţiei urbanistice a 
imobilului având ca scop final posibilitatea utilizării acestuia în edificarea unui ansamblu 
rezidenţial de locuinţe cu cel mai mare regim de înălţime posibil din punct de vedere legal 
întrucât nu era rezolvata situaţia din punct de vedere urbanistic. 

La articolul nr. 5 din  convenţia de asociere se menţionează că dacă în termen de 16 
luni de la data semnării prezentei  convenţii nu este posibilă vanzarea imobilului teren având 
ca preţ de vânzare o sumă mai mare decât cea de 2500000  euro, prezenta convenţie devine 
rezoluţionată fără necesitatea vreunei somaţii din partea părţilor, acestea fiind repuse în 
situaţia anterioară semnării convenţiei. 

În ceea ce priveşte  solicitarea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară,  
instanţa a reţinut că aceasta este de esenţa antecontractului de vânzare-cumpărare, 
reclamantul neavând posibilitatea să ceară acest lucru,nefiind stabilită nicio culpă a 
pârâţilor, nu există un act de reziliere a antecontractului sau o hotărâre judecătorească în 
acest sens. 

Ca o consecinţă, pârâţii nu pot fi obligaţi  la plata sumei  de 426.000 lei, echivalentul 
a 100.000 de euro şi nici la plata daunelor interese către reclamant. 

Astfel, instanţa a  apreciat  acţiunea reclamantului ca fiind întemeiată în parte şi a  
constatat rezoluţiunea de drept a convenţiei de asociere încheiata între părţi la data de 
18.04.2008. 

Instanţa a respins în rest acţiunea ca neîntemeiată. 
Tribunalul Cluj, prin decizia civilă nr. 413/17.09.2013, pronunţată în dosar nr. 

.../211/2010, a admis excepţia netimbrării apelului şi, în consecinţă, a anulat ca netimbrat 
apelul declarat de reclamant. 

Pentru a pronunţa această soluţie, Tribunalul a reţinut în considerentele deciziei 
sale, următoarele:  

„Pentru termenul de judecată din data de 17.09.2013 apelantul a fost citat cu 
menţiunea de a achita taxa judiciară de timbru în cuantum de 4338 lei şi timbru judiciar de 5 
lei, conform dovezii de îndeplinire a procedurii de citare de la fila 20 din dosar.  

Întrucât apelantul nu a achitat taxa judiciară de timbru menţionată, în şedinţa publică 
din 17.09.2013 tribunalul a invocat din oficiu excepţia netimbrării apelului. 

Faţă de cele ce preced, în temeiul dispoziţiilor art. 20 alin. 1 şi 3 din Legea  146/1997 
conform cărora taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, iar neîndeplinirea obligaţiei 
de plată până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii, tribunalul  
urmează să admită excepţia invocată şi să anuleze ca netimbrat apelul declarat de 
reclamant”. 

Curtea de Apel Cluj, prin decizia civilă nr. 4448/R/15.11.2013, pronunţată în dosar 
nr. .../211/2010, a admis în parte recursul declarat de reclamantul M.M.L., împotriva 
deciziei civile nr. 413 din 17.09.2013 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosar nr. 
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.../211/2010, care a fost casată în întregime, cu consecinţa trimiterii cauzei pentru rejudecare 
la aceeaşi instanţă, Tribunalul Cluj. 

Pentru a pronunţa această soluţie, Curtea de Apel Cluj a reţinut în considerentele 
deciziei sale, următoarele:   

„Prin recursul formulat, atât prin memoriul iniţial de recurs înregistrat la 08.10.2013 
(f. 2-4 dosar recurs), cât şi prin completarea motivelor de recurs, expediată prin fax la 
13.10.2013 – ambele memorii de recurs fiind formulate înăuntrul termenului legal de 
motivare a recursului prevăzut de art. 303 alin. 2 C.pr.civ., având în vedere că hotărârea 
recurată i-a fost comunicată reclamantului recurent la 27.09.2013 (dovadă de comunicare 
fila 42 dosar apel) -, recurentul a solicitat, în principal, casarea deciziei recurate şi trimiterea 
cauzei la Tribunalul Cluj pentru rejudecarea apelului, pe motiv că instanţa de apel nu a intrat 
în cercetarea fondului cauzei, soluţionând apelul pe excepţia netimbrării. 

Practic, recurentul a invocat două motive de recurs, pe de o parte, nelegala sa citare 
pentru termenul de judecată din 17.09.2013, când a fost soluţionat apelul de către 
Tribunalul, iar pe de altă parte, nelegalitatea soluţiei pronunţată de Tribunalul Cluj prin 
încălcarea normei imperative prevăzută de art. 242 alin. 1 pct. 2 C.pr.civ.  

În ceea ce priveşte primul motiv de recurs, respectiv, nelegala citare a reclamantului 
pentru termenul de judecată din 17.09.2013 în faţa Tribunalului Cluj, Curtea a constatat, 
prin prisma art. 306 alin. 3 C.pr.civ., că deşi recurentul nu a indicat expres, acest motiv se 
circumscrie dispoziţiilor art. 304 pct. 5 C.pr.civ., rap. la art. 105 alin. 2 C.pr.civ. 

Însă, din perspectiva motivelor pentru care recurentul a invocat această critică din 
recurs, respectiv, nelegala sa citare pe motiv că procedura de citare a fost realizată prin 
afişare, fiind astfel, în opinia recurentului, nulă, Curtea a constatat că acest motiv de recurs 
nu este fondat. 

Astfel, prin calea de atac exercitată împotriva sentinţei fondului, intitulată „recurs” 
(f. 3-7 dosar apel), recalificată corect de către Tribunal în apel, în raport de dispoziţiile art. 
2821 C.pr.civ. (f. 34 dosar apel), reclamantul M.M.L. a arătat în mod expres că îşi alege 
domiciliul procesual „la cabinet de avocat A.N.P., sediul în Cluj-Napoca, str. …, prin avocat 
A.N.P.”. 

Prin urmare, având în vedere această alegere de domiciliu procesual, instanţa de apel 
era obligată, de dispoziţiile art. 93 C.pr.civ., să dispună citarea reclamantului la domiciliu 
procesual pe care acesta şi l-a ales, respectiv, la sediul Cabinetului avocaţial A.N.P., în Cluj-
Napoca, str. …, prin avocat A.N.P.. 

Potrivit art. 93 C.pr.civ., în caz de alegere de domiciliu, dacă partea a arătat şi 
persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură, comunicarea acestora se va face la 
acea persoană, iar în lipsa unei asemenea arătări, la domiciliul părţii. 

Întrucât în speţă, prin alegerea de domiciliu făcută de reclamant, s-a arătat şi 
persoana la care urmează să se facă comunicarea actelor de procedură, respectiv, avocat 
A.N.P., este evident că citarea apelantului se impunea a fi făcută exclusiv la domiciliu 
procesual ales, nu şi la domiciliul părţii. 

Pe de altă parte, nu există nicio dispoziţie de procedură, conţinută în Codul de 
procedură civilă, care să impună instanţei de judecată obligaţia de a lua legătura telefonic cu 
avocatul, ori de a-l încunoştinţa pe avocat în alt mod despre termenul de judecată fixat în 
vederea judecării apelului. 

Singura obligaţie ce îi revenea instanţei  de apel era aceea de a-l cita pe reclamantul 
apelant la domiciliul procesual ales, obligaţie pe care instanţa de apel şi-a îndeplinit-o, 
respectiv, pentru termenul de judecată din 17.09.2013, reclamantul apelant a fost legal citat 
încă din data de 11 iulie 2013 cu menţiunea timbrării căii de atac cu suma de 4.338 lei taxa 
judiciară de timbru şi 5 lei timbru judiciar, sub sancţiunea anulării cererii, procedura de 
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citare fiind legal îndeplinită prin afişare la sediul Cabinetului avocaţial A.N.P., în Cluj-
Napoca, str. … (f. 20 dosar apel). 

Susţinerea recurentului, în sensul că procedura de citare ar fi viciată pentru că s-a 
realizat prin afişare, este vădit nefondată şi excede oricărui cadru legal, având în vedere 
dispoziţiile exprese ale art. 92 alin. 3 teza I C.pr.civ., raportat la art. 92 alin. 4 C.pr.civ., care 
prevăd că procedura de citare se va realiza prin afişare dacă cel citat nu se găseşte la 
domiciliu. 

Pe cale de consecinţă, Curtea constată că acest prim motiv de recurs este vădit 
nefondat. 

În ceea ce priveşte cea de-a doua critică din recurs, referitoare la nelegalitatea 
soluţiei instanţei de apel, decurgând din încălcarea normei imperative prevăzute de art. 242 
alin. 1 pct. 2 C.pr.civ., Curtea a constatat că acesta este fondat, motivat pe următoarele 
considerente: 

Prin memoriul de „recurs” promovat împotriva sentinţei primei instanţe, reclamantul 
nu a solicitat judecarea în lipsă a cauzei, nici în mod expres, prin indicarea dispoziţiilor art. 
242 alin. 2 C.pr.civ., şi nici implicit, prin recurgerea la sintagma „solicit judecarea în lipsă”. 

Nici intimaţii N. prin întâmpinarea pe care au formulat-o (f. 29-32 dosar apel), nu au 
solicitat judecarea în lipsă a cauzei. 

Întrucât la termenul de judecată din data de 17.09.2013 nu s-a prezentat niciuna 
dintre părţi, şi nici reprezentanţii părţilor, deşi conform practicalei deciziei civile nr. 
413/17.09.2013, au fost făcute două strigări ale cauzei în şedinţă publică, Tribunalul Cluj era 
obligat de dispoziţiile art. 242 alin. 1 pct. 2 C.pr.civ., să dispună suspendarea judecării 
cauzei pentru lipsa nejustificată a părţilor de la dezbateri. 

Omiţând însă să observe că niciuna dintre părţi nu a solicitat judecarea în lipsă a 
cauzei, Tribunalul Cluj, la termenul de judecată din 17.09.2013, a invocat din oficiu, 
excepţia netimbrării apelului şi a reţinut cauza în pronunţare asupra acestei excepţii. 

Din această perspectivă, Curtea a constatat că soluţia instanţei de apel intră sub 
incidenţa art. 304 pct. 5 C.pr.civ., rap. la art. 105 alin. 2 C.pr.civ., coroB.t şi cu art. 304 pct. 
9 C.pr.civ., impunându-se admiterea în parte a recursului, în limitele acestui motiv de recurs, 
casarea deciziei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă, Tribunalul 
Cluj. 

Aşa fiind, în temeiul considerentelor mai sus expuse şi a prevederilor art. 312 alin. 1 
C.pr.civ., Curtea va admite în parte recursul reclamantului, conform dispozitivului prezentei 
decizii. 

Eventualele cheltuieli de judecată ocazionate părţilor în recurs, vor fi avute în vedere 
de instanţa de rejudecare”. 

În rejudecare, cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalul Cluj sub nr. 
.../211/2010*. 

Tribunalul Cluj, prin decizia civilă nr. 104/A/11.02.2014, pronunţată în dosar nr. 
.../211/2010*, a admis excepţia tardivităţii motivelor de apel din 24.01.2014.  

A admis apelul declarat de reclamantul M.M.L. împotriva sentinţei civile nr. 
19198/02.10.2012, pronunţată în dosarul civil nr. .../211/2010 al  Judecătoriei Cluj-Napoca, 
care a fost schimbată în parte, în sensul că a fost admisă în întregime acţiunea formulată de 
reclamant împotriva pârâţilor N.I., N.A. şi P.L.M. şi, în consecinţă:  

Au fost obligaţi pârâţii N.I. şi N.A. să achite reclamantului suma de 305.250 lei, 
reprezentând suma achitată de reclamant în baza convenţiei de asociere încheiată la data de 
18.04.2008  şi suma de 30.897,59 lei, reprezentând dobânda legală pentru perioada 
20.08.2009-28.04.2011.  

A fost obligat pârâtul P.L.M. să achite reclamantului suma de 101.750 lei, 
reprezentând suma achitată de reclamant în baza convenţiei de asociere încheiată la data de 
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18.04.2008 şi suma de 10.299,12 lei, reprezentând dobânda legală pentru perioada 
20.08.2009-28.04.2011.  

Au fost obligaţi pârâţii să achite reclamantului dobânda legală aferentă sumelor 
menţionate, începând cu data de 29.04.2011 şi până la data plăţii.  

A fost menţinut restul dispoziţiilor sentinţei. 
Au fost obligaţi intimaţii să achite apelantului 5343 lei, cheltuieli de judecată în apel.  
Motivând decizia pronunţată, Tribunalul a reţinut în considerentele acesteia, 

următoarele: 
Referitor la excepţia tardivităţii motivelor de apel din 24.01.2014, tribunalul a reţinut 

că potrivit art.287 alin.1 pct.3 alin.2 C.proc.civ., cererea de apel trebuie să cuprindă motivele 
de fapt şi de drept pe care se întemeiată apelul. Această cerinţă este prevăzută sub 
sancţiunea decăderii şi poate fi împlinită până cel mai târziu la prima zi de înfăţişare. 

În speţă, motivele suplimentare de apel au fost depuse la data de 24.01.2004, iar 
prima zi de înfăţişare a fost la data de 17.09.2013, astfel încât tribunalul urmează să admită 
excepţia invocată. 

În ceea ce priveşte fondul litigiului, tribunalul a reţinut că prin antecontractul de 
vânzare-cumpărare încheiat la data de 7.03.2008  pârâţii N.I. şi N.A. s-au obligat să vândă 
reclamantului M.M.L. şi numitului M.P.A. terenul situat în Cluj-Napoca în suprafaţă de 
11243 mp înscris în CF nr. 166298 Cluj nr. top 21570/2/6, respectiv 21570/2/7/2 şi în CF nr. 
160124 Cluj sub nr. top 21570/2/5/2. 

Preţul a fost stabilit la suma de 2.698.320 euro, din care reclamantul a achitat suma 
de 60.000 euro la data semnării antecontractului, urmând ca restul să fie achitat astfel: 
40.000 euro la data de 14.03.2008 de către promitentul cumpărător M.M.L.; 100.000 euro la 
data de 7.04.2008 de către promitentul cumpărător M.P.A.; 100.000 euro la data de 
7.07.2008 de către ambii promitenţi cumpărători; restul sumei de 2.398.320 euro cel târziu 
la data de 20.12.2008. 

Conform actului adiţional nr.1, la data de 14.03.2008 reclamantul a achitat şi suma 
de 40.000 euro. 

La data de 18.04.2008 între pârâţii N.I. şi N.A., reclamantul M.M.L. şi pârâtul 
P.L.M. s-a încheiat o convenţie de asociere prin care părţile au înţeles să se asocieze pentru 
a vinde împreună terenul care face obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare 
menţionat mai sus. 

Părţile au convenit ca preţul minim de vânzare este de 2.500.000 euro, care în acest 
cuantum urma să revină pârâţilor N. (2.400.000 euro) şi reclamantului (100.000 euro). 

În art.3 se menţionează că la momentul semnării convenţiei reclamantul a achitat 
pârâţilor suma de 100.000 euro, convenţia echivalând cu o chitanţă doveditoare a plăţii. 

De asemenea, părţile au convenit ca diferenţa de preţ dintre preţul minim de 
2.500.000 euro şi un preţ mai mare să revină părţilor în cotele următoare: 1/3 pârâţilor N., 
1/3 reclamantului, 1/3 pârâtului P.L.M.. 

În art.5 se precizează că în măsura în care în termen de maxim 16 luni de la data 
semnării convenţiei nu este posibilă vânzarea imobilului având ca preţ de vânzare o suma 
mai mare decât cea de 2500000  euro  convenţia devine rezoluţionată fără necesitatea 
vreunei somaţii din partea părţilor, acestea fiind repuse în situaţia anterioara semnării 
convenţiei. 

În actul adiţional încheiat la data de 18.04.2008 se menţionează că din suma de 
100.000 euro primită de la reclamant pârâţii N. au împrumutat suma de 25.000 euro 
pârâtului P.L.M. la data de 18.04.2008, sumă care acest pârât s-a obligat să o restituie 
reclamantului în termenul prevăzut în convenţie. 

Prima instanţă a constatat rezolutiunea de drept a convenţiei de asociere  încheiata 
intre parţi la data de 18.04.2008, reţinând  incidenţa nr. 5 din  convenţie, însă în ceea ce 
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priveşte solicitarea privind repunerea parţilor în situaţia anterioara  a reţinut ca aceasta este 
de esenţa antecontractului de vânzare-cumpărare, iar reclamantul nu are posibilitatea să 
ceara acest lucru, nefiind stabilita nicio culpa a pârâţilor şi neexistând un act de reziliere a 
antecontractului sau o hotărâre judecătoreasca în acest sens.  

Tribunalul a considerat fondate criticile apelantului privind această din urmă soluţie, 
prima instanţă reţinând în mod eronat că restituirea sumei de 100.000 euro ar putea fi 
dispusă doar ca urmare a rezoluţiunii antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat la data 
de 7.03.2008. 

Astfel, prin notificarea nr.278/14.04.2008 comunicată reclamantului pârâţii N. au 
arătat că acesta nu a achitat suma de 100.000 euro scadentă la data de 07.04.2008, astfel 
încât consideră reziliat antecontractul de vânzare-cumpărare. 

De asemenea, prin declaraţia autentificată sub nr.1619/18.04.2008 la SCN „N.L.” 
pârâţii N., reclamantul şi numitul M.P.A. au solicitat radierea notării antecontractului din 
CF, ca urmare a rezoluţiunii acestuia. 

Raportat la cele menţionate mai sus, tribunalul a reţinut că părţile din antecontractul 
de vânzare-cumpărare au înţeles să desfiinţeze de comun acord acest act juridic şi să încheie 
un nou act, convenţia de asociere, astfel încât ca urmare rezoluţiunii acestuia se impune 
repunerea părţilor în situaţia anterioară, inclusiv restituirea către reclamant a sumei de 
100.000 euro, pe care acesta a achitat-o în favoarea pârâţilor. Acordul de voinţă rezultă în 
mod neechivoc din cele două acte menţionate mai sus, apărările pârâţilor, în sensul că 
declaraţia din 18.04.2008 voinţa părţilor fiind doar de a radia antecontractul, fiind 
nefondate, atât timp cât părţile au menţionat în mod expres că antecontractul a fost 
rezoluţionat. 

Tribunalul a mai observat că prima instanţa a omis să analizeze raporturile juridice 
dintre reclamant şi pârâtul P.L.M., şi în privinţa acestor raporturi susţinerile apelantului fiind 
fondate, în condiţiile în care prin actul adiţional încheiat la data de 18.04.2008 acesta s-a 
obligat să  restituie reclamantului suma de 25.000 euro. 

În consecinţă, în temeiul dispoziţiilor art. 969 alin.1, art.1021 şi art.1079 C.civ., în 
vigoare la data încheierii contractului între părţi, precum şi cele din OG nr.9/2000, în 
vigoare la data introducerii acţiunii, tribunalul a considerat întemeiate şi celelalte capete de 
cerere din acţiunea formulată şi precizată de reclamant, cu consecinţa admiterii în întregime 
a acesteia. 

Pentru toate motivele expuse mai sus, în baza art.296 C.proc.civ. tribunalul a admis 
apelul şi a schimbat în parte sentinţa atacată, în sensul că a admis în întregime acţiunea 
formulată de reclamant împotriva pârâţilor N.I., N.A. şi P.L.M., şi, în consecinţă: 

A obligat pârâţii N.I. şi N.A. să achite reclamantului suma de 305.250 lei 
(echivalentul în lei a sumei de 75.000 euro) reprezentând suma achitată de reclamant în baza 
convenţiei de asociere încheiată la data de 18.04.2008  şi suma de 30.897,59 lei, 
reprezentând dobânda legală pentru perioada 20.08.2009-28.04.2011.  

A obligat pârâtul P.L.M. să achite reclamantului suma de 101.750 lei (echivalentul în 
lei a sumei de 25.000 euro), reprezentând suma achitată de reclamant în baza convenţiei de 
asociere încheiată la data de 18.04.2008 şi suma de 10.299,12 lei, reprezentând dobânda 
legală pentru perioada 20.08.2009-28.04.2011.  

A obligat pârâţii să achite reclamantului dobânda legală aferentă sumelor menţionate, 
începând cu data de 29.04.2011 şi până la data plăţii. 

Au fost menţinute restul dispoziţiilor sentinţei. 
În baza art.274 C.proc.civ.  intimaţii au fost obligaţi să achite apelantului suma de 

5343 lei, cheltuieli de judecată în apel, reprezentând taxa judiciară de timbru, timbrul 
judiciar şi onorariul avocaţial”.  
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Împotriva acestei decizii au declarat recurs, în termen legal, pârâţii N.I. şi N.A., 
solicitând, în temeiul art. 304 pct. 8 şi 9 C.pr.civ., admiterea recursului, modificarea deciziei 
recurate, în sensul respingerii apelului formulat de intimatul M.M.L.; cu obligarea 
intimatului la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea recursului s-a arătat că hotărârea instanţei de apel este criticabilă sub 
următoarele aspecte: 

Prin raportare la principala solicitare a intimatului, de repunere a părţilor în situaţia 
anterioară, ca urmare a constatării rezoluţiunii convenţiei de asociere, recurenţii au precizat 
că acest lucru nu poate fi realizat, instanţa de judecată neavând calea legală de a pronunţa o 
astfel de hotărâre.  

În concret, aşa cum s-a arătat şi la prima instanţă şi cum în mod corect a reţinut şi 
instanţa de judecată în motivarea hotărârii, rezoluţiunea convenţiei de asociere şi repunerea 
părţilor în situaţia anterioara sunt două elemente diferite care îşi găsesc temeiul juridic în 
instituţii distincte, ca urmare a voinţelor diferite, nefiind nicio legătură de cauzalitate între 
acestea, care să poată genera un raport obligaţional de tip cauză-efect, ce ar putea obliga 
recurenţii să restituie sumele pretinse de intimat. 

Astfel, solicitarea acestuia din urmă ar putea avea efect doar în cazul în care s-ar fi 
constatat rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare, iar repunerea în situaţia 
anterioară s-ar fi cerut în temeiul acestui antecontract.  

După cum se poate observa, intimatul, prin acţiunea introductivă, a solicitat 
restituirea sumei de bani nu în temeiul antecontractului de vânzare-cumpărare, ci în  temeiul 
convenţiei de asociere. 

Mai mult, convenţia de asociere prevede repunerea părţilor în situaţia anterioara, fără 
a arăta care este aceasta, nu prevede expres restituirea sumei de 100.000 euro, iar astfel cum 
s-a făcut dovada (interogatoriul intimatului) această sumă nu a fost achitată urmare a 
semnării convenţiei de asociere, ci urmare a semnării antecontractului de vânzare-
cumpărare.  

În aceste condiţii, repunerea părţilor în situaţia anterioară semnării convenţiei de 
asociere, nu presupune restituirea vreunei sume de bani, deoarece în baza acestui act nu s-au 
achitat astfel de sume.  

În baza acestei convenţii, nefiind prestată nicio obligaţie între părţi, repunerea în 
situaţia anterioara, urmare a rezoluţiunii de drept a convenţiei, rămâne practic fără obiect. 

Repunerea părţilor în situaţia anterioara se aplicăm contractelor sinalagmatice, iar 
prin convenţia de asociere recurenţii nu şi-au asumat obligaţii faţă de intimat, doar acesta 
asumându-şi anumite obligaţii pentru aducerea la îndeplinire a scopului asocierii. 

Prin urmare, în aceste condiţii, nu se poate discuta despre o repunere în situaţia 
anterioară, care să aibă ca rezultat plata, din partea recurenţilor, a celor 75.000 euro plus 
daune-interese, întrucât această sumă ar putea fi solicitată doar ulterior rezoluţiunii 
antecontractului de vânzare-cumpărare din 07.03.2008, antecontractul fiind cel în temeiul 
căruia intimatul a achitat suma de 100.000 euro.  

Sub nicio formă, nu se pot pretinde respectivele sume în temeiul rezoluţiunii 
Convenţiei de Asociere din 18.04.2008.  

În temeiul acelei convenţii, intimatul nu a achitat nicio sumă de bani, la care acum să 
aibă dreptul de a o pretinde, ca urmare a rezoluţiunii convenţiei. 

În concluzie, pentru aceste sume solicitate de intimat, s-ar putea dispune restituirea, 
ca efect al repunerii in situaţia anterioară, doar dacă intimatul ar fi solicitat această restituire 
având ca  bază şi temei rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare, şi nu a 
convenţiei de asociere, în baza căreia nu au fost achitate sume de bani. 

Raportat la aceste aspecte, recurenţii consideră că instanţa de apel a interpretat greşit 
actul dedus judecăţii şi a schimbat natura şi înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al celor 
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două înscrisuri, extinzând efectele antecontractului de vânzare-cumpărare (respectiv plata 
sumei de bani şi repunerea părţilor în situaţia anterioară) în favoarea convenţiei de asociere. 

Astfel, aşa cum în mod corect prima instanţă a respins petitul privind repunerea 
părţilor în situaţia anterioară, motivând că nu există vreun act sau hotărâre prin care să se 
rezoluţioneze antecontractul, ori vreun motiv pentru care să se constate culpa părţilor, 
apreciază recurenţii că nu ar trebui să existe vreo confuzie asupra stării de fapt.  

Mai mult, acţiunea intimatului-reclamant nu poate fi admisă, întrucât prin ea nu se 
solicită rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare, singurul care ar fi putut da 
naştere la restitutio in integrum - întrucât doar în baza acestuia s-au plătit cei 100.000 euro   
ci se solicită repunerea în situaţia anterioară ca efect al rezoluţiunii Convenţiei de Asociere.  

Însă, tocmai acesta este şi motivul pentru care prima instanţă, în mod corect, a 
respins cererea de repunere în situaţia anterioară ca urmare a constatării rezoluţiunii 
Convenţiei de Asociere, întrucât în baza Convenţiei de Asociere recurenţii nu datorează 
nimic apelantului, suma de 100.000 euro fiind achitată în temeiul Antecontractului de 
vânzare, fapt recunoscut de răspunsul acestuia de la interogatoriu. 

Or, în contextul în care suma de 100.000 euro a fost achitată în baza antecontractului 
de vânzare, iar acest antecontract a fost rezoluţionat, nu se poate pretinde repunerea în 
situaţia anterioară ca urmare a rezoluţiunii Convenţiei de Asociere, argumentându-se că s-ar 
fi achitat 100.000 euro, în situaţia în care însuşi intimatul-reclamant recunoaşte prin 
răspunsul la interogatoriu că a achitat suma de 100.000 doar în temeiul antecontractului de 
vânzare.  

Aceasta este însăşi esenţa şi înţelesul lămurit şi fără echivoc al înscrisurilor dintre 
părţi, aspecte care au fost interpretate greşit de către instanţa de apel. 

Prin întâmpinarea formulată în cauză, intimatul reclamant M.M.L. a solicitat 
respingerea recursului, menţinerea ca temeinică şi legală a deciziei recurate, cu cheltuieli de 
judecată pe recurs 800 Ron. 

În motivarea întâmpinării s-a arătat că repunerea în situaţia anterioară, dispusă prin 
decizia recurată, este legală, reprezentând efectul rezoluţiunii convenţiei de asociere. 

Conform art. 3 din convenţia de asociere, pentru suma de 100.000 Euro achitaţi de 
intimat, însuşi acel act juridic ţine loc de chitanţă de plată, aspect însuşit de părţi prin 
semnare. 

Aserţiunile recurenţilor conform cărora declaraţia autentificată sub nr. 1619/2008 de 
către BNP N.L. nu ar face dovada rezoluţiunii antecontractului cu nr. 65/7.03.2008, sunt 
străine de orice raţionament logico juridic, ba chiar grefate pe rea credinţă, fiindcă: 

- în notificarea cu nr. 278/2008 expediată prin Bej C.M.R., recurenţii N., au inserat 
expres „considerăm reziliat antecontractul de vânzare cumpărare din 07.03.2008”; 

- în declaraţia autentică cu nr. 1619/2008, este inserat expres în partea finală,, ca 
urmare a rezoluţiunii", aspect însuşit de recurenţi şi prin semnătura acelei declaraţii, 
declaraţie ce cuprinde unica şi reala voinţă a părţilor; 

- încheierile CF 105949/28.08.2013, 105950/28.08.2013, prin care reprezentantul 
convenţional al intimaţilor/recurenţilor N. din întreg ciclul procesual şi anume av. Cesarean 
Cristian, în virtutea declaraţiei sus arătate, a solicitat şi obţinut radierea din CF-urile 
relevante a antecontractului cu dată certă nr. 65/07.03.2008. 

Recurenţii au susţinut atât în poziţia procesuală din apel, cât şi în motivele de recurs, 
faptul că declaraţia autentică mai sus arătată, a avut rol strict pentru radierea 
antecontractului din CF în vederea notării ulterioare a convenţiei de asociere, când în 
realitate, radierea antecontractului din CF s-a efectuat în virtutea dosarului de CF 105949 şi 
105950 din 28.08.2013. 

Date fiind cele mai sus arătate, raportat la rezoluţiunea neechivocă a antecontractului 
(revocarea mutuală, intervenită voluntar între părţile împrocesuate) din 7.03.2008, urmată de 

 302 



constatarea rezoluţiunii de drept a convenţiei de asociere încheiată la 18.04.2008, unica 
soluţie susţinută de textul de lege şi de principiile ce guvernează efectele rezoluţiunii, este 
repunerea părţilor în situaţia anterioară, soluţie dispusă în mod temeinic de către instanţa de 
apel. 

La termenul de judecată din 24.10.2014 instanţa din oficiu, în temeiul art. 316 
C.pr.civ. raportat la art. 137 alin. 1 C.pr.civ., a invocat inadmisibilitatea acelor motive de 
recurs care se referă strict la netemeinicia hotărârii atacate, prin care se tinde la reaprecierea 
stării de fapt de către instanţa de recurs, ca urmare a reanalizării probatoriului administrat de 
către instanţele de fond, având în vedere împrejurarea că dispoziţiile 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. 

Analizând recursul prin prisma motivelor de nelegalitate -  în ceea ce priveşte 
motive de recurs care se referă la netemeinicia deciziei , şi cele prin care se tinde la 
reaprecierea stării de fapt de către instanţa de recurs, ca urmare a reanalizării probatoriului 
administrat de către instanţele de fond, urmând a fi admisă excepţia inadmisibilităţii – 
curtea, cu majoritate de  voturi, constată că acesta este fondat în parte, urmând a fi admis, 
în următoarele limite şi pentru următoarele considerente: 

Verificând  raporturile  juridice care s-au derulat  între  părţi de-a  lungul timpului, se  
constată că acestea s-au materializat în mai multe acorduri de  voinţă, astfel: 

l. a. Antecontractul de  vânzare-cumpărare încheiat  la  7.03.2008 (f.13-14 dosar 
fond), având ca obiect promisiunea de  vânzare a dreptului de proprietate al promitenţilor 
vânzători N.I. şi N.A., asupra  imobilului teren situat în Cluj-Napoca, în suprafaţă de  11243 
mp, înscris în CF nr. 166298 Cluj nr. top 21570/2/6, 21570/2/7/1, şi în CF nr. 160124 Cluj 
nr. top 21570/2/5/2, în favoarea promitenţilor cumpărători M.P.A. şi M.M.L. (pct. II  din 
antecontract). 

 Preţul imobilului şi modalitatea de  plată s-a  prevăzut la  pct. III art. 2,3,4,5,6,7 din 
antecontract, astfel: preţul de  240 euro / mp, respectiv 2698320 euro. 

La  momentul semnării antecontractului promitentul cumpărător M.M.L. a achitat  
un avans  total de 60.000 euro, antecontractul echivalând prin semnare cu o chitanţă 
doveditoarea  plăţii. 

Cel târziu la  14.03.2008 acelaşi promitent  cumpărător se  obliga  să achite a doua 
tranşă de  plată în sumă de  40.000 euro. 

Cel târziu la 7.04.2008, promitentul cumpărător M.P.A. se  obliga să achite a treia  
tranşă de  plată în sumă de  100.000 euro. 

Cel târziu la data de  7 iulie  2008 promitenţii cumpărători se  obligau să achite a 
treia  tranşă de  plată în sumă de  100.000 euro. 

Restul sumei de 2398320 lei urma  să fie achitată de promitenţii cumpărători, cel mai 
târziu la  20.12.2008. 

Conform art. 9.2 din antecontract, neplata celorlalte tranşe de bani la  termenele 
stabilite de  comun acord  între părţi oferea dreptul promitenţilor  vânzători de a  cere 
rezoluţionarea prezentului antecontract, cu repunerea părţilor în situaţia anterioară semnării 
acestuia.  

b. Prin actului adiţional nr. 1 încheiat  la  7.03.2008 (f. 12 dosar apel) s-a  menţionat  
că a  doua rată din preţ, în cuantum de 40.000 euro s-a achitat de  către promitentul 
cumpărător M.M.L.. 

Urmare a neachitării  celorlalte rate din preţ  promitenţii vânzători au notificat  
promitenţii cumpărători că în temeiul art. 9.2 din antecontractul de  vânzare-cumpărare, 
acesta este reziliat  (f. 13 dosar apel). 

Prin aceeaşi notificare, au solicitat  promitenţilor cumpărători să se prezinte în faţa  
unui notar  public pentru a da o declaraţie prin care să solicite radierea din CF a notării 
antecontractului de  vânzare-cumpărare. 
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Prin declaraţia autentificată sub  nr. 1619/18.04.2008 la Societatea  Civilă Notarială 
„N.L.” (f. 14 dosar apel), toate  părţile  antecontractului de  vânzare-cumpărare  din 
7.03.2008 au solicitat radierea  notării acestui act, ca  urmare a rezoluţiunii antecontractului. 

Reiese aşadar că antecontractul de  vânzare-cumpărare  din 7.03.2008 a  fost  
rezoluţionat pe cale amiabilă. 

2. a. Cel de-al doilea act  juridic încheiat  între asociaţii  N.I. şi N.A. în calitate de 
proprietari şi P.L.M. şi M.M.L., în calitate de asociaţi,  este cel intitulat „convenţie de 
asociere” din 18.04.2008 (f. 11-12 dosar fond). 

Obiectul acestui act  juridic îl reprezintă asocierea dintre părţi  în vederea 
valorificării ulterioare prin vânzare în mod  comun a imobilului teren situat în Cluj-Napoca, 
în suprafaţă de  11243 mp, înscris în CF nr. 166298 Cluj nr. top 21570/2/6, 21570/2/7/1, şi 
în CF nr. 160124 Cluj nr. top 21570/2/5/2, aflat  în  proprietatea tabulară a lui N.I. şi N.A.. 

Conform clauzelor art. III al convenţiei de asociere, părţile au convenit ca preţul 
minim de  vânzare al imobilului să fie  de 2.500.000 euro. 

Potrivit  art. 3 al acestui act  juridic, la  momentul semnării prezentei convenţii 
asociatul M.M.L. a achitat  proprietarilor suma de  100.000 euro prezenta  convenţie 
echivalând  prin semnare cu o chitanţă doveditoare a plăţii. 

Conform art. 5  din aceeaşi convenţie de asociere,  în măsura  în care în termen de  
maxim 16 luni de  la data semnării prezentei convenţii nu este  posibilă vânzarea  imobilului 
teren obiect al prezentei convenţii, având ca obiect  de  vânzare o sumă mai mare decât  cea 
de 2.500.000 euro prezenta  convenţie devine rezoluţionată fără necesitatea vreunei somaţii 
din partea părţilor, acestea  fiind repuse în situaţia anterioară semnării convenţiei. 

b. La data de  12.11.2008  s-a  încheiat  un act adiţional la această convenţie de 
asociere (f. 21 dosar fond), între  cei patru asociaţi ai convenţiei de asociere  din 18.04.2008. 

Potrivit acestui act adiţional, din suma de  100.000 euro primită de la M.M.L., suma 
de  25.000 euro a  fost  împrumutată asociatului P.L.M., care s-a  obligat să restituie  suma  
împrumutată asociatului M.M.L. în termenul prevăzut  în convenţia de asociere din data de 
18.04.2008. 

Acestea sunt aşadar  actele  juridice încheiate între  părţi,  cu clauzele indicate  mai 
sus. 

Problema esenţială a  prezentului litigiu o constituie stabilirea cu certitudine a actului 
juridic în baza  căruia în mod clar  şi neechivoc s-a achitat de  către reclamantul M.M.L. 
suma de  100.000 euro şi, pe cale de consecinţă, urmare a rezoluţiunii cărui act acesta este  
îndreptăţit să solicite  repunerea  părţilor  în situaţia anterioară,sub aspectul  restituirii sumei 
de  100.000 euro. 

Curtea, cu majoritate de voturi, apreciază să singurul act în baza căruia reclamantul a 
achitat suma de  100.000 euro este antecontractul de vânzare-cumpărare din 07.03.2008 -  
60.000 euro la data semnării şi 40.000 euro la  14.03.2008, în baza actului adiţional nr. 1 la  
antecontractul de  vânzare-cumpărare din 07.03.2008. 

Această constatare rezultă din însăşi clauzele actelor  juridice  încheiate  şi asumate 
de către  părţi respectiv  art. 3 şi 4 din antecontractul de  vânzare-cumpărare încheiat  la 
7.03.2008, al cărui conţinut a  fost redat anterior. 

Reiese aşadar  că suma de  100.000 euro  achitată în două tranşe, s-a  plătit de către 
promitentul cumpărător M.M.L., în baza antecontractului de  vânzare-cumpărare încheiat  la 
7.03.2008, reprezentând  avansul din preţul imobilului obiect al aceluiaşi antecontract. 

În ceea ce priveşte clauzele actului juridic  intitulat  „convenţie de asociere”, încheiat  
la  18.04.2008 de  nicăieri nu  rezultă că suma de  100.000 euro ar  constitui o prestaţie a 
asociatului M.M.L., în baza acestei convenţii, a  cărei rezoluţiune s-a  solicitat în prezentul 
litigiu, astfel încât în cazul rezoluţiunii, acesta să fie  obligat îndreptăţit să o primească 
înapoi, pe calea repunerii părţilor în situaţia anterioară. 
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Menţiunea din art. 3 din cuprinsul convenţiei de asociere – „la  momentul semnării 
prezentei convenţii asociatul M.M.L. a achitat  proprietarilor suma de  100.000 euro 
prezenta  convenţie echivalând  prin semnare cu o chitanţă doveditoare a plăţii” – nu 
constituie o obligaţie asumată de  vreuna dintre părţi, respectiv  o prestaţie executată de 
vreunul dintre asociaţi în temeiul acestui contract de asociere, ci reprezintă o simplă 
consemnare a  unei stări de fapt: aceea că la  momentul semnării convenţiei asociatul 
M.M.L. a achitat  proprietarilor suma de  100.000 euro. 

Prin urmare, reprezentând  o simplă consemnare a  unei împrejurări faptice, fără a fi  
o plată a asociatului M.M.L. executată în baza convenţiei de asociere, în considerarea unui 
drept conferit lui în baza aceleiaşi convenţii, nu se  poate vorbi de repunerea  în situaţia 
anterioară în sensul restituirii către acesta a sumei de 100.000 euro, urmare a rezoluţiunii 
convenţiei de asociere. 

În concluzie, curtea, cu majoritate de voturi,  constată că suma de  100.000 euro s-a 
remis de către reclamantul M.M.L. pârâţilor N., însă, nu în baza  convenţiei de asociere, ci 
în baza antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat  la  7.03.2008. 

Prin urmare, curtea, cu majoritate de voturi apreciază că repunerea  părţilor  în 
situaţia anterioară, sub  aspectul restituirii sumei de  100.000 euro către reclamantul M.M.L. 
trebuia să se solicite de către acesta urmare a rezoluţiunii convenţionale a  antecontractului 
de vânzare-cumpărare încheiat  la  7.03.2008, întrucât plata sumei de 100.000 euro s-a  făcut 
în baza acestui act. 

O eventuală schimbare a clauzelor asumate prin antecontractul de  vânzare-
cumpărare din 7.03.2008, în sensul că suma de  100.000 euro achitată de  promitentul 
cumpărător M.M.L., în baza acestui act, să se transforme într-o creanţă a acestuia faţă de 
asociaţii N., în baza contractului de asociere din 18.04.2008, se  putea face pe calea  
novaţiei, în modalitatea prev. de art. 1128 pct. 1 Vechiul cod civil – când  debitorul 
contractează în privinţa  creditorului său o datorie  nouă, ce se substituie  celei vechi, care 
este stinsă.  

Însă, conform art. 1130 Cod  civil, novaţia nu se  prezumă, voinţa de a o face trebuie 
să rezulte evident  din act. 

În conţinutul convenţiei de asociere din 18.04.2008, nicăieri nu se regăseşte vreo 
clauză în baza căreia părţile să fi prevăzut că are  loc  o novaţie având ca obiect suma de  
bani remisă în baza antecontractului de  vânzare-cumpărare  din 7.03.2008, în sensul 
considerării că aceasta a fost  remisă în baza convenţiei de asociere din 18.04.2008. 

Prin urmare, restituirea sumei de  100.000 euro către asociatul M.M.L. nu se  poate  
dispune ca  urmare a rezoluţiunii convenţiei de asociere din 18.04.2008, întrucât în baza 
acestui act, niciuna  din părţile contractante nu a remis vreo sumă de bani altei părţi 
contractante. Restituirea acestei sume putea fi pretinsă cu succes pe calea solicitării 
repunerii în situaţia anterioară, urmare a rezoluţiunii convenţionale a antecontractului de 
vânzare-cumpărare din 07.03.2008. 

Împrejurarea că remiterea sumei de 100.000 euro s-a făcut în baza antecontractului 
de  vânzare-cumpărare încheiat  la  7.03.2008, precum şi aceea  că suma de  100.000 euro cu 
privire la care se  face  menţiune  în art. 3 din convenţia de asociere din 18.04.2008, este  
una  şi aceeaşi cu cea achitată în baza antecontractului de  vânzare-cumpărare încheiat  la  
7.03.2008, a  fost recunoscută de  toate  părţile la  interogatoriile  luate în faţa  primei 
instanţe: reclamantul întrebările  2,8 (f. 131-132 dosar fond), pârâtul N.I. întrebarea  2  (f. 
139), iar  în recurs  probaţiunea nu poate fi reanalizată. 

Repunerea  părţilor  în situaţia anterioară, ca o consecinţă a rezoluţiunii unui contract  
bilateral, poate fi solicitată de  părţi, respectiv, dispusă de către   instanţă strict  numai prin 
raportare  la contractul în baza căruia părţile  au executat prestaţii reciproce, a căror 
restituire o solicită în urma  rezoluţiunii. 
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În concluzie: suma de 100.000 euro a  fost achitată de reclamantul M.M.L. în baza 
antecontractului de  vânzare-cumpărare  din 7.03.2008, rezoluţionat amiabil. 

În temeiul  convenţiei de asociere  din 18.04.2008 nu s-a plătit suma de  100.000 
euro. 

În prezentul cadru procesual,  instanţa a fost  investită exclusiv  cu rezoluţiunea  
convenţiei de asociere din 18.04.2008, iar  potrivit  art. 129 alin. 6  Cod proc. civ., 
judecătorii hotărăsc  numai asupra obiectului cererii deduse  judecăţii. 

Curtea, cu majoritate de  voturi, constată că instanţa de apel a apreciat  că suma de  
100.000 euro s-a achitat  în baza convenţiei de asociere  din 18.04.2003, dispunând 
repunerea  în situaţia anterioară urmare a  rezoluţiunii acesteia, ca  urmare a interpretării 
greşite a actului juridic dedus  judecăţii, prin schimbarea  înţelesului acestuia, astfel încât, în 
temeiul art. 312 alin. 1, art. 304 pct. 8 Cod proc. civ., va admite în parte recursul declarat de 
pârâţii N.I. şi N.A.  împotriva deciziei civile nr. 104/A/din 11.02.2014 a Tribunalului Cluj 
pronunţată în dosar nr. .../211/ 2010*, pe care o va modifica în parte în sensul că, va admite 
în parte apelul declarat de reclamantul M.M.L.  împotriva sentinţei civile nr. 
19198/02.10.2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pronunţată în dosarul civil nr. .../211/2010, 
pe care o va schimba în parte în sensul că va admite în parte acţiunea civilă formulată de 
reclamantul M.M.L.  împotriva pârâţilor N.I., N.A.   şi P.L.M. şi, în consecinţă:  

Va  înlătura dispoziţiile privind obligarea pârâţilor N.I. şi N.A.  de a achita 
reclamantului suma de 305.250 lei reprezentând suma achitată de reclamant în baza 
convenţiei de asociere încheiată la data de 18.04.2008 şi suma de 30.897,59 lei reprezentând 
dobânda legală pentru perioada 20.08.2009 – 28.04.2011, precum şi dobânda legală aferentă 
sumelor menţionate, începând cu data de 29.04.2011 şi până la data plăţii.  

Va  înlătura dispoziţia din decizia atacată referitoare la obligarea intimaţilor la plata 
sumei de 5343 lei cheltuieli de judecată în apel.  

Va menţine dispoziţia sentinţei referitoare la rezoluţiunea de drept a convenţiei de 
asociere încheiată la data de 18.04.2008.  

Va menţine restul dispoziţiilor deciziei atacate.  
În ceea ce  îl priveşte  pe intimatul  P.L.M., acesta a fost  obligat  prin decizia  

pronunţată în apel să achite reclamantului suma  de  101.750 lei reprezentând  suma achitată 
de reclamant în baza  convenţiei de asociere încheiată la data de 18.04.2008, suma de  
10.299,12  lei, reprezentând dobânda  legală pentru perioada 20.08.2009 – 28.04.2011, 
precum şi dobânda legală aferentă sumelor  menţionate, începând  cu data de  29.04.2011 şi 
până la data plăţii. 

Acest  pârât nu a declarat recurs prin care să conteste legalitatea obligaţiei de plată 
instituită în sarcina sa. 

Faţă de el, statuările  instanţei de apel au rămas  irevocabile, prin neexercitarea căii 
de atac în termenul legal. 

Decizia din apel devenind  irevocabilă sub aspectul dispoziţiei de obligare a sa să 
achite reclamantului  suma  de  101.750 lei reprezentând  suma achitată de reclamant în baza  
convenţiei de asociere încheiată la data de 18.04.2008, suma de  10.299,12  lei, reprezentând 
dobânda  legală pentru perioada 20.08.2009 – 28.04.2011, precum şi dobânda legală 
aferentă sumelor  menţionate, începând  cu data de  29.04.2011 şi până la data plăţii, aceasta 
va fi menţinută sub acest aspect.  

Raportat la modalitatea de  soluţionare a  recursului şi de  limitele de  modificare a 
deciziei pronunţate  în apel, în temeiul art. 274 alin. 1  Cod proc. civ., instanţa  va obliga 
exclusiv pârâtul P.L.M.  să plătească apelantului M.M.L.  suma de 1340,05 lei cheltuieli de 
judecată în apel (în cel de al doilea ciclu procesual). 
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În această fază, reclamantul apelant a achitat cheltuieli de judecată însumând 5343  
lei (4338 lei taxă judiciară de timbru, 5 lei timbru judiciar şi 1000 lei onorariu avocat – f.13-
14). 

Din această sumă pârâtul P.L.M. va fi obligat să achite suma de 1335,75  
lei,(reprezentând o pătrime din cheltuielile de judecată făcute re reclamant în apel, 
proporţional cu suma la  plata căreia a fost  obligat, raportat la suma  solicitată de reclamant 
- 25.000 euro, faţă de cea de  100.000 euro solicitată). La această sumă de 1335,75  lei se 
vor adăuga în sarcina  pârâtului cheltuielile de  judecată din primul recurs declarat de 
reclamant – taxă judiciară de timbru în sumă de  4  lei şi timbru judiciar 0,3  lei, totalizând  
astfel suma de 1340,05  lei.  

Recursul pârâţilor fiind  admis în parte, în sensul exonerării lor totale de la plata 
vreunei sume către reclamantul intimat M.M.L., în temeiul art. 274 alin. 1  Cod proc. civ., 
acesta va fi obligat să plătească recurenţilor suma de 3741,24 lei, cheltuieli de judecată în 
recurs, reprezentând taxă judiciară de timbru  şi timbru judiciar (f. 30-31).  

 
 
 

Masă succesorală. Partaj de ascendent. Confirmare de către descendenţi 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1249 din 16 octombrie 2014  
1. Soluţia primei instanţe 
Prin sentinţa civilă nr. 1313/2013 pronunţată de judecătoria Năsăud la data de 5 iunie 

2013 în dosarul nr. 2501/265/2010, a fost respinsă acţiunea civilă formulată şi precizată de 
reclamanţii B.N.V. şi B.A. în contradictoriu cu pârâţii B.V.V., B.A., I.V., I.O., C.M., C.R., 
Comuna Coşbuc prin primar, T.M., C.I., N.R., C.V., C.I., C.G., S.M., S.L., Z.O., A.R., C.I., 
C.R., T.V., C.A., T.L., M.I., C.A., I.I., I.M.A., s-a admis cererea reconvenţională formulată 
de pârâţii reclamanţi reconvenţional I.I. şi I.M.A. şi, în consecinţă, s-a dispus partajarea 
judecătorească a terenului înscris în cartea funciară nr. 2514 Coşbuc (provenită din 
conversia pe hârtie a cărţii funciare nr. 421 Coşbuc) cu nr. top 182, 183/1, 183/3; s-a atribuit 
reclamanţilor reconvenţionali I.I. şi I.M.A. lotul de teren în suprafaţă de 1061 mp. având nr. 
top nou 183/1/1, 183/3/1 şi 182/1 de natură curte şi arabil în intravilan, conform completării 
nr. 2 a raportului de expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în cauză de expert R.G.I.; s-a 
dispus ca restul suprafeţei de teren de 1846 mp cu nr. top nou 183/1/2, 183/3/2 şi 182/2 
(1060 mp) şi nr. top nou 183/1/3, 183/3/3 şi 182/3 să rămână înscrisă pe vechii proprietari 
tabulari. 

Totodată, s-a dispus înscrierea în cartea funciară în favoarea pârâţilor reclamanţi 
reconvenţional a dreptului de proprietate astfel dobândit asupra imobilului teren în 
conformitate cu completarea nr. 2 a raportului de expertiză tehnică extrajudiciară efectuată 
în cauză de expert R.G.I., s-a disjuns cererea de intervenţie în interes propriu formulată de 
intervenienţii C.A.F. şi C.I.A. şi judecarea separată a acesteia, formarea unui nou dosar 
având ca obiect succesiune, partaj, constatare validitate, reclamanţi fiind C.A.F. şi C.I.A., 
pârâţi fiind B.V.V., B.A., I.V., I.O., C.M., C.R., Comuna Coşbuc prin primar, T.M., C.I., 
N.R., C.V., C.I., C.G., S.M., S.L., Z.O., A.R., C.I., C.R., T.V., C.A., T.L., M.I., C.A., I.I., 
I.M.A..   

Au fost obligaţi reclamanţii B.N.V. şi B.A. să plătească pârâţilor C.M., I.O., I.V., I.I. 
şi I.M.A. suma de 1.969 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.  

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond, în baza probatoriului 
administrat, a reţinut faptul că, potrivit extrasului de carte funciară nr. 421 Coşbuc cu nr. top 
183/1, 183/3, 182, terenul în suprafaţă de 300 mp, 2197 mp şi 410 mp, are ca proprietar  
tabular pe S.I. a lui I., în cotă de 1/48 părţi, S.G. în cotă de 1/48 părţi, S.F. în cotă de 1/48 
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părţi, S.M. în cotă de 1/48 părţi, T.A. în cotă de 4/48, T.P., în cotă de 4/48 părţi, T.V. în cotă 
de 4/48 părţi, T.D. în cotă de 4/48 părţi, C.I. în cotă de 2/48 părţi potrivit înscrierii din 1939, 
T.V. şi soţia R. împreună cota de 12/48 părţi, potrivit înscrierii din anul 1959, C.C.D. şi 
soţia C.V.M. împreună cota de 12/48 părţi potrivit înscrierii din anul 1959, C. Ana în cotă de 
2/48 părţi potrivit înscrierii din anul 1965. 

Prin înscrierea din anul 2010, în baza actului notarial 2550 cota numiţilor T.V. şi 
soţia R. de 12/48, s-a înscris în favoarea numiţilor I.I. şi soţia I.M.A. cu titlu de cumpărare 
bun comun. 

Potrivit certificatului de moştenitor nr. 64 suplimentar la certificatul de moştenitor 
nr. 42/2009 al BNP A.M.I., s-a dezbătut succesiunea după defuncţii T. R. şi T.V. cu privire 
la porţiunea de sub B15 în cotă de 12/48 din întregul imobil înscris în cartea funciară 421 
Coşbuc, nr. top 182, 183/1 şi 183/3 în suprafaţă totală de 2907 mp, bun al acestora cu titlu 
de cumpărare. În urma dezbaterii succesiunii s-a stabilit că moştenitori legali sunt I.O. şi 
C.M. în calitate de fiice, în cote de ½ părţi fiecare. 

Prin contractul de vânzare autentificat sub nr. 2250/12.11.2010 de BNP A.M.I., I.O. 
şi C.M. în calitate de vânzătoare, au vândut cumpărătorilor I.I. şi I.M.A., ca bunuri comune, 
întreaga cotă de proprietate de 6/48 părţi fiecare din imobilele înscrise în cartea funciară 
2514 Coşbuc (provenită din conversia pe hârtie a cărţii funciare nr. 421 Coşbuc) cu nr. top 
182, 183/1, 183/3 grădina casei şi grădină, bunuri proprii dobândite cu titlu de moştenire 
legală intabulate sub B12.1 (I.O. în cotă de 6/48) şi B.13.1 (C.M. în cotă de 6/48 părţi) 
conform încheierii nr. 10228/25.10.2010.   

Potrivit înscrisului intitulat „Declaraţie” la data de 28.11.1976 numiţii I.V. şi soţia 
I.O. născută T., au vândut numiţilor B.V.V. şi soţiei B.A. născută C. pentru suma de 14.000 
lei, grădina în intravilan în suprafaţă de 883 mp situată în vatra satului între vecinii T.V. a 
lui G. şi C.I., grădină primită ca zestre de soţia lui I.V. de la părinţii ei T.V. şi R.. 

Potrivit art. 948 Cod civil „condiţiile esenţiale pentru validitatea unei convenţii sunt: 
1. capacitatea de a contracta; 2. consimţământul valabil al părţii ce se obligă; 3. un obiect 
determinat; 4. o cauză licită”.  

Potrivit art. 1294 Cod civil „vinderea este o convenţie prin care două părţi se obligă 
între sine, una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru şi aceasta a plăti celei dintâi 
preţul”.  

Conform art. 1295 Cod civil „vinderea este perfectă între părţi şi proprietatea este de 
drept strămutată la cumpărător, în privinţa vânzătorului, îndată de părţile s-au învoit asupra 
lucrului şi asupra preţului, deşi lucrul încă nu se va fi predat şi preţul încă nu se va fi 
numărat”.  

Din examinarea dispoziţiilor legale sus menţionate, reiese că vânzarea-cumpărarea 
este un contract sinalagmatic, care dă naştere la obligaţii reciproce între părţile contractante, 
cu titlu oneros, comutativ, consensual, fiind necesar acordul de voinţă al părţilor fără 
îndeplinirea vreunei formalităţi şi fără remiterea lucrului vândut, cu singura excepţie de la 
principiul consensualismului privind vânzarea-cumpărarea de terenuri care este valabilă 
doar încheiată în formă autentică şi este un contract translativ de proprietate din momentul 
încheierii lui, ceea ce înseamnă că operează transferul dreptului de proprietate de la vânzător 
la cumpărător la data perfectării convenţiei. 

Potrivit art. 5 alin. 2 Titlul X din Legea nr. 247/2005 „în situaţia în care după 
încheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fără construcţii, una dintre părţi 
refuză ulterior să încheie contractul, partea care şi-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza 
instanţa competentă care poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract”.  

Potrivit art. 1073 C.civ. creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a 
obligaţiei şi în caz contrar are dreptul la dezdăunare”.  
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În raport de probatoriul administrat în cauză, instanţa a apreciat că înscrisul sub 
semnătură privată întitulat „Declaraţie”, pe care reclamanţii îşi întemeiază cererea de 
chemare în judecată, nu întruneşte condiţiile unui antecontract în sensul că nu poartă 
semnătura promitentei vânzătoare I.O..  

Pe de altă parte, instanţa a reţinut că terenul în litigiu a constituit bunul comun al 
defuncţilor T.V. şi soţia R. (împreună cota de 12/48 părţi), acesta revenind pârâtelor C.M. şi 
I.O. ca bun propriu în cote de 6/48 fiecare, în baza certificatului de moştenitor nr. 64, 
suplimentar la certificatul de moştenitor nr. 42/2009 al BNP A.M.I.. 

Chiar dacă s-ar accepta de instanţă varianta că acest bun a constituit doar proprietatea 
pârâtei I.O., fiind primit cu titlu de zestre, aspect contestat de pârâţi şi nedovedit de 
reclamanţi, înscrisul sub semnătură privată întitulat „Declaraţie”, pe care reclamanţii îşi 
întemeiază cererea de chemare în judecată nu poate fi validat de instanţă atât timp cât acesta 
nu este semnat şi nici recunoscut de pârâta I.O., înscrisul purtând doar semnătura pârâtului 
I.V., soţul pârâtei I.O., care însă nu avea drept de proprietate asupra acestui teren. 

Mai mult, instanţa a reţinut din probatoriul administrat în cauză că numita I.O., 
participantă la întocmirea înscrisului, a fost I.O. - mama pârâtului I.V. şi soacra pârâtei I.O., 
fiica lui T.V. şi R., fiind vorba doar de o potrivire de nume. 

În acest sens pârâtul I.V., în răspunsul la interogatoriu, a arătat că a semnat înscrisul 
„la presiunea mamei”, iar martorul I.O. care a fost de faţă la încheierea înscrisului, arată că 
terenul a fost vândut de „I.V. şi I.O. - mama lui I.V.” şi că „pârâta I.O. prezentă astăzi în 
sală nu este aceeaşi persoană cu I.O. prezentă la încheierea acestui înscris”. 

Martorul B.P. a arătat că ştie din auzite că terenul a fost cumpărat de B.V. de la I.O., 
soţia lui V. şi a precizat că soacra acesteia pe care o chema tot I.O., locuia împreună cu fiul 
şi cu nora sa. 

Reclamanţii au arătat prin răspunsurile la interogatoriu că I.O. nu a semnat înscrisul 
deoarece nu ştia să semneze, sens în care i-ar fi spus soţului să semneze şi pentru ea. 

Instanţa a reţinut că această susţinere este neîntemeiată, nefiind recunoscută de 
pârâţi, iar, din adeverinţa eliberată de Şcoala Generală „G. Coşbuc” din localitatea Coşbuc 
rezultă că pârâta I.O. a absolvit la zi 4 clase şi la fără frecvenţă 8 clase.  

Pentru aceste considerente, instanţa a respins ca neîntemeiat capătul de cerere de 
constatare validitate a înscrisului sub semnătură privată, intitulat „Declaraţie”, încheiat la 
data de 28.11.1976, prin care pârâţii B.V.V. şi soţia B.A. au cumpărat de la pârâţii I.V. şi 
I.O. suprafaţa de 883 mp teren. 

Cu privire la petitul privind anularea certificatului de moştenitor nr. 64 suplimentar 
la certificatul de moştenitor nr. 42/2009 al BNP A.M.I., instanţa a reţinut că a fost inclus la 
masa succesorală, imobilul înscris sub porţiunea de sub B15 în cotă de 12/48 din întregul 
imobil înscris în cartea funciară 421 Coşbuc, nr. top 182, 183/1 şi 183/3 în suprafaţă totală 
de 2907 mp, bun al defuncţilor T.V. şi T. R., cu titlu de cumpărare. 

Potrivit probatoriului administrat în cauză, aceştia nu au calitatea de succesori ai 
defuncţilor, fiind terţi faţă de certificatul de moştenitor nr. 64 suplimentar la certificatul de 
moştenitor nr. 42/2009 al BNP A.M.I., calitate în care pot solicita anularea acestui act dacă 
dovedesc că înţelegerea intervenită între succesori, cu ocazia procedurii notariale, le încalcă 
drepturile şi constituie o convenţie frauduloasă. 

Dispoziţiile art. 119 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale 
prevăd următoarele: „(1) Cei care se consideră vătămaţi în drepturile lor prin emiterea 
certificatului de moştenitor pot cere instanţei judecătoreşti anularea acestuia şi stabilirea 
drepturilor lor, conform legii. Până la anularea sa prin hotărâre judecătorească, certificatul 
de moştenitor face dovada calităţii de moştenitor, legal sau testamentar, precum şi dovada 
dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa succesorală, 
în cota care se cuvine fiecăruia”. 
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Prin urmare, pretenţiile reclamanţilor B.N.V. şi B.A. trebuie analizate şi în raport de 
forţa probantă a actului juridic contestat, ţinându-se seama că, faţă de terţi, certificatul de 
moştenitor nu poate face dovada decât cu privire la calitatea de moştenitor, nu şi asupra 
componenţei masei succesorale, chiar dacă aceasta este menţionată în cuprinsul lui. 

Patrimoniul defunctului se transmite moştenitorilor în situaţia juridică în care se află 
la decesul lui şi nu se poate susţine că trecerea unor bunuri în masa succesorală, cu ocazia 
dezbaterilor în faţa notarului, ar constitui probă în ceea ce priveşte dreptul de proprietate al 
moştenitorilor asupra lor. Practica judiciară şi literatura de specialitate au subliniat în mod 
constant faptul că certificatul de moştenitor nu constituie un titlu de proprietate care să poată 
fi opus ca atare terţilor. 

În acest context, instanţa a reţinut că reclamanţii B.N.V. şi B.A. nu au făcut dovada 
vreunui drept de proprietate asupra imobilului în litigiu şi nu au probat încălcarea acestui 
drept prin emiterea certificatului de moştenitor contestat.  

De asemenea, reclamanţii nu au probat existenţa vreunei convenţii frauduloase a 
moştenitorilor participanţi la dezbaterea succesiunii defuncţilor T.V. şi T. R., în sensul că 
aceştia ar fi consimţit la includerea imobilului în masa succesorală cu intenţia de a frauda 
interesele reclamanţilor.  

Faţă de cele mai sus expuse, având în vedere probele administrate în cauză prin 
raportare şi la soluţia de respingere a capătului de cerere privind constatare validitate înscris 
sub semnătură privată, intitulat „Declaraţie”, încheiat la data de 28.11.1976, instanţa a 
respins ca neîntemeiat şi petitul de anulare a certificatului de moştenitor nr. 64 suplimentar 
la certificatul de moştenitor nr. 42/2009 al BNP A.M.I..  

 În raport de soluţia adoptată cu privire la petitul privind constatare validitate înscris 
sub semnătură privată, intitulat „Declaraţie”, încheiat la data de 28.11.1976 şi petitul de 
anulare a certificatului de moştenitor nr. 64 suplimentar la certificatul de moştenitor nr. 
42/2009 al BNP A.M.I., pe cale de consecinţă instanţa a respins şi celelalte capete de cerere 
formulate de reclamanţi. 

Astfel, din evaluarea judiciară a materialului probator administrat în cauză, instanţa a 
reţinut că cererea reconvenţională formulată de pârâţii reclamanţi reconvenţional I.I. şi 
I.M.A., este întemeiată şi în consecinţă a dispus partajarea judecătorească a terenului înscris 
în cartea funciară 2514 Coşbuc (provenită din conversia pe hârtie a cărţii funciare nr. 421 
Coşbuc) cu nr. top 182, 183/1, 183/3 atribuind reclamanţilor reconvenţional I.I. şi I.M.A. 
lotul de teren în suprafaţă de 1061 mp. având nr. top nou 183/1/1, 183/3/1 şi 182/1, de 
natură curte şi arabil în intravilan, conform completării nr. 2 a raportului de expertiză 
tehnică extrajudiciară efectuată în cauză de expert R.G.I.. 

De asemenea, s-a dispus ca restul suprafeţei de teren de 1846 mp cu nr. top nou 
183/1/2, 183/3/2 şi 182/2 (1060 mp) şi nr. top nou 183/1/3, 183/3/3 şi 182/3 să rămână 
înscrisă pe vechii proprietari tabulari. 

Cu privire la cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienţii 
C.I.A. şi C.A.F. instanţa a dispus disjungerea acesteia şi judecarea separată.   

În baza art. 22 din Legea nr. 7/1996 instanţa a dispus înscrierea în cartea funciară în 
favoarea reclamanţilor reconvenţional I.I. şi I.M.A. a dreptului de proprietate astfel dobândit 
asupra imobilului teren în suprafaţă de 1061 mp. având nr. top nou 183/1/1, 183/3/1 şi 
182/1. 

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, instanţa a obligat reclamanţii B.N.V. şi 
B.A. să plătească pârâţilor C.M. I.O. I.V. I.I. şi I.M.A. suma de 1.969 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru, timbru judiciar şi onorariu de 
avocat, conform chitanţelor depuse la dosar.  
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În drept s-a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 728 şi urm., art. 948, art. 1073, art. 1294, 
art. 1295 Cod civil, art. 55, art. 274 Cod procedură civilă, art. 22 din Legea nr. 7/1996, art. 5 
alin. 2 Titlul X din Legea nr. 247/2005. 

Apelul 
Prin decizia civilă nr. 56/A/16.04.2014  a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, a  fost 

respins ca nefondat apelul declarat de reclamanţii B.N.V. şi B.A., împotriva sentinţei civile 
nr. 1313/2013 pronunţată de Judecătoria Năsăud la data de 5 iunie 2013 în dosarul nr. 
2501/265/2010,  care a fost  menţinută ca legală şi temeinică. 

Apelanţii au fost obligaţi în solidar să plătească intimaţilor I.V. şi I.O., C.M., I.I. şi 
I.M.A., suma de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel, reprezentând onorariu de 
avocat. 

Apelanţii au fost obligaţi în solidar să plătească intimatei C.M. suma de 500 lei cu 
titlu de cheltuieli de judecată în apel, reprezentând onorariu de avocat. 

Considerente  
Cadrul procesual a fost stabilit de reclamanţii apelaţi prin acţiunea introductivă şi 

prin completarea de acţiune (f. 1, 108 vol. I dosar fond), astfel încât, în respectarea 
principiului disponibilităţii părţilor în procesul civil, analiza trebuie realizată în limitele 
stabilite de reclamanţi. 

Din cuprinsul cererii de chemare în judecată, rezultă că reclamanţii au investit 
instanţa cu următoarele solicitări: 

1. constatarea compunerii masei succesorale rămase în urma defuncţilor T. R. şi T.V. 
din cota de 12/48 părţi din terenul înscris în cartea funciară nr. 421 Coşbuc top. 182, 183/1, 
183/3 de natură grădină; 

2. constatarea vocaţiei pârâtei intimate I.O. la moştenirea rămasă în urma părinţilor 
săi, în cotă de 1/1 parte; 

3. constatarea valabilităţii antecontractului de vânzare-cumpărare intitulat 
„declaraţie” din 28 noiembrie 1976 prin care pârâţii intimaţi B.V.V. şi B.A. au cumpărat de 
la pârâţii intimaţi I.V. şi I.O. suprafaţa de 883 m.p., cu consecinţa pronunţării unei hotărâri 
care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare în ipoteza refuzului promitenţilor 
vânzători de a da act apt de intabulare; 

4. constatarea dobândirii de către pârâţii intimaţi B.V.V. şi B.A. a dreptului de 
proprietate asupra construcţiilor edificate pe terenul de 883 m.p., cu consecinţa localizării 
acestora; 

5. constatarea valabilităţii contractului de întreţinere încheiat la data de 10 
septembrie 2010 prin care reclamanţii apelanţi au primit imobilele casă şi teren în schimbul 
prestării întreţinerii, cu consecinţa pronunţării unei hotărâri care să ţină loc de act apt de 
intabulare în ipoteza refuzului întreţinuţilor de a da un asemenea act; 

6. intabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate al reclamanţilor apelanţi 
asupra casei şi terenului, cu înscrierea uzufructului viager în favoarea întreţinuţilor. 

Ulterior, la data de 20 mai 2011 (f. 108 vol. I dosar fond) reclamanţii şi-au modificat 
acţiunea solicitând: 

1. anularea certificatului de moştenitor nr. 64/22.10.2010 eliberat de Biroul notarului 
public A.M.I.; 

2. constatarea nulităţii contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
2250/12.11.2010 de acelaşi birou notarial; 

3. restabilirea situaţiei anterioare încheierii acestor acte. 
Prin cererea reconvenţională formulată la data de 23 iunie 2011 pârâţii I.I. şi I.M.A. 

au solicitat partajarea judecătorească a terenului înscris în cartea funciară nr. 421 Coşbuc 
top. 182, 183/1, 183/3, conform cotelor de coproprietate şi a modului de folosinţă, cu 
consecinţa înscrierii dreptului lor de proprietate în evidenţele de carte funciară. 
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Imobilul teren în litigiu, în cotă de 12/48 părţi din terenul înscris în cartea funciară 
nr. 421 Coşbuc top. 182, 183/1, 183/3 a constituit proprietatea tabulară a soţilor T.V. şi T. 
R., dobândită prin cumpărare în anul 1959, conform menţiunilor din extrasul de carte 
funciară depus la dosar (f. 5 vol. I dosar fond), aspect necontestat în cauză. 

Soţii T. au avut două fete O. şi M.. Fiica O. s-a căsătorit cu pârâtul I.V., luând 
numele de famI. al soţului, iar fiica M. a devenit prin căsătorie C.. 

Potrivit adeverinţei nr. 1789/8.09.2010 (f. 6 vol. I dosar fond) mama pârâtelor I.O. şi 
C.M., numita T. R., a decedat la data de 4 martie 2004, iar tatăl acestora câteva luni mai 
târziu, la data de 12 decembrie 2004. 

Întrucât, în timpul vieţii, defuncţii nu au transmis prin act autentic dreptul lor de 
proprietate asupra suprafeţei lor tabulare, imobilul teren în cotă de 12/48 părţi din cartea 
funciară nr. 421 Coşbuc top. 182, 183/1, 183/3 a intrat în masa succesorală a defuncţilor. 

Cu privire la acest teren, moştenitoarele legale au dezbătut succesiunea pe cale 
notarială la data de 22 octombrie 2010 (f. 110 vol. I dosar fond), iar, ulterior, la data de 12 
noiembrie 2010, moştenitoarele proprietare, au înstrăinat terenul în litigiu pârâţilor intimaţi 
I.I. şi I.M.A., fiul şi nora pârâtei I.O. (f. 111 vol. I dosar fond). 

Atât certificatul de moştenitor, cât şi contractul autentic de vânzare-cumpărare, s-au 
încheiat pe parcursul judecării litigiului. 

În susţinerea dreptului lor de proprietate, reclamanţii s-au prevalat, în faţa instanţei 
de fond, de înscrisul intitulat „declaraţie” din 28.11.1976, prin care I.V. şi I.O. vând 
numiţilor B.V.V. şi B.A., părinţii reclamantului apelant, terenul în litigiu. 

Prin acţiunea introductivă, s-a solicitat instanţei constatarea valabilităţii 
antecontractului de vânzare-cumpărare intitulat declaraţie. 

Pe parcursul judecăţii desfăşurate în faţa instanţei de fond, s-a constatat că înscrisul 
nu a fost semnat de pârâta intimată I.O., fiica lui T.V.. Aspectul a fost confirmat şi de 
promitenţii cumpărători B.V.V. şi B.A. prin răspunsul la interogatoriul luat în faţa primei 
instanţe (f. 235, 236 vol. II dosar fond). 

Prin apelul declarat, s-a recunoscut faptul că, la momentul înţelegerii cu privire la 
terenul în litigiu, nu s-a încheiat vreun act scris, datorită relaţiei de rudenie dintre pârâţii I.V. 
şi B.V.V.. 

Aşa cum s-a dovedit pe parcursul judecăţii, prin probatoriul testimonial administrat 
(f. 352, 354, 355 vol. II dosar apel, 282 vol. II dosar fond), pârâţii erau veri primari, mamele 
lor fiind surori. Întrucât, la naşterea pârâtului intimat B.V.V., mama acestui a decedat, 
pârâtul a fost crescut de sora mamei, numita I.I. (căsătorită cu I.D.) mama pârâtului intimat 
I.V. şi soacra pârâtei intimate I.O., fiica lui T.V., locuind împreună cu familia I.. 

Înscrisul intitulat „declaraţie” a fost încheiat ulterior şi antedatat 28.11.1976. 
Aspectul a fost confirmat în apel personal de pârâtul intimat B.V.V. (f. 315 vol. II dosar 
apel), dar şi de martorul I.O. audiat la fondul cauzei (f. 271 vol. II dosar fond).  

Este indiscutabil că, în faţa instanţei de fond, s-a susţinut teza încheierii la data de 
28.11.1976 a unei convenţii scrise sub semnătură privată, iar, în faţa instanţei de apel, s-a 
afirmat teza realizării la aceeaşi dată a unei convenţii verbale.  

Cu toate acestea, inadmisibilitatea întemeiată pe prevederile art. 292 şi art. 294 
C.proc.civ., invocată de pârâţii intimaţi C.M., I.O., I.V., I.I. şi I.M.A. nu a  putut fi reţinută. 

Antecontractul nu reprezintă altceva decât acordul de voinţă dintre părţi făcut cu 
intenţia de a da naştere obligaţiei de a face, adică de a încheia în viitor actul în formă 
autentică. 

Înscrisul de care s-au prevalat reclamanţii la instanţa de fond nu reprezintă decât 
suportul material care consemnează acordul de voinţă pretins realizat la data de 28.11.1976. 

 312 



În faţa instanţei de apel, reclamanţii apelanţi au menţinut teza realizării acordului de 
voinţă la data de 28.11.1976, susţinând că operaţiunea nu s-a materializat pe un anumit 
suport, ci s-a realizat verbal. 

Motivele invocate de apelanţi în justificarea demersului lor au rămas aceleaşi – 
realizarea acordului de voinţă cu privire la înstrăinarea terenului şi edificarea ulterioară de 
promitenţii cumpărători a unei construcţii. 

Pe de altă parte, textul art. 292 C.proc.civ., interzice părţilor să se folosească de alte 
motive, mijloace de apărare şi dovezi decât cele invocate la fond ori decât cele arătate în 
cuprinsul cererii de apel. 

Or, este evident că apelanţii nu au înţeles să invoce alte motive, mijloace de apărare 
ori probe decât cele expres indicate pe parcursul judecăţii în faţa primei instanţe şi prin 
cererea de apel. 

Nici dispoziţiile art. 294 C.proc.civ. nu au fost încălcate de apelanţi. Faptul că, în 
apel, reclamanţii se prevalează de un antecontract verbal şi nu scris nu înseamnă schimbare 
de obiect sau cerere nouă. 

La fel ca în faţa instanţei de fond, reclamanţii apelanţi au solicitat validarea acordului 
de voinţă realizat la data de 28.11.1976. Faptul că, în faţa instanţei de fond, s-a  invocat 
realizarea scrisă a acordului de voinţă, iar, în apel, s-a  susţinut realizarea verbală a aceluiaşi 
acord nu înseamnă o schimbare a unui element al raportului juridic civil şi nici cerere nouă. 
În fapt, a fost  păstrată solicitarea constatării validităţii acordului de voinţă realizat între părţi 
la data de 28.11.1976.  

Aşa cum corect a reţinut instanţa de fond, în condiţiile lipsei consimţământului 
pârâtei intimate I.O., cererea de constatare a valabilităţii antecontractului de vânzare-
cumpărare nu a fost admisă. 

Obligaţia încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică se 
transmitea pârâtei intimate I.O. numai dacă antecontractul se încheia cu antecesorii acesteia, 
proprietarii T.V. şi T. R.. 

Prin probatoriul testimonial administrat (f. 313 vol. I dosar apel, 351, 353, 356 vol. II 
dosar apel, 271, 282, 283 vol. II dosar fond), nu s-a dovedit cu certitudine că acordul de 
voinţă s-a realizat între promitenţii cumpărători B. şi soţii I., majoritatea martorilor audiaţi 
neputând atesta dacă acordul de voinţă s-a realizat numai cu pârâtul intimat I.V. sau şi cu 
intimata I.O., soţia lui I.V. ori cu mama pârâtului I.V., numita I.I. (cunoscută în localitate 
sub numele de O.).  

Întrucât, din probatoriul testimonial administrat în cauză, coroB.t cu răspunsurile la 
interogatoriu ale pârâţilor intimaţi I.V. şi I.O., nu a rezultat cert că înţelegerea s-a realizat şi 
cu pârâta intimată I.O., soţia lui I.V., instanţa  nu a putu reţine calitatea acesteia de 
promitent vânzător. 

Aşadar, întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile pentru pronunţarea unei hotărâri 
judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare cu privire la teren, nu a 
putut fi reţinută calitatea pârâţilor intimaţi B.V.V. şi B.A. de proprietari ai terenului în 
litigiu, cu titlu de cumpărare şi în consecinţă nu a putu fi validat nici contractul de întreţinere 
încheiat între reclamantul apelant şi soţia sa cu părinţii reclamantului apelant în privinţa 
terenului, întreţinuţii nefiind proprietari ai imobilului teren transmis în schimbul întreţinerii. 

Ca atare, înscrierea în evidenţele de carte funciară a dreptului de proprietate al 
apelanţilor asupra terenului nu s-a putut dispune. 

Pe de altă parte, chiar dacă din probatoriul testimonial administrat (f. 270, 281 vol. II 
dosar fond) coroB.t cu răspunsul la interogatoriu al pârâtului intimat I.V. (f. 302 vol. II 
dosar apel – pct. 7) s-ar reţine că înţelegerea în privinţa terenului s-a realizat cu I.V., soţia 
acestuia I.O. cunoscând înţelegerea făcută şi neopunându-se, acordul de voinţă dintre părţi 
nu poate fi validat. 
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Moştenirea defuncţilor T.V. şi T. R. a fost dezbătută notarial iniţial în anul 2009, 
eliberându-se certificatul de moştenitor nr. 42/20.07.2009 (f. 183 vol. I dosar apel). 

Deşi terenul în litigiu s-a inclus în masa succesorală abia prin certificatul de 
moştenitor suplimentar nr. 64/2010, tribunalul a reţinut că, prin certificatului de moştenitor 
nr. 42/2009, necontestat de apelanţi, emis anterior declanşării prezentului litigiu, s-a reţinut 
calitatea de moştenitoare a defuncţilor a pârâtelor intimate I.O. şi C.M.. 

Prin urmare, în condiţiile în care acest certificat de moştenitor nu s-a contestat, pârâta 
intimată C.M. nu poate fi considerată neacceptantă a masei succesorale, aşa cum au invocat 
reclamanţii în considerentele acţiunii introductive. 

Fiind vorba de doi moştenitori validarea antecontractului de vânzare-cumpărare 
încheiat cu unul dintre coindivizari este condiţionată de împrejurarea ca bunul să cadă în 
lotul coproprietarului înstrăinător. 

În cauză, instanţa nu a fost investită cu o cerere de partajare între moştenitoarele 
legale a terenului cu consecinţa revenirii bunului în patrimoniul pârâtei intimate I.O.. 

Cererea de atribuire a bunului în favoarea pârâtei intimate I.O. era esenţială pentru o 
eventuală validare a antecontractului de vânzare-cumpărare, deoarece, în ipoteza constatării 
nulităţii contractului autentic de vânzare-cumpărare încheiat cu pârâţii intimaţi I.I. şi I.M.A. 
şi anulării certificatului de moştenitor nr. 64/2010, aşa cum s-a solicitat de reclamanţii 
apelanţi, repunerea în situaţia anterioară solicitată nu poate avea loc cu ignorarea 
certificatului de moştenitor nr. 42/2009, existent şi neatacat, care consacră calitatea de 
moştenitoare a ambelor fiice ale defuncţilor T.V. şi T. R., a căror masă succesorală ar fi pusă 
în discuţie.  

Întrucât reclamanţilor apelanţi nu li se poate recunoaşte vreun drept de proprietate 
asupra terenului în litigiu, pe considerentul mai sus evocat (acela al încheierii promisiunii de 
vânzare nu cu adevăratul proprietar, ci cu un neproprietar care nu a dobândit ulterior vreun 
drept asupra terenului), aceştia nu intră în categoria terţilor vătămaţi prin emiterea 
certificatului de moştenitor nr. 64/2010. 

Prin urmare, acţiunea în anularea certificatului de moştenitor promovată de aceştia 
nu este întemeiată. 

Chiar dacă actul autentic de vânzare-cumpărare încheiat de moştenitoarele terenului 
cu pârâţii intimaţi I.I. şi I.M.A. s-a încheiat în cursul procesului, în condiţiile în care părţile 
aveau cunoştinţă de faptul că terenul este în posesia famI.i B., că, pe teren, s-a edificat o 
casă în care locuieşte familia B., tribunalul a reţinut că, în calitate de proprietare, pârâtele 
intimate I.O. şi C.M. pot dispune cum cred de cuviinţă de bunurile lor. 

Conform menţiunilor din contractul autentic de vânzare-cumpărare, care fac dovadă 
până la proba contrară, la momentul înstrăinării valoarea imobilelor obiect al actului autentic 
a fost de 1.816,90 lei potrivit raportului de evaluare pe anul 2010 întocmit de Camera 
Notarilor Publici Cluj. 

Preţul vânzării a fost de 1.500 lei, achitat integral conform răspunsurilor la 
interogatoriu ale vânzătoarelor şi ale cumpărătorilor, diferenţa dintre valoarea bunului şi 
preţul achitat fiind justificată de raporturile de rudenie dintre părţi, de relaţiile apropiate 
dintre acestea, vânzătoarele fiind mama, respectiv mătuşa cumpărătorului I.I..  

În condiţiile în care antecontractul din 28.11.1976 nu poate fi validat, fraudarea 
intereselor reclamanţilor apelanţi care să atragă nulitatea absolută a vânzării nu a putut fi 
reţinută. 

Prin urmare, în mod corect instanţa de fond reţinând că antecontractul invocat de 
reclamanţii apelanţi nu poate fi validat pentru că provine de la un neproprietar, că 
succesiunea defuncţilor T.V. şi T. R. s-a dezbătut pe cale notarială, că certificatul de 
moştenitor nu este lovit de nulitate absolută sau relativă, că, în calitate de proprietare, 
moştenitoarele puteau dispune liber de bunurile moştenite, a respins cererile de constatare a 
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compunerii maselor succesorale rămase în urma defuncţilor, a vocaţiei succesorale, cererea 
de validare a antecontractului de vânzare-cumpărare intitulat „declaraţie” din 28.11.1976 şi 
a contractului de întreţinere viageră din 10.09.2010 încheiat cu privire la teren, precum şi 
cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate al reclamanţilor asupra 
terenului cu titlu de întreţinere.    

Totodată, în mod corect, reţinând calitatea pârâţilor intimaţi I.I. şi I.M.A. de 
proprietari ai terenului, instanţa a admis cererea reconvenţională, dispunând partajarea 
terenului şi înscrierea dreptului de proprietate al cumpărătorilor în evidenţele de carte 
funciară. 

Soluţia instanţei de fond a fost apreciată ca fiind corectă şi în privinţa construcţiilor 
edificate pe terenul în litigiu. 

Aşa cum rezultă din probatoriul testimonial administrat la fond şi în apel (f. 270, 281 
vol. II dosar fond, 313 vol. I dosar apel, 351, 353, 355 vol. II dosar apel) şi din răspunsurile 
la interogatoriile luate părţilor (f. 255 – 257 vol. II dosar fond, 296 pct. 7, 303 pct. 20, 311 
pct. 6 vol. I dosar apel) construcţia casă în regim P+1, obiect al prezentului litigiu, localizată 
pe terenul în suprafaţă de 118 m.p. a fost edificată de pârâţii intimaţi B.V.V. şi B.A., aspect 
necontestat de vreuna dintre părţi. 

Începând cu data edificării şi până în prezent impozitul aferent construcţiei s-a 
achitat de pârâţii intimaţi B.V.V. şi B.A., aspect confirmat prin adeverinţa nr. 
2638/9.10.2013 (f. 120 vol. I dosar apel). 

Construcţia s-a realizat în temeiul autorizaţiei pentru executarea de lucrări nr. 
26/1183 din 16 august 1977 (f. 336 vol. II dosar apel). 

Din probatoriul testimonial administrat, rezultă că, din momentul începerii ridicării 
construcţiei şi pe parcursul executării, proprietarii terenului T.V. şi T. R. nu s-au opus în 
vreun fel construirii. 

Din acelaşi probatoriu administrat şi din răspunsurile la interogatoriul luat pârâţilor 
intimaţi I.O., I.V. şi C.M. (f. 292 pct. 16, 302 pct. 18, 308 pct. 11), rezultă că niciodată 
familia T. nu a locuit în construcţia edificată de pârâţii intimaţi B.V.V. şi B.A., aceştia 
având propria lor casă în care acum locuieşte pârâta intimată C.M.. 

Faptul că proprietarii terenului cunoşteau că pârâţii intimaţi B.V.V. şi B.A. doresc 
edificarea unei locuinţe, că nu s-au opus construirii, rezultă neîndoielnic din faptul că 
autorizaţia de construire s-a emis atât pe numele pârâtului intimat B.V.V., cât şi pe numele 
proprietarului terenului T.V.. 

Din cuprinsul documentaţiei care a stat la baza emiterii autorizaţiei de construire (f. 
337, 340, 341 vol. II dosar apel), rezultă că fixarea amplasamentului construcţiei s-a 
realizat în prezenţa proprietarului T.V., care a şi semnat procesul-verbal nr. 
1185/16.08.1977 (semnătura prezumându-se până la dovada contrară); proprietarul T.V. a 
solicitat emiterea adeverinţei nr. 119/1.07.1977 privitor la persoanele înscrise în cartea 
funciară nr. 421 Coşbuc, adeverinţa fiind solicitată pentru întocmirea unei documentaţii de 
construire, aşa cum rezultă din conţinutul său; sora proprietarului T.V., numita C. M. a 
consimţit la edificarea construcţiei. 

În cauză, s-a dovedit că pârâţii intimaţi B.V.V. şi B.A. sunt cei care au edificat casa 
pe propria cheltuială, fiind constructori de bună-credinţă. 

Pasivitatea şi toleranţa proprietarului terenului reprezintă o atitudine care se are în 
vedere doar pentru considerarea constructorului ca fiind de bună-credinţă. 

Pentru justificarea unui drept real asupra terenului, este necesar a se proba că 
proprietarul terenului a permis constructorului să-şi ridice propria construcţie pe acel teren, 
i-a cedat locul în scopul edificării de constructor a propriei case. 

Esenţial este, aşadar, acordul neîndoielnic al proprietarului dat în scopul construirii 
de către altul pe terenul său. 
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Până la momentul la care constructorul dovedeşte un titlu asupra terenului, el este 
doar titularul unui drept de creanţă născut din principiul îmbogăţirii fără justă cauză (fiind 
îndreptăţit doar la despăgubiri de la proprietarul actual al terenului care se prezumă în 
temeiul accesiunii ca fiind proprietarul construcţiei) şi nu a unui drept de proprietate asupra 
construcţiei. 

Întrucât, în cauză, instanţa nu a fost investită cu recunoaşterea unui eventual drept 
de folosinţă asupra terenului până la momentul la care pârâţii intimaţi B.V.V. şi B.A. obţin 
un titlu asupra terenului în litigiu, aceştia rămân doar titularii unui drept de creanţă asupra 
construcţiei, neputându-se recunoaşte în favoarea lor un drept de proprietate. 

Cât timp pârâţii intimaţi B.V.V. şi B.A. nu pot fi consideraţi proprietari ai 
construcţiei, antecontractul de întreţinere viageră încheiat cu reclamanţii apelanţi la data de 
10 septembrie 2010 (f. 12 vol. I dosar fond) nu poate fi validat, lipsind condiţia ca 
întreţinuţii să fie proprietari ai bunului dat în schimbul întreţinerii lor. 

Lipsa calităţii de proprietari asupra construcţiei şi terenului împiedică înscrierea în 
cartea funciară a dreptului de proprietate al reclamanţilor apelanţi. 

În baza considerentelor relevate şi făcând aplicarea dispoziţiilor art. 296 C.proc.civ., 
tribunalul a respins ca nefondat apelul declarat. 

În temeiul art. 274, 277 C.proc.civ., reţinând culpa procesuală a reclamanţilor 
apelanţi şi văzând interesul lor comun şi legătura dintre aceştia (soţi) tribunalul i-a obligat în 
solidar să plătească intimaţilor I.V. şi I.O., C.M., I.I. şi I.M.A., suma de 1.500 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată în apel, reprezentând onorariu de avocat justificat cu chitanţele nr. 
139/14.11.2013 şi nr. 147/18.11.2013 depuse în original la dosar (f. 383, 384 vol. II). 

În baza aceluiaşi temei legal şi a aceloraşi considerente tribunalul a obligat apelanţii 
în solidar să plătească intimatei C.M. suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în 
apel, reprezentând onorariu de avocat justificat cu chitanţa din 9 aprI. 2014 depusă în 
original la dosar. Această cheltuială poate fi acordată numai intimatei C.M. atât timp cât 
chitanţa ce atestă plata cuprinde menţiunea achitării sumei numai de această persoană. 

Recursul  
Împotriva acestei decizii, au declarat  în termen legal recurs reclamanţii, solicitând în 

principal, casarea şi rejudecarea, iar, în subsidiar,  modificarea ei în sensul admiterii apelului 
şi schimbării sentinţei apelate, în sensul admiterii acţiunii principale  şi respingerii cererii 
reconvenţionale, cu cheltuieli de judecată în toate   instanţele. 

În motivarea  recursului lor reclamanţii învederează că motivarea instanţei de apel 
este  una contradictorie, hotărârea cuprinzând  motive străine de natura pricinii şi chiar  fiind  
nemotivată parţial, ceea ce nu permite controlul judiciar, putându-se  vorbi chiar de o 
necercetare a  fondului, subzistând  motivul de recurs  prev. de art. 304  pct. 7 Cod proc. civ. 
şi impunându-se, în principal,  soluţia prev. de art. 312 alin. 3  Cod proc. civ. 

Esenţial în soluţionarea cauzei a fost  soluţionarea  capătului de cerere din acţiunea 
principală privind  validarea antecontractului de  vânzare-cumpărare, motivarea  instanţei 
fiind  contradictorie  raportat la argumentele  cuprinse  în pag. 14 alin. 3, 4  şi ultim, în care  
instanţa de apel reţine, pe de o parte, lipsa  consimţământului pârâtei intimate I.O., pe de altă 
parte, faptul că  acesteia  i s-ar fi transmis obligaţia de  încheiere a contractului autentic de 
vânzare-cumpărare doar dacă promitenţii vânzători ar fi fost antecesorii acesteia, T.V. şi T.  
R., pentru ca, în final, să arate că, fiind  vorba de doi moştenitori, validarea antecontractului 
este  condiţionată de  împrejurarea ca bunul să cadă în lotul coproprietarului înstrăinător. 

În realitate,  proprietarii tabulari T.  V.  şi T. R. au dat  fiicei lor I.O., cu titlu de 
zestre, terenul în litigiu, fără a se  întocmi vreun act scris  în acest sens, aceasta din urmă 
promiţându-le  pârâţilor  B.V.V. şi B.A. înstrăinarea  în viitor a terenului, în condiţiile în 
care, conform art. 30 din Legea nr.  58/1974, terenurile erau scoase din circuitul civil, 
neputând fi înstrăinate prin acte  juridice  între vii. 
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La data  înregistrării cererii de chemare în judecată, proprietarii tabulari erau 
decedaţi, moştenirea lor era dezbătută prin certificatul de  moştenitor  nr. 42/2009, în care  
pârâta  I.O.  figura ca  moştenitor,  terenul în litigiu fiind  dobândit de aceasta cel puţin în 
cotă de ½  parte, cu titlu de  moştenire  legală, neexistând  vreun impediment  pentru 
încheierea  contractului autentic de vânzare-cumpărare  promis. 

Hotărârea instanţei de apel este  contradictorie  şi parţial nemotivată cu privire la 
acest aspect, pentru că reţine, pe de o parte, că, din răspunsurile la  interogatoriu ale  
pârâţilor I.V. şi I.O. şi probatoriul testimonial administrat  în cauză nu rezultă cu certitudine 
că înţelegerea s-a realizat  şi cu pârâta I.O., iar, pe de altă parte, că ea  cunoştea  înţelegerea 
realizată de soţul ei şi nu s-a  opus şi totuşi acordul de  voinţă nu poate fi validat, pentru ca 
apoi, în continuare, să arate că defuncţii proprietari tabulari mai aveau o moştenitoare, pe  
pârâta C.M., iar antecontractul nu putea fi validat  decât  dacă terenul cădea  în lotul 
coproprietarului înstrăinător, instanţa de apel neanalizând deloc solicitarea de  validare  cel 
puţin în parte, pentru cota de  ½ ce aparţinea promitentei vânzătoare şi cu privire la care  nu 
exista vreun impediment  legal. 

 Hotărârea este  dată şi cu încălcarea prev. art. 1017  şi 1073 C. civil, subzistând  
motivul de recurs  prev. de art. 304 pct. 9 Cod proc. civ., pentru că reţine în considerente că 
cererea de atribuire a  bunului în favoarea promitentei vânzătoare era  esenţială pentru o 
eventuală validare a antecontractului şi constatarea nulităţii absolute  a contractului autentic 
de vânzare-cumpărare şi a  nulităţii certificatului de  moştenitor  suplimentar  nu pot avea  
loc cu ignorarea certificatului iniţial nr. 42/2099, care  nu a fost atacat. 

În ceea ce priveşte anularea certificatului de  moştenitor  suplimentar, instanţa a 
respins acest capăt de cerere, motivând-o pe  lipsa de  interes a reclamanţilor, în sensul că 
aceştia ar fi putut să o solicite doar dacă ar fi încheiat antecontractul cu proprietarii tabulari 
după care s-a dezbătut succesiunea, or această excepţie  nu a  fost  pusă în discuţia 
contradictorie a părţilor, aşa cum cere art. 137  Cod proc. civ. 

În plus, hotărârea este  şi contradictorie, pentru că, pe de o parte, reţine lipsa de 
calitate a reclamanţilor, iar, pe de altă parte, respinge acţiunea  lor pe  fond, subzistând  şi 
motivul de  recurs  prev. de art. 304 pct. 7 Cod proc. civ. şi cu privire la soluţia dată acestui 
capăt de cerere. 

Cu privire la constatarea nulităţii absolute a contractului de  vânzare autentic  pentru 
că ar fi fost  încheiat  în frauda  intereselor reclamanţilor, au fost  încălcate  dispoziţiile  art. 
948, 966 şi 968 C. civil, instanţa de apel reţinând că proprietarul poate să dispună cum vrea 
de  bunurile sale, ignorând principiul bunei credinţe, iar apoi dezvoltă consideraţii privind  
preţul vânzării şi justificarea acestuia  prin prisma calităţii de rudenie  a  părţilor, motive 
care sunt cu totul străine de natura  pricinii, câtă vreme  reclamanţii nu au invocat preţul 
derizoriu. 

Petitul privind  înscrierea  în cartea  funciară  a construcţiei edificată de  B.V.V. a 
fost  soluţionat  cu încălcarea  dispoziţiilor art. 304  pct. 9 Cod proc. civ., pentru că instanţa 
reţine că, în fapt, construcţia a fost edificată cu acordul expres al proprietarului tabular T.  
V., care a fost  prezent  la fixarea amplasamentului construcţiei şi a semnat  procesul verbal, 
că edificarea  construcţiei s-a  făcut exclusiv prin aportul fam. B. şi fam. T.  nu a  locuit  
niciodată în imobil, fiind, astfel, răsturnată prezumţia  instituită de art. 492 C. civ., hotărârea 
fiind  dată, în realitate, cu încălcarea acestui text de lege. În plus, o pasivitate de  27 de ani 
echivalează cu un acord, pentru că nici după moartea proprietarilor  T., din anul 2004, cele 
două moştenitoare nu au emis vreo pretenţie asupra terenului sau construcţiei până în anul 
2010 când  au fost chemate  în judecată, aspecte  rezultând  din probele  administrate, care 
nu au fost analizate de   instanţa de apel. 
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Solicitarea de  validare a contractului de  întreţinere sub semnătură privată a fost 
greşit respinsă ca urmare  a soluţiei greşite dată cu privire la celelalte  petite  din acţiunea 
principală.  

Decizia  este  nelegală şi sub aspectul modului de stabilire  a cheltuielilor de  
judecată acordate  pârâtei C.M., respectiv a sumei de  500 lei, reprezentând  onorariu 
avocaţial pentru dl. avocat  M.S., acesta fiind angajat abia  la termenul la care apelul a fost  
soluţionat  pe fond, până la acel moment, pârâta  fiind  asistată de  un alt  avocat  şi având 
aceeaşi poziţie cu ceilalţi pârâţi. 

Întâmpinarea din recurs 
Pârâţii intimaţi, prin întâmpinare, au solicitat respingerea recursului, cu obligarea  

recurenţilor la plata cheltuielilor de  judecată în recurs. 
În întâmpinare, pârâţii arată că recursul trebuie respins pentru că se referă doar  la  

hotărârea  pronunţată în apel şi nu şi la soluţia primei instanţe, or decizia din apel nu a 
soluţionat cauza pe fond, apelul fiind respins. 

Toate  motivele de recurs vizează modul în care  instanţa de apel a administrat 
probele, neîncadrându-se  în prev. art. 304 Cod proc. civ. 

Susţinerile privind nemotivarea  hotărârii sau că motivele ar fi contradictorii sunt 
nefondate, în realitate, susţinerile recurenţilor fiind  contradictorii în faţa ambelor  instanţe 
de fond. 

Sunt reluate, apoi, în esenţă, considerentele hotărârii din apel. 
Soluţionarea recursului 
 Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate, raportat la disp. art. 304 

pct. 7 şi 9 Cod proc. civ., ce constituie temeiul său în drept, curtea apreciază că acesta este 
fondat, din considerentele ce urmează a fi expuse. 

 Astfel, aşa cum corect susţin recurenţii, motivarea  instanţei de apel este  
contradictorie în ceea ce priveşte  proba promisiunii de  vânzare-cumpărare, subzistând 
motivul de recurs  prev. de art. 304 pct. 7 Cod proc. civ., întrucât, pe de  o parte, reţine că 
acest  contract a  fost  încheiat  verbal, înscrisul ulterior, nesemnat de  pârâta I.O., fiind  doar 
unul recognitiv şi că nu rezultă cu certitudine cine  s-a  obligat să înstrăineze, chiar  pârâta, 
ori soţul ei şi mama  lui, având  acelaşi nume cu cel al pârâtei, iar, pe de altă parte, că, chiar  
dacă s-ar reţine că pârâta nu s-a  opus promisiunii, acordul de  voinţă nu poate fi validat 
pentru că nu au fost  formulate anumite capete de cerere de către reclamanţi prin cererea de  
chemare în judecată, nepuse  în discuţia  părţilor de  către prima   instanţă, cadrul procesual 
neputând fi completat  în apel. 

 Din motivarea  instanţei de apel, nu rezultă, aşadar, cu certitudine, dacă ea a avut  
convingerea că pârâta I.O. s-a  obligat sau nu să înstrăineze imobilul în litigiu antecesorilor  
reclamanţilor, respectiv  pârâţilor  B.. 

 Aceeaşi concluzie  poate fi trasă şi din felul în care   instanţa a motivat  hotărârea  în 
ceea ce priveşte acordul privind edificarea construcţiei, pentru că, pe de o parte, reţine că 
proprietari tabulari, părinţii pârâtelor  I.O.  şi C.M., nu s-au opus  construirii, autorizaţia de  
construire  s-a  emis şi pe  numele  lor,  şi pe  numele  pârâţilor B., fixarea amplasamentului 
construcţiei s-a realizat  în prezenta  proprietarului T.  V., care a şi semnat  procesul verbal 
şi familia T. (părinţii pârâtelor I.  şi C.) nu a locuit  vreodată în imobil, iar, pe de altă parte, 
arată că instanţa  nu a fost  investită cu recunoaşterea unui eventual drept de folosinţă asupra 
terenului până la  momentul obţinerii unui titlu asupra acestuia, ceea ce  nu are  nicio logică, 
câtă vreme reclamanţii solicită chiar  un drept de   proprietate  asupra terenului, neavând  
vreun motiv să solicite  doar  un drept de folosinţă.  

 În condiţiile în care  hotărârea  instanţei de apel cuprinde  motive contradictorii, 
subzistând  motivul de  recurs  prev. de art. 304  pct. 7 Cod proc. civ., instanţa de recurs 
poate ea  însăşi să statueze asupra stării de  fapt, lămurind-o.  
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 Exercitându-şi această atribuţie, curtea apreciază că, din ansamblul probelor 
administrate, rezultă că numiţii T.  V. şi T. R. au înzestrat-o pe fiica lor I.O. cu terenul în 
litigiu. Pârâta I.O., locuind  împreună cu soacra ei, soţul ei şi vărul acestuia, pârâtul B., a 
fost de acord să înstrăineze terenul primit de la  părinţii ei pârâtului B., care era  considerat  
un membru al famI.i. Aceasta rezultă din faptul că familia  T., părinţii pârâtei I.O., au fost de 
acord  cu edificarea  construcţiei, fiind  trecuţi în autorizaţia  de construire emisă în condiţii 
restrictive anterior anului 1989, ceea ce  însemna recunoaşterea  unui drept în favoarea  
constructorului asupra terenului care îi conferea  un drept de   proprietate  asupra  
construcţiei, drept  asupra terenului ce  nu putea fi decât  unul de  folosinţă sau de   
proprietate. Aceeaşi împrejurare este  confirmată şi de  semnarea procesului verbal privind  
fixarea amplasamentului construcţiei, precum şi de plata impozitului de către promitenţii 
cumpărători. Contractul autentic  nu putea fi încheiat  datorită interdicţiei de  înstrăinare a  
terenurilor prin acte  între vii, din art. 30 din Legea nr.  58/1974. Acesta a fost  motivul 
pentru care  nu putea fi încheiat  actul de  transmitere  nici în favoarea fiicei, ea  putând 
dobândi terenul decât pentru cauză de  moarte. 

 Că a fost  vorba de  un drept de   proprietate, şi nu de unul de folosinţă şi de un 
contract încheiat între fiică şi familia B., şi nu înre părinţii T. şi familia B. rezultă din faptul 
că nici una  dintre  părţi nu a  susţinut altceva, toate celelalte  probe fiind  tot  în sensul 
existenţei unei promisiuni de  înstrăinare, şi nu de constituire a unui drept de folosinţă, 
întrucât  dreptul famI.i B. nu a fost  contestat de fam. I. decât  în momentul în care fam. B. a 
dorit să reglementeze  situaţia  juridică  a imobilului, promovând  prezenta acţiune, acesta  
fiind  motivul pentru care  terenul obiect  al prezentului litigiu nu a fost  trecut  în certificatul 
iniţial de  moştenitor  nr. 42/2009, acesta fiind  completat  doar  ulterior, în timpul 
procesului. 

 Înţelegerea  dintre fam. T.  şi copiii lor, în sensul înzestrării fiicei I.O., rezultă 
inclusiv  din modul în care pârâtele I. şi C., surori, au înţeles să dezbată succesiunea  cu 
privire la acest  teren şi actele de dispoziţie încheiate de acestea ulterior, ele nefăcând un 
partaj succesoral în cadrul certificatului de  moştenitor, dar ambele  înstrăinând  ulterior 
terenul fiului pârâtei I.  şi soţiei acestuia pentru un preţ apreciat chiar de   instanţa de apel ca 
fiind  foarte mic, dar  justificat de calitatea de rude a părţilor. În realitate, pârâtele  nu au 
făcut decât să confirme  înţelegerea, pârâta C.M. culegând masa succesorală după părinţi din 
certificatul iniţial nr. 42/2009, conform partajului succesoral realizat  prin acesta, fără sultă, 
iar  terenul obiect al prezentului litigiu, cu care  pârâta I.O. a  fost  înzestrată de  părinţii ei, a  
fost  trecut  doar  în suplimentul de certificat de  moştenitor emis  în cursul procesului, care  
nu mai cuprinde  un partaj succesoral, dar este  urmat de o înstrăinare  în favoarea copilului 
pârâtei înzestrate, din toată această atitudine a  pârâţilor rezultând dorinţa de fraudare a  
intereselor reclamanţilor, ceea ce  loveşte de  nulitate, pentru cauză ilicită, contractul de  
vânzare-cumpărare autentic, contrar susţinerilor instanţei de apel, a cărei motivare este  
contradictorie, dar a cărei hotărâre este  şi parţial nemotivată pentru că nu analizează modul 
în care au fost  întocmite certificatele de  moştenitor  succesive. 

 Hotărârea  instanţei de apel este  şi nelegală, subzistând  motivul de recurs  prev. de 
art. 304  pct. 9 Cod proc. civ., privind  greşita aplicare a  normei de drept substanţial, pentru 
că nu era necesară anularea certificatului iniţial, în condiţiile în care pârâtele I.  şi C.  sunt 
amândouă moştenitoare ale  părinţilor lor, în cuprinsul celor  două certificate, coroB.te cu 
înstrăinarea ulterioară în cursul procesului, cele  două pârâte  nefăcând decât să recunoască 
partajul de ascendent care  nu a putut fi realizat în cursul vieţii părinţilor datorită legilor 
privind  circulaţia juridică a terenurilor.  

 Instanţa de apel a  susţinut  că reclamanţii trebuia să formuleze o cerere de  partaj 
succesoral, solicitând  ca terenul în litigiu să cadă în lotul promitentei vânzătoare, însă, aşa 
cum rezultă din modul de  încheiere a actelor  în cursul procesului, pârâtele  au realizat  un 
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astfel de  partaj, înţelegându-se  să înstrăineze  terenul pentru un preţ simbolic  copilului 
uneia dintre ele, şi sub  acest aspect hotărârea  instanţei de apel fiind  nelegală, dată cu 
aplicarea greşită a legii, subzistând  motivul de recurs  prev. de art. 304  pct. 9 Cod proc. civ. 
De altfel, în interogatorul luat pârâtei C.M. de instanţe de apel (f. 308, răspunsul la 
întrebarea nr. 16, aceasta recunoaşte partajul de ascendent, susţinând că părinţii au dat zestre 
surorii ei terenul în litigiu, acesta fiind motivul pentru care au „împroprietărit” cu acest teren 
pe fiul pârâtei I.O.,, care trebuia să primească terenul zestre de la mama lui, aşa cum mama 
lui l-a primit de la părinţii ei). 

  Raportat la toate aceste  considerente, în temeiul art. 312 alin. 1 – 3 Cod proc. 
civ., raportat la art. 304  pct. 7 şi 9 Cod proc. civ., recursul reclamanţilor  urmează a  fi 
admis, decizia  pronunţată în apel modificată, în sensul admiterii apelului, schimbării 
sentinţei apelate, cu consecinţa admiterii în parte a acţiunii principale.  

 Va fi respins capătul de cerere privind  anularea certificatului de  moştenitor emis  în 
cursul procesului, care  nu face decât  să recunoască partajul de ascendent şi care, coroB.t cu 
contractul ulterior de  vânzare-cumpărare probează partajul dintre moştenitoare, cu efect 
declarativ sub imperiul vechiului cod  civil, aplicabil cauzei (art. 786 C. civ.).  

 Vor fi respinse şi capetele de cerere privind înscrierea construcţiei şi intabularea 
dreptului de proprietate al reclamanţilor (şi a uzufructului viager al pârâţilor B.) pe o 
porţiune determinată din teren şi pe construcţie, întrucât, deşi au fost chemaţi în judecată toţi 
proprietarii tabulari (deci şi cei ai cotei rămase de 12/48 parte), nu a fost formulat un capăt 
de cerere de partaj, decât prin cererea de intervenţie principală, disjunsă. De altfel, 
reclamanţii se feresc să formuleze clar în ce temei cer înscrierea pe o porţiune determinată 
de teren, ei putându-şi înscrie dreptul doar pe o cotă ideală deocamdată, partajul urmând a fi 
realizat în dosarul disjuns. Construcţia nu poate fi înscrisă în cartea funciară şi dreptul 
asupra ei intabulat doar în favoarea reclamanţilor (uzufructul în favoarea pârâţilor B.), 
pentru că, în lipsa unui partaj al terenului, construcţia urmând soarta acestuia, ca bun 
accesoriu, nu poate fi înscrisă în aceeaşi carte funciară decât în coproprietate, ceea ce nu s-a 
solicitat, nefiind nici în interesul reclamanţilor, urmând ca acestea să fie realizate după 
partajul din dosarul disjuns. Faţă de această împrejurare, ceilalţi coproprietari chemaţi în 
judecată nu au calitate procesuală faţă de capetele de cerere admise, faţă de aceştia acţiunea 
urmând a fi respinsă. 

 În consecinţă, în temeiul art. 111 C.pr.civ, va fi constatată compunerea  masei 
succesorale  rămasă în urma defuncţilor  T.  R.  şi T.  V., constând din cota de  12/48 părţi 
din terenul înscris  în CF 412 Coşbuc, parcelele cu nr. top 182, 183/1, 183/3, grădină şi 
vocaţia  pârâtei I.O. la acest teren şi, în temeiul art. 1073 şi 1077 C. civ., va fi obligată 
pârâta I.  O. să încheie cu pârâţii B.V.V. şi B.A.  contract autentic de  vânzare-cumpărare 
pentru această cotă, în caz de refuz, prezenta  hotărâre  urmând să ţină loc de  contract 
autentic  notarial de  vânzare-cumpărare. 

În temeiul art. 111 Cod proc. civ., raportat la art. 480 C. civ., constatându-se 
răsturnată prezumţia prevăzută de art. 492 C. civ., se va constata că pârâţii B.V.V. şi B.A. au 
dobândit  dreptul de proprietate asupra  construcţiilor  edificate pe acest teren. 

În temeiul art. 948 pct. 4, 966 şi 968 C. civ., va fi constatată nulitatea absolută a 
contratului de  vânzare-cumpărare  nr. 2250/12.11.2010, autentificat de  Biroul Notarului 
Public A.M.I., contract  încheiat  între  pârâtele  I.O.  şi C.M., în calitate de  vânzătoare  şi 
pârâţii I.I. şi I.  M. Ana, în calitate de  cumpărători, pentru cauză ilicită. 

În temeiul art. 34 pct. 1 din Legea nr. 7/1996, în forma în vigoare la data înscrierii 
dreptului de proprietate al pârâţilor cumpărători, se va dispune rectificarea cuprinsului cărţii 
funciare, în sensul restabilirii situaţiei anterioare. 

În temeiul art. 5 alin. 2 din Titlul X al Legii nr. 247/2005, sub imperiul căreia a fost 
încheiat antecontractul de întreţinere şi a dobândit ulterior şi dată certă, prin anexarea la 
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cererea de chemare în judecată, vor fi obligaţi pârâţii  B.V.V. şi B.A.  să încheie cu 
reclamanţii contract autentic de  întreţinere, cu rezerva  uzufructului, pentru cota de  12/48 
parte din parcelele cu nr. top 183/1, 183/3  şi 182  din CF 421 Coşbuc, teren, în caz de refuz 
prezenta  hotărâre  ţinând  loc de contract  autentic  notarial de  întreţinere şi va fi dispusă  
intabularea dreptului de proprietate al reclamanţilor  asupra cotei de 12/48 parte din 
parcelele cu nr. top 183/1, 183/3  şi 182  din CF 421 Coşbuc, teren, precum şi a dreptului de  
uzufruct  viager  în favoarea  pârâţilor B.V.V. şi B.A.. 

Nu va fi admisă cererea privind obligarea la încheiere de contract de întreţinere şi pe 
construcţie, întrucât aceasta nu este înscrisă în cartea funciară, capătul respectiv de cerere 
fiind respins din considerentele deja arătate. Aceasta deoarece hotărârea judecătorească ce 
ţine loc de contract autentic notarial de vânzare-cumpărare are regimul juridic al 
contractului autentic notarial pe care-l suplineşte, or notarul public  nu poate încheia  un 
contract autentic fără ca dreptul transmiţătorului să fie înscris mai întâi în cartea  funciară,  
aşa cum rezultă din  dispoziţiile  art. 26 alin. 1 din Legea nr. 7/1996, întrucât, deşi dreptul de 
proprietate se dobândeşte prin accesiune şi este opozabil erga omnes fără înscriere în cartea 
funciară, titularul nu poate dispune de acesta înainte de a-l înscrie în cartea funciară, notarul 
fiind obligat să verifice această împrejurare, solicitând extras de autentificare în baza art. 54 
din Legea nr. 7/1996, încheierea contractului în absenţa unui astfel de extras constituind 
contravenţie, conform şi art. 64 alin. 2  lit. i din aceeaşi lege (în acelaşi sens, a se vedea 
decizia civilă nr. 282 din 11 septembrie 2011, pronunţată în dosarul nr. 2884/117/2008 al 
Curţii de Apel Cluj, reflectând jurisprudenţa completului în această materie). 

 Cererea  reconvenţională urmează a fi respinsă ca  urmare  a admiterii capătului de 
cerere  din acţiunea principală privind  constatarea nulităţii absolute a contractului de  
vânzare-cumpărare  al pârâţilor I., pentru cauză ilicită.  

 Fiind  în culpă procesuală, în temeiul art. 316, 298, 274 şi 277 Cod proc. civ., pârâţii  
I.V., I.O., C.M., I.I. şi I.  M.  A. vor  fi obligaţi să le  plătească reclamanţilor cheltuieli de 
judecată în sumă de  6200 lei, raportat la  petitele din acţiunea principală admise faţă de 
aceştia, reprezentând taxă judiciară de timbru, timbru judiciar şi onorariu avocaţial în primă 
instanţă, apel şi recurs, în părţi egale, câte 1240 lei fiecare. 

 

Testament. Lipsa de discernământ a testatorului. Nulitate  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1208 din 8 octombrie 2014  
Prin  sentinţa civilă nr. 9754/19.06.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca a   fost 

respinsă excepţia lipsei calităţii de reprezentant al reclamanţilor a d-lui avocat M.C.I., a  
fost admisă excepţia nelegalei timbrări a actinii formulate, a  fost respinsă excepţia lipsei de 
interes  şi a lipsei calităţii procesuale active a tutorelui A.A. că ramase fără obiect, a  fost 
respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantelor B.M.E., T.I. şi C.A., a 
fost  admisă  acţiunea civilă precizată  şi extinsă formulată de reclamanţii B.M.E., T.I. şi 
C.A., împotriva pârâţilor A.O.  şi A.V.A.,  şi în consecinţă, s-a constatat nulitatea absolută a 
testamentelor  şi a dispozitiilor testamentare date de defuncta R.M. în datele de 24.05.2009, 
respectiv 26.11.2009 în favoarea paratei A.O., s-a  constatat nulitatea testamentului 
autentificat sub nr.209/19.02.2010 de BNP S.I., pentru lipsa de discernământ al testatoarei 
R.M., pârâta A.O.  a fost obligată la restituirea în favoarea moştenirii defunctei R.M. a 
sumelor de 41.842 lei  şi de 7.138,55 euro, sume retrase din conturile bancare ale defunctei 
în baza procurii de administrare nr. 953/17.06.2009 eliberata de BNP M.D.A.S., precum  şi 
a dobânzilor aferente calculate de la data retragerii  şi pana la momentul restituirii, precum  
şi a sumei de 9.300 lei, reprezentând contravaloarea chiriei aferenta apartamentului nr.5 
din Cluj-Napoca, str. M. nr.6, jud. Cluj, încasată în baza aceleiaşi procuri de administrare, 
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s-a  constatat  că masa succesorala rămasă după defuncta R.M., decedată în data de 
07.05.201, include: cota de 1/6 parte din terenul intravilan în suprafaţă de 1.227 mp. având 
nr.topo.10613/2, 10613/3, de sub A1, cu casa pe fundaţii de beton armat, zidărie din 
cărămidă, învelitoare din ţiglă, compusă din: parter: 6 garaje, 6 boxe pivniţă, centrală 
termică, 2 coridoare, 2 casa scărilor, etaj I: 6 camere, 2 bucătarii, 2 cămări de alimente, 2 
antree, 2 băi, 2 sas-uri, 2 WC-uri, 2 holuri, 2 casa scării, la etaj II: 6 camere, 2 bucătării, 2 
cămări de alimente, 2 antree, 2 băi, 2 sas-uri, 2 WC-uri, 2 holuri, 2 casa scării, la etaj III: 6 
camere, 2 bucătării, 2 cămări de alimente, 2 antree, 2 bai, 2 sas-uri, 2 WC-uri, 2 holuri, 2 
casa scării, având nr.topo.10613/2, 10613/3-C, situate în Cluj-Napoca, str. T. nr.27, 
intabulate în CF 259357 Cluj-Napoca, provenita din conversia de pe hârtie a CF 14462 
Cluj-Napoca; apartamentul nr.5 situat în Cluj-Napoca, str. M. nr.6, compus din: 1 cameră, 
1 bucătărie, 1 cămară, 1 baie, 1 hol, cu suprafaţa utilă de 28,01 mp., cu părţile indivize 
comune aferente de 2,54/100 parte, teren în folosinţă de 10,4/410 parte, intabulat în CF 
25631-C1-U3 Cluj-Napoca, provenită din conversia de pe hârtie a CF 186943 Cluj-
Napoca, cu nr.topo.3413/S/V; soldul total de 52.142,39 lei în contul nr.RO...., plus dobânda 
legală şi eventualele suplimentari, precum  şi soldul total de 7.138,55 euro, plus dobânda 
legală  şi eventualele suplimentari, s-a constatat că reclamanţii  şi pârâta A.O. au calitatea 
de moştenitori ai defunctei R.M., în cota de ¼ parte fiecare  şi s-a dispus predarea 
moştenirii în favoarea acestora,  pârâţii au fost obligaţi la plata cheltuielilor de judecată în 
favoarea reclamanţilor, în cuantum de 30.365,33 lei. 

 Pentru a pronunţa această sentinţă, judecătoria a reţinut că prin acţiunea civilă iniţial 
înregistrată de reclamanta R.M., prin tutore A.A. împotriva pârâtei A.O.  s-a solicitat a se 
acorda încuviinţarea tutorelui A.A. de a solicita obligarea pârâtei la restituirea în favoarea 
reclamantei a sumelor de 41.842 lei, respectiv de 7138,55 euro  şi dobânzile aferente 
acestora, sumele reprezentând banii aflaţi în conturile reclamantei în data de 27.11.2009; 
obligarea pârâtei să restituie în favoarea reclamantei sumele menţionate; a se acorda 
încuviinţarea tutorelui A.A. de a solicita obligarea pârâtei la restituirea în favoarea 
reclamantei a contravalorii chiriei apartamentului nr.5 situat în Cluj-Napoca, str. M. nr.6, 
jud.Cluj, înscris în CF 256311-C1-U3 Cluj-Napoca  şi s-a dispus obligarea pârâtei să 
restituie contravaloarea chiriei încasate, în cuantum de 9.300 lei. Acţiunea a fost înregistrată 
în data de 17 februarie 2012, reclamanta R.M. decedând în data de 7 mai 2012. 

 In aceste condiţii, în data de 16 mai 2012 reclamanţii B.M.E., T.I. şi C.A., în calitate 
de moştenitori ai defunctei R.M., au înregistrat la dosar o precizare a cererii de chemare în 
judecată, extinsă  şi din nou precizată prin înscrisul depus la dosar în data de 16 iunie 2012. 
Astfel, în contradictoriu cu pârâţii A.O.  şi A.V.A. au solicitat anularea testamentului 
autentificat sub nr. 209/19.02.2010 de BNP S.I., pentru lipsa de discernământ al testatoarei; 
să se constate nulitatea absolută a testamentelor  şi a dispozitiilor testamentare date de 
defuncta R.M. în datele de 24.05.2009, respectiv 26.11.2009 în favoarea pârâtei A.O.; 
obligarea pârâtei A.O. să aducă la masa succesorala armatoarele sume de bani: 41.842 lei  şi 
7.138,55 euro, reprezentând sumele de bani aflate în conturile defunctei în data de 
27.11.2009  şi dobânzile aferente acestor sume, suma de 9.300 lei reprezentând 
contravaloarea chiriei aferentă apartamentului nr.5 situat în Cluj-Napoca, str. M. nr.6, 
jud.Cluj, înscris în CF 256311-C1-U3 Cluj-Napoca; să se constate că  masa succesorală 
rămasă după defuncta R.M., decedată în data de 07.05.2012, cu ultimul domiciliu în Cluj-
Napoca, str. T. nr.27, jud. Cluj se compune din: soldul total de 52.142,39 lei în contul nr. 
RO...., plus dobânda legală  şi eventualele suplimentari, constând în soldul de 0,10 lei în 
contul curent ..., soldul de 5.654,89 lei în contul ..., soldul de 760,25 lei în contul ..., soldul 
de 15.848 lei în contul ...  şi soldul de 29.879,15 lei în contul ...; soldul total de 7.138,55 
euro, plus dobânda legală  şi eventualele suplimentari, constând în soldul de 0,25 euro în 
contul …  şi soldul de 7.138,30 euro în contul curent …; cota de 1/6 parte din terenul 
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intravilan în suprafaţă de 1.227 mp. având nr. topo.10613/2, 10613/3, de sub A1, cu casă pe 
fundaţii de beton armat, zidărie din cărămidă, învelitoare din ţiglă, compusă din: parter: 6 
garaje, 6 boxe pivniţă, centrală termică, 2 coridoare, 2 casa scărilor, etaj I: 6 camere, 2 
bucătarii, 2 cămări de alimente, 2 antree, 2 băi, 2 sas-uri, 2 WC-uri, 2 holuri, 2 casa scării, la 
etaj II: 6 camere, 2 bucătării, 2 cămări de alimente, 2 antree, 2 băi, 2 sas-uri, 2 WC-uri, 2 
holuri, 2 casa scării, la etaj III: 6 camere, 2 bucătării, 2 cămări de alimente, 2 antree, 2 băi, 2 
sas-uri, 2 WC-uri, 2 holuri, 2 casa scării, având nr. topo. 10613/2, 10613/3-C, situate în 
Cluj-Napoca, str. T. nr. 27, intabulate în CF 259357 Cluj-Napoca, provenită din conversia 
de pe hârtie a CF 14462 Cluj-Napoca; apartamentul nr.5 situat în Cluj-Napoca, str. M. nr.6, 
compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 cămară, 1 baie, 1 hol, cu suprafaţa utila de 28,01 mp., 
cu părţile indivize comune aferente de 2,54/100 parte, teren în folosinţă de 10,4/410 parte, 
intabulat în CF 25631-C1-U3 Cluj-Napoca, provenită din conversia de pe hârtie a CF 
186943 Cluj-Napoca, cu nr. topo. 3413/S/V; să se stabilească calitatea de moştenitori ai 
defunctei R.M. în favoarea reclamanţilor B.M.E., T.I., C.A.  şi a pârâtei A.O., în calitate de 
colaterali privilegiaţi, în cotă de ¼ parte pentru fiecare; să se dispună împărţirea  şi predarea 
moştenirii în favoarea moştenitorilor, în cotă de ¼ parte pentru fiecare şi obligarea pârâţilor 
la plata cheltuielilor de judecată. 

 La termenul de judecată din 21 iunie 2012, după interpelarea reprezentantului 
reclamanţilor, instanţa a constatat că acţiunea extinsă şi precizată nu cuprinde petit de sistare 
a sterii de indiviziune, ci doar de predare a moştenirii după defuncta R.M..  

 Prin întâmpinarea depusă la filele 46-48, completată cu cea depusă la filele 94-97, 
pârâţii au invocat lipsa calităţii procesuale active a reclamanţilor în promovarea acţiunii, cu 
motivarea că pretinşii reclamanţi nu-şi pot dovedi calitatea procesuală activă doar prin 
depunerea la dosar a unor acte de stare civilă, fiind necesară o declaraţie notarială de 
acceptare a succesiunii în termenul legal  şi un certificat, daca nu de moştenitor, cel puţin de 
atestare a calităţii de moştenitor. De asemenea, reclamanţii nu pot justifica calitatea 
procesuală activă în condiţiile în care, prin actul întocmit în data de 24.05.2009, au fost 
dezmoşteniţi de către defuncta R.M..  

 Pârâţii au invocat excepţia nelegalei timbrări a acţiunii formulate, pentru 
soluţionarea acesteia, instanţa dispunând efectuarea unei expertize de evaluare. 

 In ceea ce priveşte fondul cauzei, pârâţii au arătat că, înainte de întocmirea 
testamentului autentificat sub nr.209/19.02.2010 de BNP S.I. testatoarea a fost consultată de 
un medic specialist, care, prin adeverinţa eliberată, a confirmat starea de sănătate a acesteia 
şi existenta discernământului la momentul testării. În ceea ce priveşte cererea de excludere a 
reclamanţilor de la moştenire, prin întocmirea dispoziţiilor testamentare în acest sens, pârâii 
au arătat că aceştia au neglijat defuncta, neacordându-i nici un fel de ajutor, cel puţin în 
ultimii 3 ani  şi jumătate, neinteresându-se de situaţia sa medicală sau cea personală. Cu 
privire la sumele solicitate a fi aduse la masa succesorală de către pârâta A.O., s-a arătat că 
la data decesului defunctei R.M. acestea nu se mai aflau în patrimoniul acesteia. Cat timp s-
a aflat în viaţă defuncta a dispus după bunul ei plac de sumele de bani pe care le-a deţinut, 
fiind folosite pentru întreţinerea acesteia. Bunurile imobile enumerate de către reclamanţi au 
aparţinut, intr-adevăr, defunctei şi fac parte din masa succesorală rămasă după aceasta, însă 
reclamanţii au ignorat a include şi mobilierul existent în cele două locuinţe, care, deşi este 
vechi, are o valoare aparte.  

 La termenul de judecată din 21 iunie 2012 pârâtul A.V.A. a pus în discuţie lipsa 
calităţii de reprezentant al d-lui avocat M.C.I..   

 La termenul de judecată din 16 noiembrie 2012, după depunerea la dosar a raportului 
de evaluare a bunurilor ce se solicită a fi incluse în masa succesorala rămasă după defuncta 
R.M., instanţa a stabilit că reclamanţii au achitat taxa judiciara de timbru prin raportare la o 
valoare a masei succesorale mai mare decât cea stabilita de expertul evaluator. În acest 
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context, la termenul de judecată din 15 ianuarie 2013 instanţa s-a considerat legal investită 
cu soluţionarea cererii, pe motiv că nu s-a pronunţat în mod expres în sensul respingerii 
excepţiei nelegalei timbrări, acest aspect a fost în dispozitivul hotărârii.  

 Având în vedere că în cursul procesului d-na R.M. a decedat, iar acţiunea iniţială a 
fost preluată  şi modificată de moştenitorii acesteia, instanţa a respins că ramase fără obiect 
excepţia lipsei de interes  şi a lipsei calităţii procesuale active a tutorelui A.A.. Acţiunea 
iniţial formulată de d-na R.M., prin tutore A.A. a fost preluată de reclamanţi  şi modificată 
ulterior decesului reclamantei iniţiale. 

 Astfel, ulterior decesului d-nei R.M. numiţii B.M.E., T.I.  şi C.A. si-au manifestat 
intenţia de a continua procesul iniţiat de antecesoarea lor, justificând cererea de introducere 
în cauză prin actele de stare civilă depuse în copie la dosar. Astfel, reclamantele T.I. şi C.A. 
sunt surorile defunctei iar reclamantul B.M.E. este nepotul de frate predecedat al d-nei R.M., 
potrivit actului de naştere al acestuia şi certificatului de naştere al tatălui sau. 

 In baza acestor acte de stare civilă  şi ţinând cont de împrejurarea că reclamanţii au 
solicitat a se constata nulitatea absoluta a testamentelor  şi a dispoziţiilor testamentare date 
de defuncta R.M. în datele de 24.05.2009, respectiv 26.11.2009 în favoarea pârâtei A.O., 
precum  şi a testamentului autentificat sub nr. 209/19.02.2010 de BNP S.I., instanţa a 
apreciat că aceştia justifică pe deplin calitatea procesuala activa în formularea prezentei 
cereri de chemare în judecata. 

 Din actele depuse în probaţiune la dosar  a reieşit că  R.M. a decedat în data de 
07.05.2012 şi nu a avut descendenţi direcţi, iar soţul său a decedat anterior, în data de 
24.01.2009, succesiunea după acesta fiind dezbătută  şi finalizată prin eliberarea 
certificatului de moştenitor  şi legatar nr. 88/2009 eliberat de BNP M.D.S.A.. 

 Persoanele susceptibile de a veni la moştenire dupăa R.M. sunt, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 983 alin. 2  şi 3 Cod civil surorile acesteia, respectiv reclamantele T.I. şi 
C.A.  şi pârâta A.O.  şi nepotul de frate predecedat, reclamantul B.M.E.. 

 Cererea de deschidere a succesiunii după defuncta R.M. a fost înregistrată la BNP 
S.I. de pârâta A.O. în data de 22.02.2012, iar, prin poziţia procesuală exprimată în cadrul 
dosarului succesoral, precum  şi prin intenţia declarată a reclamanţilor de a continua 
procesul început de R.M., prin tutorele său, concretizată prin depunerea la dosar a cererii de 
chemare în judecată precizată, în data de 16 mai 2012, reclamanţii au făcut acte de acceptare 
a succesiunii. 

 In ceea ce priveşte testamentele  şi dispoziţiile testamentare date de defuncta R.M. în 
datele de 24.05.2009, respectiv 26.11.2009 în favoarea pârâtei A.O., precum şi testamentul 
autentificat sub nr.209/19.02.2010 de BNP S.I., acte a căror nulitate absolută s-a solicitat a fi 
constatata de  reclamanţi, instanţa a constatat următoarele: 

 In data de 24 mai 2009 R.M. a semnat actul potrivit căruia testatoarea, aflata în 
deplinătatea facultăţilor mintale, a dispus că sora dânsei, pârâta A.O., să facă tot ceea ce este 
necesar pentru administrarea bunurilor mobile  şi imobile ale acesteia. 

 In data de 26 noiembrie 2009 R.M. a dat dispoziţie potrivit căreia pârâta  avea 
dreptul să retragă de la Bancă toate sumele care se vor găsişi în contul acesteia. Sumele 
urmau să îi fie puse la dispoziţie  şi sa fie folosite cum consideră dânsa de cuviinţă. 

 In data de 10.02.2010 BNP S.I. a autentificat sub nr. 209/2010 testamentul potrivit 
căruia R.M. a lăsat întreaga sa avere mobilă  şi imobilă ce se găsea în patrimoniul acesteia la 
data încetării din viaţă în favoarea pârâtei A.M.  şi a fiului acesteia, A.V.A.. 

 In ceea ce priveşte starea sănătatii d-nei R.M. instanţa a reţinut că  la data de 4 
decembrie 2009 pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca a fost înregistrată acţiunea formulată de 
reclamanţii B.M.E., T.I.  şi C.A., prin care au solicitat punerea sub interdicţie a d-nei R.M.. 
În motivarea acţiunii ce a format obiectul dosarului civil nr..../211/2009 au arătat că starea 
psihică precară a d-nei R.M., în varstă de 83 de ani atunci, era cauzată de stadiul avansat al 
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bolii de care suferea, dementa în boala Alzheimer, diagnostic ce reieşea din biletul de ieşire 
din spital-scrisoare medicală nr.FO 72140/17.02.2009 emis de Spitalul Clinic Judetean de 
Urgenţă Cluj, Clinica Psihiatrie II. La solicitarea instanţei de numire a unui curator în 
vederea reprezentării intereselor d-nei R.M., internată în acel moment la Căminul de seniori 
„C.” în cursul procesului, prin Dispoziţia Primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 
2096/19.04.2010 a fost numită în acest sens d-na A.O.. 

 D-na R.M. a fost supusă cercetărilor specifice impuse de dispoziţiile art.30 din 
Decretul nr. 32/1954 efectuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, din 
declaraţiile martorilor audiaţi reieşind că aceasta, în ultimii doi ani, a început să nu mai 
recunoască o serie de persoane pe care le ştia de multa vreme. D-na R.M. a fost supusă  
şi expertizei medico-legale întocmită de o comisie de specialitate, concluziile fiind acelea de 
demenţă în boala Alzheimer, pârâta neavând capacitatea de a aprecia conţinutul  şi 
consecinţele faptelor sale. 

 Cercetarea judecătoreasca efectuată a fost întregită de analizarea anchetei sociale 
efectuate de Autoritatea Tutelară a Municipiului Cluj-Napoca, în care s-a  menţionat că 
ulterior decesului soţului său, ce a survenit în data de 24 ianuarie 2009, boala pârâtei a 
evoluat în asemenea maniera încât nu a mai recunoscut nici apropiaţii familiei, situaţie 
constatata chiar de instanţa de judecată, care, în conformitate cu dispoziţiile art. 33 alin. 3 
din Decretul nr. 32/1954 a procedat la luarea unei declaraţii d-nei R.M.. Acest lucru a avut 
loc la Căminul de seniori „C.”, unde era internată. Toate aceste probe administrate au 
determinat instanţa de să admită acţiunea reclamanţilor  şi să dispună punerea sub interdicţie 
a d-nei R.M., fiind pronunţata în acest sens sentinţa civilă nr. nr. 12141/2010. Pârâta a 
declarat apel  şi apoi recurs împotriva hotărârii instanţei de fond, afirmând reparativ că 
reclamanţii nu urmăresc decât averea dânsei, nefiind preocupaţi de îngrijirea efectivă. 
Apelul declarat a fost respins prin decizia civilă nr. nr.73/A/2011 a Tribunalului Cluj, care a 
reţinut în motivarea deciziei declaraţia martorei V.L., internată în ultimele 8 luni în acelaşi 
salon cu d-na R.M.. Aceasta a declarat că încă  de la început pârâta era extrem de agitată, nu 
ţinea minte nimic  şi foarte rar îşi recunoştea rudele care o vizitau. Işi schimba adesea 
atitudinea de la starea de calm la cea de agitaţie  şi erau rare momentele de luciditate când 
ştia cum o cheamă  şi ce profesie avusese. 

 Recursul declarat a fost respins prin  decizia civilă nr. 1578/R/2011 a Curţii de Apel 
Cluj şi, în data de 01.08.2011 a fost numit dl .A.A. în calitate de tutore al celei puse sub 
interdicţie, fiind emisă în acest sens Dispoziţia Primarului Municipiului Cluj-Napoca 
nr.4238/2011. 

 Instanţa a detaliat parcursul cercetărilor efectuate şi finalizate cu pronunţarea 
hotărârii de punere sub interdicţie a d-nei R.M. deoarece exact în aceasta perioadă au fost 
întocmite actele testamentare a căror anulare este solicitata de către reclamanţi. 

 Astfel, în perioada 03.02-17.02.2009 d-na R.M. a fost internată Spitalul Clinic 
Judetean de Urgenţă Cluj, Clinica Psihiatrie II, iar, în biletul de ieşire din spital-scrisoare 
medicală iagnosticul era de „dementa în boala Alzheimer”, diagnostic ce nu a fost infirmat 
ulterior. Potrivit anchetei sociale efectuate în dosar nr. .../211/2009, debutul problemelor de 
sănătate ale d-nei R.M. se situează în urmă cu 10 ani şi s-au agravat în ultimii doi ani. 
Ulterior externării sale, d-na R. a fost internată în Căminul de seniori „C.”, instituite în care 
a rămas până la momentul survenirii decesului sau. 

 In aceasta perioadă, mai exact în datele de 24.05.2009 şi de 26.11.2009 d-na R.M. a 
semnat testamentul olograf depus în copie la fila 49 din dosar, respectiv dispoziţia 
testamentară depusă la fila 50 din dosar. 

 Apoi, în timp ce era supusa cercetărilor specifice impuse de Decretul nr. 32/1954, 
martorii audiaţi au susţinut că are extrem de puţine momente de luciditate, că nu recunoaşte 
persoanele apropiate  şi nici nu mai ştia că soţul său murise sau că nu avea copii, iar experţii 
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în medicina-legală au constatat că avea calităţile atenţiei  şi memoriei greu de captat  şi 
susţinut. 

 Pentru că notarul public să poate încheia testamentul, în dovedirea capacitaţilor 
testatoarei, pârâtul A.V.A. a prezentat o adeverinţă medicală depusă în copie  şi la dosar, 
care o declara pe d-na R.M. aptă pentru a semna documente legale, în data de 18 februarie 
2010. Interesant este că medicul care a apreciat că aceasta este orientata temporo-spatial, că 
are memoria  şi atenţia în limitele vârstei şi are conştiinţa actelor sale, profesează la Spitalul 
Municipal Dej, oraş care coincide cu cel în care se afla locul de muncă al pârâtului (… Dej). 
Interesat de asemenea, este că la acel moment d-na R.M. nu era transportabilă, fiind 
internată în Căminul de seniori „C.” cu sediul în Cluj-Napoca, iar, din adeverinţa menţionata 
nu a reieşit că respectivul medic ar fi văzut-o măcar pe d-na R., deoarece, cu siguranţă, nu a 
consultat-o. 

 De asemenea, este evident că toate actele depuse în dosarul nr. .../211/2009 al 
Judecătoriei Cluj-Napoca, respectiv întâmpinările  şi căile de atac declarate au fost redactate 
de acela şi pârât A.V.A.. Reiese fără echivoc din simpla analiză a acestor acte, comparativ 
cu cele depuse în prezenta cauză, că emana de la acelaşi calculator, iar stilul de redactare îi 
aparţine în mod incontestabil pârâtului. Nu este nici o problemă legala că o persoana cu 
studii juridice să i şi consilieze o rudă de gradul III într-un litigiu. Problema morală ivită în 
cazul de faţă este aceea că în timp ce instanţele de judecata soluţionau dosarul de punere sub 
interdicţie, în care „pârâta” s-a opus admiterii acţiunii  şi apoi căile de atac declarate, fără 
nici un temei medical după cum s-a constatat ulterior, ci doar pentru amânarea pronunţării 
unei hotărâri irevocabile, d-na R.M. era pusă să semneze testamentul autentificat sub nr. 
209/19.02.2010 de BNP S.I., testament prin care a  lăsat  întreaga sa avere în favoarea 
pârâtului  şi a mamei sale. Or, în aceasta perioadă d-na R. a dat dovadă de dezorientare 
temporo-spaţială, de pierderea fluidităţii mentale, scăderea capacităţii de efort intelectual, 
fiind dependentă fizic  şi psihic de o altă persoană, aşa cum au stabilit specialiştii în 
domeniu în urma expertizării acesteia.               

 Este evident că starea de sănătate a d-nei R.M. nu a avut o evoluţie galopantă, starea 
psihopatologică semnalată la dânsa fiind caracterizată prin slăbirea globală, progresiva  şi 
ireversibilă a tuturor proceselor psihice, astfel încât, în nici un caz nu se poate susţine că la 
momentul testaţii în favoarea pârâţilor d-na R.M. se afla în totalitatea facultăţilor sale 
mintale chiar dacă sentinţa civilă nr. 12141/2010 prin care s-a dispus punerea sub interdicţie 
a fost pronunţată ulterior acestui moment. 

 Ca urmare, chiar dacă testamentul dat în data de 19.02.2010 a fost autentificat de un 
notar public, fiind îndeplinita astfel condiţia încheierii în formă autentică, actul respectiv nu 
îndeplineşte o altă condiţie esenţiala  şi anume a discernământului testatorului, prevăzuta de 
art. 1038 Cod civil, care a reluat dispoziţiile art.856 Cod civil anterior. Astfel, testamentul 
este valabil numai dacă testatorul a avut discernământ  şi consimţământul său nu a fost 
viciat. În cazul de faţă, chiar daca  sentinţa civilă nr. 12141/2010 a Judecătoriei Cluj-
Napoca, prin care s-a dispus punerea sub interdicţie a d-nei R.M. a fost pronunţata ulterior 
momentului semnării testamentului autentificat sub nr. 209/19.02.2010 de BNP S.I., din 
actele medicale ce o priveau pe aceasta (excepţie făcând adeverinţa medicală  nr. 
114/18.02.2010 eliberată de Spitalul Municipal Dej), precum  şi din restul probatoriului 
administrat (declaraţii de martori, ancheta socială, concluziile judecătorului  şi ale 
procurorului după discuţia ce s-a încercat a fi purtată cu d-na R.), reiese că aceasta nu avea 
capacitatea de a aprecia conţinutul  şi consecinţele faptelor sale. 

 In consecinţa, actul întocmit în data de 19.02.2010  şi autentificat sub nr. 
209/19.02.2010 de BNP S.I. nu a fost rezultatul voinţei unei persoane cu discernământ, 
astfel încât, pentru neîndeplinirea condiţiei esenţiale menţionate, la momentul încheierii 
testamentului autentic, instanţa a constatat nulitatea absolută a actului astfel întocmit. 
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 In ceea ce priveşte testamentul  şi a dispoziţia testamentară date de defuncta R.M. în 
datele de 24.05.2009, respectiv 26.11.2009 în favoarea pârâtei A.O. în ceea ce priveşte 
intenţia de dezmoştenire a tuturor celorlalte rude (fără a fi nominalizate), cu excepţia pârâtei 
A.O., respectiv de administrare a întregii sale averi, instanţa a apreciat că aceste înscrisuri, 
trebuie, sub sancţiunea nulităţii absolute, să fie scrise în întregime, semnate  şi datate de 
mâna testatorului potrivit art. 859 Cod civil anterior  şi menţinută în art. 1041 Cod civil în 
vigoare la data deschiderii succesiunii. 

 Actele supuse atenţiei  au fost doar semnate de către d-na R.M., neîndeplinind 
condiţia esenţială de validitate. În aceste condiţii, instanţa a constatat nulitatea absolută a 
testamentelor  şi a dispoziţiilor testamentare date de defuncta R.M. în datele de 24.05.2009, 
respectiv 26.11.2009 în favoarea pârâtei A.O..      

 Defuncta R.M. a deţinut în proprietate cota de 1/6 parte din terenul intravilan în 
suprafaţă de 1.227 mp. având nr. topo. 10613/2, 10613/3, de sub A1, cu casa pe fundaţii de 
beton armat, zidărie din carămidă, învelitoare din ţiglă, situate în Cluj-Napoca, str. T. nr.27, 
intabulate în CF 259357 Cluj-Napoca, provenită din conversia de pe hârtie a CF 14462 Cluj-
Napoca. De asemenea, la data decesului său, defuncta deţinea în proprietate 
apartamentul nr. 5 situat în Cluj-Napoca, str. M. nr. 6, intabulat în CF 25631-C1-U3 Cluj-
Napoca. Acest apartament a fost închiriat începând cu luna februarie 2009, chiria stabilită 
fiind în cuantum de 500 lei lunar, pârâta A.O. încasând aceasta chirie în baza procurii de 
administrare autentificata sub nr. 953/17.06.2009 de BNP M.D.S.A.. 

 în perioada februarie-decembrie 2009, ianuarie-decembrie 2010  şi februarie-august 
2011 cuantumul total al chiriei încasate pentru apartamentul nr. 5 din Cluj-Napoca, str. M. 
nr. 6 a fost de 15.500 lei. 

 Din această sumă, reclamanţii au apreciat că suma de 6.200 lei a fost utilizată în 
vederea achitării contravalorii taxei achitate de către  R.M. la Căminul de seniori “C.”. 
Acela şi totalul de 6.200 lei folosit în acest scop a reieşit şi din calculul făcut în acest sens de 
către pârâţi  şi depus la dosar în înscrisul de la filele 158-159  şi s-a  completat cu adresa 
emisa de instituţia în care s-a aflat R.M. anterior decesului, taxa aferenta fiind suportată din 
pensia acesteia  şi parte din chiria încasată. 

 In vederea explicitării modului în care au fost cheltuite sumele de bani încasate cu 
titlu de chirie, pârâta A.O. a depus la dosar un centralizator, în care a menţionat cheltuieli 
făcute cu întreţinerea apartamentului, necesitate de achitarea impozitului aferent acestuia, cu 
achitarea onorariului avocaţial în dosar nr..../211/2009 al Judecătoriei Cluj-Napoca, cu 
îngrijirea  şi apoi înmormântarea d-nei R.M.. A ceste susţineri nu au fost probate cu absolut 
nici un act din care ar putea reieşi şi împrejurarea că au fost efectuate. 

 Ca urmare, fiind vorba despre simple susţineri în acest sens, nerecunoscute de partea 
adversa şi neprobate, instanţa a admis cererea reclamanţilor şi a dispus obligarea pârâtei 
A.O. sa restituie în favoarea moştenirii defunctei suma de 9.300 lei încasata cu titlu de chirie 
în baza procurii de administrare nr. 953/17.06.2009 eliberata de BNP M.D.A.S.. 

 După numirea d-lui A.A. în calitate de tutore al d-nei R.M., în vederea îndeplinirii 
obligaţiilor acestuia de evaluare a bunurilor celei puse sub interdicţie s-a constatat că, în 
baza procurii de administrare nr. 953/17.06.2009 eliberată de BNP M.D.S.A., pârâta A.O. a 
cheltuit atât chiria menţionată anterior, cât  şi sumele retrase din conturile defunctei, de 
41.842 lei, respectiv de 7.138,55 euro, acesta fiind motivul înregistrării acţiunii ce a format 
obiectul prezentului dosar, în forma sa iniţială. 

 Astfel, în prezent, în contul în lei al defunctei se mai afla suma de 10.300 lei, sumele 
de 41.842 lei, respectiv de 7.138,55 lei fiind scoase din conturile defunctei de către pârâta 
A.O., în baza procurii de administrare nr. 953/17.06.2009 eliberata de BNP M.D.A.S.. Acest 
aspect nu a fost contestat de către pârâta în cursul procesului, insa a fost justificat de dorinţa 
exprimată în acest sens de către d-na R.M.. În condiţiile în care nu exista la dosar nici un act 
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justificativ în ceea ce priveşte modalitatea de cheltuire a acestor sume în vederea întreţinerii 
d-nei R.M. sau măcar în beneficiul acesteia, iar dansa nu putea, în perioada respectivă să 
decidă utilizarea sumelor mari de bani, de altfel, într-o anumită modalitate datorită stării 
precare a sănătăţii sale, instanţa a apreciat că apărările pârâtei nu pot fi reţinute, motiv 
pentru care a admis cererea reclamanţilor   şi a dispus, în temeiul art. 1345 Cod civil, 
obligarea pârâtei sa restituie în favoarea moştenirii sumele de 41.842 lei şi de 7.138,55 euro, 
sume retrase din conturile bancare ale defunctei în baza procurii de administrare nr. 
953/17.06.2009 eliberată de BNP M.D.S.A., precum şi a dobânzilor aferente calculate de la 
data retragerii  şi pana la momentul restituirii.  

 Prin decizia civilă nr. 159/5  martie  2014  a  Tribunalului Cluj a fost respins că 
nefondat apelul declarat de A.O. şi A.V.A. în contra sentinţei civile nr.  9754 din 19.06.2013 
pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în dos. nr. .../211/2012,  care a fost  menţinută în 
totul. 

 Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut că după precizarea şi 
extinderea acţiunii de către reclamanţii succesibili, după decesul reclamantei R.M., nu se 
impunea  chemarea în judecată a tutorelui reclamantei decedate, care nu mai avea calitate 
procesuală şi în mod temeinic şi legal instanţa de fond a respins ca rămasă fără obiect 
excepţia lipsei de interes şi a lipsei calităţii procesuale active a tutorelui A.A.. 

 Instanţa a apreciat neîntemeiată critica apelanţilor referitoare la obligarea lor la o 
dublă plată a sumei de 10.300 lei, câtă vreme din considerentele sentinţei a rezultat cu 
evidenţă  suma de 10.300 lei, pusa de pârâţii apelanţi la dispoziţia tutorelui A.A. a fost 
scăzută de către instanţă, pârâţii fiind obligaţi doar la diferenţa rămasă. 

Decontul cheltuielilor întocmit de apelanţi nu reprezintă o probă, ci simple susţineri 
ale acestora cu privire la modul de cheltuire a banilor  ridicaţi din contul defunctei. Astfel, în 
lipsa unor bonuri, chitanţe sau alte asemenea dovezi, instanţa nu avea cum să retină  
realitatea cheltuielilor pretinse de apelanţi în acest decont. 

Continuarea acţiunii de către reclamanţi la data de 16 mai  2012,  cu intenţia  expresă  
şi manifestată a acestora de a-şi însuşi calitatea de succesori prin acest demers procesual, 
reprezintă  în mod evident un act de acceptare a succesiunii  rămasă  după defuncta R.M. în 
sensul art. 1110 pct. 2 Cod civil , făcut în termenul de opţiune succesorală prevăzut de art. 
1103  Cod civil. În plus,  şi în faţa notarului public s-au exprimat reclamanţii în sensul 
acceptării succesiunii defunctei R.M., fapt consemnat de către notarul public cu ocazia 
dezbaterii masei succesorale. 

Contrar susţinerilor apelanţilor, între data pronunţării sentinţei de punere sub 
interdicţie  în dosar nr. 30089/2009  şi data încheierii actelor juridice anulate nu este o 
durată mare de timp. 

Dispoziţiile anulate  datează din 24 mai 2009, 26 noiembrie 2009, în timp ce  
sentinţa de punere sub interdicţie a fost pronunţată la data de 24.09.2010, însă acţiunea a 
fost înaintată la data de 04.12.2009. 

De şi pronunţata în  septembrie 2010, probele din acel dosar, care au dus  finalmente 
la concluzia că d-na R.M. nu avea  capacitatea psihică necesară pentru a înţelege 
consecinţele  juridice ale actelor sale, situaţie ce a  impus punerea sa sub interdicţie, 
respectiv actele medicale datate 03.11.2009  şi 19.02.2009 dovedesc că defuncta  suferea de 
demenţă  în boala Alzhaimer   şi avea  deja toate simptomele  constatate  şi de Comisia 
medicală din cadrul I.M.L  care a concluzionat  cu privire la inexistenta  incapacităţii 
defunctei. 

Aşadar, incapacitatea defunctei de a înţelege consecinţele juridice ale actelor sale  a 
survenit anterior momentului  pronunţării sentinţei de punere sub interdicţie  şi era instalată 
la data încheierii actelor juridice  cu  privire la care s-a constatat nulitatea.  
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Boala de care suferea defuncta este o boala degenerativă  care nu  permite 
îmbunătăţirea stării psihice a  bolnavului, ci deteriorarea progresivă a stării psihice odată cu 
trecerea timpului. 

Adeverita medicală de la fila 36 din dosar nr. 30089/2009 al  Judecătoriei Cluj-
Napoca, eliberată de  Spitalul municipal Dej, semnată de medic primar psihiatru N.A., din 
care rezultă că diagnosticul defunctei la data emiterii actului era ateroscleroză generalizată, 
iar pacienta era orientata temporo-spaţial şi are conştiinţa consecinţelor juridice  ale 
acţiunilor sale a  fost apreciată ca o proba neconcludentă. 

Aceasta deoarece, aşa cum rezultă din Adresa Spitalului municipal Dej nr. 
462/30.01.2014, d-na doctor N.A.  nu era medicul curant al defunctei, a făcut evaluarea 
psihiatrică din 18.02.2010 la cerere, consultaţia acordata fiind singulară. 

Concluziile medicului cuprinse în adresa sus menţionată au fost infirmate de fisa 
medicală a pacientei R.M., care a fost diagnosticată din februarie 2009 cu boala Dementa 
Alzhaimer, pe lângă ateroscleroză, fiind făcută în fişa medicală menţiunea că necesită 
supraveghere permanentă.  

Aşadar, tribunalul a apreciat  că nu corespunde realităţii împrejurarea  pretinsa de 
apelanţi potrivit căreia pacienta R.M. de afla în evidenta d-nei doctor N.A., care a consultat-
o  şi a tratat-o în mod repetat. 

 Actele din 23.05.2009  şi 26.11.2009 erau acte de care apelanţii se prevalau pentru a 
obţine  efecte juridice  împotriva reclamanţilor, respectiv blocarea pretenţiei acestora la 
restituirea sumelor de bani ridicate din contul defunctei şi nu au fost depuse cu titlu 
informativ, ci în ideea de a avea efecte juridice. 

Instanţa a fost sesizată cu cererea de anulare a testamentelor  şi dispoziţiilor 
testamentare cuprinse în actele de mai sus, astfel că potrivit art. 129 alin 6 Cod pr.civ. era 
obligată sa procedeze la  soluţionarea acestor cereri şi a rămas în limitele investirii sale. 

Sancţiunea exheredării  succesibililor care  vor cere socoteală  pentru modul de 
utilizare a sumelor de bani  scoase  din contul defunctei de către A.O. reprezintă în mod cert 
o dispoziţie testamentară care trebuia să îndeplinească condiţia testamentului olograf a fi 
scris, semnat  şi datat în întregime de către testatoare. Nefiind îndeplinita acesta condiţie,  în 
mod legal constatat instanţa nulitatea acestor acte juridice. 

Probele au indicat în mod cert incapacitatea psihică a defunctei  testatoarei de a 
înţelege consecinţele juridice ale actelor sale, astfel că soluţia instanţei se sprijină pe 
probatoriul administrat în cauză. 

Instanţa a admis pretenţia reclamanţilor de obligare a pârâţilor la restituirea sumelor  
scoase din contul defunctei, nu  pentru că  nu s-a putut justifica retragerea sumelor de bani 
din contul defunctei, ci cheltuirea lor. 

Instanţa de apel a mai reţinut că în şedinţa din 15.01.2012 pârâţii au solicitat audierea 
4 martori, obligându-se  să depună  adresele acestora, cerere încuviinţată de instanţa de fond 
care a  dispus obligarea pârâţilor că în termen de 5 zile să depună la dosar lista cu  numele  
şi adresa martorilor, sub sancţiunea decăderii din probă.In condiţiile în care pârâţii  nu si-au 
îndeplinit obligaţia  pus în sarcina lor în vederea administrării probei testimoniale, instanţa 
nu din exces de zel, ci în aplicarea dispoziţiilor art. 186 Cod pr.civ. a dispus deciderea  
pârâţilor din probă.  

Probele administrate în dosar 30089/2009 al Judecătoriei Cluj-Napoca nu au mai 
putut fi puse în discuţie, căci ele au dus la pronunţarea sentinţei de punere sub interdicţie a 
defunctei R.M., ori hotărârile judecătoreşti pronunţate cu privire la starea  şi capacitatea 
persoanelor sunt opozabile erga omnes. 

Ascultarea  în calitate de martor a d-nei doctor N.A.  şi a d-lui doctor S.L. era inutilă, 
teza probatorie urmărită prin  ascultarea acestor martori fiind  lămurită prin adresele 
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Spitalului municipal Dej  depuse în apel, adresă semnată  şi de  d-na doctor N.A. în calitate 
de director adjunct al instituţiei, precum şi de Casa de seniori C., semnata de dl. Doctor S.L..  

Instanţa  nu a prezumat că defuncta nu a consumat niciun ban, dar în lipsa dovezilor 
privitoare la pretinsele cheltuieli făcute în interesul defunctei sau cu administrarea 
imobilului acesteia, nu le putea socoti justificate. Este de neînţeles  omisiunea depunerii la 
dosar a actelor doveditoare cel puţin pentru cheltuielile de înmormântare, impozite, asigurări 
pe apartament, donaţii către „C.”, lucrarea de amenajare a  mormântului defunctului R.C., 
căci acestea sunt cheltuieli pentru care de regula se emit chitanţe  şi facturi.  

Din adeverinţa  trimisa la dosar de „C.”, rezultă  că dl. Doctor S.L. nu a  participat la  
consultaţia defunctei în data de 18.02.2010, demersul sau cu acea ocazie limitându-se la 
semnarea acordului pentru luarea consimţământului. 

O nouă expertiză de stabilire a capacitaţii defunctei nu se mai putea   realiza , 
întrucât aceasta a decedat între timp. Adeverinţa medicală emisă de d-na doctor N.A. la data 
de 18.02.2010 nu era un act nou, care impunea o nouă expertiză psihiatrică, comisia I.M.L 
care a efectuat expertiza în dosarul de punere sub interdicţie având cunoştinţă de această 
adeverinţă, câtă  vreme s-a referit la ea.  

Adeverinţa  aflata la fila 6 în dosar 30089/2009 este în concordanta cu  informaţiile 
medicale cuprinse în fişa medicală a pacientei R.M.. Nu se releva niciun motiv care să arate 
falsul informaţiilor cuprinse. Dl. Doctor S., aşa cum s-a arătat în adresa emisă de Casa de 
seniori T. este medicul instituţiei, nu medicul de familie al defunctei. Câtă vreme nu s-a 
făcut dovada că defuncta a fost radiata de pe lista medicului de familie Z.S., susţinerile 
apelanţilor cu privire la falsul adeverinţei nu au putut primite. 

Împotriva acestei decizii pârâţii A.O. Şi A.V.A. au declarat recurs solicitând  instanţei 
desfiinţarea  hotărârilor pronunţate  în fond şi în apel ca nelegale şi casarea deciziei din apel 
cu consecinţa  rejudecării apelului şi suplimentării probatoriului cu audierea martorilor 
propuşi şi refuzaţi abuziv de către instanţa de fond şi apel şi efectuarea unui supliment de 
expertiză psihiatrică având ca obiect  stabilirea existenţei sau nu a discernământului 
defunctei R.M. la data semnării testamentului autentificat  sub nr. 209 din 19.02.2010. 

În motivarea recursului pârâţii recurenţi, A.O. Şi A.V.A., au arătat  că instanţele de 
fond şi apel au încălcat  dispoziţiile  art. 44 Noul Cod  Civil prin aceea că nu au constatat 
nulitatea acţiunii iniţiale, formulate de A.A., fostul tutore al persoanei puse sub  interdicţie, 
R.M.. 

Prin promovarea acelei acţiunii în timpul vieţii defunctei, tutorele a  încălcat 
dispoziţiile legale  invocate, deoarece  promovarea acţiunii s-a făcut  fără a avea autorizarea 
instanţei de tutelă. Prin demersul tutorelui s-a creat  şi o pagubă nejustificată în dauna 
acesteia, prin folosirea sumelor de bani din contul lui R.M., respectiv  taxa judiciară de 
timbru în sumă de 3909,74  lei (f.19) şi  suma de  669 lei (f. 25 dosar fond). 

Al doilea  motiv de recurs  invocat de pârâţi vizează faptul că deşi se  impunea 
efectuarea unei expertize medico-legale, raportat la adeverinţa  medicală nr.114/18.02.2010 
(depusă la  ultimul termen de judecată la  judecătorie) şi ţinând seama că reclamanţii nu s-au 
înscris în fals faţă de acest act medical, instanţa trebuia să manifeste rol activ şi să dispună 
în acel moment o expertiză medico-legală care să aibă ca obiectiv stabilirea 
discernământului defunctei R.M. la  momentul încheierii actelor  în discuţie.  

Recurenţii pârâţii au invocat şi abuzul de drept al primei instanţe, care a  încuviinţat 
martorii propuşi la termenul din 15.01.2013, deşi parte dintre ei se aflau pe holul instanţei – 
judecătoarea N.A. comiţând un grav abuz pentru care recurenţii au formulat plângere penală. 

Al treilea motiv invocat de recurenţi a vizat  faptul că în mod nelegal  instanţa a 
apreciat că adeverinţa medicală nr. 114 din 18.02.2010 ar fi un act fals, fără a indica un 
argument în acest sens, sugerând ideea că acest act a fost eliberat graţie influenţei pe care 
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recurentul A.V.A. a avut-o în calitate de procuror, respingând cu totul nelegal proba cea mai 
concludentă din dosar, de care depindea valabilitatea testamentului autentic.  

De asemenea, s-a omis atât de către instanţa de fond cât şi de către instanţa de apel 
declaraţia martorului public  I.S., care a  redactat  testamentul autentificat sub nr. 
209/19.02.2010, din care a rezultat că „R.M. era perfect sănătoasă şi nu prezenta simptome 
că ar suferi de  boli mintale”. 

Recurenţii au arătat  că instanţa de fond şi instanţa de apel nu au manifestat rol activ 
şi au trecut sub tăcere faptul că medicul psihiatru N.A. a mai acordat  consultaţii numitei 
R.M., după cum rezultă din adeverinţele medicale nr. 921/8.10.2009 şi nr. 1146/27.11.2009, 
aflate în dosarul Judecătoriei Cluj-Napoca nr. 30089/2009, de care  nu s-a  făcut  vorbire. 

În schimb, instanţa a susţinut nelegal în baza adeverinţei medicale  nr. 
71240/3.11.2009(aflată în dosarul nr. 30089/2009), că aceasta cuprinde aceleaşi informaţii 
ca şi cele  menţionate  în fişa  medicală a  pacientei, deşi fişa  medicală nu s-a aflat  la dosar. 

Recurenţii au susţinut că adeverinţa medicală mai sus arătată este  falsă, fiind emisă 
de o persoană necompetentă, deoarece în noiembrie  2009 R.M. se afla de circa 8 luni  la  
„C.”, unde se afla  şi fişa  medicală a acesteia, iar  medicul de familie era  dr. S.L.. 
Recurenţii au arătat că au formulat o plângere  penală cu privire la adeverinţa  medicală mai 
sus arătată.  

S-a  mai invocat de către recurenţi şi lipsa de rol activ  a instanţei pentru că nu a 
solicitat din oficiu fişa  medicală a defunctei R.M. anterioară lunii martie 2009 şi nu s-a  
dispus din oficiu o expertiză medicală raportat la fişa medicală şi data  întocmirii actelor 
atacate. 

Recurenţii au invocat şi lipsa de rol activ a  instanţei prin susţinerea aberantă că 
doctorul  S.L. este medicul instituţiei şi că nu ar avea  şi calitatea de medic de familie a lui 
S.L., iar acest lucru se  putea afla printr-o simplă adresă. 

Al patrulea  motiv de recurs  invocat a  vizat  nelegalitatea anulării unor acte care nu 
sunt  testamente, respectiv  dispoziţiile  din lunile  mai şi noiembrie 2009, ale defunctei 
R.M., fără ca reclamanţii să solicite acest lucru printr-un petit  distinct, instanţa acordând  
mai mult decât  s-a  cerut. 

Prin întâmpinare, reclamanţii intimaţi B.M.E., T.I. şi C.A. au solicitat respingerea 
recursului ca  nefondat. 

În motivarea  întâmpinării s-a arătat  că recursul pârâţilor  prezintă critici de  
netemeinice  ale  hotărârilor  judecătoreşti acordate  şi nicidecum critici de  nelegalitate, 
neîncadrându-se în motivele de recurs  prevăzute de art. 304  pct. 1-9 Cod proc. civ.  

Deşi au arătat  că motivele de recurs  vizează netemeinica  deciziei pronunţate  în 
apel, reclamanţii intimaţi au răspuns  punctual la criticile de netemeinicie  invocate  în 
recurs. 

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

Din lecturarea memoriului de recurs a rezultat că pârâţii recurenţi, A.O. şi A.V.A., au 
criticat atât  decizia  pronunţată de tribunal în apel, cât  şi sentinţa pronunţată de  Judecătoria 
Cluj-Napoca. 

La  instituţionalizarea căilor de atac legiuitorul a instituit principiul legalităţii căilor 
de atac, potrivit căruia o hotărâre judecătorească nu poate fi atacată pe alte căi decât cele 
expres  prevăzute de lege.    

Principiul legalităţii căilor de atac este o regulă cu valoarea de principiu 
constituţional, după cum rezultă din art. 129 Constituţie, care prevede că împotriva 
hotărârilor judecătoreşti părţile  interesate şi Ministerul Public  pot  exercita  căile de atac, în 
condiţiile legii. 
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Coroborând  dispoziţiile  art. 282 Cod proc. civ., cu  dispoziţiile  art. 299 Cod proc. 
civ., curtea  constată că principiul legalităţii reiese  şi din aceste dispoziţii legale, întrucât  
hotărârile date în primă instanţă de  judecătorie sunt supuse apelului la tribunal, iar apelul 
este supus recursului. 

Curtea constată că, aplicând principiul legalităţii căilor de atac, în recurs părţile au 
posibilitatea să critice numai decizia pronunţată în apel, nu şi sentinţa judecătoriei, care a 
format obiectul apelului şi nu obiectul recursului.  

Prin urmare, criticile pârâţilor recurenţi referitoare la  nelegalitatea sau netemeinicia 
sentinţei pronunţate de Judecătoria Cluj-Napoca care se regăsesc în primele trei motive de 
recurs sunt inadmisibile, pentru considerentele  mai sus reţinute.  

În primul motiv de recurs  recurenţii au invocat  nelegala aplicare a  dispoziţiile  art. 
44  Noul Cod  Civil, întrucât instanţa de apel nu a  constatat  nulitatea acţiunii introdusă de 
fostul tutore  A.A., pentru că acesta  nu a  solicitat  aprobarea  instanţei de tutelă pentru a 
promova  o acţiune în numele defunctei. 

Această critică nu este fondată pentru   următoarele considerente: 
Prin acţiunea înregistrată la data de 12.02.2012, reclamanta  R.M. prin tutore A.A. a 

solicitat obligarea  pârâtei A.O.  la plata unor sume de bani decurgând  din contractul de  
mandat, încheiat de reclamantă cu pârâta  A.O.. 

După investirea primei instanţe, reclamanta  R.M. a decedat la data de  7.05.2012,  
iar la data de 16 mai 2012, reclamanţii B.M.E., T.I. şi C.A. în calitate de  succesibili ai 
defunctei R.M. au preluat acţiunea reclamantei şi au precizat-o în sensul că au solicitat 
obligarea pârâtei A.O. la restituirea  sumelor de  bani  solicitate de  R.M. prin acţiune  (f. 
29). 

Ulterior,  la data de  18 iunie  2012  reclamanţii B.M.E., T.I. şi C.A. şi-au extins  
acţiunea  şi faţă de  A.V.A. şi au precizat-o în sensul că au solicitat şi anularea testamentului 
autentic  nr.209/19.02.2010 emis de  Biroul Notarului Public S.I., pentru lipsa 
discernământului defunctei R.M.; constatarea nulităţii absolute a testamentelor şi 
dispoziţiilor testamentare din data de 24.05.2009 şi 26.11.2009 date de defuncta  R.M.; 
obligarea pârâtei A.O. la restituirea în favoarea moştenirii defunctei R.M. a datoriilor faţă de 
moştenire în cuantum de 41.824 lei, 7.138,55 lei şi dobânzile aferente; suma de 9300 lei 
reprezentând  contravaloarea chiriei apartamentului nr. 5  parter, situat  în Cluj-Napoca, str. 
M. nr. 6; constatarea că masa succesorala rămasă după defuncta R.M., decedată în data de 
07.05.201, se  compune din: 52.124,39 lei; 0,10 lei; 5654,89 lei; 760,25 lei; 15.848 lei; 
29879,15 lei; 7138,55 euro; 0,25 euro; 7138,30 euro, precum şi imobilul în  cotă de 1/6 parte 
din terenul intravilan în suprafaţă de 1.227 mp. având nr.topo.10613/2, 10613/3, de sub A1, 
cu casa pe fundaţii de beton armat, zidărie din cărămidă, învelitoare din ţiglă, având 
nr.topo.10613/2, 10613/3-C, situate în Cluj-Napoca, str. T. nr.27, intabulate în CF 259357 
Cluj-Napoca, apartamentul nr.5 situat în Cluj-Napoca, str. M. nr.6, intabulat în CF 25631-
C1-U3 Cluj-Napoca, cu nr.topo.3413/S/V; să se stabilească calitatea de moştenitori după 
defuncta R.M., decedată la  07.05.2012 în favoarea reclamanţilor şi pârâta  A.O., în calitate 
de colateral privilegiaţi, în cotă de ¼  fiecare şi împărţirea şi predarea moştenirii în cotele 
legale, cu cheltuieli de judecată (f.54 dosar fond). 

Prin urmare, curtea  constată că instanţa de fond nu a admis acţiunea  formulată de 
R.M., astfel încât să poată fi invocate cu succes dispoziţiile art. 44  Noul Cod  Civil. 
Reclamanta a decedat în timpul soluţionării cauzei în faţa primei instanţe, iar în cauză a 
operat  transmisiunea  legală a calităţii procesuale active în favoarea persoanelor cu vocaţie 
succesorală, reclamanţii din prezenta cauză. Deşi pârâţii au invocat  lipsa calităţii procesuale 
active şi lipsa interesului tutorelui în promovarea acţiunii, aceste excepţii au rămas  fără 
obiect, întrucât persoana  ocrotită a decedat în timpul soluţionării cauzei, iar tutorele nu a 
mai continuat  demersul juridic început. 
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Interesul este o condiţie în promovarea acţiunii şi este definit de doctrină ca fiind 
folosul material sau moral pe care  parte  îl urmăreşte  prin investirea  instanţei cu o cerere 
de chemare  în judecată sau cu o critică în calea de atac în speţă. 

Interesul trebuie să îndeplinească mai mute  cerinţe:să fie legitim, să fie născut şi 
actual, să fie personal şi direct şi juridic  ocrotit de lege. 

În prezentul recurs  interesul pârâţilor recurenţi de a critica nelegala aplicare a art. 44 
Noul Cod Civil este  direct şi juridic  ocrotit de lege, dar acest interes nu este actual, întrucât 
reclamanta  R.M. a decedat  şi instanţa nu a soluţionat acţiunea promovată de tutore, încât  
să fie  necesară verificarea condiţiilor prevăzute de art. 44 Noul Cod Civil, cum corect a 
reţinut  şi tribunalul, respectiv judecătoria a soluţionat acţiunea precizată şi extinsă 
formulată de către o parte din moştenitorii reclamantei R.M.. 

Criticile pârâţilor referitoare la cheltuielile generate de tutore reprezentând taxă 
judiciară de timbru achitată în faţa primei instanţe vizează, eventual, controlul exercitării 
tutelei, însă, în prezenta cauză, instanţa nu a fost  investită cu o cerere  în acest sens, situaţie 
în care aceste critici exced cadrului procesual cu care reclamanţii au investit   instanţa.   

Din considerentele mai sus reţinute, rezultă că referitor la primul motiv de recurs, nu 
se verifică motivul de  nelegalitate prevăzut de art. 304  pct. 9 Cod proc. civ., coroborat cu 
art. 44  Noul Cod  Civil. 

În al doilea  motiv de recurs  recurenţii au invocat  lipsa de rol activ a  instanţei de 
fond, judecătoria, raportat la adeverinţa medicală nr. 114/18.02.2010 eliberată de Spitalul 
Municipal Dej (f. 227 dosarul Judecătoriei Cluj-Napoca depusă în şedinţa  publică din 29 
mai 2013  şi modul abuziv în care a  fost  încuviinţată probaţiunea testimonială. 

Prin aceste  două critici recurenţii pârâţi tind  să înfrângă principiul legalităţii căii de 
atac şi critică direct în recurs sentinţa, ceea ce este inadmisibil, după cum am arătat în 
considerentele mai sus reţinute,  referitoare la principiul legalităţii căii de atac. 

Lipsa de  rol activ  al instanţei de fond raportat la adeverinţa  medicală nr. 
114/18.02.2010, precum şi criticile, referitoare la faptul că s-au respins cererile testimoniale 
formulate de către  pârâţi, au fost analizate de către  instanţa de apel, care a stabilit că 
încuviinţarea probaţiunii s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor art. 186 Cod proc. civ., 
aplicându-se corect  sancţiunea prevăzută în alin. 2  al art. 186  Cod proc. civ.  

Curtea verificând legalitatea susţinerilor făcute de instanţa de apel, constată că, într-
adevăr,  dispoziţiile art. 186 Cod proc. civ., au fost corect aplicate. Recurenţii în şedinţa 
publică din 15.01.2013 au solicitat audierea  a patru martori, obligându-se să depună în scris 
numele şi adresele de contact ale acestora, cererea testimonială fiind încuviinţată de către  
instanţă, însă i s-a  pus  în vedere  pârâtului să depună la dosar în termen de 5 zile de la 
finalizarea dezbaterilor, sub sancţiunea decăderii din probă, lista cu numele şi adresele 
martorilor propuşi spre audiere (f. 128-129 dosar  judecătorie), obligaţie pe care pârâţii nu 
şi-au îndeplinit-o, deşi au fost atenţionaţi cu privire la sancţiunea aplicabilă. Instanţa nu a 
încuviinţat defectuos probaţiunea, ci a respectat întocmai dispoziţiile legale în materie şi a 
aplicat sancţiunile prevăzute de lege. În acest  context, recurenţii nu pot să invoce cu succes  
faptul că încuviinţarea probelor s-a  făcut  cu încălcarea dispoziţiilor legale. Mai mult, prin 
suplimentarea probaţiunii în apel tribunalul a verificat faptul că dr. N.A. nu avut calitatea de 
medic curant a defunctei R.M. şi a acordat o consultaţie medicală la cerere, în 18.02.2010(f. 
42 apel) precum şi relaţii de la medicul Căminului de Seniori „C.” referitoare la diagnosticul 
defunctei(f.45). 

Al treilea motiv de recurs vizează tot considerentele sentinţei referitoare la aprecierea 
adeverinţei medicale nr. 114/18.02.2010, ca fiind  falsă şi lipsa de rol activ al instanţei, însă 
aceste motive de recurs sunt  inadmisibile, fiind  încălcat  principiul legalităţii căii de atac, 
întrucât  nu se poate critica  în recurs  hotărârea primei instanţe.  
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 Recurenţii au mai invocat şi faptul că instanţa de apel a  omis să analizeze o probă 
esenţială, declaraţia notarului public I.S., în momentul în care a redactat testamentul autentic 
nr. 209/19.02.2010, potrivit căreia R.M. era perfect sănătoasă şi nu prezenta  simptome că ar 
suferi de boli mintale, însă această critică a recurenţilor este o critică de netemeinicie şi 
tinde la reaprecierea stării de fapt stabilită de către tribunal în apel.  

În prezenta  configuraţie, recursul este o cale de atac  extraordinară cu caracter 
devolutiv şi obiectul recursului îl constituie  numai motivele de nelegalitate ale deciziei 
pronunţate  în apel şi prevăzute de art. 304  pct. 1-9 Cod proc. civ.  

Critica referitoare la faptul că instanţa a omis să analizeze o probă esenţială se putea 
circumscrie  motivului de  netemeinicie prevăzut de art. 304 pct.10 Cod proc. civ., care în 
prezent este abrogat. 

Prin urmare, şi această critică este  inadmisibilă, deoarece  vizează netemeinicia  
hotărârii şi nu neelgalitatea acesteia. 

S-a invocat de către pârâţi şi lipsa de rol activ al judecătoriei şi instanţei de apel, 
referitoare la faptul că au omis să analizeze unele  adeverinţe medicale din dosarul 
nr.30.089/2009 al Judecătoriei Cluj-Napoca, în care R.M. a fost pusă sub interdicţie, instanţa 
fiind acuzată de lipsă de  imparţialitate, însă şi această critică este pe de o parte inadmisibilă 
pentru că vizează temeinicia hotărârii pronunţate în apel, iar, pe de altă parte, instanţa de 
apel a reţinut corect că în prezentul cadru procesual nu se pot repune în discuţie probele 
administrate în dosarul nr. 3089/2009 în aşa manieră încât  să contravină hotărârii de  punere  
sub interdicţie a  reclamantei, aceasta  fiind  intrată în puterea lucrului judecat. 

Pe de altă parte, judecătoria a enumerat principalele probe administrate după 
investirea instanţei cu acţiunea de punere sub interdicţie, deoarece cam în acelaşi interval de 
timp s-a întocmit testamentul autentic al cărei nulitate s-a solicitat în acest dosar, iar starea 
de sănătate a defunctei era dovedită nu numai cu adeverinţe medicale, cum susţin recurenţii, 
ci şi cu biletul de ieşire din Clinica de Psihiatrie, unde defuncta a fost internată în perioada 
03.02.2009-17.02.2009, anterior emiterii actelora căror nulitate s-a solicitat. 

Critica referitoare la faptul că adeverinţa  medicală nr. 71240 eliberată la data de 
03.11.2009 este falsă, fiind emisă de către o persoană necompetentă împotriva căreia  s-a   
promovat o plângere  penală şi aceasta ar  trebui înlăturată este  tot o critică de  netemeinicie  
şi nu de  nelegalitate a deciziei pronunţate  în apel, deci inadmisibilă.  

S-a  mai invocat lipsa de rol activ a instanţei de apel pentru că nu a  solicitat fişa 
medicală a defunctei R.M. pentru perioada anterioară lunii martie a anului 2009, însă nici 
această critică nu este  fondată. 

Art. 129 alin.51 Cod proc. civ., prevede că judecătorii au îndatorirea să stăruie  prin 
toate mijloacele legale pentru a preveni orice greşeală privind  aflarea adevărului în cauză, 
pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunţării unei hotărâri 
temeinice  şi legale.  Dacă probele nu sunt îndestulătoare pentru lămurirea  în întregime a  
procesului, instanţa va putea dispune  ca  părţile să completeze probele  sau să pună în 
discuţia părţilor necesitatea administrării unor probe pe care le poate  ordona  chiar dacă 
părţile se împotrivesc.  

Din această dispoziţie legală rezultă că judecătorul are  posibilitatea să solicite 
completarea probaţiunii dacă se impune şi poate ordona unele  probe chiar dacă părţile se 
împotrivesc în ipoteza  în care cauza nu este lămurită în întregime. Tribunalul a suplimentat 
probaţiunea şi a dispus efectuarea unei adrese la Casa pentru seniori C. pentru a se comunica 
întregul dosar medical al defunctei, şi deşi aceasta nu era complet, recurenţii nu au solicitat 
revenirea cu adresă.   

Rolul activ al judecătorului nu este absolut, are anumite  limite, judecătorul nu se 
poate transforma în apărătorul uneia dintre părţi, în condiţiile în care probaţiunea în cauză 

 334 



este solicitată de către reclamanţi pentru dovedirea pretenţiilor şi de către pârâţi pentru 
dovedirea apărărilor invocate. 

Legiuitorul prin modificarea alin. 5 al art. 129 prin art. I pct. 13 din Legea nr. 
202/2010 a nuanţat şi precizat principiul rolului activ al judecătorului, arătând  că „părţile nu 
pot  invoca  în căile de atac omisiunea  instanţei de a  ordona  din oficiu probe pe care ele  
nu le-au propus  şi administrat  în condiţiile legii”. 

Prin urmare, recurenţii aveau posibilitatea ca  în faţa  instanţei de apel să depună fişa 
medicală a defunctei R.M. sau să solicite  instanţei emiterea  unei adrese  medicului de 
familie al defunctei  pentru eliberarea unei copii de  pe fişa  medicală a defunctei anterioară 
lunii martie a anului 2009. 

Aşadar, curtea  constată că nu se poate  invoca încălcarea rolului activ al 
judecătorului în condiţiile  în care  pârâţii nu au solicitat administrarea acestor probe în apel, 
deşi aveau posibilitatea să o facă, având în vedere caracterul devolutiv al apelului şi 
posibilitatea suplimentării probaţiunii în apel, în condiţiile art. 292  şi 295 alin. 2  Cod proc. 
civ. 

Al patrulea motiv de recurs, referitor la nelegalitatea anulării dispoziţiilor din luna 
mai şi noiembrie  2009 întrucât aceste acte nu sunt  testamente şi reclamanţii nu au solicitat 
anularea acestora,  este nefondat, deoarece dispoziţiile testamentare la care fac referire 
recurenţii au fost depuse la dosar cu intenţia de a produce efecte juridice şi de a paraliza 
acţiunea de stabilire a masei succesorale promovate de către reclamanţi. Pe de altă parte, 
reclamanţii prin acţiunea precizată şi extinsă (f.59 dosar fond), au solicitat expres 
constatarea nulităţii absolute a testamentului olograf  din 24.05.2009 şi ale dispoziţiilor 
testamentare din 26.11.2009, întrucât acestea  nu îndeplineau condiţiile legale pentru a fi 
analizate ca şi testamente  olografe. 

Aşadar, critica referitoare la faptul că instanţa de fond  s-a  pronunţat cu încălcarea 
principiului disponibilităţii este  nefondată, deoarece instanţa de fond a  soluţionat acţiunea  
în limitele  în care a  fost investită, cu  respectarea art129 alin.6 C.pr.civ. . 

Conchizând, curtea  constată că toate criticile formulate prin memoriul de recurs 
depus  în termen au vizat fie nelegalitatea, fie  netemeinicia deciziei privitoare la constatarea 
nulităţii testamentului din 24.05.2009, respectiv a dispoziţiilor testamentare din 26.11.2009 
şi nulitatea testamentului autentificat  nr. 209/19.02.2010 de  Biroul Notarului Public S.I.. 

Pârâţii recurenţi nu au dezvoltat în memoriul de recurs  depus în termenul prevăzut 
de art. 301 Cod proc. civ. nicio critică referitoare la  petitul prin care moştenitoarea 
defunctei R.M., pârâta  A.O. era  obligată să restituie în favoarea  moştenirii defunctei R.M.  
sumele de bani în cuantum de  41.842  lei şi 7138,55 euro retrase  în baza  împuternicirii 
date de defuncta  R.M.. 

Doar în şedinţa publică din 8.10.2010 reprezentantul pârâţilor recurenţi a depus o 
serie de înscrisuri chitanţe referitoare la justificarea cheltuielilor  făcute de pârâta A.O. în 
baza împuternicirii date de R.M. anterior punerii acesteia sub interdicţie, însă curtea  
constată că deşi recurenţii au solicitat casarea şi trimiterea cauzei spre rejudecare 
tribunalului şi pentru că au dovedit că nu datorează sumele imputate, această critică nu a fost  
formulată cu respectarea  dispoziţiilor art. 301 Cod proc. civ., fiind tardivă şi astfel instanţa  
nu i-a putut da eficienţă. 

Tot  în şedinţa  publică din 8.10.2012 în baza art. 305 Cod proc. civ. a fost depusă o 
adeverinţă din partea dr. S.L., din care reiese  că defuncta R.M. a fost internată şi tratată în 
perioada  16.03.2009- 7.05.2012 în Căminul pentru seniori Proiect  C., iar de  la data de 
13.04.2009 a fost  înscrisă pe  lista medicului de familie al instituţiei dr. S.L., precum şi fişa  
medicală a defunctei R.M., din care rezultă că la data de 28.01.2009, deci anterior emiterii 
actelor  juridice care au fost anulate  în prezenta cauză, medicul de familie  i-a eliberat un 
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bilet de trimitere la psihiatrie ambulatoriu cu diagnosticul prezumtiv: ATS. Lacunarism  
cerebral. Demenţă? 

În baza biletului de trimitere din data de 28.01.2009, defuncta R.M. a fost internată 
în Clinica de Psihiatrie în perioada  3.02.2009 – 17.02.2009 şi diagnosticul menţionat în 
biletul de ieşire din spital este demenţă în boala Alzheimer, rezultând că cele menţionate în 
foaia de observaţie se coroborează cu actele medicale ulterioare eliberate de medicii 
specialişti psihiatrii din Clinica de Psihiatrie II, unde R.M. a fost internată şi tratată, 
recomandându-se totodată control psihiatric lunar.  

Recurenţii pârâţi au solicitat casarea deciziei pronunţată în apel şi trimiterea cauzei 
spre rejudecare în vederea efectuării unui supliment de expertiză psihiatrică în vederea 
stabilirii existenţei discernământului numitei R.M. la data semnării testamentului autentificat 
sub nr. 209 din 19.02.2010, însă efectuarea  acestei expertize nu se mai poate face, întrucât 
R.M. a decedat în timpul soluţionării cauzei. 

Efectuarea expertizei medicale pentru verificarea discernământului presupune 
examinarea efectivă a persoanei a cărei discernământ este contestat, ori în prezent 
testatoarea este decedată. 

Instanţa de apel, contrar  susţinerilor recurenţilor nu a apreciat  adeverinţa emisă de  
dr. N.A.  la data de 18.02.2010, ca  un act fals, ci  a  arătat că în dosarul de  punere  sub  
interdicţie, comisia  IML a avut cunoştinţă de această adeverinţă atâta vreme cât  s-a referit 
la ea, prin urmare, nu poate fi considerată ca  un act  nou depus în prezenta cauză. 

Pentru aceste  considerente,  curtea  în temeiul art. 312 Cod proc. civ., va respinge ca 
nefondat recursul pârâţilor A.O. şi A.V.A.. 

 

Succesiuni succesive. Valorificare testament 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1341 din 21 noiembrie 2014  
 
Prin sentinţa civilă nr. 15.605/10.12.2013, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca 

în dosar nr. .../211/2011, a fost respinsă ca neîntemeiată acţiunea civilă extinsă şi 
completată, formulată de reclamanţii O.A.I., născută V. şi V. L.L., împotriva pârâţilor V. I. 
şi soţia, V. C., având ca obiect succesiune. 

A fost admisă cererea reconvenţională formulată de pârâtul V. I. şi, în consecinţă: 
S-a constatat că masa succesorală rămasă după def. rămasă după def. V. E. decedată 

la data de 21.07.2009 se compune din următoarele imobile: imobil teren în intravilan de 
1.423 mp, înscris în CF 56650 F., nr. topo 677/1/4, imobil teren în intravilan de 3.937 mp, 
înscris în CF  56321 F., nr. topo 1547/b/2/6/l/2 , imobil teren în extravilan, în suprafaţă de 
525 mp înscris în CF 56312 F., nr. topo 2882/5/7, 2883/4/7, 2884/4/7 ŞI imobil teren în 
extravilan în suprafaţă de 525 mp înscris în CF 56319 F., nr. topo 2882/5/4, 2883/4/4, 
2884/4/4. 

S-a constatat că au calitate de moştenitori ai defunctei V. E., numitul V. P. – în 
calitate de soţ supravieţuitor în cotă de 1/4  a parte şi pârâtul V. I. – descendent de grad I în 
cotă de 3/4 a parte. 

S-a dispus predarea succesiunii către aceştia şi întabularea în CF a drepturilor de 
proprietate în favoarea moştenitorilor în cotele arătate ca bun propriu cu titlu de moştenire. 

S-a constatat că masa succesorală rămasă după def. V. P. decedat la data de 
2.12.2010 se compune din imobilele terenuri agricole: teren în suprafaţa de 3.753 mp, 
înscris în CF 56742 F., nr. cad. 9009, teren în suprafaţă de 2.458 mp, înscris în CF 56737 F., 
nr. cad. 7607, teren în suprafaţă de 1.700 mp înscris în Titlul de proprietate 
nr.28373/1317/1999- tarla 54 parcela 13, teren în suprafaţa de 4.300 mp înscris în Titlul de 
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proprietate nr.28373/1317/1999 – tarla 16 parcela 13 şi teren în suprafaţă de 5.800 mp 
înscris în Titlul de proprietate nr.6720/2007 - tarla 12 parcela 12/1 şi cota de 1/4 a parte din 
bunurile cuprinse în masa succesorală după defuncta V. E., respectiv imobil teren în 
intravilan de 1.423 mp, înscris în CF 56650 F., nr. topo 677/1/4, imobil teren în intravilan de 
3.937 mp, înscris în CF  56321 F., nr. topo 1547/b/2/6/l/2, imobil teren în extravilan, în 
suprafaţă de 525 mp înscris în CF 56312 F., nr. topo 2882/5/7, 2883/4/7, 2884/4/7, imobil 
teren în extravilan în suprafaţă de 525 mp înscris în CF 56319 F., nr. topo 2882/5/4, 
2883/4/4, 2884/4/4, unicul moştenitor fiind V. I. în calitate de legatar universal în baza 
testamentului autentificat sub nr.1271/31.07.2009 şi dispune predarea succesiunii şi 
întabularea în CF a dreptului de proprietate în favoarea pârâtului ca bun propriu cu titlu de 
moştenire testamentară. 

A fost dispusă predarea succesiunii şi întabularea în CF a dreptului de proprietate în 
favoarea pârâtului ca bun propriu, cu titlu de moştenire testamentară. 

Au fost obligaţi reclamanţii la plata către pârâţii V. I. şi V. C. a sumei de 5.536 lei cu 
titlu de cheltuieli de judecată – onorariu avocaţial. 

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

„În primul rând, completarea de acţiune depusă de reclamanţi la data de 6.03.2013, 
prin care au solicitat instanţei să constate că în masa succesorală rămasă după def. V. D. 
decedat la data de 9.08.1975 cu ultimul domiciliu în com. F., str. A. nr.262, jud. Cluj este 
inclus imobilul casă şi teren situat în com. F., str. A. nr.262 ( în prezent 286 ) situat între 
vecinii P.G. şi P.G., să constate că numiţii V. P. şi V. E. au calitate de moştenitori 
testamentari ( legatari cu titlu particular ) după def. V. D. decedat la data de 9.08.1975 cu 
ultimul domiciliu în com. F., str. A. nr.262, jud. Cluj este inclus imobilul casă şi teren situat 
în com. F., str. A. nr.262 ( în prezent 286 ) situat între vecinii P.G. şi P.G.. ( filele 150-152 ), 
precum şi întâmpinarea pârâţilor depusă pentru această completare ( filele 164-168 ), dar şi 
întâmpinarea prin care pârâţii şi-au exprimat poziţia procesuală privitor la petitul pentru care 
instanţa a admis excepţia inadmisibilităţii, instanţa a dispus disjungerea acestora de acţiunea 
principală ca urmare a admiterii excepţiei tardivităţii introducerii completării de acţiune din 
6.03.2013, dosarul fiind înregistrat sub nr..../211/2013, soluţionat prin sentinţa civilă 
nr.12246/2013 ca urmare a admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale active a 
reclamanţilor. 

Referitor la acest dosar disjuns şi pentru care la ultimul termen de judecată s-a 
solicitat suspendarea prezentei cauze în temeiul art.244 pct. 1 C.proc.civ., instanţa reţine că 
la data promovării prezentei cauzei – 1.06.2011, imobilul pentru care s-a solicitat în acţiunea 
disjunsă dezbaterea succesiunii se afla în proprietate pârâtului V. I., în temeiul celor două 
contracte de întreţinere autentificate şi depuse la dosar. 

Prin urmare, în prezenta cauză nu au rămas de soluţionat excepţii procesuale care să 
determine neanalizarea fondului cauzei. 

Din actele de stare civilă depuse la dosar, se reţine că defuncta V. E. a decedat la 
data de 21.07.2009, iar defunctul V. P. a decedat la data de 2.12.2010. 

Privitor la cei doi reclamanţi, din susţinerile acestora, necontestate de pârâtul V. I. şi 
coroborate cu actele de stare civilă depuse în copie la dosar se reţine că V. L.V. – tatăl celor 
doi reclamanţi, a fost fiul defuncţilor V. E. şi V. P., decedând anterior acestora – la data de 
26.03.2007. 

Prin urmare, cei doi reclamanţi au calitate de nepoţi de fiu predecedat pentru cei doi 
defuncţi – V. E. şi V. P., iar pârâtul V. I. fiind fiul în viaţă al celor doi defuncţi. 

În ce priveşte masa succesorală rămasă după def. V. E., se reţine că aceasta este 
formată din următoarele imobile : 
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- imobil teren în intravilan de 1.423 mp, înscris în CF 56650 F., nr. topo 
677/1/4,  

- imobil teren în intravilan de 3.937 mp, înscris în CF  56321 F., nr. topo 
1547/b/2/6/l/2  

- imobil teren în extravilan, în suprafaţă de 525 mp înscris în CF 56312 F., nr. 
topo 2882/5/7, 2883/4/7, 2884/4/7  

- imobil teren în extravilan în suprafaţă de 525 mp înscris în CF 56319 F., nr. 
topo 2882/5/4, 2883/4/4, 2884/4/4. 

Cu privire la aceste imobile, nici una dintre părţi nu a contestat intrarea în masa 
succesorală rămasă după def. V. E.. 

A comportat discuţii, soluţionate prin sentinţa civilă nr.12246/2013 pronunţată în 
dosar civil nr..../211/2013, includerea în masa succesorală a acesteia o eventuală cotă de 
proprietate din imobilul situat în com. F., str. A. nr.286, jud. Cluj înscris în CF 50170 F. ( 
provenită din conversia de pe hârtie a CF 4912 F. ), sub A1, cu nr.top. 2108/21/2, în natură 
teren intravilan în suprafaţa de 1.929 mp şi sub Al. 1, cu număr cadastral C1 şi nr.top. 
2108/21/2 - C, constând în loc de casă la Şesul din Josul, cu casă din cărămidă pe fundaţii 
din beton, şarpantă din lemn acoperită cu ţiglă compusă din: parter: 3 camere, bucătărie şi 
verandă, spălător, cămară de alimente, bucătărie de vară şi subsol: pivniţă, grajd din 
cărămidă pe fundaţii din piatră, acoperit cu ţiglă, pe care def. V. E. ar fi moştenit-o de la def. 
V. D. în baza testamentului. 

Reţinem aici faptul că deşi nu s-a depus la dosar un certificat de moştenitor care să 
facă dovada incontestabilă a dezbaterii succesiunii după def. V. D., faptul că la data 
încheierii contractelor de întreţinere autentificate de către def. V. P. cu pârâtul V. I., acesta 
era proprietar exclusiv al imobilului, iar din anul 1975 – anul decesului lui V. D. şi până la 
decesul său, V. E. nu a contestat această realitate juridică. 

De altfel, din cuprinsul încheierii succesorale din 31.03.1980, din dosarul succesoral 
nr. 1090/1974 a Notariatului de Stat Cluj, se reţine că moştenitori acceptanţi sunt doar V. P., 
împreună cu fraţii săi, V. D. şi T.R., soţia acestuia - V. E., deşi a fost citată în cadrul 
procedurii, datorită punerii în discuţie a testamentului, nu a înţeles să accepte moştenirea 
după acesta. ( filele 107-108 ). 

Ori, pentru ca o cotă parte din dreptul de proprietate asupra imobilului imobilul situat 
în com. F., str. A. nr.286, jud. Cluj înscris în CF 50170 F. ( provenită din conversia de pe 
hârtie a CF 4912 F. ), sub A1, cu nr.top. 2108/21/2, în natură teren intravilan în suprafaţa de 
1.929 mp şi sub Al. 1, cu număr cadastral C1 şi nr.top. 2108/21/2 - C, constând în loc de 
casă la Şesul din Josul, cu casă din cărămidă pe fundaţii din beton, şarpantă din lemn 
acoperită cu ţiglă compusă din: parter: 3 camere, bucătărie şi verandă, spălător, cămară de 
alimente, bucătărie de vară şi subsol: pivniţă, grajd din cărămidă pe fundaţii din piatră, 
acoperit cu ţiglă să intre în patrimoniul defunctei V. E., în temeiul testamentului lăsat de 
defunctul V. D., nu este suficient doar a se face dovada faptului că testamentul nu este 
revocat, ci numita V. E. trebuia să accepte succesiunea după def. V. D., decedat la data de 
9.08.1975 în termenul de opţiune succesorală de 6 luni, conform art.700 C.civ. în vigoare. 

În situaţia în care defuncta V. E. nu a cerut rectificarea înscrierii din cartea funciară 
prin care întreg dreptul de proprietate asupra imobilului a fost întabulat exclusiv în favoarea 
soţului său – V. P., se poate trage concluzia că V. E. nu a înţeles să accepte moştenirea după 
def. V. D. şi în aceste condiţii, reclamanţii nu sunt îndreptăţiţi acum, în anul 2011, să solicite 
acest lucru. 

Pe de altă parte, aşa cum permiteau reglementările în vigoare, defunctul V. D. nu 
avea în proprietate decât 250 mp de teren şi construcţia, , aspect reţinut de instanţă 
încheierea de dezbatere succesorală, iar restul terenurilor au revenit defunctului V. P. în 
baza Legii nr. 18/1991. 
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Astfel, terenul aferent imobilului situat în corn. F., nr. 286, înscris în C.F. nr. 50170 
F., în suprafaţă de 1.929 mp a fost dobândit de către defunctul V. P. în baza Legii nr. 
18/1991, prin T.P. nr. 28373/1317/1999, cele două suprafeţe din intravilan, tarla 16, parcele 
59 şi 60, în calitate de moştenitor al lui V. D..  

Deci, se reţine că V. E. nu a înţeles să invoce, nici în anul 1991, respectiv 1999, şi 
nici în anul 1980, calitatea de moştenitor după V. D. şi nici să ceară vreun fel de drept 
asupra terenului sau construcţiei situate în corn. F., nr. 286, înscrise în C.F. nr. 50170 F.. 
Imobilul a fost înscris în Cartea funciară în baza sentinţei civile nr. 10336/2001 a 
Judecătoriei Cluj încă din anul 2002, exclusiv în favoarea lui V. P., defuncta V. E. 
necontestând niciodată această situaţie juridică. 

Prin urmare, instanţa nu va include imobilul situat în com. F., str. A. nr.286, jud. Cluj 
înscris în CF 50170 F. ( provenită din conversia de pe hârtie a CF 4912 F. ), sub A1, cu 
nr.top. 2108/21/2, în natură teren intravilan în suprafaţa de 1.929 mp şi sub Al. 1, cu număr 
cadastral C1 şi nr.top. 2108/21/2 - C, constând în loc de casă la Şesul din Josul, cu casă din 
cărămidă pe fundaţii din beton, şarpantă din lemn acoperită cu ţiglă compusă din: parter: 3 
camere, bucătărie şi verandă, spălător, cămară de alimente, bucătărie de vară şi subsol: 
pivniţă, grajd din cărămidă pe fundaţii din piatră, acoperit cu ţiglă, în masa succesorală a 
defunctei V. E..  

În ceea ce priveşte calitatea de moştenitori a defunctei V. E. decedată la data de 
21.07.2009, instanţa reţine că pe de o parte pârâtul V. I., descendent de grad I al defunctei, a 
acceptat în mod expres succesiunea, aşa cum rezultă din declaraţia de acceptare autentificată 
sub nr. 55/12.01.2010 de BNP M.C., precum şi soţul supravieţuitor al defunctei, respectiv V. 
P. acceptant tacit al moştenirii, acceptare dedusă din folosinţa bunurilor din masa 
succesorală în calitate de moştenitor. 

În ceea ce îi priveşte pe reclamanţi, instanţa reţine că aceştia nu au acceptat 
succesiunea după def. V. E. în mod expres, astfel că revine completului investit cu 
soluţionarea cauzei să stabilească dacă reclamanţii au acceptat sau nu moştenirea în mod 
tacit. 

Astfel, comportă discuţii actele de luare de bunuri din masa succesorală, situaţia este 
suficient de clară, sunt supuse discuţiei actele de acceptare a moştenirii făcute de reclamanţi 
prin continuarea litigiului înregistrat sub nr..../211/2008 ca moştenitori ai defunctei V. E.. 

Astfel, deşi reclamanţii au susţinut că după decesul def. V. E. ar fi luat din masa 
succesorală bunuri – bani, bijuterii sau lenjerii/cuverturi de pat, instanţa reţine că pe de o 
parte din probatoriul administrat se reţine că sumele de bani au fost date reclamanţilor în 
timpul vieţii lui V. E.. Pe de altă parte, din declaraţii de martori nu se poate reţine cu 
certitudine faptul că V. E. ar fi deţinut bijuterii, pretins a fi luate de reclamantă, dar şi dacă 
ar fi aşa acestea s-ar fi luat mai mult cu titlu de amintire de familie, raportat la valoarea 
masei succesorale, neputând constitui prin el însuşi act de acceptare tacită a succesiunii.  

În acelaşi sens, instanţa reţine că martora P.D. şi P.C.A. au declarat că ştiu despre 
aceste bunuri din spusele reclamanţilor sau ale numitei V. V. – mama reclamanţilor, fiind 
astfel necredibile. 

Tot aici trebuie amintit că martorul P. Alexandru a declarat că reclamanta a primit de 
la bunicul său – V. P. şi după decesul def. V. E. suma de 100.000.000 lei pe care trebuia să o 
împartă cu fratele său – reclamantul V. L.V., însă la acea întâlnire când se susţine că a fost 
remisă suma de bani a fost prezent doar martorul şi reclamanta, neexistând certitudinea că 
suma a fost remisă într-adevăr. Pe de altă parte, chiar dacă a fost predată de V. P. suma de 
bani către reclamantă, nu există certitudinea că această sumă de bani a provenit de la def. V. 
E.. 

În acelaşi sens este şi declaraţia martorului C.C.V., care de altfel a pretins că a fost 
de faţă în momentul predării bunurilor, acesta a declarat că bunurile au fost date de V. P. „ca 
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amintire de la bunica”. Privitor la lănţişorul de aur, martorul a recunoscut că def. V. E. era o 
femeie simplă care purta straie tradiţionale şi nu purta bijuterii. 

Ori, în aceste condiţii nu se poate reţine cu certitudine faptul că def. V. E. a avut 
bijuterii sau sume de bani care să fi fost preluate din masa succesorală de către reclamanţi. 

În ceea ce priveşte cuverturile despre care a făcut vorbire martora P.D., instanţa 
reţine că acestea au fost făcute în timpul vieţii de către defuncta V. E., din care una pentru 
reclamantă şi cealaltă pentru fiica pârâtului V. I., însă acestea având mai multa valoarea unei 
contribuţii la zetrea celor două nepoate ( aşa cum se obişnuia în anumite epoci ), neputând fi 
considerate acte de acceptare tacită a moştenirii. 

Martora P.D. a mai învederat instanţei că din spusele mamei reclamanţilor cunoaşte 
despre o sumă de bani pe care reclamanţii ar fi primit-o la scurt timp de la decesul def. V. 
E.. 

Deci se poate observa că martorii audiaţi pentru acceptare tacită a succesiunii, 
cunosc cele relatate fie de la reclamanţi, fie de la mama acestora, instanţa neputând avea 
certitudinea că cele relatate sunt reale. 

În ce priveşte dosarul civil nr..../211/2008 având ca obiect grăniţuire, instanţa reţine 
că procesul a fost pornit de V. P. şi soţia V. E., în calitate de reclamanţi, iar de la data 
decesului def. V. E. din 21.07.2009, deşi în dosar s-au acordat mai multe termene de 
judecată, reclamanţii au depus abia la data de 8.06.2011 o cerere prin care comunicau 
instanţei că doresc continuarea procesului. ( fila 206 din dosar civil nr..../211/2008 ). 

În acest sens, trebuie subliniat că această cerere prin care reclamanţii au declarat că 
înţeleg să continue procesul s-a depus la data de 8.06.2011, deci chiar după înregistrarea 
prezentei cauze – 1.06.2011. 

De altfel conform literaturii de specialitate, simplul fapt al promovării sau a 
continuării unei acţiuni în justiţie nu poate fi considerat prin el însuşi act de acceptare tacită 
a moştenirii, în acest sens a se vedea Tratat de drept succesoral – Fr. Deak, Edit. Actami, 
B.eşti, 1999, pag 466.  

Deci, instanţa reţine că în ce priveşte succesiunea rămasă după def. V. E. decedată la 
data de 21.07.2009, reclamanţii nu au făcut dovada acceptării succesiunii în termenul de 6 
luni de la data deschiderii moştenirii ( data decesului ), prevăzut în mod expres de art.700 
C.civ. 

Privitor la succesiunea rămasă după def. V. E., instanţa reţine că moştenirea este 
legală, întrucât transmiterea patrimoniului succesoral are loc potrivit regulilor stabilite de 
Codul Civil, la persoanele, în ordinea şi în cotele determinate de Codul civil, defuncta 
nelăsând vreo dispoziţie testamentară şi fiind acceptată doar de V. P. soţ supravieţuitor şi 
pârâtul V. I.. 

Referitor la defunctul V. P. decedat la data de 2.12.2010, instanţa reţine că acesta a 
testat întreaga sa masă succesorală în favoarea fiului său – pârâtul V. I., aşa cum rezultă din 
testamentul autentificat sub nr. 1271/31.07.2011 de către N.P. D.M.C., pârâtul fiind deci 
instituit legatar universal. 

Din înscrisurile depuse la dosar, se reţine că din masa succesorală a defunctului V. P. 
decedat la data de 2.12.2010 se compune din terenuri agricole: teren în suprafaţa de 3.753 
mp, înscris în CF 56742 F., nr. cad. 9009, teren în suprafaţă de 2.458 mp, înscris în CF 
56737 F., nr. cad. 7607, teren în suprafaţă de 1.700 mp înscris în Titlul de proprietate 
nr.28373/1317/1999- tarla 54 parcela 13, teren în suprafaţa de 4.300 mp înscris în Titlul de 
proprietate nr.28373/1317/1999 – tarla 16 parcela 13 şi teren în suprafaţă de 5.800 mp 
înscris în Titlul de proprietate nr.6720/2007 - tarla 12 parcela 12/1 şi cota de 1/4 a parte din 
bunurile cuprinse în masa succesorală după defuncta V. E.. 

Pentru includerea în masa succesorală rămasă după def. V. P. şi a imobilului situat în 
com. F., str. A. nr.286, jud. Cluj înscris în CF 50170 F. ( provenită din conversia de pe hârtie 
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a CF 4912 F. ), sub A1, cu nr.top. 2108/21/2, în natură teren intravilan în suprafaţa de 1.929 
mp şi sub Al. 1, cu număr cadastral C1 şi nr.top. 2108/21/2 - C, constând în loc de casă la 
Şesul din Josul, cu casă din cărămidă pe fundaţii din beton, şarpantă din lemn acoperită cu 
ţiglă compusă din: parter: 3 camere, bucătărie şi verandă, spălător, cămară de alimente, 
bucătărie de vară şi subsol: pivniţă, grajd din cărămidă pe fundaţii din piatră, acoperit cu 
ţiglă, este necesar a proceda la analizarea solicitărilor reclamanţilor de anulare, respectiv de 
constate nulitate absolută a celor două contracte de întreţinere încheiate de defunctul V. P., 
anterior decesului, cu pârâtul V. I.. 

În ceea ce priveşte anularea contractului de întreţinere nr. 1270/31.07.2009, prin care 
V. P. a dat cu titlu de întreţinere pârâţilor dreptul de nudă proprietate asupra cotei de 10/16 a 
parte din imobilul situat în com. F., str. A. nr.286, jud. Cluj înscris în CF 50170 F. ( 
provenită din conversia de pe hârtie a CF 4912 F. ), sub A1, cu nr.top. 2108/21/2, în natură 
teren intravilan în suprafaţa de 1.929 mp şi sub Al. 1, cu număr cadastral C1 şi nr.top. 
2108/21/2 - C, constând în loc de casă la Şesul din Josul, cu casă din cărămidă pe fundaţii 
din beton, şarpantă din lemn acoperită cu ţiglă compusă din: parter: 3 camere, bucătărie şi 
verandă, spălător, cămară de alimente, bucătărie de vară şi subsol: pivniţă, grajd din 
cărămidă pe fundaţii din piatră, acoperit cu ţiglă, pentru vicierea consimţământului 
întreţinutului prin dol, instanţa reţine că din cererea reclamanţilor nu rezultă în ce ar consta 
pretinsul dol, în ce mod şi cu privire la care aspecte ar fi fost viciat consimţământul şi nici 
care au fost manoperele dolozive care ar fi dus la vicierea consimţământului. 

Prin urmare, în analizarea acestei cereri, instanţa va porni de la prevederile legale 
incidente în cauză. Astfel, conform art. 960 al. 2 C.civ., dolul nu se prezumă, trebuind să fie 
dovedit mai presus de orice îndoială.  

De asemenea, potrivit art. 960 al. 1 C.civ., dolul presupune existenţa unor „mijloace 
viclene” prin care să fi fost alterat consimţământul celeilalte părţi cu privire la un element 
determinant.  

Ori, din întreg probatoriul administrat în cauză nu pot fi reţinute astfel de manopere 
dolosive. Astfel, martorii propuşi de reclamanţi au făcut vorbire de faptul că V. P. era într-o 
stare emoţională profundă, era afectat de decesul soţiei, fapt ce nu ne poate face însă să 
prezumăm că consimţământul defunctului a fost afectat la încheierea contractului de 
întreţinere, ori o astfel de stare este normală pentru un om care şi-a pierdut recent persoana 
cu care a trăit mai bine de 50 de ani din viaţă. 

 De altfel, V. P. şi V. E. împreună au solicitat, anterior decesului acesteia din urmă, 
numirea unui curator în vederea încheierii contractului de întreţinere. Cererea este 
înregistrată la corn. F. la 14.07.2009, iar dispoziţia de numire a curatorului atât pentru V. P. 
cât şi pentru V. E. este dată la 15.07.2009, anterior decesului d-nei V. E., ceea ce ne poate 
îndreptăţi că încheierea contractului de întreţinere a fost voinţa comună a celor doi soţi, însă, 
faptul că V. E. a survenit la data de 21.07.2009 a împiedicat încheierea contractului de 
întreţinere. 

S-a încercat a se face dovada faptului că pârâtul V. I. ar fi încercat izolarea tatălui 
său tocmai a-l putea determina să încheie actele de ultimă voinţă, însă din probatoriul 
administrat se reţine că pe de o parte reclamanţii, şi mama lor, aveau acces la V. P..  

Pe de altă parte, aşa cum s-a declarat de către martorul T.V., gardul ce împrejmuieşte 
imobilul din com. F., str. A. nr.286, jud. Cluj, are o înălţime de doar 1,5 m, astfel că V. P. 
putea să discute peste gard cu vecinii sau trecătorii.  

Totodată, deşi s-a încercat a se face dovada faptului că poarta imobilului a fost mereu 
închisă, din aceleaşi declaraţii se reţine că imobilul are două porţi de acces, din care cea de 
pe str. A. era închisă, în schimb cea de pe str.M. nu era închisă. 
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Pe de altă parte, nu poate fi primită ca o dovadă a dolului, susţinerea reclamanţilor 
conform căreia contractul de întreţinere a fost autentificat de notarul public la domiciliul 
fiicei pârâţilor, întrucât acest lucru nu este interzis de lege. 

Ori, din chiar răspunsul la interogatoriu al reclamanţilor se reţine că pe de o parte 
aceştia l-au vizitat des pe defunctul V. P. anterior decesului, în timp ce pârâtul V. I. nu ar fi 
locuit cu acesta în imobil. Ori, în această situaţie, devine puţin probabilă influenţa pe care 
pârâtul V. I. ar fi avut-o asupra numitului V. P. pentru a-l determina să încheie contractele 
de întreţinere, respectiv să instituie ca legatar universal pe pârât. 

Referitor la petitul de constatare a nulităţii absolută a contractului de întreţinere nr. 
877/17.03.2010, prin care V. P. a dat cu titlu de întreţinere pârâţilor dreptul de proprietate 
asupra cotei de 3/8 a parte din imobilul situat în com. F. nr. 286, înscris în CF 50170 F., 
pentru cauză ilicită pe motiv că prin acesta defunctul V. P. a înstrăinat o cotă de proprietate 
ce nu îi aparţinea, întrucât instanţa a reţinut că nu se poate include în masa succesorală a def. 
V. E. vreo cotă de proprietate din acest imobil, nu poate fi primită această susţinere care să 
ducă la constatarea nulităţii absolute a acestei convenţii. 

De altfel, simplul fapt că un bun individual determinat nu ar fi fost în întregime 
proprietatea înstrăinătorului nu atrage nulitatea absolută a actului ci eventual ar subzista o 
condiţie rezolutorie prin care soarta contractului să depindă de faptul dobândirii dreptului de 
proprietate sau în caz de coproprietate şi a înstrăinării de către un singur coproprietar, de 
rezultatul partajului.  

Pentru a se reţine frauda la lege este necesară intenţia comună a părţilor contractante 
de a frauda interesele unui terţ. Ori, deşi mai sus s-a stabilit calitatea de moştenitori 
acceptanţi ai reclamanţilor pentru masa succesorală rămasă după def. V. E., nici o cotă din 
bunul obiect al contractului de întreţinere nu a fost inclus în masa succesorală a acestei 
defuncte. 

De altfel, la data încheierii celor două contracte de întreţinere, înstrăinătorul – V. P. 
era proprietar exclusiv al imobilului şi nimic nu îl împiedica să consimtă la încheierea unui 
act translativ de proprietate. 

Desigur, fiind vorba de contracte de întreţinere cu rezervă de uzufruct încheiat de 
defunct anterior decesului cu un succesibil în linie dreaptă, se putea pune problema unei 
donaţii deghizate, dovada putând fi făcută cu orice mijloc de probă.  

În acest sens, art.845 C.civ. pentru a uşura sarcina dovezii, prevede în favoarea 
moştenitorilor rezervatari ( cum este cazul reclamanţilor ) o prezumţie relativă de liberalitate 
în ce priveşte înstrăinările cu titlu oneros făcute unui succesibil în linie dreaptă cu rezervă de 
uzufruct sau sarcina unei rente viagere. 

În situaţia în care ar fi fost invocat de către reclamanţi, sarcina probei în sensul de a 
face dovada incontestabilă că s-a prestat efectiv întreţinerea şi că înstrăinarea nu a fost doar 
fictivă, revenea pârâtului V. I., şi în lipsa unei astfel de dovezi, îndreptăţea instanţa a 
considera cele două contracte de întreţinere ca fiind în realitate adevărate donaţii şi care 
împreună cu testamentul să fie supuse reducţiunii. 

Însă o astfel de solicitare nu a fost făcută de reclamanţii asistaţi pe întreaga durată a 
procesului de avocat, ori în lipsa unei cereri exprese în acest sens, instanţa nu se poate 
pronunţa în acest sens. 

Privitor la anularea testamentului autentic nr.1271/31.07.2009 prin care defunctul V. 
P. l-a desemnat legatar universal pe pârâtul V. I. pentru vicierea prin dol a consimţământului 
testatorului V. P., instanţa reţine că în materie de legat, dolul se prezintă sub forma captaţiei 
şi sugestiei. 

Ori, la fel ca în cazul contractului de întreţinere nr. 1270/31.07.2009, pentru dol, 
instanţa reţine că în conformitate cu art. 960 al. 2 C.civ., dolul nu se presupune, ci trebuie 
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dovedit şi presupune existenţa unor „mijloace viclene” prin care să fi fost alterat 
consimţământul celeilalte părţi cu privire la un element determinant. 

Nu pot constitui motive de dol conform legii, simple speculaţii legate de starea 
sufletească a testatorului sau de locul întocmirii testamentului. Din probatoriul administrat 
nu se poate reţine cu certitudine faptul că pârâtul V. I. ar fi influenţat în vreun fel voinţa 
testatorului nu rezultă din nici un element concret de inducere în eroare.  

Întrucât defunctul V. P. a desemnat legatar universal pe pârâtul V. I., iar reclamanţii 
nu au reuşit în opinia instanţei să dovedească vicierea consimţământului prin dol al 
testatorului, ceea ce ar putea culege reclamanţii din moştenirea rămasă după def. V. P. ar fi 
doar rezerva succesorală. 

Cu privire la calitatea reclamanţilor de moştenitori după def. V. P., instanţa reţine că 
în temeiul art.841-842 C.civ., în calitate de descendenţi de grad II, aceştia au, fără putinţă de 
tăgadă, calitate de moştenitori rezervatari, însă pentru a se putea culege rezerva este necesar 
pe de o parte să facă dovada acceptării succesiunii, iar pe de altă parte să solicite reducţiunea 
liberalităţilor. 

În privinţa acceptării succesiunii, prin promovarea prezentei acţiuni înregistrată la 
data de 1.06.2011 prin care reclamanţii au solicitat dezbaterea succesiunii după def. V. P. 
decedat la data de 2.12.2010, instanţa constată că acţiunea civilă a fost promovată de 
reclamanţi înăuntrul termenului de opţiune succesorală de 6 luni prevăzut în mod expres de 
art.700 C.civ., astfel că se poate reţine că reclamanţii au acceptat succesiunea după def. V. 
P.. 

Pentru a putea culege însă o cotă parte din moştenirea lăsată de acest defunct, în 
condiţiile în care prin legatul universal instituit, defunctul a epuizat întreaga masă 
succesorală, lăsând-o pârâtului V. I., reclamanţii ar fi trebuit să solicite reducţiunea 
liberalităţilor pe cale judecătorească prin intermediul acţiunii în reducţiune – acţiune 
patrimonială, personală şi prescriptibilă. 

În privinţa reducţiunii, instanţa reţine că în cauză ar fi trebuit ca acţiunea civilă 
promovată să cuprindă în mod expres un astfel de petit, şi doar în aceste condiţii, reclamanţii 
ca moştenitori rezervatari ar fi putut culege rezerva ce li s-ar fi cuvenit din moştenirea lăsată 
de defunctul V. P.. 

Întrucât reclamanţii nu au solicitat acest lucru, deşi au beneficiat pe întreaga durată a 
procesului de asistenţă calificată, la fiecare termen fiind reprezentanţi, iar uneori asistaţi de 
avocat, instanţa fiind ţinută de principiul disponibilităţii părţilor în procesul civil, astfel că 
nu poate acorda rezerva succesorală şi implicit să dispună reducţiunea legatului lăsat de 
defunct în favoarea pârâtului. 

Astfel, simplul fapt că în cuprinsul completării la acţiune din data de 22.02.2012, 
reclamanţii au arătat că, chiar dacă testamentul ar fi valabil, moştenirea după defunctul V. P. 
este atât testamentară ( în ceea ce priveşte cotitatea disponibilă ), cât şi legală - în ceea ce 
priveşte rezerva succesorală, ei, reclamanţii, în calitate de moştenitori rezervatari moştenind, 
ca moştenitori legali, rezerva, „exheredarea” neputând opera în contra lor decât cel mult în 
limitele cotităţii disponibile, nu echivalează cu o cerere de reducţiune a liberalităţilor 
excesive. 

Prin urmare, din masa succesorală rămasă după def. V. P., deşi reclamanţii sunt 
moştenitor rezervatari şi acceptanţi în acelaşi timp, nu vor culege nimic în măsura în care 
deşi au beneficiat de o apărare calificată, fiind reprezentaţi în cauză de avocat, nu au solicitat 
reducţiunea liberalităţilor excesive. 

Mai trebuie subliniat faptul că la termenul de judecată din data de 4.12.2013, întrucât 
petitele privitoare la succesiune se aflau în stare de judecată, instanţa a dispus disjungerea 
petitului de sistare a stării de indiviziune şi suspendarea acestuia în baza art.244 pct.1 
C.proc.civ. până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a prezentului dosar întrucât după 
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rămânerea definitivă şi irevocabilă a soluţiei privind dezbaterea succesiunii, indiferent dacă 
în forma dată de prima instanţă sau în vreo formă modificată de către instanţele de control, 
sistarea stării de indiviziune este mult mai uşor de făcut dacă se cunosc cu exactitate 
bunurile şi cotele de proprietate, fapt ce implică şi cheltuieli mai mici pentru părţi. 

Faţă de cele mai sus reţinute, instanţa apreciază că acţiunea civilă aşa cum a fost 
extinsă, completată şi precizată este neîntemeiată, urmând ca în baza art.1169 C.civ. să o 
respingă în întregime. În ce priveşte cererea reconvenţională, instanţa o găseşte întemeiată, 
admiţând-o în întregime şi în consecinţă: 

În temeiul art.650 şi urm. C.civ., instanţa va constata că masa succesorală rămasă 
după def. rămasă după def. V. E. decedată la data de 21.07.2009 se compune din 
următoarele imobile: imobil teren în intravilan de 1.423 mp, înscris în CF 56650 F., nr. topo 
677/1/4, imobil teren în intravilan de 3.937 mp, înscris în CF  56321 F., nr. topo 
1547/b/2/6/l/2, imobil teren în extravilan, în suprafaţă de 525 mp înscris în CF 56312 F., nr. 
topo 2882/5/7, 2883/4/7, 2884/4/7 şi imobil teren în extravilan în suprafaţă de 525 mp 
înscris în CF 56319 F., nr. topo 2882/5/4, 2883/4/4, 2884/4/4. 

Totodată, în baza art.650 cu aplicarea art.644 şi urm. C.civ. instanţa va constata că au 
calitate de moştenitori ai defunctei V. E., numitul V. P. – în calitate de soţ supravieţuitor în 
cotă de 1/4  a parte şi pârâtul V. I. – descendent de grad I în cotă de 3/4 a parte. 

De asemenea, va dispune predarea succesiunii către aceştia şi întabularea în CF a 
drepturilor de proprietate în favoarea moştenitorilor în cotele arătate ca bun propriu cu titlu 
de moştenire. 

Instanţa, în temeiul aceloraşi articole mai sus citate, va constata că masa succesorală 
rămasă după def. V. P. decedat la data de 2.12.2010 se compune din imobilele terenuri 
agricole: teren în suprafaţa de 3.753 mp, înscris în CF 56742 F., nr. cad. 9009, teren în 
suprafaţă de 2.458 mp, înscris în CF 56737 F., nr. cad. 7607, teren în suprafaţă de 1.700 mp 
înscris în Titlul de proprietate nr.28373/1317/1999- tarla 54 parcela 13, teren în suprafaţa de 
4.300 mp înscris în Titlul de proprietate nr.28373/1317/1999 – tarla 16 parcela 13 şi teren în 
suprafaţă de 5.800 mp înscris în Titlul de proprietate nr.6720/2007 - tarla 12 parcela 12/1 şi 
cota de 1/4 a parte din bunurile cuprinse în masa succesorală după defuncta V. E., respectiv 
imobil teren în intravilan de 1.423 mp, înscris în CF 56650 F., nr. topo 677/1/4, imobil teren 
în intravilan de 3.937 mp, înscris în CF  56321 F., nr. topo 1547/b/2/6/l/2, imobil teren în 
extravilan, în suprafaţă de 525 mp înscris în CF 56312 F., nr. topo 2882/5/7, 2883/4/7, 
2884/4/7, imobil teren în extravilan în suprafaţă de 525 mp înscris în CF 56319 F., nr. topo 
2882/5/4, 2883/4/4, 2884/4/4, unicul moştenitor fiind V. I. în calitate de legatar universal în 
baza testamentului autentificat sub nr.1271/31.07.2009 şi va dispune predarea succesiunii şi 
întabularea în CF a dreptului de proprietate în favoarea pârâtului ca bun propriu cu titlu de 
moştenire testamentară. 

În baza art.274-276 C.proc.civ., instanţa va obliga reclamanţii la plata către pârâţii V. 
I. şi V. C. a sumei de 5.536 lei cu titlu de cheltuieli de judecată – onorariu avocaţial”. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel, în termen legal, reclamanţii O.A.I. şi V. 
L.L., solicitând admiterea apelului, anularea hotărârii apelate, rejudecarea cauzei, cu 
consecinţa admiterii cererii principale şi a respingerii cererii reconvenţionale, cu cheltuieli 
de judecată. 

Intimaţii au depus întâmpinare, solicitând respingerea apelului, cu cheltuieli de 
judecată. 

 Prin decizia civilă nr. 477/A/25.06.2014, pronunţată de Tribunalul Cluj în dosar nr. 
.../211/2011, a fost respins ca nefondat apelul reclamanţilor, care au fost obligaţi să 
plătească intimaţilor V. I. şi V. C. suma de 5.000 lei, cheltuieli de judecată în apel.  

Pentru a pronunţa această soluţie, Tribunalul a reţinut în considerentele deciziei 
sale, următoarele:   
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„Starea de fapt reţinută de instanţa de fond respectiv, ordinea decesurilor şi a 
încheierii actelor juridice între părţi nu a fost contestată, la fel cum nu s-a pus în discuţie 
compunerea masei succesorale după defunctul V. D.. 

Criticile în legătură cu considerentele hotărârii sub aspectul compunerii  masei 
succesorale după defuncta V. E., respectiv că în masa succesorală se include şi cota de ½ 
parte din imobilul casă şi teren situat în comuna F., str. A., nr. 296, înscris în CF 50170 F. 
nu sunt întemeiate. Presupusele statuări contradictorii ale instanţei de fond referitor la acest 
aspect în 2 hotărâri judecătoreşti diferite, nu constituie un motiv de nelegalitate a acestei 
hotărâri. Instanţa este chemată să analizeze apelul declarat împotriva sentinţei civile 
15605/2013 fără a avea în vedere diverse considerente reţinute în alte hotărâri judecătoreşti 
chiar dacă au fost pronunţate de acelaşi complet. Pe de altă parte hotărârea la care se face 
referire nu este definitivă, la momentul actual apelul declarat fiind suspendat, în temeiul art. 
244 C.pr.civ. 

În stabilirea compunerii masei succesorale a defunctei V. E., instanţa de fond era 
îndrituită să verifice dacă imobilul care face obiectul masei succesorale din acest dosar a 
fost dobândit prin succesiune, numai în acest fel putându-se stabili compunerea masei 
succesorale şi de aceea s-a analizat calitatea defunctei V. E. de moştenitor după defunctul V. 
D.. 

V. D., într-adevăr a lăsat un testament prin care V. P. şi V. E. au fost instituiţi 
legatari însă, dobândirea calităţii de moştenitor se face prin acceptarea moştenirii. 

Argumentele referitoare la încălcarea dreptului la apărare, prin nepunerea în discuţie 
în condiţii de contradictorialitate a chestiunii exercitări de către V. E. a dreptului de opţiune 
succesorală, în condiţiile în care instanţa nu era investită cu nicio pretenţie vizând stabilirea 
calităţii defunctei V. E. de moştenitor testamentar sunt neîntemeiate în raport de cadrul 
procesual stabilit prin cererea de chemare în judecată precizată  

Prin completarea de acţiune depusă la data de 22.02.2010, reclamanţii au solicitat 
constatarea că acest imobil a fost dobândit de V. P. şi V. E. cu titlu de moştenire 
testamentară,  legat cu titlu particular. 

Instanţa a luat act de această precizare şi a stabilit taxa de timbru datorată şi chiar s-a 
pronunţat asupra cererii de ajutor formulată.  

Reclamanţii au formulat într-adevăr o completare de acţiune (fila 150) prin care se 
solicită constatarea calităţii lui V. P. şi V. E. de moştenitori după defunctul V. D. pe baza 
testamentului autentic 739/1974 care a fost disjunsă şi s-a format un nou număr de dosar.  În 
prezentul dosar, instanţa nu a analizat şi nu a stabilit calitatea de moştenitori testamentari. 
Instanţa a analizat pretenţia formulată de reclamanţi prin precizarea de acţiune anterioară, 
respectiv de constatare că imobilul a fost dobândit cu titlu de moştenire. 

Instanţa de fond, în mod corect a analizat în principal înscrierile din carte funciară şi 
a constatat că doar soţul defunctei V. E. a fost înscris ca şi proprietar, precum şi 
împrejurarea că această situaţie de CF nu a fost contestată.  

Terenul aferent imobilului a făcut obiectul Legii 18/1991  fiind emis un titlu de 
proprietate în acest sens, iar pe baza unei hotărâri judecătoreşti, dreptul de proprietate a fost 
înscris în CF.  

Aşa cum a reţinut instanţa de fond, simpla existenţă a testamentului nu conduce 
automat la dobândirea în proprietate a unui bun prin succesiune ci este necesară dovada 
acceptării acestei succesiuni. 

În cauză există dovada începerii demersurilor pentru dezbaterea notarială a  
succesiunii şi prin încheierea din 31.03.1980, după V. D. s-au indicat ca fiind moştenitori V. 
D. - fiu, V. Petre - fiu şi T.R. - fiică (fila 107 dosar fond). 

Prin motivele de apel, se fac apărări şi în acest sens, respectiv al acceptării succesiuni 
de către V. E., însă aceste apărări nu sunt întemeiate. 
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V. E., în lipsa unei acceptări exprese, ar fi trebuit să probeze acceptarea tacită a 
moştenirii, doar în acest fel ea dobândind calitatea de succesor.  

În încheierea sus-amintită din dosarul succesoral nu s-a făcut nici o menţiune cu 
privire la alt moştenitor şi nici nu există vreo dovadă că defuncta V. E. ar fi înţeles să îşi 
însuşească această calitate. Afirmaţia că renunţarea la moştenire nu poate fi decât expresă 
este principial corectă însă în cazul de faţă nu ne aflăm în situaţia unei renunţări la moştenire 
cât timp ea nu avea calitatea de moştenitoare, stabilită în mod legal. 

Faptul că această defunctă a locuit în imobil până la sfârşitul vieţii, nu are valenţa 
unui act de acceptare tacită, iar inexistenţa vreunei menţiuni de revocare a testamentului nu 
certifică acceptarea succesiunii.  

Referirile la art. 26 din Decretul 115/1938, nu sunt aplicabile în condiţiile în care 
legatarul nu a dobândit calitatea de moştenitor prin acceptarea moştenirii fie ea expres, fie ea 
tacit. 

Art. 23 din Legea 18/1991 sunt aplicabile în condiţiile în care se face dovada 
dreptului de proprietate asupra construcţiei. În cauza de faţă în persoana defunctei V. E. nu 
s-a făcut dovada vreunui drept de proprietate. Pe de altă parte, aşa cum a reţinut şi instanţa 
de fond, imobilul teren a făcut obiectul Legii nr. 18/1991, fiind emis un titlu de proprietate. 
Legalitatea acestui titlu nu a fost pusă în discuţie şi mai mult în baza unei hotărâri 
judecătoreşti, dreptul de proprietate înscris în titlu a fost întabulat în CF. 

Argumentele referitoare la cuprinsul încheierii de şedinţă succesorale din 31.03.1980 
nu sunt întemeiate, întrucât această încheiere nicidecum nu se referă la o suspendare a  
procedurii succesorale, ci este într-adevăr o încheiere prin care se stabileşte moştenitorul 
defunctului V. D.,  a masei succesorale, calcularea taxelor şi debitarea moştenitorilor, 
precum şi persoanele cu o vocaţie de moştenitori.  

Chiar dacă până la acest moment nu există dovada emiterii unui certificat de 
moştenitor,  acest lucru nu are relevanţă în ceea ce priveşte constatarea că din masa 
succesorală a defunctei V. E. ar face parte şi acest obiect. În încheierea sus-amintită, într-
adevăr se menţionează că dezbaterea succesorală se face având în vedere şi testamentul nr. 
339/1974 (fiind posibilă strecurată o eroare materială, în realitate avându-se în vedere 
testamentul 739/1974), dar această situaţie nu este de natură să creeze concluzia acceptării 
succesiunii. Menţionarea acestui act juridic este de natură să creeze convingerea că la data 
deschiderii procedurii succesorale, testamentul  era cunoscut de toţi succesibilii, dar fără a 
avea alte efecte. 

În mod corect s-a analizat cererea având ca obiect acceptarea tacită a succesiunii 
după defuncta V. E., în baza probaţiunii administrate, neputând fi apreciată ca întemeiată 
afirmaţia că s-au făcut acte de luate în stăpânire şi folosinţa bunurilor succesorale cu o 
valoare însemnată, precum şi actele procedurale efectuate în dosarul .../211/2008 al 
Judecătoriei Cluj-Napoca. 

Declaraţia martorului C.C.V. audiat atât în faţa instanţei de fond, cât şi în apel, nu 
este edificatoare în acest sens. Martorul a declarat că def. V. P. ar fi înmânat reclamantei  O. 
suma de 200 milioane lei vechi, ca fiind din banii bunicii şi din partea ei ca să îi împartă cu 
fratele său, însă acest act nu are valenţa unei acceptări tacite. 

Acceptarea tacită voluntară este reglementată de art. 689, teza a 3-a Cod civil, şi 
prevede că acceptarea „este tacită când eredele face un act, pe care n-ar putea să-l facă decât 
în calitatea sa de erede, şi care lasă a se presupune neapărat intenţia de acceptare”.  

Constituie acte de acceptare tacită actele de administrare definitivă, actele de 
dispoziţie şi actele de folosinţă exercitată de succesibil asupra bunurilor succesorale. Toate 
aceste acte presupun o acţiune din partea succesibilului, şi neapărat  intenţia de acceptare.  

Remiterea unei sume de bani nu se încadrează în nici unul dintre aceste acte ca fond 
considerate acte de acceptare tacită. De asemenea, predarea unui lănţişor de aur cu o 
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cruciuliţă sau luarea unor bunuri cu o valoarea mai mult emoţională decât materială, cum 
sunt cuverturile nu pot fi calificate ca acte de acceptare în sensul legii. Martori P. şi P. 
confirmă predarea unei sume , dar aceasta nu implică cu necesitate intenţia de acceptare a 
moştenirii sau de acceptare tacită voluntară. 

Continuarea calităţii procesuale într-un dosar, nu se circumscrie prevederilor art. 
689, el putând fi calificată ca un act conservatoriu, care are ca scop păstrarea sau 
împiedicarea deteriorării unui bun sau patrimoniu. Pe de altă parte, jurisprudenţial se admite 
introducerea în cauză a descendenţilor în astfel de situaţii doar în considerarea soluţionării 
litigiului în termen rezonabil, fără ca această introducere în cauză să aibă valenţa unei 
acceptări a moşteniri. În acest sens se au în vedere şi dispoziţiile art. 285 alin. 3 Cod proc 
civilă care prevăd că apelul nu constituie prin el însuşi un act de acceptare a moştenirii. 

De altfel, martorul C.C.V. a declarat că şi reprezentanţii celeilalte familii au primit 
sume de bani pentru ajutorul acordat,  bunicii acordând în general sume de bani. 

Instanţa de fond, în mod corect a analizat şi stabilit ca fiind legal încheiat contractul 
de întreţinere şi testamentul atacat, nefiind probat nici un dol. Aşa cum a reţinut instanţa, 
dolul nu se presupune şi el trebuie probat de cel care îl afirmă.  

Condiţiile şi epoca la care au fost încheiate aceste acte nu sunt relevante din 
perspectiva dolului. Este evident că după o viaţă petrecută într-o căsnicie,  soţul 
supravieţuitor să fie afectat.  

Martorul C. audiat în faţa instanţei de apel, a declarat că la două zile după 
înmormântarea defunctei V. E. i-a transportat pe soţii O. în localitatea F., defunctul 
solicitând reclamantei să rămână. Plecarea reclamantei O. s-a impus datorită împrejurării că 
fiul acesteia suferise un traumatism cranio-cerebral. De faţă a fost şi intimatul V. I., iar 
discuţiile au avut loc într-un cadrul normal. Într-adevăr martorul a declarat că V. I. a spus că 
va avea grijă de tatăl său câteva zile şi că acesta a solicitat reclamantei să comunice 
rezultatul eventualelor intervenţii asupra minorului, însă acestea nu pot fi calificate ca 
manopere dolosive. Acelaşi martor a declarat că şi după acest moment, relaţiile dintre 
defunct şi apelantă au continuat la fel ca în perioada anterioară decesului lui V. E..  

Din această declaraţie nu se poate reţine o încercare de izolare sau îndepărtare 
vicleană a acestei apelante. Izolarea defunctului V. P. prin închiderea şi asigurarea porţilor, 
îndepărtarea rudelor şi interzicerea categorică a posibilităţilor acestora nu este probată. 

Declaraţiile martorilor sunt interpretate trunchiat prin motivele de apel, iar martorul 
C. a declarat că nu a auzit ca V. I. să îi interzică apelantei vizitarea defunctului sau accesul 
la locuinţă. Mai mult, acesta a constatat personal că relaţiile dintre părţile în litigiu erau 
bune. 

Martorul C.a învederat că poarta de la strada principală era deschisă fiind blocată 
doar cu un ivăr ce presupunea acţionarea mai în forţă, nefiind blocată cu un alt dispozitiv. 
Faptul că martorul P.C. „nu a reuşit să intre în curte” nu are relevanţa dată de apelanţi în 
sensul realizării unei acţiuni de izolare a lui V. P..  

Încheierea contractului în alt loc nu este un element care în sine să pună în discuţie 
legalitatea contractului de întreţinere. Faptul că aceste acte au fost încheiate în perioada în 
care reclamanta O. a avut grijă de copilul său, nu poate fi imputat intimatului, în condiţiile în 
care  din declaraţia martorului C. a rezultat că relaţiile între membri de familie au continuat 
în acelaşi mod.  

Nu este probată îndepărtarea vicleană a reclamantei şi afirmaţia lui V. I. că se va 
ocupa el de îngrijirea tatălui nu poate fi scoasă din contextul în  care s-a afirmat, şi anume 
acela că, era necesară plecarea apelantei pentru îngrijirea copilului. Se impunea ca cineva să 
aibă grijă de V. P., fără vreo altă conotaţie decât cea decurgând din obligaţiile filiale.  
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Indiferent dacă cei doi defuncţi V. au formulat sau nu vreo cerere pentru desemnarea 
vreunui curator, asistarea acestuia la încheierea vreunui act de o asemenea valoarea se 
impune. Prin prezenţa curatorului existenţa şi încheierea legală a convenţiei este probată. 

Apărările în privinţa respingerii cererii de constatare a calităţii de moştenitori legali, 
aşa cum s-a cerut prin acţiunea formulată, extinsă şi completată şi reiterată prin concluziile 
scrise, nu sunt întemeiate. 

Probatoriul administrat şi dezvoltat mai sus confirmă că nu există probat dolul. Prin 
constatarea ca fiind legală a contractelor de întreţinere şi a testamentului autentic, într-
adevăr la data decesului lui V. P., în patrimoniul acestuia nu existau bunuri.   

Legea le conferă apelanţilor calitatea de moştenitori rezervatari, însă pentru 
formularea unei pretenţii, părţile trebuie să justifice un interes. După cum  a reţinut şi 
instanţa de fond, se poate reţine că reclamanţii au acceptat succesiunea după V. P. dar în 
lipsa unei acţiuni în reducţiunea liberalităţilor, practic lipseşte interesul în stabilirea acestei 
calităţi, întrucât această calitate nu profită cu nimic apelanţilor.  

Oportunitatea unei astfel de acţiuni de care vorbesc apelanţii în motivele de apel, pe 
care o pot analiza ulterior soluţiei cu privire la cererile având ca obiect legalitatea 
contractelor de întreţinere şi a testamentului autentic trebuia manifestată în prezentul dosar, 
doar în acest fel existând interesul de a se constata calitatea de moştenitor.  

Acesta este şi sensul avut în vedere de instanţa de fond când a constatat că în limitele 
cererii de chemare în judecată nu poate constata calitatea de moştenitor în lipsa unei acţiuni 
în reducţiunea liberalităţilor.  

Nu există o condiţionare aşa cum o priveşte apelanta a acestei recunoaşteri de 
culegere a moştenirii, şi  ea trebuie privită din perspectiva utilităţii practice a unei astfel de 
constatări. 

Având în vedere argumentele apelanţilor care afirmă că legea condiţionează dreptul 
la rezervă de chemarea efectivă la moştenire şi de acceptarea ei  poate fi privită şi în sens 
contrar. Dreptul la rezervă există când în masa succesorală există bunuri sau posibilitatea ca 
în masa  succesorală să fie aduse bunuri pe calea unei acţiuni în reducţiune. 

Reducţiunea nu operează de drept ci trebuie cerută, ea fiind o acţiune personală 
patrimonială şi prescriptibilă. Ea este definită ca fiind o sancţiune care lipseşte de eficacitate 
actele de liberalitate ale defunctului în măsura în care acestea aduc atingere rezervei 
conferite de lege moştenitorilor rezervatari. 

Reducţiunea sancţionează exclusiv depăşirea limitelor cotităţii disponibile a 
moştenirii, iar formularea unui astfel de petit nu este condiţionat de respingerea acţiunii în 
anulare.  

Cele două acţiuni au un regim juridic diferit întrucât nulitatea sancţionează 
încălcarea condiţiilor de validitate ale actelor juridice rezultând aşadar o diferenţă clară între 
acestea. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 296 Cod proc. civilă, tribunalul va 
respinge ca nefondat apelul declarat de O.A.I. şi V. L.L., împotriva Sentinţei civile 
nr.15605/10.12.2013, pronunţată în dosarul civil nr..../211/2011 al Judecătoriei Cluj-
Napoca, pe care o va menţine în totul.  

Intimaţii au făcut cheltuieli de judecată cu angajarea unui avocat (fila  129). Fiind în 
culpă procesuală ca urmare a respingerii apelului, în temeiul art. 274 Cod proc. civilă, 
tribunalul va obliga apelanţii să plătească intimaţilor V. I. şi V. C. suma de 5.000 lei, 
cheltuieli de judecată în apel”. 

Împotriva acestei decizii au declarat recurs, în termen legal, reclamanţii O.A.I. şi V. 
L.L., solicitând, în temeiul art. 304 pct. 9 C.pr.civ., rap. la art. 312 alin. 3 C.pr.civ., 
admiterea recursului, modificarea hotărârii recurate, in sensul admiterii apelului 
reclamanţilor, cu consecinţa admiterii in integralitate a cererii principale astfel cum a fost 

 348 



extinsă şi completată şi a respingerii cererii reconvenţionale formulate de către intimatul 
parat V. I.; cu cheltuieli de judecata. 

În motivarea recursului a fost reprodus in extenso întreg petitul cererii introductive 
de instanţă, astfel cum a fost completată şi extinsă, susţinându-se că in speţa, este incident 
motivul de recurs reglementat de art. 304 pct. 9 C.pr.civ. teza finala, întrucât a fost aplicată 
greşit legea pentru toate aspectele litigioase analizate de instanţa de apel, şi anume: 
compunerea masei succesorale rămasa de pe urma def. V. E.; exercitarea de către 
subsemnaţii recurenţi reclamanţi a dreptului de opţiune succesorala după def. V. E. 
(acceptare tacita); anularea pentru vicierea, prin dol, a consimţământului defunctului 
întreţinut/testator V. P. a contractului de întreţinere nr. 1270/31.07.2009 si a testamentului 
autentic - autentificat sub nr.1271/31.07.2009 de BNP Asociaţi „D.M.C.”; calitatea de 
moştenitori rezervatari a recurenţilor reclamanţi după defunctul V. P.. 

Cu privire la masa succesorala după V. E., instanţa de apel retine, in mod eronat, ca 
ar fi neîntemeiate susţinerile reclamanţilor, conform cărora din masa succesorala a acestei 
defuncte, face parte si 1/2 din imobilul situat in comuna F., str. A. nr. 296, înscris in CF 
50170 F.. 

Susţinerile reclamanţilor sunt corecte si sunt susţinute tocmai de considerentele 
contradictorii ale deciziei atacate. 

La fila 12 din decizie, se menţionează de către instanţa de apel ca defunctul V. D. 
"intr-adevăr a lăsat un testament prin care V. P. si V. E. au fost instituiţi legatari insa, 
dobândirea calităţii de moştenitor se face prin acceptarea moştenirii." 

La fila 13, in schimb, in considerentele aceleaşi decizii se menţionează ca „Afirmaţia 
ca renunţarea la moştenire nu poate fi decât expresa este principial corecta, insa in cazul de 
fata nu ne aflam in situaţia unei renunţări la moştenire cat timp ea nu avea calitatea de 
moştenitoare stabilita in mod legal" . 

Calitatea de moştenitor revine celui care a acceptat moştenirea, adică succesibilul 
devine succesor. 

Lecturând considerentele deciziei atacate, reiese ca doar un moştenitor acceptant ar 
putea renunţa la succesiune.  

Probabil instanţa se referea la calitatea de succesibil si nu la cea de succesor, insa la 
fila 12, tocmai recunoaşte calitatea de succesibil a lui V. E.. 

In litera legii, renunţarea la succesiune nu poate fi realizata decât de succesibil si 
"este un act solemn si nu poate fi decât expresa" (a se vedea D. Chirică - Drept Civil. 
Succesiuni si Testamente, ed. Rosetti, B.eşti, 2003, p.414). 

In aceasta ordine de idei, imobilul in speţa a fost dobândit in cadrul moştenirii 
testamentare după V. D., atât de către V. P., cat si de către V. E.. 

Chiar daca înscrierile din cartea funciara îl atesta ca proprietar doar pe V. P., acestea 
au doar rol declarativ, pentru opozabilitate fata de terţi si nu au rol constitutiv. 

In acest sens, statuează si prevederile art. 26 din Decretul nr. 115/1938 pentru 
unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare (in vigoare la data deschiderii 
succesiunii după def. V. D.) - "drepturile reale se vor dobândi fara înscriere în cartea 
funciara din cauza de moarte, accesiune, vânzare silita si expropriere", aceste dispoziţii 
legale fiind preluate si in noua reglementare a art. 26 din Legea cadastrului si a publicităţii 
imobiliare nr. 7/1996, potrivit cărora "dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale sunt 
opozabile fata de terţi, fara înscrierea in cartea funciara, când provin din succesiune, 
accesiune, vânzare silita si uzucapiune". 

Prin urmare, dobândirea pe cale succesorala de către def. V. E. a dreptului de 
proprietate asupra unei cote ideale de ½ parte din imobilul - casa si teren - situat in comuna 
F., str. A. nr. 286 este perfect valabila si opozabila fata de terţi, in baza prevederilor 
suscitate, chiar fara înscrierea sa in cartea funciara. 
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Mai mult decât atât, efectul de opozabilitate al înscrierii dreptului de proprietate in 
cartea funciara vizează opozabilitatea fata de terţi.  

In raporturile intrafamiliale, in speţa, in raporturile dintre soţii V. P. si V. E., 
exercitarea dreptului de opţiune succesorala după defunctul V. D., respectiv calitatea def. V. 
E. de moştenitor testamentar acceptant după def. V. D., decurge din actele de administrare 
definitiva si de folosinţa exercitate de def. V. E. asupra obiectului legatului particular, def. 
V. E. locuind in imobilul obiect al legatului particular atât anterior, cât si ulterior decesului 
def. V. D.. 

Chiar daca simpla existenta a testamentului nu duce la dobândirea calităţii de 
moştenitor, aceasta calitate se dobândeşte prin actele de acceptare tacita pe care succesibilul 
le îndeplineşte. 

In mod eronat instanţa de apel retine ca locuirea de către defuncta a imobilului, pana 
la decesul ei, nu ar avea valoarea unui act de acceptare tacita. 

Actele de administrare cu caracter definitiv se deosebesc de actele de administrare 
provizorie, prin aceea ca cele dintâi presupun acte de folosinţa asupra averii succesorale, cu 
titlu definitiv si in calitate de succesor.  

Cele din a doua grupa se caracterizează prin aceea ca sunt acte cu caracter urgent.  
Sunt acte pe care legea le considera a nu fi realizate de către cel in cauza, in calitate 

de succesor, deoarece sunt impuse de o situaţie care nu comporta amânare.  
Având in vedere natura situaţiei, care îl obliga pe succesor sa întreprindă asemenea 

acte, nu se poate retine ca le efectuează in calitate de moştenitor. 
Actele de administrare definitiva se deosebesc si de actele de conservare, deoarece 

acestea din urma, de asemenea, au un caracter urgent si sunt utile tuturor. 
„Mutarea vremelnica a unui succesibil intr-un imobil succesoral pentru asigurarea 

păstrării acestuia, fara intenţia însuşirii calităţii de moştenitor constituie ...un act de 
conservare” (a se vedea D. Chirică, op.cit. p.403). 

"Exercitarea de către erede a folosinţei asupra bunurilor succesorale, nefiind un act 
de administrare urgent, este, înţeleasa ca un act de acceptare tacita a moştenirii...O 
interpretare in sens contrar ar avea ca efect limitarea, in mod nejustificat, ... a posibilităţilor 
de manifestare a intenţiei de acceptare tacita a moştenirii. " (Culegere de Decizii ale 
Tribunalului Suprem pe anul 1986, Editura Ştiinţifica si Enciclopedica, B.eşti, 1986, p.79). 

In ceea ce priveşte susţinerea instanţei de apel cu privire la Încheierea de şedinţa 
succesorala din 31.03.1980, ca ar fi o încheiere prin care se stabileşte calitatea de moştenitor 
a lui V. P., după V. D., este de asemenea eronata, cu cat atât mai mult cu cat se susţine ca : 
„chiar daca pana la acest moment nu exista dovada emiterii unui certificat de moştenitor, 
acest lucru nu are relevanta ...”. 

Emiterea certificatului de moştenitor are o mare relevanta in procedura succesorala 
notariala, deoarece acest act este cel care atesta finalizarea procedurii. 

Prin urmare, statuarea instanţei de apel, vizând lipsa de relevanta a existentei unui 
certificat de moştenitor al lui V. P., după V. D., este in vădita contradicţie si cu statuarea 
instanţei fondului care, in mod corect, a reţinut in sentinţa ca, Încheierea din dosarul 
succesoral 1090/1979 nu valorează certificat de moştenitor si nu atesta realizarea dezbaterii 
succesorale după V. D.. 

Cele reţinute de Judecătoria Cluj-Napoca concorda cu împrejurarea ca, din 
verificarea mapelor cu certificatele de moştenitor de la fostul Notariat de Stat Judeţean Cluj, 
pentru anul 1979, s-a găsit doar Încheierea de şedinţa succesorala din data de 31.03.1980, 
neexistând certificat de moştenitor care sa ateste dezbaterea succesorala după defunctul V. 
D. si care, implicit, sa stabilească moştenitorii acceptanţi ai def. V. D., bunurile succesorale, 
cota parte sau bunurile ce revin fiecăruia dintre moştenitori, precum si celelalte aspecte 
atestate de un certificat de moştenitor. 
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Or, conform art. 22 din Decretul nr. 40/1953, certificatul de moştenitor este cel care 
trebuie sa "cuprindă (...), numele si ultimul domiciliu al defunctului, data decesului, 
menţionarea moştenitorilor si domiciliul lor, bunurile succesorale, cota sau bunurile ce revin 
fiecăruia dintre moştenitori, (...)" iar, potrivit art. 25 alin. 2 "certificatul de moştenitor ( s.n. 
si nu alte încheieri emise in cadrul procedurii succesorale) face dovada deplina in ce priveşte 
calitatea de moştenitor (s.n. acceptant sau nu) si cota sau bunurile ce revin fiecărui 
moştenitor". 

De reţinut este faptul ca, prin acelaşi răspuns al Camerei Notarilor Publici Cluj nr. 
3117/01.07.2011 se arata ca, pana in prezent, nu s-a reînregistrat dosar succesoral după 
defunctul V. D. la nici un notar public competent de pe raza circumscripţiei Judecătoriei 
Cluj-Napoca. 

Mai mult, in Încheierea de şedinţa succesorala din data de 31.03.1980 se face in mod 
expres menţiunea ca defunctul V. D. este "Cu testamentul aut. nr. 339/1974 (s.n. in realitate 
nr.739) Not. Jud. Cluj" prin care au fost instituiţi drept legatari particulari soţii V. P. şi V. E. 
asupra imobilului - casa si teren - situat in comuna F., str. A. nr. 286. 

In ceea ce priveşte calitatea de moştenitori acceptanţi după defuncta V. E. a 
recurenţilor reclamanţi, recurenţii consideră ca instanţa de apel face o greşita aplicare a art. 
689, teza a 3-a Cod civil, care reglementează acceptarea tacită voluntară, dispunând că 
acceptarea „este tacită când eredele face un act, pe care n-ar putea să-l facă decât în calitatea 
sa de erede, şi care lasă a se presupune neapărat intenţia de acceptare". 

Tribunalul Cluj apreciază in mod corect ca "Constituie acte de acceptare tacită actele 
de administrare definitivă, actele de dispoziţie şi actele de folosinţă exercitată de succesibil 
asupra bunurilor succesorale. Toate aceste acte presupun o acţiune din partea succesibilului, 
şi neapărat intenţia de acceptare." 

Cu toate acestea, instanţa exclude din sfera actelor de acceptare tacita actele 
exercitate de recurenţi de luare în stăpânire şi folosinţa a bunurilor succesorale cu o valoare 
însemnată, precum şi actele procedurale efectuate în dosarul .../211/2008 al Judecătoriei 
Cluj-Napoca. 

In speţa, reclamanţii au preluat din moştenire o suma de 200 milioane de lei, un 
lănţişor de aur cu cruciuliţa, un set de cuverturi si au efectuat, in calitate de erezi, acte 
procedurale in dosarul nr. .../211/2008.  

Toate aceste acte presupun o acţiune din partea reclamanţilor si presupun 
neîndoielnic însuşirea calităţii de moştenitor de către recurenţii reclamanţi. 

Referitor la suma de 200 milioane lei, Tribunalul Cluj o interpretează exclusiv din 
perspectiva "remiterii" ei către reclamanţi, apreciind ca nu poate constitui o "acţiune" din 
partea succesibilului asupra bunurilor succesorale si ca, prin raportare la art. 689, teza a 3-a 
Cod civil, nu s-ar încadra în nici unul dintre actele considerate ca fiind acte de acceptare 
tacită. 

Or, in mod constant practica judiciara a statuat ca este suficient ca succesibilii "sa se 
îndrepte asupra unei părţi din acestea - bunurile succesorale (n.n.)" (Culegere de Decizii ale 
Tribunalului Suprem pe anul 1986, Editura Ştiinţifica si Enciclopedica, B.eşti, 1986, p.79) 
pentru a accepta tacit succesiunea. 

Astfel fiind, preluarea in posesie si folosinţa de către reclamanţi a unor sume 
semnificative de bani din punct de vedere valoric - cate 100 milioane lei vechi fiecare - ce 
au aparţinut defunctei bunici a reclamanţilor, implica cu necesitate intenţia de a accepta 
moştenirea si reprezintă in mod neechivoc acte de acceptare voluntara tacita a moştenirii. 

Raportat la actele procedurale efectuate de către reclamanţi, după decesul bunicii lor, 
V. E., in cadrul dosarului nr. .../211/2008 al Judecătoriei Cluj-Napoca, recurenţii apreciază 
că participarea de către reclamanţi in cadrul dosarului nr. .../211/2008 al Judecătoriei Cluj-
Napoca, in calitate de erezi ai defunctei lor bunici, V. E., respectiv continuarea acţiunii 
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formulate in acel dosar de către bunica lor decedata, evidenţiază pe deplin însuşirea de către 
reclamanţi a calităţii de moştenitor după defuncta V. E.. 

Tribunalul Cluj retine ca "continuarea calităţii procesuale într-un dosar, nu se 
circumscrie prevederilor art. 689, el putând fi calificată ca un act conservatoriu", arătând ca 
"jurisprudenţial se admite introducerea în cauză a descendenţilor în astfel de situaţii doar în 
considerarea soluţionării litigiului în termen rezonabil, fără ca această introducere în cauză 
să aibă valenţa unei acceptări a moşteniri", făcând trimitere in acest context la art. 285 alin. 
3 Cod proc civilă care prevede că apelul nu constituie prin el însuşi un act de acceptare a 
moştenirii. 

Chiar daca dispoziţiile art. 285 alin. 3 Cod proc civilă, invocate de instanţa de apel, 
sunt clare, in aplicarea art. 689, teza a 3-a Cod civil trebuie avut in vedere ca acţiunea in 
justiţie ce formează obiectul dosarului nr. .../211/2008 vizează un teren aflat in masa 
succesorala după defuncta bunica a reclamanţilor, V. E., situat in zona cu denumirea locala 
"Şesul de sus".  

Or, continuarea de către reclamanţi, in calitate de erezi după defuncta V. E., a 
acţiunii civile susmenţionate, cu consecinţa apărării dreptului de proprietate asupra terenului 
situat in zona "Şesul de Sus" împotriva oricăror tulburări provenind din partea paraţilor din 
acţiunea in grăniţuire echivalează, totodată, cu un act de administrare cu caracter definitiv, 
ce valorează intenţia neechivoca de acceptare a moştenirii. 

Justeţea alegaţiilor reclamanţilor, privind calificarea actelor/acţiunilor reclamanţilor 
fata de bunurile din masa succesorala rămasa după defuncta V. E. rezulta si din împrejurarea 
ca toate aceste bunuri exced sferei "amintirilor de familie", atât in ceea ce priveşte natura 
lor, cat si in ceea ce priveşte valoarea lor, in aceasta categorie a "amintirilor de familie" 
intrând bunuri care sunt direct legate de istoria unei familii: bibelouri, fotografii etc. sau 
bineînţeles, bunuri cu valoare doar sentimentala (a se vedea Fr. Deak - Tratat de Drept 
Succesoral, B.eşti, 2002). 

Or, in ceea ce priveşte bunurile preluate de reclamanţi, se poate cu uşurinţa observa 
ca sunt de valoare însemnata, valorând intenţia neechivoca de acceptare a moştenirii. 

In ceea ce priveşte dolul, Tribunalul Cluj a făcut o greşita aplicare a art. 960 alin.2 
C.civ. - Dolul nu se presupune. 

Pentru a argumenta aceasta alegaţie, se arata ca, in analizarea incidenţei in cauza a 
dispoziţiilor C.civ. referitoare la dol, instanţa de apel porneşte de la ideea ca "Prin prezenţa 
curatorului existenţa şi încheierea legală a convenţiei este probată." (pag.15, par.5). 

Astfel fiind, chiar daca Tribunalul face referiri la probatoriul administrat in cauza, de 
natura - in opinia reclamanţilor - sa dea eficienta dispoziţiilor art. 960 alin.2 C.civ., 
legalitatea contractelor de întreţinere si a testamentului este apreciata de instanţa de apel prin 
raportare la simpla prezenta a curatorului. 

Or, aceasta poziţie a instanţei, in sensul ca nu are relevanta „daca cei doi defuncţi V. 
au formulat sau nu vreo cerere de desemnare a unui curator"(fila 15 din decizie), denota încă 
o data faptul ca se ignora de către instanţa încălcarea dispoziţiilor legale, penale de aceasta 
data, care reglementează falsul, uzul de fals si înşelăciunea, fiind important in viziunea 
instanţei rezultatul unor asemenea manevre: se presupune ca s-a asigurat asistarea 
defuncţilor la încheierea contractelor. 

Insa daca aceasta asistare se datorează încălcării legii, „asistarea" cu siguranţa a fost 
una care conturează si probează dolul. 

In mod cert, recurenţii reclamanţi au dat eficienta cerinţelor art. 960 alin.2 C.civ. 
Chiar daca, potrivit celor reţinute de instanţa de apel, după o căsnicie îndelungata, 

este normal ca soţul supravieţuitor sa sufere după soţul decedat, nu este insa normal ca 
succesibilii sa valorifice acest fapt. 
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Prin toate actele întreprinse de către pârâţii intimaţi, expuse si in cererea de apel, 
aceştia au valorificat starea de profunda tulburare a lui V. P. si au urmărit inducerea lui in 
eroare cu scopul încheierii actelor a căror anulare recurenţii o solicita in cauza. 

In aplicarea art. 960 C.civ. si a art. 960 alin.2 C.civ., in special, trebuie avut in vedere 
ca vicierea, prin dol, a consimţământului defunctului întreţinut/testator V. P., cu ocazia 
încheierii contractului de întreţinere nr. 1270/31.07.2009 si a testamentului autentic nr. 
1271/31.07.2009, este concluzia care rezulta, fara dubiu, din coroborarea următoarelor 
elemente:  

Contextul încheierii contractului de întreţinere si a testamentului autentic, respectiv 
perioada scurta de timp de numai 10 zile intre data decesului def. V. E. si data semnării 
celor doua acte juridice coroborate cu starea emoţionala de profunda tulburare in care s-a 
aflat def. V. P. in aceasta perioada; izolarea def. V. P.; îndepărtarea vicleana a recurentei 
reclamante O.A.I. care se ocupa îndeaproape de îngrijirea bunicului V. P.; semnarea in fals 
si înregistrarea la Autoritatea Tutelara a Primăriei F. a cererii pentru numirea unui curator in 
vederea încheierii contractului de întreţinere; locul autentificării actelor juridice care nu este 
nici sediul biroului notarului public, nici domiciliul întreţinutului testator, precum nici al 
paraţilor V. I. si C.; specularea încrederii totale a def. V. P. in fiii si nepoţii lui. 

Aşa cum s-a arătat si in fata instanţelor de fond, prezintă relevanta in aprecierea 
dolului împrejurarea ca, contractul de întreţinere nr.1270/31.07.2009 si testamentul autentic 
nr. 1271/31.07.2009 nu au fost autentificate la sediul biroului notarului public, cum era 
firesc, potrivit art. 48 alin. l din Legea notarilor publici si a activităţii notariale nr. 36/1995, 
după cum nu a fost autentificate nici la domiciliul întreţinutului, posibilitate reglementata de 
art. 48 alin.2 din Legea nr. 36/1995 pentru cazul in care partea care solicita autentificarea 
actului ar fi împiedicata sa se prezinte, din motive temeinice (precum boală, imobilizarea la 
pat), la sediul biroului. In vederea autentificării contractului si testamentului, notarul public 
s-a deplasat la o adresa din comuna F., str. Florilor nr.77, bl. IA, ap. l, jud. Cluj, din 
cunoştinţele reclamanţilor, la aceasta adresa locuind, la acea data, fiica paraţilor V. I. şi V. 
C.. 

Chiar daca Legea nr. 36/1995 nu interzice in mod expres încheierea unui act notarial 
in afara sediului biroului notarului public, reglementează aceasta situaţie, cu titlu de 
excepţie, de o maniera restrictiva si o supune anumitor condiţii si anume: la încheierea 
actului sa fie interesat un număr mai mare de persoane (ceea ce nu a fost cazul in speţa); 
partea care-i solicita este împiedicat sa se prezinte, din motive temeinice, la sediul biroului 
notarului public. 

In ceea ce priveşte calitatea de moştenitori rezervatari a recurenţilor reclamanţi după 
defunctul V. P., instanţa de apel face o greşita aplicare a dispoziţiilor art. 841-842 C.civ. 

In concret, Tribunalul Cluj retine ca "Legea le conferă apelanţilor calitatea de 
moştenitori rezervatari" (pag.15, par.8), însă respinge - in mod nefondat - cererea 
reclamanţilor de constatare a acestei calităţi, apreciind ca "pentru formularea unei pretenţii, 
părţile trebuie să justifice un interes". 

Se poate observa ca (si) instanţa de apel, invocând lipsa de interes a reclamanţilor, 
condiţionează recunoaşterea calităţii de moştenitori rezervatari de culegerea efectiva a 
moştenirii: "Prin constatarea ca fiind legală a contractelor de întreţinere şi a testamentului 
autentic, într-adevăr la data decesului lui V. P., în patrimoniul acestuia nu existau bunuri."  

Altfel spus, întocmai ca Judecătoria Cluj-Napoca si instanţa de apel apreciază ca, 
pentru admiterea chiar si in parte a primului petit al acţiunii introductive de instanţa, se 
impunea formularea si a unui petit in reducţiunea liberalităţilor.  

In opinia instanţei de apel, "în lipsa unei acţiuni în reducţiunea liberalităţilor, practic 
lipseşte interesul în stabilirea acestei calităţi, întrucât această calitate nu profită cu nimic 
apelanţilor". 

 353 



Pentru a ajunge la aceasta concluzie, Tribunalul Cluj interpretează legea - art. 841-
842 C.civ - intr-un sens in care nu produce efecte juridice si tot astfel o si aplica. 

Edificatoare in acest sens este statuarea Tribunalului, potrivit căreia "Având în 
vedere argumentele apelanţilor, care afirmă că legea condiţionează dreptul la rezervă de 
chemarea efectivă la moştenire şi de acceptarea ei, poate fi privită si în sens contrar. Dreptul 
la rezervă există când în masa succesorală există bunuri sau posibilitatea ca în masa 
succesorală să fie aduse bunuri pe calea unei acţiuni în reducţiune." 

Aplicând „si în sens contrar” legea - art.841-842 C.civ, Tribunalul Cluj adaugă in 
mod nepermis la lege, desfiinţând practic dreptul nostru la rezerva, cu toate ca singurele care 
desfiinţează dreptul la rezerva sunt nedemnitatea si/sau renunţarea la moştenire, pentru ca 
ele desfiinţează - cu efect retroactiv - vocaţia succesorala (Prof. Dr. Francisc Deak, "Tratat 
de drept succesoral" Editura Actami, B.eşti, 1999, p.337). 

Lecturând textele C.civ., se observa ca, in realitate, lucrurile stau exact invers decât 
au fost reţinute de Tribunalul Cluj.  

In mod cert, acţiunea in reducţiune poate fi introdusa „de rezervatari...care au 
acceptat succesiunea şi pot moşteni" ( a se vedea D. Chirică, op. cit, p.345).  

Altfel spus, rezerva poate fi pretinsa numai de cei care vin efectiv la moştenire, deci 
îndeplinesc condiţiile necesare pentru aceasta (au capacitate succesorala, vocaţie concreta Ia 
moştenire si nu sunt nedemni) si accepta moştenirea. 

Daca acceptarea succesiunii este o condiţie pentru introducerea acţiunii in 
reducţiune, reciproca nu poate fi valabila. 

Pe cale de consecinţa, doar moştenitorii rezervatari acceptanţi pot introduce o 
asemenea acţiune. 

In mod corect, recurenţii reclamanţi au considerat ca o asemenea acţiune se justifica 
doar in cazul in care rezerva succesorala este încălcata. 

Oportunitatea unei asemenea acţiuni se poate aprecia in funcţie de soluţia dispusa in 
privinţa petitului in anulare a testamentului autentic nr. 1271/31.07.2009. 

In opinia instanţei de apel insa, "Oportunitatea unei astfel de acţiuni de care vorbesc 
apelanţii în motivele de apel, pe care o pot analiza ulterior soluţiei cu privire la cererile 
având ca obiect legalitatea contractelor de întreţinere şi a testamentului autentic trebuia 
manifestată în prezentul dosar, doar în acest fel existând interesul de a se constata calitatea 
de moştenitor. Acesta este şi sensul avut în vedere de instanţa de fond când a constatat că în 
limitele cererii de chemare în judecată nu poate constata calitatea de moştenitor în lipsa unei 
acţiuni în reducţiunea liberalităţilor." 

Din punctul de vedere al reclamanţilor, însă, în limitele cererii de chemare în 
judecată, instanţele de fond aveau obligaţia de a constata prin dispozitivul hotărârii calitatea 
de moştenitori rezervatari a recurenţilor reclamanţi după defunctul V. P., având in vedere ca 
fiecare in parte a reţinut in considerentele hotărârii îndeplinirea condiţiilor privind chemarea 
lor efectiva la moştenire după acest defunct si acceptarea succesiunii. 

Daca se cercetează limitele cererii de chemare în judecată, mai exact primul petit al 
acţiunii introductive, se observa ca reclamanţii au solicitat instanţei competente sa constate 
ca, "după defuncţii V. P., decedat la data de 02.12.2010, cu ultimul domiciliu in Com. F., 
str. A., nr. 286, jud. Cluj, si V. E., decedata la data de 21.07.2009, cu ultimul domiciliu in 
Com. F., str. A., nr. 286, jud. Cluj, moştenitorii legali sunt reclamanţii O.A.I., născuta V. si 
V. L.-Liviu, in calitate de nepoţi de fiu predecedat, alături de paratul V. I., in calitate de fiu". 

Chiar si in prezenta unei cereri reconvenţionale si a respingerii petitelor de anulare a 
contractelor de întreţinere şi a testamentului autentic, raportat la primul petit mai sus evocat, 
Tribunalul Cluj, ca de altfel si Judecătoria Cluj-Napoca, ar fi trebuit sa constate calitatea de 
moştenitori legali rezervatari, cu atât mai mult cu cat au procedat la judecarea pe fond a 
cauzei si nu au respins acţiunea reclamanţilor pe cale de excepţie privind lipsa interesului in 
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promovarea acţiunii reclamanţilor in absenta unui petit de reducţiune a liberalităţilor, deşi au 
invocat lipsa unui asemenea interes in considerente, cu prilejul motivării hotărârilor. 

Cu siguranţa, in speţa prezintă interes si simpla constatare a calităţii de moştenitori 
rezervatari după def. V. P..  

Aşa cum s-a arătat in fata Tribunalului Cluj, prin exheredare, moştenitorul legal 
pierde numai emolumentul moştenirii, dar nu si titlul de moştenitor.  

Or, calitatea de moştenitori rezervatari, recunoscuta de instanţa, îi îndreptăţeşte pe 
reclamanţi la a cere reducţiunea liberalităţilor excesive oricând in cadrul termenului de 
prescripţie - care curge, in cazul reclamanţilor, de la data exhibării contractelor de întreţinere 
si a testamentului de către intimatul parat, odată cu formularea acţiunii reconvenţionale -, in 
măsura in care se va respinge irevocabil acţiunea reclamanţilor de anulare pentru dol a 
testamentului autentic nr. 1271/31.07.2009. 

Având in vedere ca reclamanţii sunt încă in termenul de prescripţie pentru 
formularea acţiunii in reducţiune, au introdus aceasta acţiune la data de 18.06.2014, si 
formează obiectul dosarului nr. 13466/211/2014, aflat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca. 

Prin întâmpinarea formulată în cauză, pârâţii V. I. şi V. C. au solicitat, în principal 
să se constate nulitatea recursului, în baza art. 306 C. pr. civ. 1865, iar în subsidiar, să se 
respingă recursul ca nefondat, cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea întâmpinării s-a arătat că motivele dezvoltate în memoriul de recurs nu 
pot fi încadrate la motivele de nelegalitate limitativ prevăzute de art. 304 C.pr.civ., în 
realitate, recurenţii dorind o reevaluare a probelor de la dosar, demers inadmisibil în recurs. 

Pe fondul cauzei, s-a arătat că în mod corect a reţinut instanţa de apel faptul că nu a 
fost învestită cu stabilirea calităţii de moştenitor şi a masei succesorale după defunctul V. 
D., astfel încât, a analizat această problemă strict prin prisma petitului cu care a fost 
învestită, şi anume, stabilirea masei succesorale după defuncta V. E.. 

În raport de limitele învestirii sale, atât instanţa de fond, cât şi instanţa de apel au 
reţinut corectă nu s-a făcut în niciun fel dovada faptului că o cotă de ½ - a parte din imobilul 
din F., str. A. nr. 286, judeţul Cluj, face parte din masa succesorală a defunctei V. E.. 

Dimpotrivă, terenul aferent imobilului situat în com. F., nr. 286, înscris în C.F. nr. 
50170 F., în suprafaţă de 1929 mp, a fost dobândit de către defunctul V. P. la momentul la 
care legea a permis acest lucru, în baza Legii nr. 18/1991, prin T.P. nr. 28373/1317/1999, 
cele două suprafeţe din intravilan, tarla 16, parcele 59 si 60, în calitate de moştenitor al lui 
V. D..  

Acest teren nu ar fi fost posibil să fie dobândit în anul 1978 prin succesiune.  
Imobilul a fost înscris în Cartea funciară în baza sentinţei nr. 10336/2001 a 

Judecătoriei Cluj încă din anul 2002, exclusiv în favoarea lui V. P., defuncta V. E. 
necontestând niciodată această situaţie juridică. 

Această stare de fapt, reţinută de instanţa de apel din probele cerute de lege, extras de 
carte funciară şi titlu de dobândire, se cere de către recurenţi a fi reevaluată pe baza unor 
supoziţii fără semnificaţie juridică. 

În realitate succesiunea după defunctul V. D. a fost soluţionată prin Încheierea din 
31.03.1980, din dosarul succesoral nr. 1090/1974 a Notariatului de Stat Cluj, moştenitorii 
acceptanţi fiind doar V. P., V. D. şi T.R.. V. E., deşi a fost citată în cadrul procedurii, 
datorită punerii în discuţie a testamentului, nu a înţeles să accepte moştenirea după acesta.  

Ulterior şi în anul 1991, când moştenitorii lui V. D. au solicitat reconstituirea 
dreptului de proprietate în baza Legii nr. 18/1991, respectiv 1999, când întreg imobilul a fost 
înscris în Cartea funciară în favoarea lui V. P., la fel ca şi în anul 1980, defuncta V. E. nu a 
înţeles să invoce calitatea de moştenitor după V. D. şi nici să ceară vreun fel de drept asupra 
terenului sau construcţiei situate în com. F., nr. 286, înscrise în C.F. nr. 50170 F.. 
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Ceea ce apreciază pârâtul a fi esenţial cu privire la calitatea de moştenitor, este faptul 
că defuncta V. E. nu a înţeles niciodată să invoce calitatea de moştenitoare testamentară 
după V. D. pe parcursul vieţii, deşi a supravieţuit acestuia 30 de ani. 

Prin urmare, susţinerea recurenţilor, în sensul că defuncta V. E. ar fi acceptat tacit 
succesiunea după V. D., este contrazisă nu numai de probele administrate (acte autentice, 
încheierile din cadrul procedurii succesorale), ci şi de conduita acesteia, care exclude 
însuşirea calităţii de moştenitor. 

Afirmaţia privitoare la acceptarea tacită a moştenirii nu este probată în nici un fel. 
Nu se poate susţine acceptarea moştenirii prin folosirea casei părinteşti, în condiţiile în care 
defuncta a venit ca noră în casa părintească a soţului său anterior decesului lui V. D., a 
locuit împreună cu V. D. şi soţia acestuia cât timp au trăit aceştia, şi a continuat să locuiască 
în casa soţului său.  

În nici un caz această situaţie nu poate depăşi caracterul de act echivoc, nesusceptibil 
de a constitui act de acceptare a moştenirii, şi nu are legătură cu afirmaţia doctrinară citată în 
cuprinsul recursului, care se referă la mutarea definitivă într-un imobil şi nu la rămânerea 
într-un imobil.  

Coroborat cu neprezentarea la notar pentru a invoca calitatea de moştenitor, singura 
concluzie logică care se poate desprinde este cea a neacceptării moştenirii. 

Greşit se tratează, în cuprinsul recursului, problema renunţării la succesiune, care 
vizează mai ales manifestarea de voinţă în acest sens făcută înăuntrul termenului de 
acceptare a moştenirii  

In speţă, instanţa de apel şi cea de fond au analizat dacă s-a dovedit sau nu 
acceptarea moştenirii de către V. E., acceptare care nu a rezultat din nici un act expres sau 
tacit, aspect motivat pe larg în decizia din apel (p. 13 decizie). 

De asemenea, nereale sunt susţinerile privitoare la suprafaţa de teren obiect al 
testamentului.  

Defunctul V. D. nu avea în proprietate decât 250 mp de teren şi construcţia, aşa cum 
permiteau reglementările în vigoare la aceea dată, aspect care rezultă şi din încheierea de 
dezbatere succesorală, şi nu 1929 mp cum incorect se susţine în cuprinsul recursului.  

In urma înţelegerii dintre fraţi casa şi apoi în baza Legii nr. 18/1991, unele terenuri 
au revenit defunctului V. P., iar alte terenuri celorlalţi doi fraţi. Chiar cuprinsul T.P. nr. 
28373/1317/1999 face referire la doua parcele, nr. 59, cu 706 mp de curte, din care 250 mp 
erau în folosinţa lui V. D. la data decesului şi parcela nr. 60, 1223 mp arabil, care în nici o 
situaţie nu putea face obiectul testamentului, deoarece nu se aflau în patrimoniul lui V. D. la 
data decesului. 

Nu se poate susţine incidenţa în speţă a dispoziţiilor art. 8 din Decretul-lege nr. 
42/1990, coroborate cu art. 23 din Legea nr. 18/1991, forma iniţială, pe de o parte pentru că 
acest text vizează o altă situaţie, aceea a membrilor cooperatori care au primit teren în 
folosinţă de la C.A.P. în grădinile din intravilan ale foştilor proprietari, ori în speţă terenul 
era cel avut în proprietate de familie şi anterior cooperativizării, iar pe de altă parte, acest 
teren, alături de grădină, a fost solicitat de către cel care folosea construcţie, V. P., în calitate 
de moştenitor a fostului proprietar, V. D., fiindu-i astfel reconstituit dreptul de proprietate 
conform legii. 

Chiar dacă prin absurd s-ar admite calitatea de moştenitoare a defunctei V. E. după 
V. D., atât timp cât aceasta nu a solicitat terenul agricol conform Legii nr. 18/1991, nu poate 
invoca o calitate de moştenitoare cu privire la terenurile ce exced suprafaţa de 250 mp. în 
fine, toate aceste susţineri ar putea fi primite doar dacă s-ar fi solicitat şi obţinut constatarea 
nulităţii T.P. nr. 28373/1317/1999. 

Recurenţii continuă să susţină, fără temei legal, că succesiunea după V. D. nu ar fi 
fost dezbătută deoarece pretins nu ar fi fost eliberat certificat de moştenitor.  
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Pe de o parte, înscrisurile depuse (încheierea nr. 3 din 04.10.2012 şi actele anexă) nu 
atestă nici într-un caz aspectul susţinut, singura constatare fiind aceea că nu se poate nici 
confirma şi nici infirma eliberarea certificatului de moştenitor datorită faptului că au trecut 
mai mult de 30 de ani de la finalizarea procedurii succesorale după V. D. iar dosarul 
succesoral a fost dat la topit. 

Conform dispoziţiilor art. 14 şi 21 din Decretul nr. 40/1953 (republicat în Buletinul 
Oficial nr. 25 din 07 decembrie 1960) după cel de al treilea termen al procedurii succesorale 
şi dacă au trecut mai mult de şase luni de la data deschiderii succesiunii, Notarul de stat 
stabileşte printr-o încheiere cine sunt moştenitorii acceptanţi, care este averea rămasă si 
suspendă procedura notarială. 

In speţă, încheierea din 31.03.1980 din dosarul succesoral nr. 1090/1979 este 
eliberată în baza art. 21 din Decret (pag. 1 al. 5 din încheiere) şi are ca efect tranşarea 
definitivă atât a calităţii de moştenitor cât şi a masei succesorale. Relevante sunt în acest 
sens dispoziţiile art. 21 al. 3, care precizează expres că moştenitorii pot cer oricând 
eliberarea certificatului de moştenitor în baza acestei încheieri, fără a mai fi nevoie de vreo 
dezbatere.  

Concluzia juridică este aceea că certificatul de moştenitor nu reprezintă decât o copie 
a constatărilor din încheiere eliberată părţilor cu titlu declarativ. 

Astfel susţinerile din cuprinsul apelului privind dezbaterea succesiunii după V. D. 
sunt contrare dispoziţiilor legale.  

Dacă notarul ar fi suspendat procedura fără a stabili calitatea de moştenitor şi 
compunerea masei succesorale trebuia să trimită părţile la instanţă.  

Conform art. 16 al. 2 din Decret, dacă în termen de două luni moştenitorii citaţi nu 
fac dovada că s-au adresat instanţei se aplică art. 21 al. 2, adică notarul stabileşte calitatea de 
moştenitor şi compunerea masei succesorale, prezumtivii moştenitori fiind decăzuţi din 
dreptul de a mai contesta cele cuprinse în încheierea notarială. în consecinţă în speţă atât V. 
P. cât şi V. E., ambii citaţi în procedură, cât şi ceilalţi doi fraţi, V. D. şi T.R. sunt decăzuţi 
din dreptul de a mai contesta încheierea din 30 martie 1980. 

În concluzie, compunerea masei succesorale după defuncta V. E. a fost corect 
stabilită de către instanţa de fond, conform probelor administrate în dosar. 

Nu în ultimul rând, în condiţiile în care recurenţii nu au calitatea de moştenitori ai 
defunctei V. E., nu au interesul de a pune în discuţie compunerea masei succesorale după 
defuncta V. E.. 

Prin motivul 2 de recurs s-a invocat o pretins greşită aplicare a dispoziţiilor art. 689 
C. civ. 1864. 

In realitate, prin argumentele invocate, nu se critică modul de aplicare al legii, 
deoarece Instanţa de apel a reţinut, conform textului legal, că acceptarea moştenirii poate fi 
şi tacită, dar, consecutiv, a reţinut faptul că nu a fost administrată nici o probă în acest sens.  

Astfel prin acest motiv se solicită, sub masca aplicării textului legal, reevaluarea 
probelor administrate şi a stării de fapt reţinute de către instanţa de apel, anume lipsa 
dovezilor de acceptare tacită a moştenirii, ceea ce atrage nulitatea recursului. 

In subsidiar, deşi în cauză s-a administrat un amplu probatoriu, iar în apel s-a 
reaudiat un martor la cererea reclamanţilor, în speţă nu s-a probat existenţa nici unui act 
neechivoc de acceptare a acestei moşteniri.  

Prin răspunsurile la interogatorii reclamanţii au arătat faptul că nu şi-au însuşit 
bunuri imobile din succesiune.  

Prin probele testimoniale s-a încercat, pro causa, acreditarea unei acceptări prin 
preluarea unor sume de bani, a unor obiecte de lenjerie şi a unui lănţişor de aur care, pretins, 
ar fi aparţinut defunctei V. E.. 
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Pe de o parte, preluarea unor astfel de bunuri (cu excepţia sumelor de bani) nu 
constituie acte neechivoce de acceptare a moştenirii. Ele intră în categoria amintirilor de 
familie (în sensul păstrării ca amintire a unei anumite cuverturi sau a unei anumite bijuterii), 
astfel încât eventuala lor preluare nu semnifică acceptarea moştenirii.  

Mai mult, în speţă, nici măcar nu s-a susţinut că bunurile ar fi fost preluate din masa 
moştenirii, în opoziţie cu ceilalţi moştenitori, ci că ar fi fost pretins primite de la V. P., 
existând astfel un echivoc suplimentar: bunurile, în măsura în care au fost cu adevărat 
transmise, au fost cadouri de la V. P. şi nu acte de preluare din moştenire (mai ales că toţi 
martorii afirmă că V. P. le-a oferit aceste bunuri şi nu că reclamanţii le-ar fi preluat ca 
proprietari-moştenitori). 

Pe de altă parte, probele testimonial administrate sunt necredibile.  
Atât martora P.D., cât şi martorul P.C.A., ştiu despre aceste bunuri din spusele 

reclamanţilor sau ale mamei acestora, motiv pentru care nu au relevanţă probatorie.  
Doar martorul C.C.V. pretinde că ar fi fost de faţă când s-ar fi predate bunurile, însă 

şi acesta a afirmat că au fost date de V. P. "cu titlu de amintire" de la bunica, adică au fost 
cadouri de la acesta. 

In plus, martorul se contrazice în cuprinsul declaraţiei, pentru că, deşi pretinde că i-ar 
fi dat un lănţişor care ar fi aparţinut defunctei, se recunoaşte că aceasta purta straie 
tradiţionale şi nu avea bijuterii.  

Declaraţia acestui martor nu poate fi coroborată cu nici o altă probă credibilă (se 
pretinde că a fost la V. P. doar cu reclamanţii, deşi pârâtul V. I. a locuit în permanenţă în 
imobil după decesul mamei), iar după ştiinţa pârâtului, defuncta V. E. nu a avut niciodată 
bijuterii, fiind o femeie simplă, aspect relevat de către toţi ceilalţi martori. 

În cuprinsul recursului se insistă îndelung asupra unei sume de bani primite de la V. 
P..  

Dincolo de aspectele deja relevate, şi de faptul că subsemnaţii nu avem cunoştinţă 
despre predarea acelei sume, nu rezultă de nicăieri că ar fi fost vorba de sume care ar fi 
aparţinut defunctei V. E..  

Dimpotrivă, în măsura în care predarea sumei ar fi reală, nu ar reprezenta decât un 
cadou al lui V. P., din banii săi, pentru nepoţi, aşa cum a mai făcut şi cu alte ocazii (în acest 
sens răspunsul la interogator al lui V. L.).  

Pentru a reprezenta un act neechivoc de acceptare a moştenirii, preluarea sumei de 
bani trebuie făcută în opoziţie cu ceilalţi moştenitori, pârâtul V. I., şi V. P., din care să 
rezulte explicit că reclamanţii înţeleg să preia suma pentru că li se cuvine, cu titlu de 
moştenire şi nu cum pretins arată martorii în speţă, primită de la V. P., prin voinţa acestuia, 
cu titlu de cadou.  

Invocarea calităţii de moştenitor nu poate rezulta decât dintr-o acţiune de preluare a 
bunului, şi nu de acceptare a unui cadou, aşa cum a motivat pe larg şi instanţa de apel.  

Pretinsa primire a sumei de bani nu a avut loc imediat după deces, şi nici în cadrul 
unei discuţii între moştenitori cu privire la moştenire, ci, dacă ea chiar a avut loc, a fost fără 
cunoştinţa celuilalt moştenitor, V. I., în opoziţie cu care ar trebui făcut actul de acceptare. 

In ceea ce priveşte litigiul de grăniţuire, în care reclamanţii au fost introduşi în 
calitate de potenţiali moştenitori ai defunctei V. E., nici acesta nu poate constitui act de 
acceptare a moştenirii.  

Reclamanţii au fost introduşi în cauză, nu au formulat ei acţiunea pentru a fi o 
manifestare de voinţă de acceptare tacită, iar raportat şi la obiectul dosarului, grăniţuire, nu 
poate fi reţinută însuşirea neechivocă a calităţii de proprietar, mai ales că mandatarul 
reclamanţilor pretinde că a acţionat şi ca mandatar a lui V. P. pentru recuperarea unor 
terenuri.  

 358 



Nu s-a probat în nici un fel faptul că introducerea în proces sau o eventual participare 
la cauză, ar fi avut Ioc înăuntrul termenului de acceptare de şase luni, dimpotrivă până la 
aceea dată neexistând nici un fel de manifestare de voinţă a acestora în cadrul dosarului 
invocat. 

În realitate, chiar mandatarul reclamanţilor a arătat indirect, cu prilejul cuvântului pe 
fond în faţa instanţei de fond, faptul că acceptarea succesiunii de către reclamanţi după 
defunct V. E. nu a avut loc deoarece au crezut că în familie se va discuta şi problema acestei 
moşteniri după decesul lui V. P., deşi nu a existat niciodată vreo discuţie în acest sens, 
aspect care rezultă limpede şi din răspunsul la interogator al reclamanţilor.  

Pentru toate aceste argumente, acceptarea moştenirii după V. E. de către reclamanţi 
nu a fost dovedită. 

Prin motivul 3 de recurs s-a invocat o pretins greşită aplicare a dispoziţiilor art.960 
al. 2 C. civ. 1864.  

În realitate, prin argumentele invocate, nu se critică modul de aplicare al legii, 
deoarece Instanţa de apel a reţinut, conform textului legal, că dolul nu se presupune, dar, 
consecutiv, a reţinut faptul că nu a fost administrată nici o probă care să răstoarne prezumţia 
legală de valabilitate a actelor.  

Astfel, prin acest motiv se solicită, sub masca aplicării textului legal, reevaluarea 
probelor administrate şi a stării de fapt reţinute de către instanţa de apel, anume lipsa 
dovezilor de viciere a consimţământului lui V. P., ceea ce atrage nulitatea recursului. 

In subsidiar, în cuprinsul recursului nu se arată, nici măcar la nivel de susţinere 
neprobată, în ce constă dolul pârâţilor.  

Referirea la pretinse infracţiuni sau neaplicarea normelor penale de către instanţa 
civilă acestea nu au legătură cu obiectul dosarului.  

Din lungul şir de elemente enumerate la pag. 8 a motivelor de recurs, majoritatea nu 
sunt acte personale ale pârâtului şi nu  îi pot fi imputabile, pretinsa îndepărtare vicleană a 
reclamantei O. este o susţinere absurdă (nu pot fi vinovaţi de boala copilului, martorii 
reclamanţilor arată că relaţiile au rămas bune în familie până la decesul Iui V. P.), iar 
izolarea lui V. P. este o susţinere absurdă în contextul în care se afirmă că ar fi durat cele 10 
zile după înmormântare şi contrazice răspunsurile la interogator ale reclamanţilor şi probele 
testimoniale administrate, care arată că accesul la defunct era permis oricui, atât membrii ai 
familiei (reclamanţii afirmă că s-au ocupat, direct sau indirect, de îngrijire), cât şi vecinilor 
(arată chiar martorul reclamanţilor V. I.).  

Tocmai pentru că dolul nu se presupune acesta nu poate fi dedus din context, sau din 
împrejurările în care contractul a fost încheiat. 

Din starea de fapt care rezultă din probele administrate în cuprinsul recursului se 
omit două aspecte esenţiale.  

Pe de o parte, voinţa lui V. P. de a încheia contractul de întreţinere a fost din nou 
manifestată, în faţa notarului, la aproape un an de la încheierea primului act (martie 2010, 
faţă de iulie 2009), şi tot în sensul de a lăsa cealaltă cotă din proprietatea bunului celor care 
îl întreţin, iar pe de altă parte, faptul că probatoriul testimonial administrat chiar de către 
reclamanţi se referă cu precădere (cu excepţia părţii cu înmormântarea) la momente 
anterioare sau ulterioare perioadei invocate.  

Astfel declaraţia martorului V. I. cu privire la îndepărtarea din imobil (fapt singular), 
s-a petrecut înainte de decesul lui V. E., iar pretinsa blocare a accesului (fapt dovedit 
nereal), se petrecea pretins în toamna aceluiaşi an, mult după luna iulie, când pretins ar fi 
fost săvârşit dolul. 

În realitate, aşa cum a reţinut instanţa de apel, (pag. 13-14 decizie), din întreg 
probatoriul administrat nu se pot reţine nici un fel de manopere dolozive imputabile 
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subsemnaţilor, iar simpla stare de tulburare pricinuită de decesul soţiei nu presupune lipsa 
unui consimţământ valabil. 

Conform art. 960 al. 2 din vechiul Cod civil, dolul nu se presupune, ci trebuie 
susţinut, concretizat şi dovedit.  

De asemenea, conform art. 960 al. 1 din vechiul Cod civil dolul presupune existenţa 
unor "mijloace viclene" prin care să fi fost alterat consimţământul celeilalte părţi cu privire 
la un element determinant.  

Nu pot constitui motive de dol, conform legii simple, speculaţii legate de starea 
sufletească a unei părţi contractante, sau pretinsul fapt că în familie s-ar fi ştiut că defuncţii 
ar fi dorit să împartă averea în mod egal. 

Pârâtul consideră relevante următoarele aspecte ce decurg din probatoriul 
administrat: 

Prin răspunsul la interogator reclamanţii pretind că ar fi vizitat des pe bunicul lor şi 
că s-ar fi ocupat de îngrijirea acestuia, iar pârâtul V. I. nu ar fi locuit în imobil.  

Aceste susţineri exclude logic posibilitatea vicierii consimţământului prin înstrăinare 
de familie, în condiţiile în care se susţine acordarea îngrijirii şi contactul permanent cu 
defunctul.  

Dincolo de contradicţiile dintre răspunsurile reclamanţilor şi propriile susţineri din 
acţiunile şi precizările depuse la dosar, nici măcar nu s-a pretins existenţa vreunei situaţii de 
împiedicare de a discuta sau a se îngriji de V. P. din partea pârâtului. 

Nici martorii audiaţi în cauză nu au putut releva nimic deosebit. Martorul V. I., 
propus de reclamanţi, susţine că îl vizita pe V. P. la două-trei zile, fapt care exclude izolarea 
defunctului.  

De asemenea, martorul Tomoş a arătat atât faptul că accesul era permis cât şi faptul 
că V. P. putea discuta cu vecinii şi trecătorii peste gard.  

Referirea la un singur eveniment izolat, faptul că V. I. a fost poftit să părăsească casa 
deoarece V. E. trebuia spălată şi pansată (sosise de la spital), nu poate justifica concluzia 
unei acţiuni de durată în timp, aşa cum reclamă prin natura sa captaţia şi sugestia.  

Insă acest eveniment relevă faptul că pârâta V. C. m-am ocupat de îngrijirea bătrânei 
pe timpul suferinţei. Nici susţinerea privitoare la blocarea accesului prin închiderea porţii nu 
a fost susţinută de probe, toţi martorii arătând faptul că poarta lăturalnică a fost în 
permanenţă deschisă. 

Prin acest ultim motiv de recurs, se susţine că instanţa de apel ar fi făcut în speţă o 
greşită aplicare a dispoziţiilor art. 841-842 C.civ., în ceea ce priveşte chestiunea litigioasă a 
efectelor reducţiunii liberalităţilor (mai precis a lipsei reducţiunii). Se invocă, incorect, 
interpretări date de doctrină efectelor exheredării, ignorându-se voit contextul procesual în 
care s-a pronunţat Instanţa de Apel. 

Pe de o parte, faptul că moştenitorul exheredat nu pierde titlul de moştenitor nu 
înseamnă, aşa cum se susţine în cuprinsul apelului, că instanţa ar fi trebuit să constate 
calitatea de moştenitor cu cotă 0% (logic imposibil), ci că aceşti moştenitori au calitatea de a 
solicita dezbaterea succesorală, nulitatea eventuală a testamentului, etc. 

Însă, în speţă, instanţa de fond şi cea de apel a soluţionat capătul de cerere privitor la 
calitatea de moştenitor şi cota care revine fiecărui moştenitor.  

În acest context, din perspectivă juridică, esenţial este efectul cererii de reducţiune a 
testamentului (omis voit a fi făcută în speţă), acela al ineficacităţii legatului (F. Deak, Tratat 
de drept succesoral, Ed. Actami, B.eşti, 1999, pag. 388). în lipsa unei astfel de cereri, 
deoarece reducţiunea nu poate opera de plin drept (F. Deak, op. cit., pag. 386), testamentul 
defunctului V. P. rămâne pe deplin eficace, ceea ce antrenează, ca şi consecinţă logico-
juridică, faptul că subsemnatul V. I. sunt unicul moştenitor al defunctului V. P., aşa cum 
prevăd testamentul pe deplin eficace. 
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Corect a analizat instanţa de apel faptul că, în lipsa unei cereri de reducţiune a 
liberalităţii, care trebuia formulată în acest cadru procesual, lipseşte interesul juridic al 
constatării calităţii de moştenitor, din punct de vedere practic unicul moştenitor fiind cel 
care culege moştenirea în baza testamentului pe deplin eficace. 

In cuprinsul recursului se preiau trunchiat şi se interpretează cu rea-credinţă 
considerentele instanţei de apel referitoare la "interpretarea în sens contrar", care evident se 
referea la o susţinere a reclamanţilor şi nu la textul legal.  

Aşa cum a reţinut instanţa de apel, dreptul la rezervă nu poate exista, în concret, iară 
ca în masa succesorală să existe drepturi asupra cărora să fie aplicată rezerva, în caz contrar 
rezerva fiind lipsită de obiect.  

Faptul că recurenţii au avut vocaţia la rezervă dar aceasta nu poate fi valorificată, din 
lipsă de obiect, face ca vocaţia să nu se concretizeze.  

Stabilirea calităţii de moştenitor se face, conform legii, în perspectiva preluării 
drepturilor şi obligaţiilor din masa succesorală, şi nu în vederea stabilirii unei vocaţii lipsite 
cu certitudine de obiect şi, astfel, de finalitate. 

Cât priveşte susţinerile legale de oportunitatea introducerii acţiunii în reducţiune, 
esenţiale s-au apreciat a fi următoarele aspecte:  

Prin probaţiunea administrată la ultimul termen de judecată s-a dovedit că 
testamentul a fost invocat de către V. I. în cadrul procedurii succesorale notariale la care au 
participat şi reclamanţii, procedură suspendată la 05.05.2011.   

Prin urmare, după data de 05.05.2014, orice cerere de reducţiune a acestui testament 
este prescrisă, o prescripţie de ordine publică care a început să curgă sub imperiul vechiului 
Cod civil. 

Recursul este nefondat. 
Cu privire la motivele de recurs prin care se critică în mod direct cele statuate de 

instanţa fondului.  
La termenul de judecată din data de 21.11.2014 Curtea, din oficiu, în temeiul art. 316 

C.pr.civ., rap. la art. 137 alin. 1 C.pr.civ., a invocat excepţia inadmisibilităţii motivelor de 
recurs prin care se critică în mod direct cele statuate de prima instanţă, excepţie care 
urmează să fie admisă, motivat pe următoarele considerente: 

Recurenţii au susţinut că soluţia instanţei de apel este nelegală, atât prin prisma 
propriilor reţineri ale Tribunalului, cât şi prin raportare la cele reţinute de Judecătoria Cluj-
Napoca, sens în care, în dezvoltarea motivelor de recurs, reclamanţii recurenţi au făcut 
trimiteri directe la cele statuate de Judecătoria Cluj-Napoca. 

Curtea constată că acele critici din recurs, îndreptate direct împotriva celor statuate 
de prima instanţă prin sentinţa fondului, au fost formulate de către recurenţi cu nesocotirea 
dispoziţiilor art. 282 alin. 1 şi art. 299 alin. 1 C.pr.civ., nefiind admisibilă criticarea direct în 
recurs – în situaţia în care hotărârea primei instanţe este susceptibilă de apel, iar hotărârea 
pronunţată în apel este susceptibilă apoi de recurs – a celor statuate prin sentinţa fondului. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Drept urmare, Curtea constată că acele critici din recursul reclamanţilor, prin care se 
critică direct cele statuate de instanţa de fond, ori se face trimitere directă la ce anume a 
hotărât sau reţinut prima instanţă, intră sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii, prin 
raportare la prevederile art. 282 alin. 1 C.pr.civ., ale art. 299 alin. 1 teza I C.pr.civ., 
coroborat cu principiul „non omisso medio”. 

Cu privire la motivele de recurs de netemeinicie. 
La termenul de judecată din data de 21.11.2014 Curtea, din oficiu, în temeiul art. 316 

C.pr.civ., raportat la art. 137 alin. 1 C.pr.civ., a invocat excepţia inadmisibilităţii motivelor 
de recurs care vizează netemeinicia deciziei atacate, excepţie care urmează să fie admisă, 
pentru următoarele considerente: 

Memoriul de recurs conţine nu doar motive de strictă nelegalitate, ci şi motive de 
netemeinicie, recurenţii făcând ample trimiteri la starea de fapt a cauzei şi la probele 
administrate în cauză, în dorinţa de a se proceda la o reevaluare a probaţiunii administrate, 
cu consecinţa directă a reanalizării stării de fapt, astfel încât să se ajungă la o altă stare de 
fapt decât cea reţinută în cauză de instanţa de apel. 

Curtea constată, însă, că aceste motive de recurs vizează netemeinicia deciziei 
recurate, iar nu nelegalitatea acesteia, intrând astfel sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii, 
întrucât, se circumscriu dispoziţiilor art. 304 pct. 10 şi 11 C.pr.civ., în prezent abrogate. 

Prin urmare, în ceea ce priveşte toate acele motive de recurs prin care se face 
trimitere la starea de fapt a cauzei, la probaţiunea administrată în cauză, Curtea constată că 
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acestea intră sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii, întrucât, se circumscriu unor critici de 
netemeinicie a deciziei recurate, iar nu unor critici de nelegalitate. 

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

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

În recurs pot fi analizate doar strict motivele de nelegalitate dintre cele expres şi 
limitativ prevăzute de art. 304 pct. 1-9 C.pr.civ. 

Pe cale de consecinţă, Curtea urmează să admită excepţia inadmisibilităţii parţiale a 
motivelor de recurs de netemeinicie. 

Cu privire la motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 C.pr.civ. 
Recurenţii au susţinut că hotărârea instanţei de apel este nelegală întrucât a fost greşit 

aplicată legea pentru toate aspectele litigioase analizate, şi anume: compunerea masei 
succesorale rămase de pe urma defunctei V. E.; exercitarea de către recurenţi a dreptului de 
opţiune succesorală după defuncta V. E. (acceptarea tacită a moştenirii); anularea pentru 
vicierea, prin dol, a consimţământului defunctului întreţinut/testator V. P., a contractului de 
întreţinere nr. 1270/31.07.2009 şi a testamentului autentic autentificat sub nr. 
1271/31.07.2009 de BNP Asociaţi D.M.C. şi M.C.; stabilirea calităţii de moştenitori 
rezervatari a reclamanţilor recurenţi după defunctul V. P.. 

În analizarea acestui motiv de recurs Curtea constată că se impun a fi avute în vedere 
limitele învestirii instanţei, astfel cum acestea au fost fixate prin cererea introductivă de 
instanţă, astfel cum aceasta a fost ulterior extinsă şi completată, precum şi prin cererea 
reconvenţională, după cum urmează:  

Prin cererea iniţială reclamanţi O.A.I., născută V., şi V. L.L., în contradictoriu cu 
pârâtul V. I., au solicitat instanţei: să constate că după defuncţii V. P., decedat la data de 
02.12.2010, şi V. E., decedată la data de 21.07.2009, moştenitori legali sunt reclamanţii, în 
calitate de nepoţi de fiu predecedat, şi pârâtul V. I., în calitate de fiu; să dispună ieşirea din 
indiviziune a moştenitorilor cu privire la bunurile rămase de pe urma defuncţilor (f. 3 dosar 
fond). 

Printr-o precizare de acţiune depusă la dosarul de fond pentru termenul din 
16.11.2011, reclamanţii au indicat valoarea masei succesorale ca fiind în sumă de 435.956 
lei (f. 39 dosar fond).  

Pentru termenul de judecată din data de 22.02.2012 reclamanţii şu-au extins acţiunea 
faţă de V. C. şi, totodată, şi-au completat acţiunea solicitând instanţei: să constate că 
imobilul situat în localitatea F., str. A. nr. 286, judeţul Cluj, înscris în CF nr. 50170 F., nr. 
top 2108/21/2, a fost dobândit de numiţi V. P. şi V. E. cu titlu de moştenire testamentară – 
legat cu titlu particular, în baza testamentului autentic nr. 739/29.01.1974; să dispună 
anularea contractului de întreţinere nr. 1270/31.07.2009, prin care V. P. a dat cu titlu de 
întreţinere pârâţilor V. I. şi C. nuda proprietate asupra cotei de 10/16 parte din acest imobil, 
pentru vicierea consimţământului întreţinutului prin dol; să constate nulitatea absolută a 
contractului de întreţinere nr. 877/17.03.2010, prin care V. P. a dat cu titlu de întreţinere 
pârâţilor dreptul de proprietate asupra cotei de  3/8 – a parte din imobilul situat în comuna F. 
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nr. 286, pentru cauză ilicită; să dispună anularea testamentului autentic nr. 1271/31.07.2009, 
prin care defunctul V. P. l-a desemnat legatar universal pe pârâtul V. I., pentru vicierea prin 
dol a consimţământului testatorului V. P. (f. 78, 95 dosar fond). 

La data de 19.06.2012 reclamanţii au depus la dosarul cauzei, pentru termenul de 
judecată din 20.06.2012, o nouă precizare de acţiune, prin care au indicat valoarea petitelor 
2, 3 şi 4 din completarea de acţiune depusă la dosar pentru termenul din 22.02.2012 (f. 32 
dosar fond). 

La termenul de judecată din data de 10.10.2012 reclamanţii au depus o nouă 
completare de acţiune la dosar, prin care au solicitat instanţei: să constate că în masa 
succesorală rămasă după defunctul V. D., decedat la data de 09.08.1975, cu ultimul 
domiciliu în F., str. A. nr. 262, este inclus imobilul casă şi teren situat în comuna F., str. A. 
nr. 262 (în prezent nr. 286); să constate că numiţii V. P. şi V. E. au calitate de moştenitori 
testamentari (legatari cu titlu particular) după defunctul V. D., decedat la data de 
09.08.1975, în baza testamentului autentificat sub nr. 739/29.01.1974, având ca obiect 
imobilul casă şi teren, situat în comuna F. str. A. nr. 262 (în prezent nr. 286) (f. 150 dosar 
fond). 

La termenul de judecată din data de 12.12.2012 Judecătoria Cluj-Napoca a dispus 
disjungerea completării de acţiune formulată de reclamanţi la data de 10.10.2010 şi 
înregistrarea acesteia sub un număr nou de dosar „la care s-a adăugat extinderea de acţiune 
şi întâmpinarea”, acestea fiind înregistrate sub nr. .../211/2013 pe rolul Judecătoriei Cluj-
Napoca, fiind soluţionat, prin sentinţa civilă nr. 12246/2013, în sensul respingerii acţiunii 
reclamanţilor pentru lipsa calităţii procesuale active a acestora.  

În acest dosar nr. .../211/2013 s-a reţinut faptul că imobilul cu privire la care 
reclamanţii au solicitat să fie inclus în masa succesorală după defunctul V. D., la data 
promovării cererii introductive de instanţă, se găsea în proprietatea pârâtului V. I., în temeiul 
celor două contracte de întreţinere încheiate în formă autentică, şi care au fost depuse şi la 
dosarul de fond. 

Prin cererea reconvenţională formulată la data de 11.11.2011, depusă la dosarul de 
fond pentru primul termen de judecată, din 16.11.2011, pârâtul V. I. a solicitat instanţei: să 
constate că după defuncta V. E., decedată la data de 21.07.2009, cu ultimul domiciliu în F., 
str. A. nr. 286, au calitatea de moştenitori numitul V. P., în calitate de soţ, în cotă de ¼ - a 
parte şi pârâtul V. I., în cotă de ¾ parte, în calitate de fiu, reclamanţii iniţiali fiind străini de 
succesiune prin neacceptare; să constate compunerea masei succesorale după V. E., ca fiind 
formată din bunurile menţionate în cererea reconvenţională; să constate că după defunctul 
V. P., decedat la data de 02.12.2010, cu ultimul domiciliu în F., str. A. nr. 286, are calitatea 
de moştenitor pârâtul V. I., în cotă de 1/1 parte, în calitate de fiu şi de legatar universal; să 
constate compunerea masei succesorale după defunctul V. P.; să dispună înscrierea în CF a 
dreptului de proprietate asupra imobilelor care îi revin pârâtului în urma succesiunilor. 

Cu privire la susţinerea recurenţilor referitoare la compunerea masei succesorale 
după V. E.. 

Recurenţii au susţinut că în masa succesorală după V. E. ar intra ½ - a parte din 
imobilul situat în comuna F., str. A. nr. 296, înscris în CF nr. 50170 F., motivat pe faptul că 
acest imobil ar fi fost dobândit în cadrul moştenirii testamentare după V. D., atât de către V. 
P., cât şi de către V. E., chiar dacă înscrierile din cartea funciară îl atestă ca proprietar doar 
pe V. P.. 

Curtea constată că aceste susţineri ale recurenţilor nu pot fi primite, pentru motivele 
ce urmează a fi expuse: 

Din starea de fapt reţinută în cauză de către instanţa de apel – stare de fapt care nu 
mai poate fi schimbată în recurs – rezultă faptul că după defunctul V. D. au acceptat 
succesiunea, în dosar succesoral nr. 1090/1974 a Notariatului de Stat Cluj, doar V. P. şi 

 364 



fraţii săi, V. D. şi T.R., în timp ce V. E. – deşi a fost citată în cadrul procedurii succesorale, 
datorită punerii în discuţie a testamentului lăsat de V. D. /, nu a înţeles să accepte moştenirea 
după acesta, aceste împrejurări fiind constatate prin încheierea succesorală din 31.03.1980 
(f. 107 dosar fond).  

Este adevărat că numitul V. D. a lăsat un testament în favoarea numitei V. E., 
autentificat sub nr. 739/1974 (f. 87 dosar fond), dar nu este mai puţin adevărat că pentru 
valorificarea calităţii de moştenitor testamentar era necesar, cu prioritate, ca V. E. să fi 
acceptat succesiunea după defunctul V. D., înăuntrul termenului legal de opţiunea 
succesorală de 6 luni, reglementat de art. 700 C.civ., termen care a început să curgă la data 
decesului lui V. D., 09.08.1975. Nu este suficient, aşa cum nefondat apreciază reclamanţii, 
să se facă doar dovada faptului că acest testament nu a fost revocat, ci este absolut necesar 
ca cel care se prevalează de calitatea sa de legatar, în baza testamentului autentificat sub nr. 
739/1974, să facă dovada că a acceptat în termen legal succesiunea după testatorul defunct 
V. D.. Or, în speţă, aşa cum rezulta din starea de fapt reţinută de tribunal, nu s-a făcut 
dovada ca V. E. a acceptat în termen legal moştenirea după defunctul V. D.. 

Este adevărat că potrivit art. 22 din Decretul nr. 40/1953, certificatul de moştenitor 
este cel care face dovada calităţii de moştenitor, dar nu este mai puţin adevărat că 
succesiunea după V. D. a fost dezbătută în dosarul succesoral 1090/1974, prin încheierea 
succesorală din 31.03.1980 atestându-se faptul că după V. D. moştenitori acceptanţi sunt 
doar V. P., împreună cu fraţii săi, V. D. şi T.R., în timp ce V. E. nu a făcut în niciun fel 
dovada că ar fi acceptat moştenirea după V. D. în termenul legal de opţiune succesorală 
prevăzut de art. 700 C.civ. 

Pe de altă parte, în timpul vieţii sale, V. E. nu a contestat încheierea notarială din 
31.03.1980 din dosar succesoral nr. 1090/1974, în condiţiile prescrise de Decretul nr. 
40/1953. 

Mai mult decât atât, aşa cum rezultă din înscrierile operate în CF 50170 F., provenite 
prin conversia de pe hârtie a CF nr. 4912 F., nr. top 2108/21/2, proprietarul imobilului a fost 
doar V. P. (f. 37, 38, 64-65 dosar fond). 

Este reală susţinerea recurenţilor, în sensul că potrivit art. 26 din Decretul-lege nr. 
115/1938, drepturile reale se dobândesc fără înscriere în cartea funciară, din cauză de 
moarte, adică prin succesiune, dar nu este mai puţin adevărat că pentru a se putea prevala de 
dispoziţiile art. 26 din acest act normativ, potenţialul moştenitor trebuie să facă dovada 
acceptării în termen a moştenirii după defunct, în speţă, nefiind făcută dovada că V. E. ar fi 
acceptat în termenul legal de opţiune succesorală moştenirea după V. D..  

De altfel, în timpul vieţii sale defuncta V. E. nu a înţeles să conteste cuprinsul cărţii 
funciare – în care întreg dreptul de proprietate asupra imobilului litigios era întabulat 
exclusiv în favoarea lui V. P. -, şi nici nu a înţeles să solicite rectificarea acestei întabulări 
din cartea funciară. 

De altfel, raportat la reglementarea în vigoare la data decesului lui V. D., 09.08.1975, 
este evident că defunctul V. D. nu putea deţine în proprietate decât 250 mp teren şi 
construcţia în litigiu. 

O dovadă în acest sens o constituie şi faptul că terenul în suprafaţă de 1929 mp, 
înscris în CF nr. 50170 F., a făcut obiectul Legii nr. 18/1991, singurul care a uzat de 
prevederile acestei legi, în privinţa acestui imobil, fiind defunctul V. P., în favoarea căruia a 
fost emis titlul de proprietate nr. 28373/1317/1999, în calitatea sa de moştenitor a lui V. D. 
(f. 34, 35, 63, 66 dosar fond). 

Pe de altă parte, prin sentinţa civilă nr. 10336/08.11.2001, pronunţată de Judecătoria 
Cluj-Napoca în dosar nr. 7954/2001, a fost admisă acţiunea formulată de reclamantul V. P., 
în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local F., pentru acţiune în constatare dobândire drept 
de proprietate, de către reclamant, în baza Legii nr. 18/1991, asupra terenului în suprafaţă de 
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1929 mp, cu consecinţa întabulării reclamantului în CF asupra acestui teren, cu titlu de lege 
şi partaj, ca bun propriu (f. 111 dosar fond). 

Nici această situaţie juridică nu a fost contestată niciodată de către V. E., astfel încât 
nu se poate reţine susţinerea recurenţilor în sensul că jumătate dina cest imobil i-ar fi 
aparţinut lui V. E. şi, pe cale de consecinţă, ar fi intrat în masa succesorală rămasă după 
această defunctă. 

În ceea ce priveşte susţinerea recurenţilor, în sensul că V. E. ar fi acceptat tacit 
moştenirea prin faptul că a locuit în imobilul obiect al legatului particular lăsat de V. D., atât 
anterior, cât şi ulterior decesului defunctului V. D., Curtea urmează să înlăture această 
susţinere, dat fiind caracterul echivoc al acestor acte de posesie şi folosinţă. 

În ceea ce prieşte moştenitorii acceptanţi ai succesiunii după V. E., aceştia, aşa cum 
s-a stabilit de către Tribunal, sunt pârâtul V. I. – care a acceptat în mod expres succesiunea 
prin declaraţia de acceptare autentificată sub nr. 55/12.01.2010 de BNP M.C. (f. 17 dosar 
fond) -, şi soţul supravieţuitor al acesteia, V. P., care a acceptat tacit moştenirea, prin 
folosinţa bunurilor succesorale. 

În ceea ce îi priveşte pe reclamanţii recurenţi, aceştia, aşa cum s-a reţinut ca stare de 
fapt în prezenta cauză,  nu au acceptat în mod expres succesiunea, printr-o declaraţie 
notarială autentică, dar nu au acceptat nici tacit această succesiune, având în vedere 
următoarele argumente în acest sens: 

În conformitate cu prevederile art. 700 alin. 1 C.civ., dreptul de a accepta 
succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni socotit de la data deschiderii succesiunii. 

Art. 689 C.civ. prevede că acceptarea succesiunii poate fi sau expresă sau tacită. Este 
expresă când se însuşeşte titlul sau calitatea de erede printr-un act autentic sau privat. Este 
tacită când eredele face un act pe care n-ar putea să-l facă decât în calitatea sa de erede şi 
care lasă a se presupune neapărat intenţia sa de acceptare. 

Aşa cum s-a arătat în doctrina de specialitate, acceptarea expresă a moştenirii este 
aceea care rezultă din faptul că succesibilul îşi însuşeşte titlul sau calitatea de erede printr-un 
înscris autentic sau printr-un înscris sub semnătură privată, condiţia esenţială pentru a fi în 
faţa unei acceptări exprese a moştenirii fiind aceea ca această acceptare să fie în mod 
necesar manifestată printr-un înscris (a se vedea în acest sens M. Eliescu – Transmisiunea şi 
Împărţeala Moştenirii în Dreptul R.S.R., Ed. Academiei R.S.R., B.eşti 1966, pag. 121 şi 
urm.). 

Acceptarea tacită este aceea care, fără a fi expresă, rezultă dintr-un act juridic pe care 
succesibilul nu-l putea face decât în calitatea sa de erede, act din care să rezulte neîndoielnic 
intenţia sa de acceptare a moştenirii. 

Cu alte cuvinte, actul succesibilului trebuie să implice cu puterea necesităţii intenţia 
de a accepta moştenirea.  

De îndată ce actul poate primi şi o altă interpretare, el nu va mai putea avea şi 
valoarea unei acceptări tacite a succesiunii (a se vedea în acest sens M. Eliescu – 
Transmisiunea şi Împărţeala Moştenirii în Dreptul R.S.R., Ed. Academiei R.S.R., B.eşti 
1966, pag. 122; Tribunalul Suprem, Col. Civ., Decizia nr. 2070/20.11.1956, în C.D. Vol. I 
nr. 141, pag. 345; Tribunalul Suprem, Col. Civ., Decizia nr. 768/09.05.1963, în J:N., 1964, 
nr. 10, pag. 116). 

Doctrina  a statuat, pornind de la hotărârile constante pronunţate în jurisprudenţă, că 
simpla înfăţişare la notariat a unui succesibil, care a fost citat, în urma cererii de eliberare a 
certificatului de moştenitor, introdusă de un alt succesibil, nu poate fi considerată ca o 
acceptare tacită a moştenirii (Tribunalul Popular Raional Câmpulung Moldovenesc, sentinţa 
civilă nr. 800/07.05.1955, în L.P., an I, 1955, nr. 8, pag. 941; M. Eliescu – Transmisiunea şi 
Împărţeala Moştenirii în Dreptul R.S.R., Ed. Academiei R.S.R., B.eşti 1966, pag. 122;). 
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Mai mult decât atât, fostul Tribunal Suprem a stabilit că opţiunea succesorală nu 
poate fi făcută decât direct de moştenitor sau de un mandatar împuternicit special în acest 
scop de către moştenitor, datorită caracterului personal al actului de opţiune succesorală 
(Tribunalul Suprem - Col. Civ., Decizia nr. 778/28.06.1962, în C.D. nr. 61, pag. 162-165). 

Care sunt actele care valorează acceptare tacită a moştenirii? 
În doctrină s-a arătat că pentru a stabili exact care anume acte valorează acceptare 

tacită a moştenirii, trebuie făcută distincţie între actele privitoare la un bun succesoral 
singular şi cele privitoare la întreaga moştenire, privită ca o universalitate. 

Actele de conservare sau de administrare provizorie cu privire la un bun succesoral, 
sau la întreaga moştenire, nu valorează acte de acceptare tacită a moştenirii şi nu constituie o 
acceptare tacită a moştenirii, date fiind dispoziţiile exprese în aceste sens ale art. 690 C.civ., 
text legal care prevede că actele curat conservatorii, de îngrijire şi de administraţie 
provizorie nu sunt acte de primire a moştenirii. 

Motivaţia pentru care Codul civil, în art. 690, stabileşte că acestea nu constituie o 
acceptare tacită a moştenirii este dată de faptul că astfel de acte de conservare sau de 
administrare au caracter urgent, ele profitând tuturor îndreptăţiţilor, fără a ataca fondul 
moştenirii, întrucât, prin natura lor, ele dau naştere prezumţiei că succesibilul le-a făcut 
numai ca un gestionar de afaceri, iar nu cu voinţa de a se comporta ca un proprietar. 

În exemplificarea actelor care, prin prisma art. 690 C.civ., nu valorează acceptare 
tacită a moştenirii, doctrina de specialitate a enumerat următoarele acte materiale, respectiv, 
juridice: îngroparea defunctului, preluarea cheilor imobilului; preluarea hârtiilor acestuia 
pentru a le feri de pierdere sau furt; reparaţii urgente făcute unor bunuri succesorale; cererea 
de punere a peceţilor, de facere a inventarului; înscrierea unei ipoteci; plata cu banii 
succesiunii a unei datorii urgente; întreruperea unei prescripţii, plata cheltuielilor de 
îngropare a defunctului (M. Eliescu – Transmisiunea şi Împărţeala Moştenirii în Dreptul 
R.S.R., Ed. Academiei R.S.R., B.eşti 1966, pag. 123-124). 

În acelaşi sens s-a pronunţat şi Tribunalul Regional Cluj, prin Decizia nr. 150/1957, 
în L.P., an III, 1957, nr. 4, pag. 504, statuând în sensul că, prin ea însăşi, simpla cerere de 
întocmire a unui inventar este un act de conservare, care nu poate valora acceptare tacită a 
moştenirii. 

Actele de administraţie care nu au un caracter urgent şi care angajează viitorul, 
respectiv, actele de folosinţă efectivă şi constantă a bunurilor succesorale, dar îndeosebi 
actele de dispoziţie, reprezintă acte de acceptare tacită a moştenirii, întrucât astfel de acte n-
ar putea fi săvârşite de către succesibili decât dacă acesta ar voi să accepte moştenirea, cu 
consecinţa comportării faţă de bunurile succesorale, ca un adevărat proprietar. 

Plata taxelor succesorale nu valorează act de acceptare a succesiunii, dat fiind că art. 
1092 alin. 2 C.civ. permite plata datoriei altuia, astfel încât un asemenea act va fi considerat 
ca urgent şi necesar a fi săvârşit pentru a se evita moştenitorului neajunsurile urmăririi 
bunurilor succesorale. 

Tot doctrina a fost aceea care a stabilit că în măsura în care acceptarea tacită a 
moştenirii rezultă dintr-un fapt material, sau, în cazul în care este vorba despre un act 
juridic, în măsura în care există un început de dovadă scrisă în sensul invocat de art. 1197 
C.civ., ori dacă este cazul să se aplice art. 1198 C.civ., faptul juridic – în înţelesul larg al 
acceptării tacite - va putea fi dovedit, potrivit dreptului comun, prin martori. 

Întreaga doctrină de specialitate, precum şi jurisprudenţa constantă şi îndelungată au 
statuat asupra faptului că plata cheltuielilor de înmormântare nu reprezintă un act de 
acceptare tacită a moştenirii, acestea fiind făcute de regulă din considerente umanitare, 
morale, şi reprezentând practic acţiuni de pietate (Curtea de Apel Cluj - Secţia Civilă, 
Decizia nr. 1017/R/11.04.2005, în Buletinul Jurisprudenţei 2005, Ed. Sfera, 2006, pag. 173 
şi urm.). 
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Plata cheltuielilor de înmormântare de către potenţialii succesibili ar valora act de 
acceptare tacită a moştenirii doar în situaţia în care ar fi fost dublată de cererea expresă, 
formulată de aceiaşi succesibili, prin care să se fi solicitat inventarierea moştenirii. 

Însă, doar plata cheltuielilor de înmormântare, singură, sau chiar însoţită de 
înhumarea defunctului în cavoul virtualilor succesibili cu vocaţie succesorală, nu poate fi 
considerată şi nu reprezintă un act de acceptare tacită a moştenirii. 

De asemenea, nu valorează acceptare tacită a moştenirii nici luarea unor lucruri 
personale ale defunctului, şi nici luarea unor bunuri considerate amintiri de familie, de către 
potenţialii succesibili ( ase vedea în acest sens Decizia Civilă nr. 849/1977 a Tribunalului 
Judeţean Timiş, în R.R.D. nr. 12/1977, pag. 49; Decizia Civilă nr. 507/1979 a Tribunalului 
Judeţean Satu Mare, în R.R.D. nr. 10/1989, pag. 59; Decizia Civilă nr. 830/27.06.1983 a 
Tribunalului Judeţean Suceava, în R.R.D. nr. 1/1984, pag. 59; Decizia Civilă nr. 
490/08.04.1970 a fostului Tribunal Suprem, în C.D. 1970, pag. 164-166, R.R.D. nr. 
10/1970, pag. 162; Decizia Civilă nr. 132/28.03.1974 a Tribunalului Judeţean Bistriţa 
Năsăud, în R.R.D. nr. 3/1975, pag. 60; Decizia Civilă nr. 110/17.04.1975 a Tribunalului 
Judeţean Tulcea, în R.R.D. nr. 11/1976, pag. 62; D. Macovei, Drept Civil – Succesiuni, Ed. 
Fundaţiei Chemarea Iaşi, pag. 150; Francisc Deak – Tratat de Drept Succesoral, Ed. Actami, 
B.eşti 1999, pag. 461 şi urm; Dan Chirică – Drept Civil, Succesiuni şi Testamente, Ed. 
Rosetti, 2003, pag. 397 şi urm.) 

În speţă, afirmativa acceptare tacită a moştenirii s-a încercat a fi dovedită prin 
martori, ansamblul probaţiunii testimoniale administrate – şi care a conturat , sub aspectul 
acestei problematici, starea de fapt a cauzei -, confirmând împrejurarea că reclamanţii nu au 
făcut acte de acceptare tacită a moştenirii după defuncta V. E.. 

Or, această stare de fapt stabilită în cauză de primele două instanţe, pe baza 
ansamblului probaţiunii testimoniale administrate în mod direct de către instanţa de fond, nu 
mai poate fi schimbată de către instanţa de recurs, spre un atare demers opunându-se tocmai 
abrogarea dispoziţiilor art. 304 pct. 10 şi 11 C.pr.civ. 

Având în vedere calitatea reclamanţilor, de nepoţi de fiu predecedat, aceştia, cel 
puţin teoretic, prin prisma art. 669, 665, C.civ., rap. la art. 650 C.civ., ar fi avut vocaţie 
succesorală legală la succesiunea defunctei V. E., cu condiţia să-şi fi manifestat dreptul de 
opţiune succesorală înăuntrul termenului legal de 6 luni, reglementat de art. 700 alin. 1 
C.civ. 

Cu alte cuvinte, reclamanţii s-ar fi putut prevala de vocaţia lor succesorală la 
succesiunea defunctei, respectiv, ar fi putut invoca cu succes calitatea lor de moştenitori ai 
acesteia doar dacă ar fi acceptat moştenirea după această defunctă fie expres, fie tacit, 
înăuntrul termenului legal de opţiune succesorală reglementat de art. 700 alin. 1 C.civ., 
adică în termen de 6 luni de la data decesului defunctei. 

Or, din starea de fapt reţinută de primele două instanţe – şi care nu mai poate fi 
schimbată în recurs, întrucât dispoziţiile art. 304 pct. 10 şi 11 C.proc.civ., care permiteau 
instanţei de recurs să verifice hotărârea recurată şi sub aspectul temeiniciei ori netemeiniciei 
sale, respectiv, să reaprecieze probele, să reanalizeze starea de fapt, ori chiar să schimbe 
starea de fapt în mod substanţial, ca urmare a unei alte reaprecieri a probaţiunii – rezultă cu 
evidenţă faptul că reclamanţii nu au acceptat, nici în mod expres, nici în mod tacit 
succesiunea după V. E.. 

Raportat, aşadar, la starea de fapt avută în vedere de primele două instanţe, se poate 
concluziona în sensul că reclamanţii nu au făcut acte de acceptare tacită a moştenirii după V. 
E. înăuntrul termenului de opţiune succesorală, din această perspectivă neputându-se reţine 
cu certitudine calitatea de moştenitor acceptant în persoana acestora. 

Pe cale de consecinţă, Curtea constată că, este nefondat motivul de recurs prin care 
se susţine că recurenţii ar fi acceptat în mod tacit succesiunea după defuncta V. E.. 
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Nu poate fi reţinută nici susţinerea recurenţilor în sensul că ar fi acceptat succesiunea 
după V. E. prin aceea că au înţeles să continue acţiunea din dosar .../211/2008 al 
Judecătoriei Cluj-Napoca, şi că prin această continuare a calităţii procesuale a defunctei ar fi 
acceptat moştenirea în condiţiile art. 689 teza a treia C.civ.  

Pe de o parte, în dosarul nr. .../211/2008, având ca obiect grăniţuire, reclamanţii din 
prezenta cauză au declarat că înţeleg să continue procesul început de V. E. doar la termenul 
de judecată din 08.06.2011 (f. 206), dată care este situată cu mult după împlinirea 
termenului legal de opţiune succesorală de 6 luni prevăzut de art. 700 C.civ., termen care se 
calculează de la data decesului lui V. E., 21.07.2009. 

Pe de altă parte, aşa cum s-a statuat în mod încetăţenit în doctrina de specialitate, 
simplul fapt al promovării sau al continuării unei acţiuni în justiţie nu poate fi considerat 
prin el însuşi act de acceptare tacită a moştenirii (a se vedea în acest sens Francisc Deak, 
Tratat de Drept Succesoral, Ed. Actami, B.eşti, 1999, pag. 466). 

De altfel, dispoziţiile art. 285 alin. 3 C.pr.civ. conferă un argument suplimentar în 
acest sens, precizând că „apelul nu constituie prin el însuşi un act de acceptare a moştenirii”. 

Pe cale de consecinţă, nu se poate reţine susţinerea reclamanţilor recurenţi în sensul 
că ar fi acceptat moştenirea după defuncta V. E.. 

Succesiunea după această defunctă este una legală – defuncta V. E. nefăcând în timp 
vieţii sale vreo dispoziţie testamentară -, ce se deferă potrivit regulilor moştenirii legale, 
calitatea de moştenitori ai acesteia revenindu-le soţului supravieţuitor, V. P., şi pârâtului V. 
I., în calitate de fiu, care a acceptat în mod expres moştenirea prin declaraţia autentificată 
sub nr. 55/12.01.2010, în termenul de opţiune succesorală prevăzut de art. 700 C.civ. 

Cu privire la motivul de recurs prin care se invocă dolul, prin raportare la aplicarea 
greşită a art. 960 alin. 2 C.civ. 

Recurenţii au susţinut că consimţământul defunctului V. P. a fost viciat prin dol, atât 
cu ocazia încheierii contractului de întreţinere autentificat sub nr. 1270/31.07.2009, cât şi cu 
ocazia redactării testamentului autentificat sub nr. 1271/31.07.2009. 

Potrivit art. 960 alin. 1 C.civ., dolul presupune „existenţa unor mijloace viclene” prin 
care să fi fost alterat consimţământul celeilalte părţi cu privire la un element determinant la 
încheierea contractului. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 960 alin. 2 C.civ., dolul nu se prezumă, el trebuie 
să fie dovedit mai presus de orice îndoială. 

Starea de fapt reţinută în cauză de instanţa de fond şi de instanţa de apel, pe baza 
depoziţiilor martorilor propuşi de reclamanţi, coroborate şi cu interogatoriul, relevă 
împrejurarea că în cauză nu pot fi reţinute astfel de manopere dolosive, stare emoţională 
profundă în care se găsea V. P. fiind generată de faptul că acesta şi-a pierdut soţia, el fiind 
vizibil afectat de decesul soţiei, cu care a trăit mai bine de 50 de ani din viaţă, însă această 
împrejurare nu este suficientă pentru a conduce la prezumţia că pârâtul este cel care ar fi 
viciat prin dol consimţământul defunctului la momentul încheierii contractului de 
întreţinere. 

Aceleaşi argumente sunt valabile şi în ceea ce priveşte inexistenţa dolului la 
momentul facerii testamentului autentificat sub nr. 1271/31.07.2009, cu precizarea că în 
privinţa testamentului dolul trebuia să îmbrace forma captaţiei şi sugestiei. 

Or, starea de fapt reţinută în cauză de primele două instanţe nu mai poate fi 
schimbată în instanţa de recurs, acesteia fiindu-i interzis, de actuala structură legală a 
recursului, să procedeze la o nouă reapreciere ori reanalizare a probelor administrate în 
cauză. 

Împrejurarea că s-a numit un curator pentru defunctul V. P., pentru a-i reprezenta 
interesele la încheierea contractului de întreţinere în formă autentică, prin Dispoziţia nr. 
799/15.07.2009 emisă de Primarul comunei F., fără să se fi făcut o cerere de desemnare unui 
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astfel de curator, în niciun caz nu este de natură să afecteze valabilitatea contractului de 
întreţinere şi a testamentului lăsat de defunctul V. P.,  câtă vreme, desemnarea unui astfel de 
reprezentant al autorităţii tutelare pentru a reprezenta interesele unei persoane vârstnice la 
încheierea unui contract de întreţinere în formă autentică, este impusă prin chiar Legea nr. 
17/2000. 

Susţinerea recurenţilor, în sensul că valabilitatea contractului de întreţinere 
autentificat sub nr. 1270/31.07.2009 şi a testamentului autentificat sub nr. 1271/31.07.2009 
ar fi afectate prin aceea că aceste contracte nu au fost autentificate la sediul biroului 
notarului public, urmează să fie înlăturată de către Curte prin raportare la dispoziţiile art. 82 
alin. 2 din Legea nr. 36/1995. 

Drept urmare, Curtea constată că aceste critici din recursul reclamanţilor sunt 
nefondate. 

Cu privire la greşita aplicare de către instanţa de apel a dispoziţiilor art. 841 – 842 
C.civ. 

Recurenţii au susţinut că Tribunalul Cluj a interpretat greşit dispoziţiile art. 841, 842 
C.civ., într-un sens care nu produce efecte juridice, ceea ce ar atrage nelegalitatea deciziei 
din apel. 

Este ştiut faptul că rezerva succesorală este acea parte din moştenire care, prin voinţa 
legii, se deferă unor moştenitori legali şi de care testatorul nu poate dispune cu titlu gratuit. 

Cu alte cuvinte, rezerva succesorală este o parte indisponibilă a moştenirii, care, în 
puterea legii, revine moştenitorilor rezervatari, şi de care testatorul nu poate dispune prin 
liberalităţi, rezerva descendenţilor fiind reglementată de art. 841 C.civ.  

Pentru valorificarea rezervei succesorale, în cazul în care defunctul a dispus de 
aceasta prin liberalităţi, moştenitorii rezervatari trebuie să uzeze de acţiunea în reducţiunea 
liberalităţilor excesive, şi prin care a fost încălcată rezerva succesorală. 

Prin reducţiunea liberalităţilor excesive se înţelege acea sancţiune civilă care se 
aplică în cazul în care liberalităţile făcute de defunct aduc atingere drepturilor moştenitorilor 
rezervatari, încălcându-le rezerva conferită de lege. 

Art. 848 C.civ. prevede că reducţiunea liberalităţilor excesive poate fi cerută de către 
moştenitorii rezervatari, succesorii rezervatarilor şi poate fi îndreptată împotriva donatarilor 
şi a legatarilor, putând fi invocată fie pe calea acţiunii în reducţiune, fie pe calea excepţiei în 
reducţiune. 

Excepţia în reducţiune poate fi invocată de moştenitorii rezervatari ori de cei 
îndreptăţiţi numai în cazul în care bunul care face obiectul liberalităţii nu a fost încă predat 
celui gratificat, această excepţie putând fi invocată în termenul general de prescripţie de 3 
ani, care începe să curgă de la data deschiderii succesiunii. 

Acţiunea în reducţiune va putea fi folosită de moştenitorii rezervatari în cazul în care 
bunurile care fac obiectul liberalităţilor au fost predate celor gratificaţi, fiind o acţiune cu 
caracter personal patrimonial, prescriptibilă în 3 ani, care încep să curgă de la data 
deschiderii succesiunii. 

Pentru a uza de acţiunea în reducţiunea liberalităţilor excesive, ori de excepţia în 
reducţiune moştenitorii rezervatari trebuie, pe de o parte, să facă dovada acceptării 
moştenirii după defunctul care a făcut liberalitatea excesivă, iar pe de altă parte, să solicite 
în mod expres instanţei această reducţiune a liberalităţilor excesive. 

Or, în speţă, reclamanţii recurenţi nu au învestit instanţa cu o acţiune prin care să 
solicite reducţiunea liberalităţilor excesive şi nici nu au invocat vreo excepţie în reducţiune 
cu privire la aşa zisă rezervă succesorală ce li s-ar fi cuvenit din masa succesorală lăsată de 
defunctul V. P.. 

Nu se impunea, în absenţa unei învestiri exprese în acest sens a instanţei de către 
reclamanţi, constatarea calităţii lor de moştenitori rezervatari după defunctul V. P., având în 
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vedere, pe de o parte, faptul că un astfel de petit nu a fost în mod expres formulat de către 
reclamanţi, iar pe de altă parte faptul că nu s-a uzat de calea unei acţiuni în reducţiune a 
liberalităţilor excesive, cu consecinţa punerii rezervei succesorale la dispoziţia 
moştenitorilor rezervatari. 

Nu se poate discuta, în actualul cadru procesual, dacă reclamanţii au sau nu interes în 
promovarea unei acţiuni în reducţiunea liberalităţilor excesive, câtă vreme în dosarul 
pendinte reclamanţii nu au învestit în mod expres instanţa cu o astfel de acţiune. 

Drept urmare, Curtea constată că şi aceste critici din recursul reclamanţilor sunt 
nefondate. 

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

În temeiul art. 274 C.pr.civ., reclamanţii recurenţi vor fi obligaţi să le plătească 
intimaţilor suma de 5.000 lei cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu 
avocaţial justificat prin chitanţa de plată nr. 357/07.08.2014, aferent contractului de asistenţă 
juridică nr. 26/07.08.2014 (f. 75, 24). 

 

Proprietate intelectuală încălcată. Restabilire  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1135  din 24 septembrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 257 din 19 februarie 2014, pronunţată de Tribunalul 

Maramureş, în dosar nr. …/100/2012 s-a  respins acţiunea civilă formulată de reclamantul 
R.A.P. în contradictoriu cu pârâta SC S. SRL. 

 A fost obligat reclamantul R.A.P. la plata către pârâta SC S. SRL suma de 3.000 lei 
cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut  următoarele: 
Reclamantul R.A.P. a avut calitatea de asociat la societatea pârâtă SC S. SRL fiind în 

acelaşi timp realizator de emisiuni TV în cadrul postului „T.M. TV”. 
Aşa cum rezultă din certificatul de înregistrare a mărcii nr. 111708 eliberat de OSIM, 

reclamantul are înregistrată începând cu data de 13.07.2010 marca „T.M.” cu imaginea 
grafică prezentată în certificat (fila 10-12 dosar), rezervarea acestei mărci fiind până la 
13.07.2020. 

Pe fondul unor neînţelegeri cu ceilalţi asociaţi, între reclamant şi pârâtă s-a realizat o 
întrevedere, fără a se ajunge la o conciliere. 

Prealabil întrevederii respective reclamantul a notificat societatea pârâtă ca din data 
de 14.07.2012 (dată arătată ca data încetării raporturilor de muncă al reclamantului cu 
societatea pârâtă) pârâta să nu mai folosească denumirea de „T.M. TV”.  

După încetarea raporturilor de muncă cu reclamantul societatea pârâta a solicitat 
CNA să încuviinţeze schimbarea denumirii postului TV din „T.M.” în „T.N.”. 

Aşa cum rezultă din adresa nr. 7413RF/10.07.2013 emisă de CNA (fila 47) 
societatea SC S. SRL cu nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J24/1040/2011 
din 25.11.2011, a obţinut la data de 14.12.2011 licenţa audiovizuală nr. TV-C 619 pentru 
serviciul de programe de televiziune „T.M.”; în şedinţă publică din data de 24.05.2012 s-a 
aprobat eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală, urmând ca în termen de 30 de zile să 
înceapă emisia postului „T.M.”; la data de 13.09.2012, s-a  aprobat, conform solicitării, 
schimbarea denumirii postului în „T.N.”, odată cu modificarea structurii serviciului de 
programe şi a acţionariatului. 

Din referatul întocmit de Serviciul Inspecţie din cadrul Direcţiei Control şi 
Digitalizare al CNA (fila 63) rezultă că postul de televiziune deţinut de SC S. SRL a afişat 
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pe tot parcursul programului sigla aprobată de CNA. Astfel, până în luna septembrie 2012 a 
purtat denumirea şi a afişat sigla „T.M.”, iar după aprobarea primită de la Consiliul Naţional 
al Audiovizualului, a schimbat denumirea şi sigla în „T.N.”. Cele 2 sigle nu au nimic în 
comun, ele fiind afişate pe toată durata programului. Din septembrie 2012 şi până la 
întreruperea emisiei din data de 7 octombrie 2013, postul a afişat doar sigla „T.N.”. 

Din împrejurările de mai sus a rezultat că în perioada 14.07.2012 (termenul din 
notificare) şi 13.09.2012 (data aprobării de către CNA a schimbării denumirii şi siglei) 
pârâta a emis sub denumirea de T.M. TV deşi reclamantul nu a fost de acord. 

Se pune problema culpei pârâtei pentru folosirea denumirii T.M. TV timp de 2 luni 
în condiţiile lipsei acordului reclamantului. În acest sens instanţa având în vedere că în 
respectiva perioadă pârâta a efectuat demersuri concrete pentru schimbarea denumirii şi că 
această schimbare nu se putea face fără încuviinţarea din partea CNA (aprobarea s-a făcut în 
13.09.2012), a  concluzionat că pârâta nu este în culpă. 

Totodată, instanţa a remarcat împrejurarea că de îndată ce schimbarea denumirii a 
fost aprobată de CNA (13.09.2012) pârâta a emis sub noua denumire: „T.N.”, până la 
încetarea emisiei postului, în octombrie 2013. 

Referitor la aspectul emisiei sub denumirea de „T.N.” şi la chestiunea asemănării 
dintre cele două denumiri (de natură a crea confuzie telespectatorilor în opinia 
reclamantului) instanţa a  luat act că prejudiciul reclamat de R.A.P. în cererea de chemare în 
judecată şi în concluziile pe fond, nu se referă la acest aspect ci doar la folosirea de către 
societatea pârâtă a denumirii „T.M.” fără acordul său. 

Din conţinutul cererii de chemare în judecată rezultă clar că reclamantul a solicitat 
repararea prejudiciului cauzat prin folosirea de către pârâtă fără drept a denumirii „T.M.” 
(cu privire la care s-a reţinut lipsa culpei pârâtei”) şi nu pentru utilizarea ulterioară a unei 
denumiri asemănătoare. 

În conformitatea cu dispoziţiile art. 37 din Legea 84/1998 republicată, în cazul 
încălcării drepturilor exclusive asupra mărcii, titularul acesteia pentru a obţine despăgubiri 
în condiţiile dreptului comun, care în cauza de faţă îl constituie art. 1349 Cod Civil. 

S-a dovedit în cauză însă că pârâta a început demersurile pentru schimbarea 
denumirii postului imediat după ce reclamantul a lipsit-o de acordul său la folosirea 
denumirii protejate însă schimbarea efectivă a denumirii nu s-a putut realiza decât după 
aprobarea din partea CNA, aprobare care a fost emisă la 13.09.2012. Nu s-a  putut reţine 
deci culpa societăţii pârâte pentru folosirea timp de două luni a vechii denumiri „T.M.”.  

În consecinţă, acţiunea a  fost respinsă conform dispozitivului şi în temeiul art. 274 
C.pr.civ. (1865) reclamantul a  fost obligat să plătească pârâtei suma de 3050 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocaţial dovedit cu chitanţele 7/20.01.2014, 
71/26.09.2013 şi 36/12.02.2013. 

Împotriva acestei sentinţe a  formulat recurs reclamantul,  solicitând  admiterea 
recursului, modificarea in tot a sentinţei recurate, în sensul admiterii acţiunii introductive de 
instanţă şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea recursului reclamantul a  invocat  următoarele: 
Hotărârea pronunţata este nelegală si netemeinică, fiind criticabilă prin prisma 

dispoziţiilor art. 304 pct 9 si art. 3041  Cod proc. civ.  (1865). 
Instanţa de fond a pronunţat o hotărâre cu aplicarea  greşită a legii, apreciind în mod 

eronat cu nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru a fi angajată răspunderea 
delictuală a paratei, respectiv art. 1349 si art. 1357 Cod civil 

În cuprinsul hotărârii, instanţa în mod corect a constatat că pârâta a utilizat 
denumirea "T.M.", înregistrată la OS1M ca marcă, fără acordul reclamantului, în calitate de 
titular al mărcii înregistrate, în perioada 14.07.2012-13.09.2012. 
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Cu toate acestea, în mod greşit a retinut instanţa că pârâta  nu este în culpă pentru 
folosirea timp de 2 luni a denumirii "T.M.", datorită împrejurării că, în ciuda demersurilor 
efectuate de pârâtă de a schimba denumirea sub care îşi desfăşura activitatea de emitere a 
programului de televiziune, schimbarea efectivă a denumirii nu s-a putut realiza decât după 
aprobarea din partea CNA, la dala de 13.09.2013. 

Cu toate că i s-a adus la cunoştinţă că  începând cu data de 14.07.2012 nu mai are 
acordul reclamantului pentru a utiliza denumirea si sigla "T.M.” sau altă denumire si siglă 
similară, pârâta a continuat să emită serviciul de programe sub această denumire până în  
13.09.2012, iar ulterior, sub o denumire similară - "T.N.", până în 7.10.2013. 

Vinovăţia pârâtei rezultă fără echivoc din acţiunile pe care aceasta le-a întreprins, 
prin simplul fapt că a continuat timp de 2 luni să îşi  desfăşoare activitatea de televiziune sub 
denumirea „T.M.", iar ulterior sub o denumire similara - T.N.",  pentru care exista un risc de 
confuzie în percepţia publicului, datorită faptului că este asemănătoare cu denumirea mărcii 
şi serviciile cărora li se aplica marca sunt identice. 

Demersurile pe care le-a efectuat pentru schimbarea denumirii şi necesitatea unei 
aprobări de la CNA nu pot avea efecte exoneratoare, în condiţiile în care pârâta nu a 
întrerupt emisia de îndată ce i-a fost notificat refuzul titularului dreptului de autor asupra 
denumirii de a utiliza acea denumire, ci a continuat emisia, cu încălcarea dreptului exclusiv 
al reclamantului asupra mărcii. 

Lipsa vinovăţiei s-ar fi putut reţine numai în ipoteza  în care  pârâta  ar fi întrerupt 
emisia de îndată, iar numai după ce ar fi obţinut aprobarea CNA privind schimbarea 
denumirii, ar fi emis sub o denumire care să nu fie  similară. 

Pârâta nu a fost în măsură să prezinte instanţei de fond răspunsul din partea OSIM in 
legătura cu demersurile pe care le-a întreprins în vederea înregistrării mărcii T.N.". 

 Motivul pentru care nu a putut fi înregistrată ca marcă denumirea „T.N." îl poate 
constitui similitudinea care există între cele două denumiri, cu atât mai mult cu cât vizează 
aceleaşi servicii. 

Prin atitudinea manifestată,  este de necontestat că pârâta a încălcat dreptul de 
proprietate intelectuală asupra  mărcii T.M.",  conferit reclamantului de  dispoziţiile  art. 36 
din Legea nr.  84/1998. 

In cauză sunt incidente dispoziţiile art. 1349 Cod civil, întrucât pârâta a încălcat 
îndatorirea de a respecta regulile de conduită pe care legea le impune şi a adus atingere 
drepturilor de proprietate intelectuală ale reclamamntului, fiind răspunzătoare de prejudiciul 
cauzat. 

In dezvoltarea principiului răspunderii civile delictuale, dispoziţiile art. 1357 Cod 
civil impun întrunirea unor condiţii pentru antrenarea răspunderii, din analiza textului legal 
desprinzându-se amatoarele: existenta unui prejudiciu, a unei fapte ilicite, a unui raport de 
cauzalitate între faptă şi prejudiciu şi a vinovăţiei autorului faptei. 

Cu privire la existenţa prejudiciului moral, este de  necontestat  că prin utilizarea în 
mod  neautorizat a denumirii „T.M.”, în perioada 14.07.2012 – 13.09.2012, precum şi prin 
utilizarea denumirii T.N.", fiind similară mărcii înregistrate, în perioada 13.09.2012-
7.10.2013, pârâta a cauzat  reclamantului un prejudiciu moral. 

In legătura cu dovedirea prejudiciului moral, reclamantul invocă poziţia practicii 
judiciare, potrivit căreia singura concluzie în acord cu practica CEDO, care a făcut o serie de 
aprecieri notabile în ceea ce priveşte proba prejudiciului moral, este în sensul că proba faptei 
ilicite este suficientă, urmând ca prejudiciul şi raportul de cauzalitate să fie prezumate, 
instanţele urmând să deducă producerea prejudiciului moral din simpla existenţă a faptei 
ilicite, de natură să producă un asemenea prejudiciu, soluţia fiind determinată de caracterul 
subiectiv intern al prejudiciului moral, proba sa directă fiind practic imposibilă. 
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In ceea ce priveşte existenta unei fapte  ilicite, însăşi instanţa de fond a constatat că 
pârâta a utilizat in perioada 14.07.2012-13.09.2012 marca "T.M.”, fără acordul titularului 
mărcii, ceea ce contravine dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998, care conferă titularului 
un drept exclusiv asupra mărcii. 

Totodată, fapta ilicită a pârâtei a constat si în utilizarea în perioada 13.09.2012-
7.10.2013 a unei denumiri care încalcă dreptul de proprietate intelectuala a pârâtului - 
''T.N." -  prin crearea unei confuzii în percepţia publicului asupra titularului mărcii. 

Asupra dovedirii existentei faptei ilicite,  reclamantul a arătat  că aspectele susţinute 
în acţiune în acest sens au fost confirmate prin adresa depusă la dosarul cauzei din partea 
CNA, precum şi prin depoziţia martorului B.I., audiat  în cauză, profesor universitar 
specialist în comunicare, în opinia căruia, în rândul telespectatorilor s-a putut crea o 
confuzie între cele două denumiri. 

Referitor la existenta unui raport de cauzalitate intre fapta ilicită şi prejudiciu, 
reclamantul a arătat  în speţă acesta rezulta „ex re''. 

Privitor la existenta vinovăţiei, reclamantul arată că aceasta îmbracă  forma intenţiei, 
potrivit clasificării cuprinse în art. 16 Cod civil, întrucât pârâta a prevăzut rezultatul faptei 
sale şi fie că a urmărit producerea lui, prin intermediul faptei, fie că, deşi nu 1-a urmărit, a 
acceptat posibilitatea producerii acestui rezultat, fiind răspunzătoare de acel prejudiciu. 

Răspunderea civila delictuală se angajează si pentru cea mai uşoară culpă, iar la 
aprecierea vinovăţiei, instanţa trebuia să ia în considerare si împrejurarea că pârâta a 
acţionat în calitate de profesionist în exerciţiul unei întreprinderi. 

Hotărârea pronunţată de instanţa de fond este şi netemeinică, prin prisma faptului că 
în mod eronat instanţa apreciat că rezultă clar din conţinutul cererii de chemare în judecată 
că reclamantul a solicitat repararea prejudiciului cauzat prin folosirea de către pârâtă fără 
drept a denumirii „T.M." şi nu pentru utilizarea ulterioară a unei denumiri asemănătoare. 

Chiar din modul in care a formulat petitele acţiunii, reclamantul a arătat că 
prejudiciul moral a rezultat din utilizarea de către pârâtă a unor denumiri şi sigle care încalcă 
drepturile conferite de Legea nr. 84/1998.  

În primul rând este vorba de utilizarea denumirii „T.M.", precum si de utilizarea unei 
denumiri similare, care de asemenea  încalcă  dreptul conferit de art. 36. 

 Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate, curtea  constată că 
acesta este fondat în parte, urmând a fi admis în următoarele  limite şi  pentru următoarele 
considerente: 

Primul aspect care se  impune a fi analizat este cel referitor  la împrejurarea dacă în 
mod  corect a statuat  prima   instanţă în sensul că limitele  investirii sale au vizat exclusiv 
analizarea încălcării dreptului de   proprietate  intelectuală al reclamantului asupra denumirii 
şi siglei „T.M.”, începând cu data de  14.07.2012 sau  aceste  limite includeau şi analizarea 
faptei ilicite a  pârâtei constând  în utilizarea în perioada 13.09.2012 – 7.10.2013 a  
denumirii „T.N.”, utilizare care  încalcă dreptul de proprietate al reclamantului, prin crearea  
unei confuzii în percepţia publicului asupra  titularului mărcii. 

Curtea  constată că sub acest aspect statuările primei instanţe  sunt  corecte. 
La data de  1.10.2012 reclamantul a  investit   instanţa cu o acţiune având ca obiect 

constatarea  că începând cu data de  14.07.2012 pârâta  a  utilizat în mod  neautorizat 
denumirea şi sigla „T.M.”, încălcând  dreptul de proprietate intelectuală al reclamantului 
asupra  mărcii înregistrate, obligarea  pârâtei la încetarea utilizării denumirii şi siglei care  
încalcă dreptul de autor, sub  sancţiunea plăţii daunelor cominatorii de 300 Euro/zi, 
obligarea  pârâtei la  plata daunelor morale în cuantum de  18.000 Euro  şi obligarea  pârâtei 
la publicarea în presa  locală, în două publicaţii cotidiene a dispozitivului hotărârii 
judecătoreşti. 
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În tot  conţinutul acţiunii introductive de   instanţă, reclamantul a expus starea de 
fapt, referindu-se  exclusiv  la  utilizarea de  către  pârâtă, în cadrul programului de 
televiziune a  denumirii şi siglei „T.M.”, fără a avea acordul titularului certificatului de  
înregistrare a  mărcii. 

Nicăieri în conţinutul acţiunii reclamantul nu face referire la utilizarea de  către  
pârâtă a denumirii şi siglei „T.N.”, sau la  faptul că aceasta ar încălca dreptul său de   
proprietate intelectuală, întrucât  prin asemănarea  cu denumirea şi sigla  „T.M.” ar crea  o 
confuzie în percepţia publicului asupra titularului mărcii. 

Aşadar, instanţa  fiind  investită exclusiv  cu petitele  vizând încălcarea dreptului de 
proprietate intelectuală a reclamantului prin fapta  pârâtei de  utilizare a denumirii şi siglei 
„T.M.”, fără acordul reclamantului, în mod corect  s-a  pronunţat în aceste  limite în 
conformitate cu  dispoziţiile  art. 129 alin. 6  Cod proc. civ.  

Pe fondul cauzei,  curtea  constată că prima  instanţă a  făcut  o greşită aplicare a 
dispoziţiilor art. 37  din Legea nr. 84/1998, coroborat cu art. 1349 C. civil, întrucât, în opinia 
instanţei de recurs, fapta  pârâtei de a  utiliza  în perioada 14.07.2012 – 13.09.2012 a 
denumirii şi siglei „T.M.”, fără acordul reclamantului, titular al acesteia, constituie o 
încălcare a dreptului de proprietate intelectuală al reclamantului. 

În acest sens, reclamantul este titularul certificatului de  înregistrare a  mărcii nr. 
111708, emis de  OSIM, în baza  căruia deţine  începând  cu data de 13.07.2010, cu durată 
de protecţie de 10 ani, marca combinată denumire şi siglă „T.M.”, reproducerea mărcii fiind 
inserată în conţinutul certificatului (f. 10-11 dosar fond). 

Odată cu încetarea contractului de  muncă încheiat  între reclamant  şi pârâtă, cel 
dintâi a  notificat-o pe cea din urmă că începând cu data de 14.07.2012 nu mai are  dreptul 
de a  utiliza denumirea şi sigla „T.M.” (f.7 dosar fond). 

Prin urmare, reclamantul în calitate de titular al mărcii a  notificat  pârâta că 
începând cu 14.07.2012 îi interzice acesteia să utilizeze marca sa. 

Pârâta nu s-a  conformat notificării din actele dosarului – adrese de la SC RCS & 
RDS SA şi  CNA (f. 37, 47 dosar  fond), rezultând  că în perioada 14.07.2012-13.09.2012 a  
continuat  să emită programe TV sub denumirea „T.M. TV”. 

Dreptul exclusiv asupra mărcii, dobândit prin înregistrare,  conferă titularului său 
atribuitele de posesie, folosinţă şi dispoziţie asupra obiectului material al acestuia, care, în 
speţă, îl reprezintă denumirea şi sigla „T.M.”, atribuite reclamantului. 

În virtutea acestor atribute, titularul poate să folosească şi să dispună de dreptul său 
exclusiv asupra mărcii, în deplină libertate, singurele  limitări fiind  cele legale. 

Interzicând  în mod explicit  pârâtei utilizarea denumirii şi siglei „T.M.”, începând cu 
14.07.2012, reclamantul şi-a exercitat atributul de dispoziţie  asupra mărcii, iar fapta  pârâtei 
de a  continua  utilizarea în perioada 14.07.2012 – 13.09.2012, în pofida interdicţiei 
titularului dreptului, constituie o faptă ilicită, având ca urmare încălcarea dreptului de 
proprietate intelectuală a titularului mărcii. 

În consecinţă, în baza art. 312 alin. 1  Cod proc. civ., coroborat  cu art. 36 şi urm. din 
Legea nr.  84/1998, art. 1349 Cod civil, curtea va admite  în parte recursul reclamantului şi 
va  modifica  sentinţa, în sensul admiterii în parte a acţiunii în sensul constatării că începând  
cu data de  14.07.2012, pârâta a  utilizat  în mod neautorizat denumirea şi sigla "T.M.", 
respectiv în perioada 14.07.2012 - 13.09.2012. 

Prin acţiunea promovată, reclamantul a  solicitat obligarea  pârâtei la plata de daune  
morale în cuantum de  18.000 euro şi la  publicarea dispozitivului hotărârii judecătoreşti în 
două publicaţii cotidiene. 

Daunele morale sunt consecinţe de natură nepatrimonială cauzate persoanei prin 
fapte ilicite culpabile, constând în atingerile aduse personalităţii sale fizice, psihice şi 
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sociale, prin lezarea unui drept sau interes nepatrimonial a căror reparare urmează regulile 
răspunderii civile delictuale dacă fapta ilicită s-a produs în afara unui cadru contractual. 

În ceea ce priveşte proba prejudiciului moral, curtea consideră că proba faptei ilicite 
este suficientă, urmând ca prejudiciul şi raportul de cauzalitate să fie prezumate, instanţele 
deducând în mod frecvent producerea prejudiciului moral din simpla existenţă a faptei 
ilicite, de natură să determine un asemenea prejudiciu, soluţia fiind determinată de 
caracterul subiectiv, intern al prejudiciului moral, proba sa directă fiind practic imposibilă. 

Este evident  că în speţă fapta culpabilă a  pârâtei descrisă anterior a provocat o 
daună morală reclamantului, aducându-i acestuia o atingere  pe planul personalităţii sale 
socio-profesionale: continuând să emită emisiunea  TV sub denumirea şi sigla "T.M.", 
ulterior  datei de  14.07.2012, pârâta a creat o confuzie în rândurile auditorului emisiunii, 
care, continuând să urmărească postul, a avut reprezentarea  că este aceeaşi emisiune pe care 
a urmărit-o până la data de 13.07.2012, deşi realitatea era  că  emisiunea nu mai era aceeaşi, 
cel puţin în ceea ce priveşte persoana realizatorului, care era reclamantul până la data de  
6.07.2012 (data demisiei), iar, în plus, începând cu 14.07.2012 devenea incidentă interdicţia 
reclamantului adresată pârâtei de a  continua utilizarea denumirii şi ţiglei. 

În plus, confuzia a fost  accentuată de faptul că în perioada  iulie  2012 – 13.09.2012, 
una  şi aceeaşi emisiune - "T.M." – a  fost difuzată concomitent, atât pe postul de televiziune 
emis de  pârâtă, cât  şi de postul de televiziune „A.”, cea din urmă în realizarea  
reclamantului, titular al mărcii denumire  şi siglă "T.M." (f. 65 dosar fond). 

Producându-i aşadar  un prejudiciu moral reclamantului, constând  în lezarea 
prestigiului său socio-profesional, pârâta poate fi obligată la plata daunelor  morale.  

În ceea ce priveşte cuantumul posibilelor despăgubiri morale acordate, nici sistemul 
legislativ românesc şi nici normele comunitare nu prevăd un mod concret care să repare pe 
deplin daunele morale, iar acest principiu, al reparării integrale a unui eventual prejudiciu, 
nu poate avea decât un caracter estimativ, fapt explicabil în raport de natura neeconomică a 
respectivelor daune, imposibil de a fi echivalate bănesc.  

Evaluarea daunelor morale este subiectivă, dar criteriile care au stat la  
baza cuantumului despăgubirilor sunt obiective. 
Curtea împărtăşeşte criteriul general evocat de instanţa europeană în jurisprudenţa sa, 

potrivit căruia despăgubirile trebuie să prezinte un raport rezonabil de proporţionalitate cu 
atingerea adusă reputaţiei, având în vedere, totodată, gradul de lezare a valorilor sociale 
ocrotite, intensitatea şi gravitatea atingerii adusă acestora. În plus, în speţa dată, un criteriu 
obiectiv îl constituie durata de timp în care reclamantului i s-a adus atingere reputaţiei socio-
profesionale, respectiv  două luni. 

În raport de aceste  criterii obiective – lezarea  reputaţiei profesionale a reclamantului 
pe o perioadă de  două luni – curtea apreciază că suma de  1000 lei este rezonabilă şi 
suficientă cu titlu de  daune  morale pentru repararea prejudiciului suferit de  reclamant. 

Instanţele civile investite cu  analizarea cauzei care constituie izvorul acordării 
daunelor morale au stabilit că modalitatea de reparare a prejudiciului este una mixtă, 
concretizată atât în despăgubiri băneşti, cât şi sub forma publicării hotărârii judecătoreşti de 
sancţionare a pârâtului, ca modalitate de reparaţie nepatrimonială a daunei suferite. 

În speţă, curtea apreciază că pe  lângă daunele morale acordate, obligarea  pârâtei la  
publicarea dispozitivului hotărârii constituie o modalitate suplimentară şi eficientă de 
reparare a prejudiciului moral cauzat reclamantului, astfel încât în temeiul art. 16 alin. 1 din 
OUG nr. 100/2005, va  admite acţiunea reclamantului şi sub aspectul cererii de  obligare a  
pârâtei la publicarea dispozitivului prezentei hotărâri într-un număr al ziarului "Graiul 
Maramureşului", precum şi într-un număr al ziarului "Glasul Maramureşului", până la data 
de 1 decembrie 2014. 
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În ceea ce priveşte obligarea  pârâtei la încetarea  utilizării  denumirii şi siglei care  
încalcă  dreptul de autor  la reclamantului şi aplicarea  sancţiunii  plăţii unor  daune  
cominatorii de  300 euro/zi, curtea va respinge aceste cereri, având  în vedere că, aşa cum a 
rezultat din probaţiunea administrată în faţa  primei instanţe, pârâta a  încetat  utilizarea 
siglei şi denumirii „T.M.” la  data de 13.09.2012, când s-a aprobat schimbarea denumirii 
postului în „T.N.”, odată cu modificarea structurii serviciului de  programe şi a 
acţionariatului. 

În temeiul art. 274 alin. 1  Cod proc. civ., va obliga  intimata SC „S.” SRL Baia 
Mare să plătească recurentului suma de 58,95 lei, cheltuieli de judecată în fond şi recurs, 
reprezentând taxă judiciară de timbru (f. 21 dosar fond, f. 14 dosar recurs). 

 

Reconstituire vechime în muncă. Persoană care pretinde că a lucrat în CAP. 
Nedovedirea susţinerilor 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1273 din 23 octombrie 2014  
Prin  sentinţa civilă nr. 1035 din 7 noiembrie 2013 pronunţată de Judecătoria 

Dragomireşti a fost admisă  excepţia lipsei calităţii procesuale pasive şi excepţia lipsei 
capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtei Casa Locală de Pensii Sighetu Marmaţiei şi, în 
consecinţă,a fost respinsă acţiunea formulată de reclamantul M.I. împotriva acestei pârâte ca 
fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă şi fără capacitate de 
folosinţă. 

A fost respinsă acţiunea civilă formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâţii 
Casa Judeţeană de Pensii Maramureş şi Primăria comunei Şieu, prin primar, Primăria 
comunei Rozavlea. 

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut următoarele:   
Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Casa Judeţeană de Pensii 

Maramureş a fost respinsă, prima instanţă apreciind că aceasta are calitate procesuală pasivă 
în cauză cel puţin pentru a-i fi sentinţa opozabilă, având în vedere că această pârâta o va 
pune în executare. 

 Potrivit art. 160 din Legea nr.19/2000, anterior abrogării prin art. 169 lit. a) din 
Legea nr. 263/2010 „vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la 
intrarea în vigoare a prezentei legi constituie stagiu de cotizare. Constituie stagiu de cotizare 
şi perioadele în care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, o persoană s-a aflat în una 
dintre situaţiile prevăzute la art. 38, sau a beneficiat de prevederile Decretului-lege nr. 
118/1990, republicat, cu modificările ulterioare. 

 Constituie stagiu de cotizare şi timpul util la pensie realizat de agricultori, în 
condiţiile reglementate de Legea nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări 
sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cel realizat 
anterior apariţiei acestei legi.  

          Persoanele cărora, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu li s-a 
calculat timpul util în baza Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările ulterioare, vor 
putea solicita caselor teritoriale de pensii stabilirea timpului util.  

         Dovada vechimii în muncă, a timpului util la pensie pentru agricultori şi a 
duratei de asigurare, realizată până la intrarea în vigoare a prezentei legi, se face cu carnetul 
de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege, pe baza cărora se 
poate stabili că s-a achitat contribuţia de asigurări sociale. 

  Certificarea stagiului de cotizare, realizat anterior intrării în vigoare a 
prezentei legi, se realizează de către CNPAS prin casele teritoriale de pensii, pe măsura 
preluării datelor din actele doveditoare prevăzute la alin. (5).  
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          Sunt scutite de orice fel de taxe şi comisioane cererile făcute în scris privitoare 
la orice acte prevăzute de lege pentru a face dovada vechimii în muncă, a timpului util la 
pensie pentru agricultori şi a stagiului de cotizare, necesare în vederea stabilirii sau 
completării dosarului de pensionare”. 

Apoi, conform art. 14 din Decretul 92/1976 în cazul în care se dovedeşte  cu acte că 
arhivele au fost distruse, se va putea reconstitui activitatea  care s-a efectuat, în condiţiile  
prevăzute de decret.  

 Prin Decizia  nr. 223  din 11 iulie 2002 a Curţii Constituţionale  s-a admis excepţia 
de  neconstituţionalitate a  art. 14 din Decretul 92/1976 şi s-a reţinut că acest text este  
neconstituţional  în măsura în care anumite categorii de persoane sunt excluse de la 
posibilitatea  reconstituirii vechimii în muncă. 

 Faţă de prevederile evocate, precum şi de cele ale Legii  nr. 236/2010 şi de situaţia 
de fapt dedusă judecăţii, prima instanţă a apreciat că activitatea prestată  poate fi dovedită cu 
înscrisuri si alte mijloace de proba (martori, expertiza), câtă vreme se probează  că  în 
arhivele  fostului CAP Şieu nu se mai află acte doveditore pentru a fi eliberate celui care la 
solicită, indiferent de motiv.  

 Potrivit  art. 6 din Legea nr.27/1976 publicată în M.O. nr.119/1976, nivelul 
retribuţiei de bază în  unităţile agricole  poate fi stabilit diferenţiat  pe activităţi potrivit  
hotărârii  adunării generale, iar potrivit  art. 11 din  acelaşi act normativ, Consiliul de 
conducere al C.A.P. repartizează pe fiecare formaţie, brigadă  şi sector  forţa de muncă 
necesară realizării producţiei. În consecinţă, anual se stabilea de adunarea C.A.P.  numărul 
de norme ce trebuiau  îndeplinite de  membrii cooperatori. 

 Coroborând  dispoziţile art. 159 din Legea  236/2010, art. 6 din Legea  27/1976 cu 
ceea ce se reţine  în raportul de expertiză, prima instanţă a observat că  acesta nu se 
coroborează cu toate probele din dosar.  

Prin adeverinţa de la registrul agricol se consemnează că reclamantul a fost membru 
cooperator, însă din copia registrului agricol, la ocupaţia principală  se reţine că a avut 
gospodărie individuală. 

Martorii au arătat că acesta a fost angajat la *Maramureşeana* în localitatea Sighetu 
Marmaţiei,  situată la  50 Km  de localitatea  Şieu , de aceea este greu de crezut că a avut 
timp să îndeplinească şi norme la CAP. Dacă ar fi făcut acest lucru ar fi fost evidenţiat în 
R.A. de la primărie, unde se trecea la fiecare gospodărie dacă membrii ei erau şi membri 
CAP sau era o gospodărie de tip individual. 

 Chiar dacă martorii au arătat că a lucrat uneori la CAP, aceştia nu au avut cunoştinţă 
dacă acesta a fost sau nu remunerat de către CAP, ci au considerat în mod subiectiv că 
munca a putut fi luată în considerare la îndeplinirea normelor.  

În ce priveşte  perioada în care  reclamantul  ar fi prestat activitate ce este 
determinantă în stabilirea timpului util  si calculul pensiei, prima instanţă a reţinut că în anul 
1992 s-a întocmit o situaţie cu timpul  util pentru foştii membrii cooperatori din cadrul 
C.A.P Şieu. Pe tabel nu figurează şi reclamantul. Reiese că acesta având o altă ocupaţie nu a 
prestat activitate la CAP şi nu şi-a îndeplinit normele stabilite de Adunarea Generală. 

Din înscrisurile cauzei rezultă că reclamantul nu are depus dosar de pensie la Casa 
Locală de Pensii şi nici nu figurează în situaţia cu timp util la pensie a membrilor fostei CAP 
Şieu. 

Prima instanţă a apreciat că declaraţiile martorilor sunt destul de generale, de 
subiective şi nu se coroborează nici cu actele de la dosarul cauzei, motiv pentru care le-a 
înlăturat.  

Prin decizia civilă nr.  174/24.04.2014  a Tribunalului Maramureş  a fost respins  
apelul declarat de reclamantul  M.I., împotriva sentinţei civile nr.1035 din 07.11.2013 
pronunţată de Judecătoria Dragomireşti, ca nefondat. 
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Pentru a pronunţa această deciziei, tribunalul a reţinut  următoarele: 
Prin cererea formulată reclamantul a solicitat reconstituirea vechimii în muncă 

pentru activitatea depusă în cadrul C.A.P. Şieu în perioada 1974-1989 cu excepţia perioadei 
octombrie 1976 - ianuarie 1978 când a fost încorporat, învederând că arhiva CAP –ului a ars 
în totalitate.  

În cadrul unităţilor agricole desfăşurau activitate, în principal, două categorii de 
personal: membrii cooperatori  şi  persoanele încadrate cu contract de muncă, reclamantul 
susţinând că a prestat activitate în calitate de membru cooperator, fiind încadrat în muncă la 
unitatea „Maramureşana” Sighet.  

În cazul membrilor cooperatori, fondurile necesare plăţii pensiilor erau constituite 
distinct, vechimea în muncă calculându-se, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 80/1992, 
din totalul anilor în care membrul cooperator a realizat volumul de munca aprobat de 
adunarea generală. După data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, noţiunea de vechime în 
muncă a fost înlocuită cu cea de timp util. Aşa cum corect a reţinut prima instanţă, timpul 
util se stabileşte în ani prin raportarea volumului de muncă exprimat în norme, însumat pe 
întreaga perioadă în care persoana asigurată a lucrat în fosta cooperativă agricolă de 
producţie, la cel mai mic volum anual de norme stabilit de adunarea generală in perioada 
respectivă.  

Ca atare, calculul timpului util se efectua doar în cazul membrilor cooperatori pentru 
care fostele adunări generale stabileau volumul de muncă anual exprimat în norme 
(diferenţiate pentru fiecare sector-vegetal, zootehnic, horticol, etc.) Acest volum de muncă 
trebuia efectiv realizat, în funcţie de acesta efectuându-se retribuirea cooperatorilor şi 
stabilirea drepturilor de pensie.  

Potrivit prevederilor Decretului nr. 535/1966, ale Legii nr.4/1977 şi  ale Legii nr. 
80/1992 vechimea în muncă şi, respectiv, timpul util se calcula pentru normele efectiv 
lucrate, nu şi pentru cele atribuite.  

Dacă o persoană a fost membru cooperator, aceasta perioadă trebuie confirmată 
printr-o adeverinţa eliberată de primăria din localitatea unde a existat C.A.P.-ul, din care să 
rezulte trei elemente: 

-anii în care persoana respectivă a fost membru cooperator; 
-normele planificate de adunarea generală pentru anii respectivi; 
-normele realizate de persoana căreia i-a fost eliberata adeverinţa. 
În lipsa unei asemenea adeverinţe, reclamantului îi revine sarcina de a dovedi  aceste 

elemente. 
Prin adeverinţa nr. 1432/22.05.2013 Primăria comunei Şieu a precizat că arhivele 

C.A.P. Şieu au fost distruse în totalitate prin ardere la evenimentele din decembrie 1989, 
însă intimata Casa Judeţeană de Pensii Maramureş a infirmat această susţinere atât prin 
întâmpinare, cât şi prin adresa nr. 130066/10.10.2013(f.68) învederând în schimb că 
reclamantul M.I. nu figurează în situaţia timpului util la pensie a membrilor fostei 
Cooperative Agricole de Producţie Şieu.   

Potrivit art. 17 al. 3 din Legea 263/2010 constituie stagiu de cotizare şi timpul util la 
pensie realizat de agricultori, în condiţiile reglementate de legislaţia privind pensiile şi alte 
drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, anterioară datei de 1 aprilie 2001. 

Aşadar, pentru stabilirea timpului util la pensie realizat de agricultori, adică 
vechimea  în muncă pentru activitatea depusă în cadrul C.A.P. , trebuie avută în vedere 
legislaţia privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, anterioară 
datei de 1 aprilie 2001. 

Potrivit art. 32 al. 2 şi 3 din Legea 80/1992 republicată privind pensiile şi alte 
drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor timpul util se stabileşte în ani prin raportarea 
volumului de muncă exprimat în norme, însumat pe întreaga perioadă în care persoana 

 379 



asigurată a lucrat în fosta cooperativă agricolă de producţie, la cel mai mic volum anual de 
norme stabilit de adunarea generală în perioada respectivă, timpul util stabilit în condiţiile 
alin. (2) neputând depăşi numărul de ani în care volumul de muncă a fost prestat. 

Aceleaşi dispoziţii legale au fost preluate şi după abrogarea Legii 80/1992 prin 
Legea 19/2000, care conferea, prin art. 160 al. 4,  posibilitatea persoanelor cărora până la 
data intrării în vigoare a legii nu li s-a calculat timpul util în baza Legii nr. 80/1992, 
republicată, cu modificările ulterioare, să solicite caselor teritoriale de pensii, în termen de 
un an de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, stabilirea timpului 
util. 

Ordinul 340/2001 emis în scopul aplicării prevederilor Legii 19/2000, stabilea în art. 
39 al. 2 că timpul util la pensie realizat de către agricultori se exprimă în ani şi se determină 
prin raportarea volumului total de muncă, exprimat în numărul de norme realizate în 
întreaga perioadă în care asiguratul a lucrat în fosta unitate agricolă cooperatistă, la cel mai 
mic număr de norme planificat a se realiza anual, din perioada respectivă, stabilit de 
adunarea generală a cooperatorilor.  

În speţă, apelantul nu a dovedit nici că arhivele fostului CAP au ars, împrejurarea 
care justifica prezentul demers judiciar pentru reconstituirea timpului util la pensie,  dar nu a 
putut proba nici perioada în care a lucrat la CAP Şieu, numărul de norme pe care l-a realizat 
şi nici măcar cel mai mic volum anual de norme stabilit de adunarea generală în perioada 
respectivă. 

În mod corect a înlăturat prima instanţă depoziţiile martorilor audiaţi care au afirmat 
că apelantul a muncit la CAP Şieu şi şi-a îndeplinit normele stabilite de adunarea generală, 
căci acestea nu conţin date concrete despre activitatea prestată de apelant, ci, mai degrabă, 
supoziţii ale acestora bazate pe premise generale de genul „şi-a îndeplinit normele… în 
fiecare an, pentru că în fiecare an a deţinut lor ajutător în locul denumit Lişti şi… dacă nu le-
ar fi îndeplinit , acest loc i s–ar fi luat”. 

 În registrul agricol din 1986 s-a menţionat că apelantul are 12 clase şi, la acel 
moment avea ocupaţia de frezor la UPSA Sighet, or, aşa cum a reţinut şi prima instanţă, este 
greu de crezut că apelantul era elev şi  totuşi muncea la CAP Şieu şi îndeplinea şi toate 
normele CAP, respectiv era salariat al unei unităţi socialiste şi, după programul de lucru, îşi 
realiza normele CAP.    

Raportul de expertiză contabilă efectuat în cauză este neconcludent, căci nu s-a 
fundamentat pe documente contabile pentru interpretarea cărora erau necesare cunoştinţele 
de strictă specialitate ale expertului contabil, ci pe înscrisurile doveditoare ataşate de 
reclamantul apelant cererii de chemare în judecată a căror forţă probantă a fost apreciată de 
instanţa de judecată. 

Faţă de aceste considerente, constatând că apelantul nu a dovedit care a fost volumul 
de muncă pe care l-a realizat în anii în care a pretins că a fost membru cooperator şi nici 
normele planificate de adunarea generală pentru anii respectivi, fiind imposibilă stabilirea 
timpului util la pensie, Tribunalul a  păstrat hotărârea atacată şi, în baza art. 480 al. 1 Cod 
procedură civilă, a respins apelul reclamantului M.I.  ca neîntemeiat. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs  reclamantul, solicitând modificarea 
deciziei atacate  în sensul admiterii apelului, schimbarea sentinţei în sensul admiterii 
acţiunii. 

În motivarea recursului, decizia  tribunalului a fost  criticată pentru nelegalitate  şi 
netemeinicie, arătându-se că prin actele depuse  la dosar, a făcut  dovada volumului de  
muncă pe care  l-a  realizat  în anii în care a pretins că a fost  membru cooperator, realizarea 
normelor planificate de adunarea generală pentru anii respectivi, astfel că este  îndreptăţit la 
reconstituirea vechimii în muncă pentru activitatea depusă în cadrul C.A.P. Şieu în perioada  
1974-1989. 
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Prin întâmpinarea depusă, intimata Casa  Judeţeană de  pensii Maramureş a invocat, 
în principal, excepţia  inadmisibilităţii recursului, apoi excepţia nulităţii recursului, iar  în 
cazul în care instanţa va trece  peste aceste excepţii, a  solicitat respingerea recursului ca  
nefondat. 

În ce priveşte excepţia  inadmisibilităţii, intimata a arătat  că decizia  atacată nu se  
încadrează în  dispoziţiile  art. 483 alin. 1  Noul Cod de Procedură Civilă pentru ca recursul 
să fie  admisibil. 

În ce priveşte  nulitatea recursului,  intimata a invocat  faptul că motivele  invocate 
de recurent  nu se  încadrează în motivele de casare  prevăzute de art. 488 raportat la  art. 
489 alin. 2  Noul Cod de Procedură Civilă. 

În ce priveşte fondul cauzei, intimata a susţinut aceleaşi motive  invocate  în 
întâmpinarea depusă la  fondul cauzei. 

În baza dispoziţiilor art. 248 Noul Cod de Procedură Civilă instanţa  se va pronunţa  
mai întâi asupra excepţiilor de procedă, precum şi asupra celor de fond, care  fac  inutilă, în 
tot sau în parte administrarea de  probe  or, după caz, cercetarea  în fond a  cauzei. 

În baza acestor  dispoziţii, examinând excepţia  inadmisibilităţii recursului invocată 
prin întâmpinare, curtea reţine  următoarele: 

Prin acţiunea  promovată, reclamantul a  solicitat  să se  constate că  prestat activitate  
în cadrul C.A.P. Şieu în perioada  1974-1989, perioadă ce  constituie  timp util la pensie. 

Potrivit  dispoziţiilor art. 483 alin. 1  Noul Cod de Procedură Civilă, „hotărârile date 
în apel, cele date  potrivit  legii, fără drept de apel, precum şi alte  hotărâri în cazurile expres  
prevăzute de lege  sunt supuse recursului”, iar  potrivit  alin. 2  din acelaşi text, nu sunt  
supuse recursului hotărârile  pronunţate  în conflicte de muncă şi asigurări sociale,  etc. 

Faţă de cele  reţinute  curtea apreciază că recursul declarat împotriva  deciziei civile 
nr. 174 din 24.04.2014 a  Tribunalului Maramureş este  inadmisibil, hotărârea atacată cu 
apel neîncadrându-se  în  dispoziţiile  art. 483 alin. 1  din Noul Cod de Procedură Civilă. 

 

Cadru didactic. Acţiune în obligarea unităţii de învăţământ şi a consiliului local 
la plata premiului anual, egal cu media salariilor de bază sau a indemnizaţiilor de 

încadrare. Respingere  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1172 din 25 noiembrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 948 din 27.06.2014 pronunţată de Tribunalul Maramureş în 

dosarul nr. .../100/2013, s-a luat act de renunţarea la judecata cererii cu privire la membrul 
de sindicat M.A.. 

A fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâtul 
Consiliul Local Baia Mare. 

A fost respinsă acţiunea civilă formulată de reclamanta Sindicatul Liber din În-
văţământ Maramureş în contradictoriu cu pârâţii Colegiul Naţional „G.” Baia Mare, Liceul 
Teoretic „N.” Baia Mare, Şcoala Gimnazială „G.” Baia Mare, Liceul cu Program Sportiv - 
Club Sportiv Şcolar Baia Mare, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „S.” Baia Mare, Liceul 
Teoretic „E.” Baia Mare, Şcoala Gimnazială „O.” Baia Mare, Şcoala Gimnazială Copalnic 
Mănăştur, Liceul de Artă Baia Mare, Colegiul Tehnic „A.” Baia Mare, Consiliul Local Baia 
Mare şi Primarul municipiului Baia Mare, Consiliul Local Copalnic Mănăştur şi Primarul 
comunei Copalnic Mănăştur, ca nefondată. 

A fost respinsă cererea de chemare în garanţie formulată de pârâtul Consiliul Local 
Baia Mare împotriva Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj. 

Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâtul Consiliul Local Baia 
Mare a fost respinsă în temeiul dispoziţiilor art. 1 din H.G. nr. 538/2001,  art. 167 alin. 3 din 
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Legea nr. 84/1995, art. 104 alin. 1 şi 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. 1 alin. 
1, 4 şi 6 din  H.G. nr. 1274 din 21.12.2011, art. 19 din Legea nr. 273/2006, art. 4 din O.G. 
nr. 22/2002 şi art. 36 alin. 4 şi art. 63 alin. 5 lit. c din Legea nr. 215/200.    

Membrii de sindicat reprezentaţi de reclamant fac parte din rândul personalului plătit 
din fonduri publice care în anul 2010 şi-au desfăşurat activitatea în cadrul unităţii de 
învăţământ chemată în judecată. 

Potrivit art. 25 din Legea-cadru nr. 330/2009, pentru activitatea desfăşurată, 
personalul beneficiază de un premiu anual egal cu media salariilor de bază sau a 
indemnizaţiilor de încadrare realizate în anul pentru care se face premierea.  

Aceste dispoziţii legale au fost abrogate expres prin art. 39 lit. w din Legea nr. 
284/2010, lege care a intrat în vigoare de la data de 01.01.2011, cu excepţia art. 34 şi 35 care 
au intrat în vigoare la 3 zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României. 

Salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2011 a fost reglementată 
prin Legea nr. 285/2010, aplicabilă din 01.01.2011, act normativ care la art. 8 a prevăzut că 
sumele corespunzătoare premiului anual pentru anul 2010 nu se mai acordă începând cu 
luna ianuarie 2011, acestea fiind avute în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce se 
acordă în anul 2011 personalului din sectorul bugetar, potrivit prevederilor acestei legi.  

Aşadar, printr-o dispoziţie legală expresă, legiuitorul a înţeles să nu mai acorde 
premiul anual pentru anul 2010, stabilind totodată şi destinaţia sumelor corespunzătoare 
acestui premiu. 

Din interpretarea gramaticală a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/ 2010 rezultă că 
legiuitorul a eşalonat plata acestor sume, iar creşterile salariilor din sectorul bugetar au 
inclus şi suma unică, aferentă premiului anual solicitat prin cererea de chemare în judecată. 

Conformitatea acestor dispoziţii legale cu normele din Legea fundamentală şi Primul 
Protocol adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului referitoare la principiul 
neretroactivităţii legii şi protecţia dreptului de proprietate privată a fost constatată de Curtea 
Constituţională. 

Nici raportarea la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului nu este de 
natură să conducă la o altă concluzie, întrucât măsura legislativă, de plată eşalonată a 
premiului aferent anului 2010, prin includerea sumelor corespunzătoare în majorările 
salariale acordate personalului din sectorul bugetar potrivit dispoziţiilor art. 1 şi art. 8 din 
Legea nr. 285/2010 nu afectează dreptul reclamantei în substanţa sa, iar măsurile luate au 
fost destinate menţinerii echilibrului între cheltuielile şi veniturile publice, urmărind un scop 
de utilitate publică. 

Chemată să se pronunţe asupra problemei de drept obiect al prezentei cauze instanţa 
supremă, în cadrul recursului în interesul legii, prin decizia nr. 21 din 18.11.2013, 
obligatorie pentru instanţe, a statuat că în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 din 
Legea nr. 285/2010 premiul pentru anul 2010, prevăzut de art. 25 din Legea-cadru nr. 
330/2009 a fost inclus în majorările salariale stabilite pentru anul 2011, potrivit dispoziţiilor 
art. 1 din Legea nr. 285/ 2010, nemaiputând fi acordat în forma supusă vechii reglementări. 

În baza considerentelor exprimate, tribunalul a reţinut că premiul pentru anul 2010, 
prevăzut de art. 25 din Legea-cadrul nr. 330/2009 nu poate fi acordat pe cale judecătorească, 
sumele aferente acestuia fiind incluse în majorările salariale stabilite pentru anul 2011, 
potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 285/ 2010, astfel încât nu se poate pune problema 
încălcării vreunui drept ocrotit de reglementările naţionale şi europene, motiv pentru care 
acţiunea formulată s-a impus a fi respinsă ca neîntemeiată. 

În ce priveşte cererea de chemare în garanţie instanţa a reţinut că aceasta se impune a 
fi respinsă în principiu raportat la dezlegările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din decizia 
nr. 10/2011 din perspectiva cărora trebuie privite şi prevederile art. XI alin. 5 din OUG nr. 
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92/2012 coroborat cu art. 5 alin. 3 lit. b şi art. 52 din Legea nr. 5/2013, cu art. 2 alin. 2 din 
HG nr. 1274/2011 invocate în fundamentarea cererii. 

În baza art. 55 alin. 2 din Legea nr. 304/2004, republicată, s-a solicitat votul 
consultativ al asistenţilor judiciari, care au exprimat aceeaşi opinie. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel reclamantul Sindicatul Liber din În-
văţământ Maramureş şi pârâtul Consiliul Local Baia Mare. 

 Prin apelul declarat de reclamantul Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş, în 
numele membrilor de sindicat, solicitând modificarea în  totalitate a sentinţei atacate, în 
sensul admiterii acţiunii. 

În motivare, reclamantul precizează că, Contractul Colectiv de Muncă Unic la 
Nivelul ISJMM 2008-2009 ce constituie temeiul pretenţiilor, a fost negociat şi a intrat în 
vigoare anterior adoptării Legii nr. 329/2009, astfel că acestuia nu i se aplică actul normativ 
arătat. 

Apreciază că legislaţia în vigoare în anul 2010 permite acordarea primei de vacanţă 
prevăzută de Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul ISJMM 2008-2009, sens în care 
invocă art. 43 alin. 2 din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice care dispune că „prevederile din actele normative referitoare la detaşare, 
delegare şi mutare, acordarea concediilor, a primei de vacantă, la cheltuielile de transport, 
cheltuielile cu cazarea şi locuinţa rămân în vigoare". Conform art. 148 alin. 1 din Legea nr. 
62/2011 „Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi". 

De asemenea, potrivit art. 10 din O.U.G. nr. 1/2010 privind unele măsuri de 
reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor 
acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar „în conformitate cu prevederile art. 30 
din Legea-cadru nr. 330/2009, la stabilirea salariilor personalului bugetar începând cu 1 
ianuarie 2010 nu vor fi luate în considerare drepturi salariale stabilite prin contractele şi 
acordurile colective şi contracte individuale de muncă încheiate cu nerespectarea 
dispoziţiilor legale în vigoare la data încheierii lor sau prin acte administrative emise cu 
încălcarea normelor în vigoare la data emiterii lor şi care exced prevederilor Legii-cadru nr. 
330/2009".  

Precizează reclamantul că, Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul ISJMM 
2008-2009 a fost încheiat cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data înregistrării 
lui, respectiv 11.11.2008 astfel că prevederile lui trebuie luate în calcul la stabilirea 
drepturilor angajaţilor din învăţământ. 

Pârâtul Consiliul Local al municipiului Baia Mare a formulat totodată apel provocat 
în eventualitatea admiterii apelului declarat de  reclamantul Sindicatul Liber din 
Învăţământ Maramureş, solicitând obligarea chematului în garanţie la alocarea fondurilor 
necesare plăţii fondurilor necesare plăţii drepturilor salariale.  

Chematul în garanţie intimat Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca a depus  întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea apelului ca nefondat, invocând Decizia nr. 19/2011 pronunţată în soluţionarea 
unui recurs în interesul legii de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.  

Nu au fost administrate probe noi. 
Apelurile sunt nefondate. 
La data la care premiul anual pe anul 2010 ar fi fost scadent, conform art.25 alin.4 

din Legea nr.330/2009, respectiv în luna ianuarie 2011, erau aplicabile dispoziţiile art.8 din 
Legea nr.285/2010, potrivit cărora, sumele corespunzătoare premiului anual pentru anul 
2010 nu se mai acordă începând cu luna ianuarie 2011, acestea fiind avute în vedere la 
stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2011 personalului din sectorul bugetar, 
potrivit prevederilor prezentei legi. 
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Se mai constată că în mod eronat reclamanta a apreciat că în speţă se poate reţine 
retroactivitatea legii, având în vedere că în luna ianuarie 2011, problema acordării premiului 
anual era reglementată prin Legea nr.285/2010, lege în vigoare la acea dată. 

Pentru aceste motive nu se poate reţine în cauză nici faptul că dreptul apelantului la 
premiul anual era unul câştigat, întrucât, dispoziţiile legale în vigoare nu-l mai îndreptăţeau 
la acordarea acestuia.  

În ceea ce priveşte ingerinţa Statului în dreptul reclamantei la un „bun” în sensul 
Convenţiei şi analizarea acesteia conform dispoziţiilor art.20 din Constituţia României, prin 
raportare la art.17 din Declaraţia Universala a Drepturilor Omului şi a art. l din Primul 
protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului si a libertăţilor 
fundamentale, se reţine că măsurile luate de către legiuitor în privinţa premiului anual pentru 
anul 2010 au urmărit un scop legitim reprezentat de interesul public de a se asigura 
stabilitatea economică în condiţiile crizei economice, interes care primează celui particular. 

De asemenea, nu se poate reţine că în speţă s-ar fi încălcat principiul 
proporţionalităţii măsurii, reclamantul nefiind pus în situaţia de a suporta o sarcină excesivă 
şi disproporţionată faţă de scopul legitim urmărit. 

De altfel, prin decizia nr.115/09.02.2012 a Curţii Constituţionale, s-a respins ca 
neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.8 din Legea nr.285/2010, 
reţinându-se, pe de o parte, faptul că premiul anual nu este un drept fundamental, că prin 
aceste dispoziţii nu au fost încălcate: principiile neretroactivităţii legii şi egalităţii de 
tratament, prevederile constituţionale şi convenţionale referitoare la dreptul de proprietate 
privată, legiuitorul reglementând o modalitate de plată eşalonată a acestui drept, care să 
satisfacă şi să menţină un echilibru rezonabil între interesele angajaţilor şi interesul public 
sub aspectul gestionării resurselor bugetare în contextul crizei economice. 

În acest sens, Curtea Constituţională a reţinut următoarele: 
“Cu privire la natura premiilor în bani acordate angajaţilor, conform legii, Curtea a 

constatat, prin Decizia nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, că sporurile, premiile şi alte 
stimulente acordate demnitarilor şi altor salariaţi prin acte normative reprezintă drepturi 
salariale suplimentare, iar nu drepturi fundamentale, consacrate şi garantate de Constituţie. 
Prin aceeaşi decizie, Curtea a mai reţinut că legiuitorul este în drept, totodată, să instituie 
anumite sporuri la indemnizaţiile şi salariile de bază, premii periodice şi alte stimulente, pe 
care le poate diferenţia în funcţie de categoriile de personal cărora li se acordă, le poate 
modifica în diferite perioade de timp, le poate suspenda sau chiar anula. Aşadar, Curtea 
reţine că nu se poate vorbi despre drepturi fundamentale atunci când se reclamă încetarea 
acordării unui astfel de stimulent sau drept salarial suplimentar cum este premiul anual, aşa 
încât nu este incident art. 41 din Constituţie, care garantează salariaţilor dreptul la salariu. 

     În ceea ce priveşte susţinerile autorilor excepţiei potrivit cărora neplata 
premiului anul aferent anului 2010 a condus la naşterea unui drept de creanţă, creanţă ce 
reprezintă un "bun" în sensul art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Curtea Constituţională reţine că, 
într-adevăr, obligaţia de plată a unor sume de bani reglementată prin lege se constituie într-
un drept de creanţă al angajatului asupra angajatorului. În acest sens, Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului a arătat, de pildă în Hotărârea din 8 noiembrie 2005, pronunţată în 
Cauza Kechko împotriva Ucrainei, paragraful 23, că ţine de marja de apreciere a statului 
acordarea beneficiilor plătite din fonduri publice angajaţilor săi. Statul poate introduce, 
suspenda sau înceta plata acestor beneficii, adoptând în acest sens modificările legislative 
corespunzătoare. Însă, în cazul în care o dispoziţie legală în vigoare prevede acordarea unor 
asemenea beneficii, iar condiţiile prevăzute de lege sunt îndeplinite, autorităţile statului nu 
pot refuza în mod deliberat plata acestora pe perioada cât prevederile legale sunt în vigoare. 
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     Curtea constată că legiuitorul, prin aceleaşi dispoziţii de lege criticate - art. 8 
din Legea nr.285/2010 -, a prevăzut ca sumele aferente premiului anual pentru anul 2010 să 
fie avute în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2011 personalului 
din sectorul bugetar, prin includerea acestora în salariul/solda/indemnizaţia de bază a 
angajatului, potrivit reglementărilor din aceeaşi lege. Aşadar, beneficiul premiului anual pe 
2010, care reprezintă o creanţă certă, lichidă şi exigibilă a angajatului asupra angajatorului 
său, este astfel recunoscut de acesta din urmă, modificată fiind, în concret, numai 
modalitatea de acordare, şi anume eşalonat şi succesiv, respectiv prin creşterea, în mod 
corespunzător, a cuantumului salariului/soldei/indemnizaţiei de bază. De altfel, nici art. 25 
alin. (4) teza finală din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 
noiembrie 2009, în prezent abrogată, care prevedea acordarea acestui premiu "începând cu 
luna ianuarie a anului următor perioadei pentru care se acordă premiul", nu impunea o 
modalitate de executare uno ictu a obligaţiei de plată, astfel că legiuitorul poate să 
reglementeze o modalitate de plată eşalonată care să satisfacă şi să menţină un echilibru 
rezonabil, pe de o parte, între interesele angajaţilor în cauză, şi, pe de altă parte, interesul 
public sub aspectul gestionării resurselor bugetare în contextul actualei crizei economice (a 
se vedea, în acest sens, Decizia nr. 1.533 din 28 noiembrie 2011, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 2011 şi, respectiv, Decizia nr. 1.414 
din 4 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 
noiembrie 2009). 

     Totodată, Curtea constată că, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea  art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi 
pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, astfel cum a fost aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, referitoare la instituirea pentru anul 2012 a 
unor măsuri financiare în domeniul bugetar, creşterea salarială din anul 2011, rezultată ca 
urmare a includerii premiului anual din 2010 în salariul/solda/indemnizaţia de bază, este 
acordată şi în continuare, dovadă că de la 1 ianuarie 2012 a rămas în plată acelaşi nivel al 
retribuţiei, în condiţiile în care legiuitorul a ales să nu acorde niciun premiu anual pe anul 
2011. 

     În concluzie, Curtea constată că nu se poate reţine încălcarea prevederilor 
constituţionale şi convenţionale referitoare la dreptul de proprietate privată. Premiul anual 
pe anul 2010 reprezintă o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, pe care angajatul o are asupra 
angajatorului public şi constituie un "bun" în sensul art. 1 din Primul Protocol adiţional la 
Convenţie, dar dispoziţiile de lege criticate prevăd, în acelaşi timp, doar modalitatea prin 
care statul urmează să-şi execute întru totul această obligaţie financiară, în forma arătată mai 
sus, fără a fi afectate în niciun fel cuantumul sau întinderea acestei creanţe. 

     Având în vedere cele expuse, nu se poate reţine nici încălcarea principiului 
neretroactivităţii legii civile, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituţie. Dispoziţiile art. 8 
din Legea nr. 285/2010, prin conţinutul lor normativ, nu vizează efectele juridice stinse ale 
unui raport juridic născut sub imperiul legii vechi, pentru a fi posibilă constatarea încălcării 
principiului neretroactivităţi legii. Curtea s-a pronunţat constant în acest sens, de pildă prin 
Decizia nr. 812 din 9 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 985 din 11 decembrie 2006 sau Decizia nr. 458 din 2 decembrie 2003, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 13 ianuarie 2004.” 

În acelaşi sens a statuat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 21/2013, 
pronunţată în soluţionarea unui recurs în interesul legii, decizie obligatorie conform art. 517 
alin. 4 Cod procedură civilă.  
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În ceea ce priveşte prevederile art.36 lit. a) din Contractul Colectiv de Munca Unic la 
Nivelul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş pe anii 2008-2009, se reţine că 
acestea nu sunt aplicabile în cauză, având în vedere faptul că, prin Legea nr.330/2009, au 
fost abrogate disp.art.50 alin.12 din Legea nr.128/1997, ce prevedeau că personalul didactic 
beneficiază de premii şi de alte drepturi băneşti prevăzute de lege şi de contractul colectiv de 
muncă. 

Având în vedere soluţia ce se va pronunţa în cauză cu privire la apelul principal, în 
temeiul art. 473 Cod procedură civilă se va respinge ca nefondat şi apelul provocat declarat 
de Pârâtul Consiliul Local al municipiului Baia Mare.   

 
 
Notă. În acelaşi sens, şi Decizia civilă nr. 1041 din 3 noiembrie 2014 
 

Cadru didactic. Primă de vacanţă. Momentul până la care îşi produce efectele 
contractul colectiv de muncă la nivel de inspectorat 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1169 din 25 noiembrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr.811 din 30.09.2014, pronunţată de Tribunalul Maramureş în 

dosarul nr.5485/100/2013, a fost respinsă excepţia prescrierii dreptului material la acţiune 
invocată de pârâtul Primarul municipiului Baia Mare. 

A fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de Primarul 
municipiului Baia Mare, Consiliul Local Baia Mare, Primarul oraşului Tg. Lăpuş şi 
Consiliul Local Târgu Lăpuş. 

A fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de Direcţia Ge-
nerală Regională a Finanţelor Publice Cluj - Administraţia Finanţelor Publice Maramureş. 

A fost respinsă acţiunea civilă formulată de reclamantul Sindicatul Liber din În-
văţământ Maramureş, în contradictoriu cu pârâţii Colegiul Tehnic „C.” Baia Mare, Colegiul 
Tehnic „A.” Baia Mare, Şcoala Gimnazială „V.” Baia Mare, Şcoala Gimnazială „V.” 
Şişeşti, Liceul Teoretic „P.” Târgu Lăpuş, Liceul Tehnologic „G.” Târgu Lăpuş, Şcoala 
Gimnazială Sălsig, Liceul Teoretic „I.” Şomcuta Mare, Consiliul Local Baia Mare şi 
Primarul municipiului Baia Mare, Consiliul Local Şişeşti şi Primarul comunei Şişeşti, 
Consiliul Local Târgu Lăpuş şi Primarul oraşului  Târgu Lăpuş, Consiliul Local Sălsig şi 
Primarul comunei Sălsig,  Consiliul Local Şomcuta Mare şi Primarul oraşului Şomcuta 
Mare. 

Au fost respinse cererile de chemare în garanţie a Direcţiei Generale Regionale a 
Finanţelor Publice Cluj prin Administraţia Finanţelor Publice Maramureş, formulate de 
pârâţii Primarul municipiului Baia Mare şi Consiliul Local Baia Mare. 

A fost respins excepţia prescrierii dreptului material la acţiune invocată de pârâtul 
Primarul municipiului Baia Mare. 

A fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de Primarul 
municipiului Baia Mare, Consiliul Local Baia Mare, Primarul oraşului Tg. Lăpuş şi 
Consiliul Local Târgu Lăpuş. 

A fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de Direcţia Ge-
nerală Regională a Finanţelor Publice Cluj - Administraţia Finanţelor Publice Maramureş. 

A fost respinsă acţiunea civilă formulată de reclamantul Sindicatul Liber din În-
văţământ Maramureş, în contradictoriu cu pârâţii Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu” Baia 
Mare, Colegiul Tehnic „A.” Baia Mare, Şcoala Gimnazială „V.” Baia Mare, Şcoala 
Gimnazială „V.” Şişeşti, Liceul Teoretic „P.” Târgu Lăpuş, Liceul Tehnologic „G.” Târgu 
Lăpuş, Şcoala Gimnazială Sălsig, Liceul Teoretic „I.,” Şomcuta Mare, Consiliul Local Baia 
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Mare şi Primarul municipiului Baia Mare, Consiliul Local Şişeşti şi Primarul comunei 
Şişeşti, Consiliul Local Târgu Lăpuş şi Primarul oraşului  Târgu Lăpuş, Consiliul Local 
Sălsig şi Primarul comunei Sălsig,  Consiliul Local Şomcuta Mare şi Primarul oraşului 
Şomcuta Mare. 

Au fost respinse cererile de chemare în garanţie a Direcţiei Generale Regionale a 
Finanţelor Publice Cluj prin Administraţia Finanţelor Publice Maramureş cu sediul în Baia 
Mare, Aleea Serelor, nr. 2A, jud. Maramureş, formulate de pârâţii Primarul municipiului 
Baia Mare şi Consiliul Local Baia Mare. 

Pentru a hotărî astfel cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată 
de pârâţii Primarul municipiului Baia Mare, Consiliul Local Baia Mare, Consiliul Local Tg. 
Lăpuş şi Primarul oraşului Tg. Lăpuş prin întâmpinările formulate tribunalul a reţinut că, 
potrivit art. 1 din HG nr. 538/2001 „începând cu anul 2001 cheltuielile privind finanţarea 
instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură din bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale în a căror rază acestea îşi desfăşoară activitatea, cu excepţia cheltu-
ielilor suportate de la bugetul de stat”. 

Art. 167 alin. 3 din Legea nr. 84/1995 menţiona că  finanţarea de bază a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat, care cuprinde şi cheltuielile de personal - incluzând 
drepturile băneşti pretinse de reclamanţi, se asigură prin bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ. 

Potrivit art. 104 alin. 1 şi 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (lege în vigoare 
la data promovării acţiunii) „finanţarea de bază asigură desfăşurarea în condiţii normale a 
procesului de învăţământ la nivel preuniversitar, conform standardelor naţionale şi se 
asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi alte venituri 
ale bugetului de stat, prin bugetele locale, pentru următoarele categorii de cheltuieli: 

a) cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, 
stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora; 

b) cheltuielile cu formarea continuă şi evaluarea personalului; 
c) cheltuielile cu evaluarea periodică internă a elevilor; 
d) cheltuielile materiale şi pentru servicii; 
e) cheltuielile cu întreţinerea curentă”. 
Apoi, conform art. 1 alin. 1 din  HG nr. 1274 din 21.12.2011 privind metodologia de 

calcul pentru determinarea costului standard pe elev/preşcolar/an şi finanţarea unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost 
pe elev/preşcolar pentru anul 2012 finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se asigură prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de 
care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi de 
învăţământ, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată. 

Art. 4 din HG nr. 1274/2011 stabileşte că unităţile de învăţământ cu personalitate 
juridică transmit la începutul anului bugetar ordonatorilor principali de credite ai bugetelor 
locale de care aparţin şi inspectoratelor şcolare numărul de elevi/preşcolari pe nivel de 
învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu pentru întreaga unitate cu personalitate 
juridică, iar  potrivit art. 5 alin. 1 ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund 
de repartizarea sumelor pe unităţi de învăţământ şi le supun aprobării autorităţilor 
deliberative. 

De asemenea, conform art. 6 din HG nr. 1274 din 21.12.2011 pentru finanţarea 
cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite 
prin lege, precum şi a contribuţiilor aferente acestora pentru unităţile de învăţământ, 
autorităţile administraţiei publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată şi sume din bugetele proprii ale acestora. 
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Potrivit art. 19 din Legea nr. 273/2006 „bugetele locale şi celelalte bugete prevăzute 
la art. 1 alin. (2) se aprobă astfel: 

a) bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe şi interne şi bugetele fondurilor 
externe nerambursabile, de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor, judeţelor şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz; 

b) bugetele instituţiilor publice, de către consiliile prevăzute la lit. a), în funcţie de 
subordonarea acestora. 

(2) Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea 
bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri 
fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor 
aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din 
calendarul bugetar”, iar conform art. 21 alin. 2 şi 3  din acelaşi act normativ, primarii 
unităţilor administrativ teritoriale sunt ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, 
iar conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică cărora li se alocă fonduri din 
bugetele locale sunt doar ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz. 

Apoi, art. 4 din OG nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale 
instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii stabileşte că ordonatorii principali de 
credite bugetare au obligaţia să dispună toate măsurile ce se impun, inclusiv virări de credite 
bugetare, în condiţiile legii, pentru asigurarea în bugetele proprii şi ale instituţiilor din 
subordine a creditelor bugetare necesare pentru efectuarea plăţii sumelor stabilite prin titluri 
executorii, virările de credite bugetare putându-se efectua pe parcursul întregului an bugetar, 
prin derogare de la prevederile art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările ulterioare, şi ale art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. 

Reclamantul i-a chemat  în judecată pe pârâţii Consiliul Local Baia Mare, Primarul 
Municipiului Baia Mare, Consiliul Local Tg. Lăpuş şi Primarul oraşului Tg. Lăpuş în 
considerarea raporturilor ce leagă angajatorul - unitatea de învăţământ pârâtă - de aceşti 
pârâţi, în condiţiile în care raporturile de muncă din sistemul bugetar au, pe lângă latura de 
drept privat, respectiv raportul concret dintre angajat şi angajator, şi o latură specifică drep-
tului public, căci nu se poate face abstracţie de faptul că salarizarea cadrelor didactice, ca şi 
a altor categorii de angajaţi din sistemul bugetar, este stabilită prin lege şi asigurată inclusiv 
de la bugetul de stat. 

Conform art. 36 alin. 4 din Legea nr. 215/2001, consiliul local aprobă, la propunerea 
primarului bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare, iar 
potrivit art. 36 alin. 6 lit. a asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia. 

În baza art. 63 alin. 5 lit. c din Legea nr. 215/2001 primarul, în exercitarea 
atribuţiilor privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, ia măsuri pentru organizarea 
executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) 
lit. a) - d. 

Legitimarea procesuală a acestor pârâţi nu trebuie analizată strict din perspectiva 
raporturilor juridice de muncă, ci trebuie raportată şi la prevederile legale evocate ce 
constituie temeiul pretenţiei formulate împotriva lor. 

Fiind chemaţi în judecată raportat la calitatea lor de autorităţi publice locale, devin 
incidente dispoziţiile art. 1 alin. 1 şi art. 2 alin. 1 lit. b din Legea nr. 554/2004, atât consiliile 
locale cât şi primarii având atât capacitate, cât şi calitate procesuală. 

Faţă de aceste considerente, instanţa a respins excepţia lipsei calităţii procesuale 
pasive invocată. 
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Cu privire la excepţia prescripţiei dreptului la acţiune al reclamanţilor invocată de 
pârâtul Primarul municipiului Baia Mare tribunalul a considerat că aceasta este nefondată 
pentru considerentele ce urmează: 

Drepturile băneşti solicitate de către reclamant se încadrează în drepturile salariale 
aferente contractului individual, respectiv contractului colectiv  de muncă încheiat între 
părţi. Potrivit art. 268 alin. 1 lit. c Codul muncii cererea privind drepturile băneşti poate fi 
formulată în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune. Prima de vacanţă 
solicitată în prezenta cauză, vizează anul şcolar 2009-2010, ca atare plata acesteia trebuia 
făcută în perioada iulie-august 2010, cererea fiind introdusă la data de 11.06.2013, este în 
termenul de prescripţie de 3 ani, respectiv excepţia invocată este nefondată şi în consecinţă 
va fi respinsă. 

În ce priveşte cererile de chemare în garanţie instanţa reţine că acestea se impune a fi 
respinse în principiu raportat la dezlegările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din decizia nr. 
10/2011 din perspectiva cărora trebuie privite şi prevederile art. XI alin. 5 din OUG nr. 
92/2012 coroborat cu art. 5 alin. 3 lit. b şi art. 52 din Legea nr. 5/2013, cu art. 2 alin. 2 din 
HG nr. 1274/2011 invocate în fundamentarea cererii. 

Ca o consecinţă a respingerii cererilor de chemare în garanţie instanţa va admite 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj - Administraţia Finanţelor Publice Maramureş. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, Tribunalul a reţinut următoarele: 
Pretenţiile reclamantului formulate prin prezenta cerere de chemare în judecată sunt 

fundamentate pe prevederile art.  36 lit. g din Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivelul 
Inspectoratului Şcolar al judeţului Maramureş pentru anii 2008-2009 potrivit cărora „toţi 
salariaţii din învăţământ primesc o primă de vacanţă, în cuantumul unui salariu de bază avut 
în luna anterioară, care se acordă odată cu indemnizaţia de concediu”. 

Acest contract colectiv de muncă a fost înregistrat la Direcţia de Muncă şi Protecţie 
Socială a judeţului Maramureş sub nr. 127 din 11.11.2008 şi a fost prelungit, prin 
nedenunţare, până la data de 11.11.2010. 

Posibilitatea negocierii prin contracte colective de muncă a unor prime în favoarea 
cadrelor didactice a fost prevăzută de art. 50 alin. 12 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul 
personalului didactic, prin excepţie de la dispoziţiile art. 157 alin. 2 din Codul muncii (în 
forma în vigoare pentru perioada în litigiu) care au instituit principiul potrivit căruia 
sistemul de salarizare a personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral 
sau în majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi 
bugetele fondurilor speciale se stabileşte prin lege, cu consultarea organizaţiilor sindicale 
reprezentative. 

Însă, norma cuprinsă în alin. 12 al art. 50 din Legea nr. 128/1997 care stipulează că 
„personalul didactic beneficiază de premii şi de alte drepturi băneşti prevăzute de lege şi de 
contractul colectiv de muncă”, a fost abrogată în mod expres începând cu data de 1 ianuarie 
2010, prin dispoziţiile art. 48 pct. 40 alin. 1 din Legea - Cadru nr. 330/2009. 

Prin urmare, de la data intrării în vigoare a dispoziţiilor art. 48 pct. 40 alin. 1 din 
Legea nr. 330/2009, respectiv 01.01.2010, nu mai subzistă baza legală pe care să se 
întemeieze acordarea prin contracte colective de muncă de drepturi salariale suplimentare 
faţă de cele legale, căci nu se poate admite ca printr-un contract colectiv de muncă, expresie 
a voinţei părţilor, să se eludeze norme legale de salarizare, chiar dacă o asemenea convenţie 
este anterioară modificării legii. 

Dispoziţiile art. 48 alin. 2 din Legea nr. 330/2009 potrivit cărora „Prevederile din 
actele normative referitoare la detaşare, delegare şi mutare, acordarea concediilor, a primei 
de vacanţă, la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea şi locuinţa rămân în vigoare” se 
referă doar la normele legale care nu au fost abrogate expres prin art. 48 alin. 1, nicidecum 
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la normele contractelor colective de muncă, iar în cazul cadrelor didactice nici nu a existat 
vreun act normativ care să reglementeze acordarea primei de vacanţă, dispoziţiile art. 50 
alin. 12 din Legea nr. 128/1997 reglementând doar posibilitatea negocierii, iar nu a acordării 
unor asemenea beneficii. 

Faţă de aceste considerente, tribunalul a respins cererea reclamantului ca 
neîntemeiată.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamantul Sindicatul Liber din 
Învăţământ Maramureş, în numele membrilor de sindicat, a solicitat modificarea în  
totalitate a sentinţei atacate, în sensul admiterii acţiunii. 

În motivare, reclamantul precizează că, Contractul Colectiv de Muncă Unic la 
Nivelul ISJMM 2008-2009 ce constituie temeiul pretenţiilor, a fost negociat şi a intrat în 
vigoare anterior adoptării Legii nr. 329/2009, astfel că acestuia nu i se aplică actul normativ 
arătat. 

Apreciază că legislaţia în vigoare în anul 2010 permite acordarea primei de vacanţă 
prevăzută de Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul ISJMM 2008-2009, sens în care 
invocă art. 43 alin. 2 din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice care dispune că „prevederile din actele normative referitoare la detaşare, 
delegare şi mutare, acordarea concediilor, a primei de vacantă, la cheltuielile de transport, 
cheltuielile cu cazarea şi locuinţa rămân în vigoare". Conform art. 148 alin. 1 din Legea nr. 
62/2011 „Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi". 

De asemenea, potrivit art. 10 din O.U.G. nr. 1/2010 privind unele măsuri de 
reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor 
acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar „în conformitate cu prevederile art. 30 
din Legea-cadru nr. 330/2009, la stabilirea salariilor personalului bugetar începând cu 1 
ianuarie 2010 nu vor fi luate în considerare drepturi salariale stabilite prin contractele şi 
acordurile colective şi contracte individuale de muncă încheiate cu nerespectarea 
dispoziţiilor legale în vigoare la data încheierii lor sau prin acte administrative emise cu 
încălcarea normelor în vigoare la data emiterii lor şi care exced prevederilor Legii-cadru nr. 
330/2009".  

Precizează reclamantul că, Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul ISJMM 
2008-2009 a fost încheiat cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data înregistrării 
lui, respectiv 11.11.2008 astfel că prevederile lui trebuie luate în calcul la stabilirea 
drepturilor angajaţilor din învăţământ. 

Chematul în garanţie intimat Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca a depus  întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea apelului ca nefondat, invocând Decizia nr. 19/2011 pronunţată în soluţionarea 
unui recurs în interesul legii de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.  

Pârâtul Consiliul Local al municipiului Baia Mare a depus la dosar întâmpinare 
prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat. 

Pârâtul Consiliul Local al municipiului Baia Mare a formulat totodată apel provocat 
în eventualitatea admiterii apelului declarat de  reclamantul Sindicatul Liber din 
Învăţământ Maramureş, solicitând obligarea chematului în garanţie la alocarea fondurilor 
necesare plăţii fondurilor necesare plăţii drepturilor salariale, prezentând motivele pe care se 
întemeiază.  

Reclamantul apelant Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş a depus note scrise 
ca răspuns la întâmpinările formulate de Consiliul Local Baia Mare şi Ministerul Finanţelor 
Publice. 

Examinând hotărârea în raport de motivele invocate, Curtea de Apel constată 
următoarele:  
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Potrivit dispoziţiilor art. 3 lit. c din Legea nr. 330/2009, legiuitorul a statuat 
principiul „luării în considerare a tuturor sporurilor, indemnizaţiilor sau altor drepturi de 
natură salarială recunoscute sau stabilite până la data intrării în vigoare a acestei legi prin 
hotărâri judecătoreşti, prin acte de negociere colectivă şi prin acte specifice autorităţilor 
locale”.  

Prin urmare, principiile menţionate îşi găsesc eficienţa numai în măsura în care 
actele de negociere colective au fost legal încheiate.  

Este adevărat că legiuitorul prin dispoziţiile Legii nr. 330/2009 nu a prevăzut în mod 
expres această menţiune, însă Curtea de Apel apreciază că această condiţie este una 
implicită, legiuitorul neavând intenţia de a recunoaşte decât convenţiile încheiate cu 
respectarea normelor legale. 

Acest aspect rezultă şi din dispoziţiile art. 7 al. 2 din Legea nr. 130/1996 care 
guvernează contractul colectiv de muncă, conform cărora „contractele colective de muncă, 
încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale, constituie legea părţilor ”. 

Însă dispoziţiile art. 10 din OUG nr. 1/2010, citate de reclamant, prin care se dispune 
în mod expres că „în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea cadru nr. 330/2009, la 
stabilirea salariului personalului bugetar începând cu 1 ianuarie 2010 nu vor fi luate în 
considerare drepturi salariale stabilite prin contractele şi acordurile colective şi contracte 
individuale de muncă încheiate cu nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data 
încheierii lor sau prin acte administrative emise cu încălcarea normelor în vigoare la data 
emiterii lor şi care excedează prevederilor Legii cadru nr. 330/2009”, nu sunt incidente în 
speţă deoarece se referă la stabilirea salariului de bază  prin includerea unor sporuri, aspect 
care este străin de obiectul dedus judecăţii. 

Ceea ce interesează în cauză este momentul până la care Contractul Colectiv de 
Muncă Unic la Nivelul ISJMM 2008-2009, a produs efecte, respectiv în ce măsură acesta 
poate constitui fundamentul legal al admiterii prezentei acţiunii ce vizează acordarea primei 
de vacanţă aferente anului 2010. 

 Referitor la acest aspect, Curtea reţine că dispoziţiile art. 157 alin. 2 din Codul 
muncii (în forma în vigoare pentru perioada în litigiu) au instituit principiul potrivit căruia 
sistemul de salarizare a personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral 
sau în majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale si 
bugetele fondurilor speciale se stabileşte prin lege, cu consultarea organizaţiilor sindicale 
reprezentative. 

Una dintre excepţiile de la acest principiu era prevăzută de dispoziţiile art. 50 alin. 
12 din Legea nr. 128/1997, privind Statutul personalului didactic, potrivit cărora personalul 
didactic beneficiază de premii şi de alte drepturi băneşti prevăzute de lege şi de contractul 
colectiv de muncă. 

Astfel, prin art. 36 lit. g din Contractul colectiv de muncă unic la nivelul 
Inspectoratului Şcolar al judeţului Maramureş pentru anii 2008-2009 înregistrat la Direcţia 
de Muncă şi Protecţie Socială a Judeţului Maramureş la data de 11.11.2008 s-a stipulat că 
„toţi salariaţii din învăţământ primesc o primă de vacanţă, în cuantumul unui salariu de bază 
avut în luna anterioară, care se acordă odată cu indemnizaţia de concediu”. 

Însă, norma cuprinsă în alin. 12 al art. 50 din Legea nr. 128/1997, care a prevăzut 
posibilitatea negocierii prin contracte colective de muncă a unor prime în favoarea cadrelor 
didactice, a fost abrogată în mod expres începând cu data de 1 ianuarie 2010, prin 
dispoziţiile pct. 40 al alin. 1 al art. 48 din Legea - Cadru nr. 330/2009. 

Prin urmare, de la data intrării în vigoare a dispoziţiilor art. 48 pct. 40 al. 1 din Legea 
nr. 330/2009, respectiv 01.01.2010 nu mai subzistă baza legală pe care să se întemeieze 
acordarea prin contracte colective de muncă de drepturi salariale suplimentare faţă de cele 
legale. 
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Aşadar convenţiilor părţilor, să se eludeze norme legale de salarizare, chiar dacă o 
asemenea convenţie este anterioară modificării legii. 

În fine, dispoziţiile art. 48 al. 2 din Legea nr. 330/2009 potrivit cărora „Prevederile 
din actele normative referitoare la detaşare, delegare şi mutare, acordarea concediilor, a 
primei de vacanţă, la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea şi locuinţa rămân în 
vigoare” se referă doar la normele legale care nu au fost abrogate expres prin art. 48 al. 1, 
nicidecum la normele contractelor colective de muncă 

Mai mult, în cazul cadrelor didactice nici nu a existat vreun act normativ care să 
reglementeze acordarea primei de vacanţă, aşa cum s-a arătat anterior,  dispoziţiile alin. 12 
al art. 50 din Legea nr. 128/1997 reglementând doar posibilitatea negocierii, iar nu a 
acordării unor asemenea beneficii. 

Pentru toate considerente arătate, Curtea apreciază că prima instanţă a pronunţat o 
soluţie legală şi temeinică, astfel că în baza art. 480 al. 1 N.C.P.C. Curtea va respinge apelul 
declarat de reclamantul Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş ca nefondat. 

Consecinţa acestei soluţii este că apelul provocat, declarat de pârâtul  Consiliul Local 
al municipiului Baia Mare va fi respins ca nefondat, având în vedere atât caracterul 
accesoriu al cererii de alocare de fonduri faţă de cererea de plată a drepturilor salariale, 
situaţia în care respingerea cererii principale atrage în bloc şi respingerea cererilor 
subsecvente, cât şi faţă de dezlegările date asupra acestei probleme de drept prin Decizia nr. 
19/2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în soluţionarea unui recurs în interesul legii, 
respectiv că : 

     „În aplicarea dispoziţiilor art. 60 din Codul de procedură civilă raportat la art. 
19 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi art. 1-4 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor 
de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările şi 
completările ulterioare, cererea de chemare în garanţie a Ministerului Finanţelor Publice 
formulată de către instituţiile publice angajatoare sau ordonatorii de credite cu privire la 
drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar ori la ajutorul financiar prevăzut în 
favoarea cadrelor didactice titulare şi/sau suplinitoare calificate din învăţământul 
preuniversitar de Legea nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de 
programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii 
didactice, în învăţământul preuniversitar, nu îndeplineşte cerinţele prevăzute de textul de 
lege.” 

 Prin urmare, Curtea de Apel, în baza art. 480 alin. 1 N.C.P.C., va respinge şi apelul 
declarat de pârâtul  Consiliul Local al municipiului Baia Mare.  

 
Notă. În acelaşi sens, decizia civilă nr. 1168 din 25 noiembrie 2014. 
 

Cadru didactic. Diferenţe salariale neacordate, rezultate din neaplicarea Legii 
nr. 221/2008 şi a Legii nr. 330/2009, reprezentând diferenţe între drepturile efectiv 

încasate şi cele cuvenite reclamantului, în conformitate cu Legea nr. 221/2008 pentru 
aprobarea O.G. nr. 15/2008 şi a Legii nr. 285/2010  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1151 din 20 noiembrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 4841 din 16 ianuarie 2014 pronunţată de Tribunalul Cluj în 

dosarul nr. .../117/2014 s-a respins excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune 
invocată de pârâtul CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GILĂU. 
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S-a admis acţiunea formulată de către reclamanţii A.C., B.V. ş.a., în contradictoriu 
cu pârâţii LICEUL TEORETIC „GELU VOIEVOD” GILĂU şi CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI GILĂU. 

Pârâta de rândul 1 a fost obligată în calitate de angajator la calcularea şi plata 
diferenţelor de drepturi salariale neacordate, rezultate din neaplicarea Legii nr. 221/2008 şi 
Legii nr. 330/2009, reprezentând diferenţa dintre drepturile salariale efectiv încasate şi cele 
cuvenite reclamanţilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 şi Legii nr. 285/2010, începând cu data de 01.03.2011, 
până la data de 11 mai 2011, actualizate în funcţie de coeficientul de inflaţie, până la data 
plăţii efective. 

Pârâtul de rândul 2 a fost obligat să aloce fondurile necesare plăţii drepturilor 
băneşti. 

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut cu privire la excepţia prescripţiei 
dreptului material la acţiune că, potrivit art. 268 alin.1 lit. c din Codul Muncii cererile în 
vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate în termen de 3 ani de la data 
naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă 
constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, 
precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de angajator. Astfel, având în 
vedere că, acţiunea a fost înregistrată pe rolul instanţei la data de 03 martie 2014 pentru 
drepturi salariale aferente perioadei 01.03.2011-11.05.2011, a constatat că, a fost respectat 
termenul de prescripţie de 3 ani, motiv pentru care a respins excepţia prescripţiei dreptului 
material la acţiune invocată prin întâmpinare. 

Din actele depuse la dosarul cauzei a rezultat că reclamanţii au fost angajaţi ai 
unităţii de învăţământ pârâte, în perioada pentru care a solicitat plata drepturilor salariale 
restante. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin deciziile pronunţate în interesul Legii nr. 
3/2011 şi nr. 11/2012 a stabilit că pentru anul 2009 şi respectiv 2010, personalul didactic din 
învăţământ, are dreptul la un salariu lunar, stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr.15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului 
din învăţământ, aprobată cu modificări prin Legea nr.221/2008. 

Aceste decizii sunt obligatorii pentru instanţele de judecată conform art. 330 indice 7 
alineatul 4 din Codul de procedură civilă. 

La baza deciziei în interesul Legii nr. 11/2012 a stat în esenţă considerentul că 
potrivit art. 30 alin. (5) din Legea nr. 330/2009, în anul 2010, personalul aflat în funcţie la 
31 decembrie 2009 îşi va păstra salariul avut în luna decembrie 2009, fără a fi afectat de 
măsurile de reducere a cheltuielilor de personal, iar potrivit art. 6 din acelaşi text de lege, 
pentru persoanele ale căror sporuri cu caracter permanent acordate în luna decembrie 2009 
nu se mai regăsesc în anexele la lege sau nu au fost incluse în salariile de bază, în soldele 
funcţiilor de bază sau, după caz, în îndemnizaţiile lunare de încadrare, sumele 
corespunzătoare acestor sporuri vor fi avute în vedere în legile anuale de salarizare, până la 
acoperirea integrală a acestora.  

Instanţa a constatat că, similar cu art. 30 alin. 5 din Legea nr. 330/2009, art. din 
Legea nr. 285 din 28 decembrie 2010, pentru salarizarea pentru anul 2011, se raportează la 
salariul din luna octombrie 2010 (care, după cum a reţinut Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
se raportează la cel din luna decembrie 2009).  

S-a impus, prin urmare, concluzia că, după data de 01.03.2011, reclamanţii erau 
îndreptăţiţi la calcularea salariului în condiţiile prevăzute de Legea nr. 221/2008.  

Având în vedere, deci, că reclamanţii nu şi-au primit toate drepturile salariale 
stabilite şi recunoscute prin actele normative anterior, tribunalul a admis cererea în 
conformitate cu prevederile art. 155, art. 157 alin. 2 şi art. 169 alin.1 din Codul muncii.  
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Reclamanţii erau îndreptăţiţi la calcularea în acest mod a salariului până în data de 
11.05.2011 a intrării în vigoare a Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 
2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, care a instituit un nou sistem 
de salarizare a personalului din învăţământ şi nu a făcut referire la vreun cuantum anterior al 
salariului.  

În calitate de ordonator de credite pârâtul de rândul 2 a fost obligat la alocarea 
fondurilor necesare plăţii drepturilor salariale ale reclamantei, în temeiul art. 104 alin. 2 din 
Legea nr. 1/2011. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâtul CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI GILĂU prin PRIMAR solicitând modificarea sentinţei prin respingerea acţiunii 
ca fiind netemeinică şi nelegală sau trimiterea spre rejudecare. 

În motivarea apelului, apelantul a arătat că sumele privind plata drepturilor salariale 
ale profesorilor nu sunt alocate din bugetul local, ci din bugetul de stat ele fiind virate în 
contul Liceului Teoretic Gelu Voievod de către Consiliul Local prin Primar după ce aceste 
sume au fost virate în bugetul pârâtului de către Ministerul Educaţiei, şcolile nefiind 
subordonate din punct de vedere salarial Consiliilor Locale ci direct Ministerului Educaţiei. 
Consiliul Local Gilău nu are nici o calitate în plata acestor salarii fiind ordonator secundar 
de plăţi în aceasta situaţie, acţiunea fiind îndreptată greşit numai împotriva instituţiei 
apelante, apreciind că trebuia introdus în cauza şi Ministerul Educaţiei. 

Consideră că art. 167 alin. 4 din Legea 84/1995: „Ministerul Educaţiei Naţionale 
asigură de la bugetul de stat fondurile necesare pentru salarizarea personalului didactic, 
didactic auxiliar şi administrativ din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar, 
pentru deplasări, precum şi pentru cheltuieli de dotări cu obiecte de inventor şi cărţi" este 
foarte clar şi arata exact că plata drepturilor salariale ale profesorilor nu este de competenţa 
Consiliilor Locale, în competenţa Consiliilor locale fiind doar atribuţiile reţinute prin art. 
167 alin 2 care spune că: „Finanţarea cheltuielilor de funcţionare, întreţinere şi reparare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a bazei didactico-materiale, cu excepţia 
celor cuprinse la alin. 4 şi 5, este asigurată prioritar de către consiliile locale prin bugetele 
locale, precum şi din resursele proprii ale respectivelor unităţi. 

Decontarea cheltuielilor alocate din bugetele locale se face, de către consiliile locale, 
în baza documentaţiei prezentate de unităţile şcolare. 

Consiliul Local Gilău nu se opune virării sumelor pentru plata acestor drepturi 
salariale solicitate de reclamanţi, însă numai după ce au fost virate în contul Consiliului de 
către Ministerul Educaţiei. Apreciază că acţiunea trebuia extinsă şi asupra Ministerului 
Educaţiei şi Învăţământului nu îndreptată numai asupra sa. 

S-a mai arătat că nu cunoaşte cuantumul sumelor despre care se face vorbire 
respectiv diferenţa dintre drepturile salariale efectiv încasate şi cele cuvenite reclamanţilor 
în conformitate cu prevederile Legii 221/2008 începând cu data 01.03.2011 - 11.05.2011 
actualizate în funcţie de coeficientul de inflaţie.  

Reclamanţii au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea apelului cu 
menţinerea sentinţei apelate ca fiind temeinică şi legală. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, din perspectiva criticilor formulate în 
cererea de apel şi a apărărilor formulate prin întâmpinare, Curtea reţine următoarele: 

Potrivit prevederilor art. 104 alin. 1 din Legea nr. 1/2011, în vigoare în perioada 
pentru care se solicită acordarea drepturilor salariale, finanţarea de bază pentru cheltuielile 
cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, 
precum şi contribuţiile aferente acestora, se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată şi alte venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale.    
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Potrivit art. 5 alin. 1 lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 
„veniturile bugetare locale se constituie din: sume defalcate din unele venituri ale bugetului 
de stat”. 

Drept urmare, sursa din care se plătesc drepturile salariale rămâne tot bugetul local al 
unităţii administrativ-teritoriale de care aparţine unitatea de învăţământ, fiind fără relevanţă 
din ce venituri se constituie sumele necesare pentru această plată. 

În cauza dedusă judecăţii, calitatea procesuală pasivă a apelantului pârât Consiliul 
Local al Comunei Gilău, rezidă din dispoziţiile art. 36 alin. 4 lit. a din Legea nr. 215/2001, 
care stabilesc că acesta este cel care aprobă, la propunerea primarului, bugetul local şi 
potrivit art. 36 alin. 6 pct. 1 asigură şi cadrul necesar privind furnizarea serviciilor publice 
de interes local privind educaţia. 

Totodată, potrivit art. 16 din HG nr. 2192/2004 de aprobare a Normelor 
metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat „finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură din fonduri alocate 
prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază îşi desfăşoară 
activitatea, de la bugetul de stat şi din alte surse, potrivit legii”. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 13 din OUG nr. 32/2001, aprobată 
prin Legea nr. 374/2001, începând cu anul 2001, finanţarea instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale pe 
a căror rază îşi desfăşoară activitatea. 

Aşadar, criticile aduse de acest pârât sunt nefondate, având în vedere că prin cererea 
de chemare în judecată, s-a solicitat obligarea acestuia doar la asigurarea către unitatea 
şcolară a sumelor necesare plăţii drepturilor pretinse, iar nu la plata acestor sume direct către 
cadrele didactice. Or, din ansamblul dispoziţiilor legale incidente în materie rezultă faptul că 
pârâtul apelant are pe segmentul lui de activitate atribuţii specifice în ceea ce priveşte 
alocarea sumelor, reprezentând drepturi salariale. În acelaşi sens, Curtea reţine că prin 
sentinţa pronunţată în primă instanţă, apelantul nu a fost obligat la plata drepturilor salariale, 
cum în mod eronat se invocă în memoriul de apel, ci doar la asigurarea fondurilor necesare 
plăţii acestor drepturi. 

În consecinţă, Curtea observă că pârâtul Consiliul Local nu a fost chemat în judecată 
în calitate de angajatori, ci în calitate de ordonatori de credite (finanţatori), doar aceasta din 
urmă putând justifica legitimarea procesuală. 

Simpla neprevedere în buget a fondurilor necesare achitării drepturilor salariale nu 
poate determina sistarea plăţii acestor drepturi, ordonatorii de credite având obligaţia de a 
respecta dispoziţiile legale care reglementează drepturile salariaţilor la elaborarea bugetelor 
instituţiilor pe care le finanţează.   

Chiar dacă în cuprinsul hotărârii nu au fost indicate în concret care sunt sumele 
datorate de pârâţi cu titlu de drepturi salariale, Curtea apreciază că această împrejurare nu 
este de natură a conduce la schimbarea sentinţei apelate, deoarece aceasta conţine 
elementele care permit stabilirea drepturilor salariale cuvenite cadrelor didactice. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. 1 
C.proc.civ., va respinge ca nefondat apelul, urmând a păstra sentinţa. 

 
Notă. În acelaşi sens: decizia civilă nr. 1151 din 20 noiembrie 2014 şi decizia civilă 

nr. 1026 din 30 octombrie 2014  
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Cadru didactic. Spor pentru condiţii vătămătoare şi periculoase. Acordare 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1126 din 18 noiembrie  
2014 

Prin sentinţa civilă nr.2625 din 20.03.2014, pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul 
nr..../117/2013, a fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocate de către 
pârâţii CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA şi PRIMARUL 
MUNICIPIULUI TURDA. 

 A fost admisă excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune pentru perioada 
01.01.2010 - 17.07.2010 invocată de pârâţii MUNICIPIULUI TURDA şi PRIMARUL 
MUNICIPIULUI TURDA. 

         A fost respinsă cererea formulată de reclamantul SINDICATUL 
SALARIAŢILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNT TURDA în numele membrilor de sindicat 
menţionaţi în anexă, împotriva pârâţilor GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „C.” 
TURDA,  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA şi PRIMARUL 
MUNICIPIULUI TURDA. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că potrivit prevederilor art. 16 şi 17 din 
HOTĂRÂREA nr. 2.192 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, „ 
Finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură din fonduri alocate prin 
bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază îşi desfăşoară 
activitatea, de la bugetul de stat şi din alte surse, potrivit legii. La art. 17 se precizează că “ 
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, se asigură 
următoarele cheltuieli aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar, inclusiv pentru 
învăţământul special” astfel că instanţa va respinge excepţia. 

 Analizând excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune pentru perioada 
01.01.2010 - 17.07.2010 invocată de pârâţii MUNICIPIULUI TURDA şi PRIMARUL 
MUNICIPIULUI TURDA instanţa a admis-o, având în vedere prevederile art. 268 din 
Codul muncii care dispun că  cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi 
formulate: c) în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care 
obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate 
sau a unor despăgubiri către salariat, precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a 
salariaţilor faţă de angajator. 

Membrii de sindicat reprezentaţi de reclamant au beneficiat până la data de 
31.12.2009 de sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de 15% din salariul de 
bază, pentru personalul care în realizarea sarcinilor de serviciu lucrează cu calculatorul cel 
puţin 50% din programul de lucru şi sporul pentru condiţii nocive şi penibile în cuantum de 
10% din salariul de bază pentru personalul care prestează activitate în condiţii grele, nocive 
sau penibile, salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar fiind reglementată în 
principal de prevederile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic - 
modificată precum şi de alte acte normative care reglementează salarizarea personalului 
bugetar, precum şi prin contracte colective de muncă. 

Referitor fondul acţiunii reclamantului, potrivit prevederilor Legii nr.330/2009, în 
vigoare de la data de 01.010.2010, abrogată începând cu data de 01.0.2011 prin art.39 lit.w 
din Legea-cadru nr.284/2010, care reglementa şi drepturile salariale ale personalului 
didactic, în coeficientul prevăzut în coloana „Bază”au fost cuprinse următoarele sporuri: 
sporul neuropsihic,sporul de stabilitate,sporul pentru vechimea în muncă,salariile de merit şi 
creşterea cu 5% a salariilor, în conformitate cu prevederile art.3 alin.2 din O.G. 
nr.15/2008,aprobată cu modificările şi completările ulterioare. Personalul didactic de 
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predare în învăţământul special beneficia de o indemnizaţie de 15% din salariul de bază care 
a fost inclus în acesta. 

Potrivit art.1 alin.2 din legea nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, de la data intrării în vigoare a legii, drepturile salariale ale 
personalului bugetar sunt exclusiv cele prevăzute de acest act normativ. 

Începând cu data de 01.01.2010 sporurile acordate prin legi sau hotărâri ale 
Guvernului României, după caz,indemnizaţiile de conducere,care potrivit legii făceau parte 
din salariul de bază,din soldele funcţiilor de bază, respectiv din indemnizaţiile lunare de 
încadrare, se introduc în salariul de bază corespunzător pentru funcţiile din luna decembrie 
2009,atât pentru personalul de execuţie cât şi pentru funcţiile de conducere. 

Din interpretarea prevederilor art.4 al cap.I, lit.B din Anexa nr.II la Legea 
nr.284/2010 rezultă că personalul didactic de predare şi conducere din învăţământul special 
beneficiază de o creştere cu 6 clase de salarizare succesive celei deţinute. Mai mult art.14 
din anexă prevede că,în raport cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea,respectiv 
periculoase sau vătămătoare,personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din 
salariul de bază,corespunzător timpului lucrat în locurile de muncă respective,cu respectarea 
prevederilor legale. 

 Sporurile solicitate de către reclamant au fost menţinute şi după data de 01.01.2010, 
sub forma unei sume compensatorii cu caracter tranzitoriu pentru personalul care le primea 
până la data de 31.12.2009, până la intrarea în vigoare, în totalitate, a prevederilor Legii 
nr.284/2010, lege în care aceste sporuri nu se mai regăsesc. 

Astfel sporul de ecran,  penibilitate şi de praf acordate în conformitate cu clauzele 
Contractului Colectiv de Muncă aplicabil nu se mai puteau acorda, acest fapt rezultând din 
interpretarea coroborată a prevederilor art.48 alin.1 pct.40 din Legea nr.330/2009, prin care 
s-au abrogat prevederile art.50 alin.2 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului 
didactic, care la rândul său făcea trimitere la sporuri stabilite şi acordate prin contracte 
colective de muncă. 

Sporul de xerox, arhivă şi calculator de care beneficiau secretarii şcolilor din 
învăţământul preuniversitar, anterior datei de 31.12.2010, se puteau acorda numai în urma 
unor buletine de expertizare a locurilor de muncă de către specialişti din cadrul  Ministerului 
Sănătăţii Publice şi cel al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. În speţă reclamantul a 
făcut nici o dovadă în acest sens. 

Este adevărat că aceste sporuri au fost acordate până la data de 31.12.2009 doar în 
baza Contractului Colectiv de Muncă şi a Legii nr.128/1997, însă acestea nu se mai regăsesc  
printre sporurile prevăzute în actele normative aplicabile salarizării personalului din 
învăţământ, respectiv în Legea nr.330/2009.  

Potrivit prevederilor art.1 din Legea nr.285/2010, care a reglementat salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice doar pentru anul 2011, cuantumul brut al 
salariilor/soldelor, funcţiilor de bază /salariilor funcţiilor de bază  şi indemnizaţiilor de 
încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna 
octombrie 2010,se majorează cu 15%, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea 
în aceleaşi condiţii.   

În salariul de bază,indemnizaţia de încadrare,respectiv în salariul funcţiei de bază, 
aferente lunii octombrie 2010, au fost cuprinse sporurile şi  indemnizaţiile,care potrivit 
Legii-cadru nr.330/2009 făceau parte din   salariul de bază ,respectiv încadrarea brută 
lunară. Acordarea acestora nu putea conduce la creşteri salariale,altele decât cele prevăzute 
în acest act normativ. 

 Salariul de bază brut lunar al personalului didactic,potrivit art.2 din Legea 
nr.63/2011, se compune din salariul de bază, la care se adaugă sporurile, indemnizaţiile 
precum şi celelalte drepturi prevăzute de lege. Salariul de încadrare a funcţiei didactice 
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prevăzut în Anexele nr.1 şi 2 la lege include sporul de  stabilitate,sporul de suprasolicitare 
neuropsihică, indemnizaţia de conducere, indemnizaţia pentru învăţământul special, gradaţia 
de merit şi indemnizaţia pentru activitatea de diriginte pentru cadrele didactice din 
învăţământul preşcolar şi primar. 

Conform art.3, lit.C, cap.II din Anexa nr.5 din Legea nr.63/2011 indemnizaţia de 
15% acordată  personalului didactic din învăţământul special  se calculează prin aplicarea 
acestui procent la salariul de încadrare prevăzut în Anexa nr.3b din lege şi devine bază de 
calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. Aşadar acest spor nu îi poate fi acordat 
reclamantei separat de drepturile salariale calculate conform algoritmului anterior arătat.    

 Aşa cum s-a arătat în art.1 din O.U.G.nr.19/2012, cuantumul brut al salariilor de 
bază, salariilor funcţiei de bază ori indemnizaţiilor de încadrare se majorează cu 8% 
începând cu data de 01.06.2012, faţă de luna mai 2012 şi cu 7,4% începând cu data de 
01.12.2012, faţă de nivelul acordat în luna noiembrie 2012. 

 Aliniatul 3 al acestui articol stipula că, cuantumul brut al salariilor de bază, salariilor 
funcţiei de bază ori indemnizaţiilor de încadrare aferente personalului didactic şi didactic 
auxiliar din învăţământ, care se stabileşte în conformitate cu prevederile Legii nr.63/2011,se 
majorează potrivit aliniatului 1, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în 
aceleaşi condiţii. 

 Personalul din instituţiile publice care a intrat sub incidenţa Legii nr.284/2010,cu 
modificările ulterioare, şi ale căror drepturi salariale nu au fost diminuate potrivit 
prevederilor Legii nr.118/2010 nu a beneficiat de majorările salariale prevăzute de această 
ordonanţă. 

 În anul 2012 aceste cuantumuri s-au menţinut la acelaşi nivel cu cel ce se acorda 
personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna decembrie 2011.     

 Aşadar, suma sporurilor, compensaţiilor,primelor şi indemnizaţiilor individuale nu 
putea să depăşească 30% din salariul de bază, salariul funcţiei de bază sau indemnizaţia 
lunară de încadrare,potrivit prevederilor Legii nr.284/2010,aşa cum a fost modificată prin 
Legea nr.121/2011, O.U.G. nr.54/2011,  O.G.nr.10/2011, Legea nr.282/2011,O.U.G. 
nr.19/2012 şi Deciziile Curţii Constituţionale nr.1615/2011 şi nr.685/2012. 

 Referitor la acordarea unor sporuri, premii ori stimulente Curtea Constituţională, 
prin Deciziile nr.108/2006, nr.693/2006, nr.728/2006, nr.207/2009, nr.337/2009, nr. 
487/2009,  nr.876/2009, nr. 243/2010, nr.1250/2010, nr.1280/2010 şi nr.1601/2010 a 
constatat că acestea reprezintă drepturi salariale suplimentare iar  nu drepturi fundamentale, 
consacrate şi garantate de către Constituţia României. Drept urmare legiuitorul este în drept 
să instituie anumite sporuri la indemnizaţiile şi salariile de bază, premii periodice şi alte 
stimulente pe care le poate diferenţia în funcţie de categoriile de personal cărora li se 
acordă,le poate modifica în diferite perioade de timp, le poate suspenda sau chiar anula. 

 Este adevărat că potrivit Legii nr.130/1996 Contractele Colective de Muncă 
constituiau legea părţilor dar, clauzele acestora  nu puteau fi negociate şi încheiate decât cu 
respectarea legii, cu atât mai mult cu cât, în cazul salariaţilor instituţiilor bugetare, cum este 
cazul membrilor de sindicat reprezentaţi, acest act normativ prevedea expres, în art.12 
alin.1, că prin contracte colective nu se pot negocia clauze referitoare la drepturi ale căror 
cuantumuri sunt stabilite prin dispoziţii legale.  

 Constituţia României,conform prevederilor art.41 alin. 5, garantează dreptul la 
negocieri colective în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al convenţiilor colective, 
însă al convenţiilor legal încheiate, prin care s-au negociat drepturi prevăzute de lege, în 
concordanţă cu prevederile anterior menţionate. 

 Faţă de cele ce preced, având în vedere faptul că drepturile salariale ale membrilor 
de sindicat reprezentaţi, pe perioada de referinţă, au stabilite potrivit art.6.3, cap.I, lit.A din 
Anexa nr.II la Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
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fonduri publice şi Anexa 3b coroborat cu prevederile Cap.I, art.9 şi Cap.II , art.6 din Anexa 
nr.5 la Legea nr.63/2011, instanţa, în temeiul art.208 şi următoarele din Legea nr.62/2011, a 
respins ca neîntemeiată acţiunea acestuia.   

 Împotriva acestei hotărâri, reclamantul Sindicatul Salariaţilor din Învăţământ Turda 
a declarat apel prin care a solicitat casarea sentinţei şi, rejudecând cauza pe fond, admiterea 
acţiunii. 

 În motivarea apelului, s-a susţinut că Legea nr. 330/2009 garantează, la nivel de 
principiu, menţinerea drepturilor câştigate, în acest sens fiind dispoziţiile art. 3 lit. c) din 
lege. Ori, în speţă, este vorba despre drepturi salariale recunoscute şi stabilite prin acte 
normative şi prin acte de negociere colectivă (contracte colective de muncă şi hotărâri ale 
comisiilor paritare). În condiţiile în care Legea nr. 330/2009 a făcut trimitere expresă la 
contractele colective de muncă, judecători fondului, în (aplicarea legii, trebuia să retină 
legalitatea acordării sporurilor prevăzute de contractul colectiv de muncă. 

 Dispoziţiile contractului colectiv sunt aplicabile conform art. 144 alin. (1) din Legea 
dialogului social nr.62/2011, de la data înregistrării sale şi sunt obligatorii potrivit 
dispoziţiilor, aceluiaşi contract, precum si art. 133 alin. (1) lit. a) si art. 148 din aceeaşi lege. 

 În susţinerea plăţii  respectivelor   drepturi,   sunt   aplicabile   şi   prevederile 
constituţionale  în special cele ale art. 41 alin. (2) şi (5) din Constituţia României. Legea 
fundamentală - la art. 41 alin. (5) - garantează nu numai dreptul la negocieri colective, ci si 
caracterul obligatoriu al convenţiilor colective. În plus faţă de dispoziţiile art.41 alin.2 din 
Constituţie, care consacră dreptul tuturor salariaţilor la măsuri de protecţie socială (ce 
privesc securitatea şi sănătatea  salariaţilor regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, 
instituirea unui salariu minim brut pe I, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în 
condiţii deosebite sau speciale, formarea profesională etc.). 

 Art. 30 alin. (5) din lege statuează din nou că în luna ianuarie 2010 salariile nu pot fi 
diminuate faţă de luna decembrie 2009. In acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 5  alin.1 din 
OUG nr.1/2010. 

 Intervin însă aici şi  prevederile art.6 alin.1 din acelaşi act normativ, care prevăd 
expres că  „În cazul în care drepturile salariate determinate în conformitate cu Legea-cadru 
prezenta ordonanţă de urgenţă sunt mai mici decât cele  stabilite prin legi sau hotărâri ale 
Guvernului pentru funcţia respectivă pentru luna decembrie 2009 se acordă  o sumă 
compensatorie cu caracter tranzitoriu care să acopere diferenţa în măsura în care persoana îşi 
desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Această sumă se include în salariul de bază, 
solda/salariul în funcţie de bază sau indemnizaţie lunară de încadrare după caz dar nu este 
luată în calcul la determinarea altor drepturi de natură salarială care se stabilesc în funcţie de 
acestea”. 

 Faţă de faptul că membrii de sindicat au beneficiat până la data de 31 decembrie 
2009 de plata sporului pentru condiţii periculoase/vătămătoare, este evident că, începând cu 
data de 1 ianuarie 2010 trebuiau să beneficieze de plăţi compensatorii care să conducă la o 
valoare egală cu suma avută la data de 31 decembrie 2009. Condiţia de la art.6 alin.1 din 
OUG nr.1/2010 este în mod evident  îndeplinită, astfel cum rezultă din adeverinţa emisă de 
intimata pârâtă şi depusă la dosarul cauzei – lucrează şi după data de  01.01.2010 în aceleaşi 
condiţii cu cele care au îndreptăţit-o să beneficieze de „sporul de ecran”. 

 Numai aşa se pot respecta principiile instituite la art.3 lit. c,  art.30 alin.5 din Legea 
nr.330/2009 şi art.5 alin.1 din OUG nr.1/2010. 

 Sporul pentru condiţii periculoase şi vătămătoare şi sporul pentru  condiţii grele de 
muncă sunt prevăzute expres în anexa nr. II la Legea nr.330/2009 de art.3 alin.1 şi de art. 17. 

 Prin Decizia nr.11/08.10.2012 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,  în 
recurs în interesul legii (dosar nr.10/2012) s-a stabilit că” În interpretarea şi aplicarea 
dispoziţiilor art.5 alin.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2010 şi ale art.30 din 
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Legea nr.330/2009 …personalul didactic din învăţământ aflat în funcţie la data de 31 
decembrie 2009, are dreptul începând cu 1 ianuarie 2010 la un salariu lunar calculat în 
raport cu salariul de bază din luna decembrie 2009, stabilit în conformitate cu prevederile 
OG nr.15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.221/2008”. 

 Prin decizia invocată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut că „potrivit art.30 
alin.5 din noul act normativ (Legea nr.330/2009) în anul 2010 personalul aflat în funcţie la 
31 decembrie 2009 îşi va păstra salariul avut în luna decembrie 2009 fără a fi afectat de 
măsurile de reducere a cheltuielilor de personal. Analiza textului de lege  evocat denotă 
caracterul acestuia de normă de protecţie intenţia legiuitorului de a proteja drepturile 
salariale ale personalului  bugetar fiind evidentă”. 

 Faţă de conţinutul normei citate rezultă că reîncadrarea personalului didactic  din 
învăţământ la data de 1 ianuarie 2010 urma a se realiza luând în calcul salariul de bază la 
care ar fi fost îndreptăţit acesta la data de 31 decembrie 2009, ceea ce reprezintă dreptul 
recunoscut şi ocrotit de lege. 

 Aşadar, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  a statuat că la data de 01.01.2010 
reîncadrarea şi salarizarea personalului trebuia făcută conform coeficienţilor salariului avut 
în plată la 31 decembrie 2009 stabilite în conformitate cu Legea nr.221/2008. În raport de 
prevederile art.517 alin.4 NCPC, Decizia nr.11/2012 este obligatorie . 

 La dosarul cauzei au fost depuse adeverinţele emise de pârâtele unităţi de învăţământ 
prin care se atestă că membrii de sindicat reprezentaţi au lucrat şi lucrează în aceleaşi 
condiţii şi au beneficiat de  plata sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de 
15% din salariul de bază, în baza buletinelor de măsurare unde electromagnetice şi de 
determinare prin expertizare a locurilor de muncă, până la data de 01.02.2013, deoarece 
membrii de sindicat ocupă diverse funcţii didactice/didactice auxiliare şi lucrează pe 
calculator cel puţin 50% din timpul normal de lucru. 

 Faţă de faptul că membrii de sindicat lucrează în aceleaşi condiţii, fapt atestat de 
adeverinţele emanând de la pârâtele unităţi de învăţământ, fiind astfel îndeplinită condiţia 
din lege pentru acordarea sporului/sumelor compensatorii drepturile trebuiau acordate. 

 Conform raţionamentului  primei instanţe, sumele compensatorii nici nu pot fi 
acordate, ceea ce înseamnă că art.30 alin.5 din Legea nr.330/2009 şi ale art.5 alin.1 şi art.6 
alin.1 din OUG nr.1/2010 sunt reglementări golite de conţinut,  teză ce  nu se poate accepta, 
pentru că ar echivala cu o încălcare a dispoziţiilor art.1 alin.5 din Constituţie. 

 Membrii de sindicat trebuiau să beneficieze în anul 2010 de un salariu la acelaşi 
nivel cu cel din decembrie 2009, pârâta fiind obligată să le acorde sume compensatorii în 
baza art.6 alin.1 din OUG nr.1/2010. 

 Art.7 alin.2 din Legea nr.284/2010  stipulează că în anul 2011 valoarea salariilor de 
bază utilizată la reîncadrarea pe  funcţii  a personalului plătit din fonduri publice se 
stabileşte prin legea privind salarizarea în anul 2011. Aceasta este Legea nr.285/2010 care la 
art.1 alin.1 reglementează baza de calcul a salariilor pe anul 2011 ca fiind salariul de bază 
din luna octombrie 2010, căruia i se aplică o majorare de 15%. În cursul anului 2010, aşa 
cum rezultă expres din dispoziţiile Legii nr.330/2009 şi OG nr.1/2010, salariul de bază nu 
putea fi stabilit sub nivelul celor din  decembrie 2009, astfel că salariul de bază din luna 
octombrie 2010 nu poate fi sub nivelul celui din decembrie 2009. 

 În consecinţă din interpretarea coroborată a textelor mai sus citate rezultă fără 
putinţă de tăgadă că salariul de bază pe anul 2011 nu poate fi mai mic decât  cel cuvenit 
salariaţilor din sistemul public, în baza actelor normative constituţionale şi a  hotărârilor 
judecătoreşti în luna decembrie 2009, diminuat conform dispoziţiilor Legii nrt.118/2010 şi 
majorat cu 15% potrivit Legii nr.285/2010. 

 Faptul că în anul 2010, calculul salariilor s-a făcut incorect cu ignorarea sentinţelor 
judecătoreşti şi a prevederilor legale speciale aplicabile în materie a determinat calcularea în 
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mod greşit a salariilor acestuia şi în anul 2011, din moment ce salariul de referinţă  (cel din 
luna octombrie 2010) a fost mai mic. 

 Împrejurarea că personalul didactic şi didactic auxiliar trebuiau să beneficieze şi în 
anul 2011 de sporul pentru condiţii de muncă este demonstrat şi de Legea nr.63/2011 
privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din 
învăţământ – Anexa nr.5 Capitolele I şi II (Metodologii de calcul), care prevăd că sporurile 
pentru condiţii de muncă, aprobate în condiţiile legii se acordă numai persoanelor care au 
beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi 
condiţii. 

 Dispoziţiile respective au fost aplicate în anul 2012 (Legea nr.283/2011 privind 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din 
OUG nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniu bugetar care la 
art. unic pct.2 art.II.1 alin.2 şi 3 sunt valabile şi în anul 2013 (efect al art.2 din OUG 
nr.84/2012). 

 În ceea ce priveşte anul 2012, în materia salarizării personalului din sectorul bugetar 
este aplicabilă Legea nr.283/2011 privind aprobarea OUG nr.80/2010 pentru completarea 
art.11 din OUG nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul 
bugetar. 

 Pentru argumentele prezentate anterior şi faţă de faptul că membrii de sindicat din 
tabelul anexat prezentei cereri îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii este evident că 
trebuiau să beneficieze şi în anul 2012 de acordarea sumelor compensatorii aferente sporului 
pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, în raport de prevederile citate din Legea 
nr.283/2011. 

 În ceea ce priveşte anul 2013, în materia salarizării personalului din sectorul bugetar 
este aplicabilă OUG nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar 
în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative precum şi unele măsuri fiscal –
bugetare (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.845/13.12.2012), care face însă 
trimitere expresă la actul normativ citat la pct. VI. 

 În anul 2014, în materia salarizării personalului din sectorul bugetar este  aplicabilă 
OUG nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, 
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, care la art.1 alin.4 prevede: „În anul 
2014 în ceea  ce priveşte salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ 
se aplică prevederile Legii nr.63/2011”. 

 În speţă sunt incidente şi dispoziţiile art.20 alin.1 din Constituţia României şi 
implicit documentele internaţionale ratificate de România sau la care România este parte – 
în speţă art.1 al Protocolului nr.1 al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor 
Omului , care consacră dreptul persoanelor fizice la respectarea bunurilor sale – texte 
ignorate de Tribunal. 

 Pârâtul Primarul municipiului Turda a depus întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea apelului ca nefondat, invocând că art. 22 din Legea nr.284/2010 se opune ca 
suma sporurilor să depăşească 30% din suma salariului de bază, că potrivit art.21 din Legea 
nr.284/2010, sporul pentru condiţii vătămătoare, locurile de muncă, categoriile de personal, 
mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă precum şi condiţiile de acordare a 
acestuia se stabilesc prin Regulament, elaborat de către fiecare dintre ministerele 
coordonatoare. 

 De asemenea, prevederile art.5 din OUG nr.84/2012 respectiv prevederile art.21 din 
Legea cadru nr.284/2010 se aplică începând cu data de 01.01.2014. 

 Acordurile colective de muncă în vigoare îşi produc efectele până la data expirării 
termenului pentru care au fost încheiate. Contractele colective de muncă încheiate  şi actele 
adiţionale după data de 1 mai 2011, cu respectarea prevederilor legii speciale pentru anul 
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2011, nu pot avea o durată de valabilitate care să depăşească 31.12.2011, conform 
prevederilor art. II din Legea nr.40/2011 privind modificarea Legii nr.53/2003. 

 Contractele colective de muncă unice la nivel de ramură sau la nivel de inspectorat 
încheiate şi invocate în susţinerea acţiunii vizează perioada 2007-2010 fiind anterioare 
perioadei pentru care a fost promovată acţiunea, neexistând nici un act valabil încheiat prin 
care acestea au fost prelungite. 

 Acordurile colective de muncă la nivel de ramură de învăţământ, anexate în 
susţinerea acţiunii introductive şi-au încetat valabilitatea, acestea fiind încheiate pentru 
perioada 2007-2008, caz în care nu sunt incidente prevederile legale mai sus menţionate. 

 Finanţarea unităţilor de învăţământ, nu se face din bugetul propriu al unităţii 
administrativ teritoriale, conform art.101, alin.2 din Legea nr.1/2011, această finanţare fiind 
asigurată din bugetul de stat. Obligativitatea alocării sumelor revine Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului. Finanţarea instituţiilor de învăţământ se realizează 
descentralizat, prin bugetele consiliilor judeţene, sau bugetele locale ale unităţilor 
administrative teritoriale, fiecare unitate de învăţământ întocmindu-şi propriu buget. 

 Alin.5 din Legea nr.1/2011, reglementează expres că” Finanţarea de bază aprobată 
anual prin legea bugetului de  stat se repartizează pe comune, oraşe municipii şi sectoare ale 
municipiului Bucureşti de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv 
a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare 
judeţene, respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti” în consecinţă Legea 
nr.1/2011 prevede în mod expres că finanţarea de bază cuprinde şi cheltuieli de personal 
incluzând deci şi cheltuieli cu salarizarea personalului didactic şi nedidactic care îşi 
desfăşoară activitatea în unităţile de învăţământ. 

 Din economia prevederilor legale, citate anterior, se desprinde în mod clar faptul că 
finanţarea cheltuielilor de personal ale unităţilor de învăţământ se asigură prin bugetele 
unităţilor administrativ teritoriale şi nu din acestea. Sumele de bani care sunt destinate 
finanţării de bază sunt acordate de la bugetul de stat. În acest sens, sumele de bani necesare 
pentru finanţarea cheltuielilor de personal ale unităţilor de învăţământ, cheltuieli care 
cuprind şi sumele de bani care fac obiectul prezentului litigiu sunt virate de la bugetul de 
stat, prin intermediul bugetului local către unităţile de învăţământ destinatare. 

 Bugetul unităţii administrativ teritoriale trebuie să cuprindă sumele de bani necesare 
pentru finanţarea complementară a unităţilor de învăţământ, finanţare care cuprinde 
cheltuieli legate de consolidări, investiţii şi reparaţii capitale, subvenţii pentru internatele şi 
cantinele şcolare. 

 În altă ordine de idei, potrivit prevederilor legii nr.500/2002 privind finanţele 
publice, în cazul în speţă, Primarul municipiului Turda ca reprezentant al autorităţii publice 
locale în baza prerogativelor conferite de Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale 
nu poate face altceva decât să repartizeze creditele bugetare aprobate, pentru bugetul propriu 
şi pentru bugetele instituţiilor publice subordonate potrivit legii. 

 În concret atâta vreme cât cheltuielile  de personal ale unităţilor de învăţământ 
(finanţare de bază) sunt acordate prin bugetul local, Primarul municipiului Turda, în calitate 
de reprezentant al Unităţii administrativ teritoriale, nu poate face altceva decât să repartizeze 
mai departe instituţiilor publice  subordonate (în acest caz unităţile de învăţământ) creditele 
bugetare aprobate. De vreme ce sumele respective sunt prevăzute şi alocate din bugetul de 
stat, Primarul nu poate pune în aplicare o hotărâre judecătorească în lipsa sumelor necesare. 

 Reclamantul a depus răspuns la întâmpinare prin care a reiterat dispoziţiile  legale 
invocate în apel,  grupate în jurul argumentului  privind imposibilitatea reducerii salariului 
avut în luna decembrie 2009 prin actele normative ulterioare. 

 Examinând hotărârea în raport de motivele invocate, Curtea de Apel constată 
următoarele: 
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În prealabil, Curtea de Apel reţine că prin apel nu s-a contestat incidenţa excepţiei 
prescripţiei dreptului la acţiune pentru pretenţiile anterioare datei de 18.07.2010, astfel încât 
sub acest aspect hotărârea nu poate fi schimbată.  

 În privinţa fondului, se constată că sporul pentru condiţii vătămătoare şi 
periculoase în cuantum de 15% din salariul de bază a fost acordat în cursul anului 2009 
(inclusiv în luna decembrie 2009) salariaţilor  B.A. şi C.A.. 

 Temeiul juridic al acordării acestui spor îl reprezintă art.50 alin.12 din Legea 
nr.128/1997, conform căruia, „personalul didactic beneficiază de pensii şi de alte drepturi 
băneşti prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă”. 

 Or, art.8 alin.1 lit. a din HG nr.281/1993 prevede expres posibilitatea acordării 
sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare în cuantum de 15% din salariul de 
bază, personalului din unităţile bugetare. 

 Prin intrarea în vigoare a Legii nr.330/2009, au fost abrogate prevederile art.50 
alin.12 din Legea nr.128/1997, care au constituit sporul legal al acordării sporului în 
discuţie, însă noul act normativ a prevăzut prin art.17 al anexei nr. II că, în raport de  
condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea, personalul didactic poate beneficia de un spor 
pentru condiţii periculoase sau vătămătoare. 

 Este real că ultima normă evocată prevede stabilirea printr-un regulament al 
ordonatorului principal de credite a locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii 
concrete a sporurilor, precum şi a condiţiilor de acordare, însă un asemenea regulament nu a 
fost emis nici în baza Legii nr.330/2009, nici în aplicarea actelor normative ulterioare de 
salarizare. 

Omisiunea ordonatorului principal de credite de a emite în condiţiile legii 
regulamentul mai sus menţionat în anul 2010 şi nici chiar până în prezent nu poate constitui 
un impediment la recompensarea prestării activităţii în atare condiţii. 

Acest aspect rezultă din prevederile Legii nr. 24/2000  privind normele de tehnică 
legislativă, art. 75, potrivit căruia Ordinele şi instrucţiunile se vor elibera în  termenul 
prevăzut de actul superior, sau după caz, într-un termen util care să facă posibilă aducerea 
lor la îndeplinire. 

Contextul juridic al cauzei este întregit de prevederile art.30 alin.5 din Legea 
nr.330/2009, conform cărora „în anul 2010, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009, 
îşi va păstra salariul  avut fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal 
din luna decembrie 2009”, precum şi de dispoziţiile  art.6 alin.1 din OUG nr.1/2010, care 
instituie dreptul salariaţilor afectaţi  de aplicarea Legii nr.330/2009 de a beneficia de sume 
corespunzătoare cu caracter tranzitoriu care să acopere diferenţa de salariu aferent lunii 
decembrie 2009, în măsura în care condiţiile de desfăşurare a activităţii se menţin. 

Prin urmare, dispoziţiile legale evocate enunţă clar şi expres imperativul păstrării în 
plată în anul 2010 a drepturilor salariale avute în luna decembrie 2010, în măsura în care  
condiţiile  de desfăşurare a activităţii nu se schimbă şi, desigur, sunt de acord cu exigenţele 
noului cadru legal, care nu mai îngăduie prelungirea efectelor contractelor colective de 
muncă cu privire la acordarea unor drepturi salariale neprevăzute de lege, aspect care va fi 
analizat în legătură cu  sporul pentru condiţii  nocive şi penibile. 

În speţă, membrii de sindicat B.A. şi C.A.. au beneficiat în decembrie  2009 de 
sporul pentru condiţii vătămătoare şi periculoase de 15% din salariul de bază şi şi-au 
desfăşurat activitatea în anul 2010 (precum şi în continuare) în aceleaşi condiţii, după cum 
rezultă din fişele postului, iar noul act normativ (Legea nr.330/2009) recunoaşte dreptul  de 
a beneficia de act spor în condiţiile unui regulament care, însă nu a mai fost emis nici până 
în prezent. De asemenea dispoziţiile legale  citate conferă dreptul salariaţilor de a beneficia 
de păstrarea în plată în cursul anului 2010 a salariului avut în luna decembrie 2009, prin 
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acordarea unor sume compensatorii cu caracter tranzitoriu, ce reprezintă în cauză chiar 
obiectul acţiunii. 

 În acest sens, prin Decizia nr. 11/2012 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie în soluţionarea unui recurs în interesul legii, se reţine cu forţă obligatorie pentru 
instanţele judecătoreşti că „la data de 1 ianuarie 2010 a intrat în vigoare noua lege-cadru a 
salarizării unitare, Legea-cadru nr. 330/2009, care prevede la art. 1 alin. (2) că, începând cu 
data intrării sale în vigoare, drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar sunt şi 
rămân exclusiv cele prevăzute în această lege. 

     Potrivit art. 30 alin. (5) din noul act normativ, în anul 2010, personalul aflat 
în funcţie la 31 decembrie 2009 îşi va păstra salariul avut în luna decembrie 2009, fără a fi 
afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal, iar potrivit art. 6 din acelaşi text 
de lege, pentru persoanele ale căror sporuri cu caracter permanent acordate în luna 
decembrie 2009 nu se mai regăsesc în anexele la lege sau nu au fost incluse în salariile de 
bază, în soldele funcţiilor de bază sau, după caz, în îndemnizaţiile lunare de încadrare, 
sumele corespunzătoare acestor sporuri vor fi avute în vedere în legile anuale de salarizare, 
până la acoperirea integrală a acestora. 

     Analiza textului de lege evocat denotă caracterul acestuia de normă de 
protecţie, intenţia legiuitorului de a proteja drepturile salariale ale personalului bugetar fiind 
evidentă. 

     În vederea stabilirii unor criterii de determinare a sintagmei "salariu avut", 
prin art. 5 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri 
de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea 
salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar s-a prevăzut că: 

     "Reîncadrarea personalului didactic din învăţământ la data de 1 ianuarie 2010 
se face luând în calcul salariile de bază la data de 31 decembrie 2009, stabilite în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele 
măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-
decembrie 2009, aprobată prin Legea nr. 300/2009." 

   Faţă de conţinutul normei citate rezultă că reîncadrarea personalului didactic din 
învăţământ la data de 1 ianuarie 2010 urma a se realiza luând în calcul salariul de bază la 
care ar fi fost îndreptăţit acesta la data de 31 decembrie 2009, ceea ce reprezintă dreptul 
recunoscut şi ocrotit de lege.” 

În legătură cu această ultimă dezlegare, se impune observaţia că plafonarea 
sporurilor acordate la 30% din salariul de bază nu  acoperă ipoteza plăţii  sumelor 
compensatorii, reglementate ca o directă aplicare a prevederilor art.30 alin.5 din Legea 
nr.330/2009 evocate anterior, care prevalează faţă de  o dispoziţie legală referitoare la 
sporuri, nu la sume compensatorii. 

Trecând la analiza perioadei la care se referă pretenţiile reclamantei, Curtea constată 
că suma corespunzătoare acestui spor trebuia acordată sub forma sumelor compensatorii cu 
caracter tranzitoriu, aşa cum prevăd legile anuale de salarizare, respectiv art. 6 alin. 1 din 
OUG nr. 1/2010 pentru anul 2010 (când a încetat raportul de muncă al salariatei B.A.), art. 1 
alin. 5 din Legea nr. 285/2010 pentru anul 2011, art. II 1 alin. 2 şi 3 din OUG nr.80/2010 
pentru completarea art. 11 din OUG nr.37/2008 (aşa cum a fost modificat prin Legea nr. 
283/2011) pentru anul 2012 (când a încetat raportul de muncă al salariatei Călin Ana).  

Sunt relevante pentru a concluziona că membrii de sindicat au dreptul la sporul în 
discuţie, dispoziţiile art. 6 cap. II al anexei nr. 5 din Legea nr. 63/2011 potrivit cărora până 
la aprobarea regulamentului prevăzut de alin. 2, sporurile pentru condiţii de muncă aprobate 
în condiţiile legii se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai 
în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii, ceea ce reprezintă, în egală 
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măsură şi o recunoaştere de către legiuitor a dreptului personalului didactic de  a beneficia 
de acest spor în perioada anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 63/2011. 

 Având în vedere caracterul sinalagmatic al contractului individual de muncă, ceea ce 
înseamnă că executarea obligaţiei salariaţilor de a presta munca reprezintă cauza obligaţiei 
intimatei de a plăti salariul, Curtea apreciază că nu se pot acorda drepturile salariale 
solicitate de apelantă decât până la data încetării activităţii de către cele două salariate, după 
cum urmează: pentru salariata Boca Ana, drepturile aferente perioadei 18.07.2010 – 
01.09.2010 (conform adeverinţei de la fila 22 fond), iar pentru salariata Călin Ana drepturile 
aferente perioadei 18.07.2010 – 01.07.2012 (conform adeverinţei de la fila 23 fond), cu 
menţinea că data de  debut a perioadelor în discuţie delimitează pretenţiile prescrise, aşa 
cum s-a reţinut la începutul considerentelor.   

 În mod similar, acordarea drepturilor salariale care fac obiectul prezentei cauze este 
influenţată şi de dispoziţiile legale incidente în perioada de referinţă prin care drepturile 
salariale ale personalului plătit din fonduri s-au diminuat publice (Legea nr. 118/2010), 
respectiv s-au majorat (Legea nr. 285/2010, OUG nr. 19/2012), precum şi de elementele 
particulare concrete ale fiecărui raport juridic de muncă, care impun acordarea drepturilor în 
raport de activitatea efectiv desfăşurată în favoarea unităţii şcolare pârâte, fiind excluse 
aşadar perioadele de întrerupere, încetare, suspendare sau perioadele anterioare angajării la 
unitatea şcolară pârâtă.  

 Întrucât conform art. 166 alin. 4 din Codul muncii neplata salariului poate determina 
obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs 
salariatului, va fi obligată unitatea şcolară la actualizarea sumelor compensatorii cu indicele 
de inflaţie de la scadenţă la data plăţii efective. 

 Sporul pentru condiţii nocive şi penibile de 10% din salariul de bază a fost acordat 
salariaţilor G.V., U.A., B.E., P.M., K.P., V.M. ca o  directă aplicare a contractelor colective 
de muncă încheiate la  diferite nivele din învăţământ, fără a exista un temei legal de acordare 
a sa. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 3 lit. c din Legea nr. 330/2009, legiuitorul a statuat 
principiul „luării în considerare a tuturor sporurilor, indemnizaţiilor sau altor drepturi de 
natură salarială recunoscute sau stabilite până la data intrării în vigoare a acestei legi prin 
hotărâri judecătoreşti, prin acte de negociere colectivă şi prin acte specifice autorităţilor 
locale”.  

Prin urmare, principiile menţionate îşi găsesc eficienţa numai în măsura în care 
actele de negociere colective au fost legal încheiate.  

Este adevărat că legiuitorul prin dispoziţiile Legii nr. 330/2009 nu a prevăzut în mod 
expres această menţiune, însă Curtea de Apel apreciază că această condiţie este una 
implicită, legiuitorul neavând intenţia de a recunoaşte decât convenţiile încheiate cu 
respectarea normelor legale. 

Acest aspect rezultă şi din dispoziţiile art. 7 al. 2 din Legea nr. 130/1996 care 
guvernează contractul colectiv de muncă, conform cărora „contractele colective de muncă, 
încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale, constituie legea părţilor ”. 

Dispoziţiile art. 10 din OUG nr. 1/2010 se opun ca la stabilirea salariului 
personalului bugetar începând cu 1 ianuarie 2010 să fie luate în considerare drepturi 
salariale stabilite prin contractele şi acordurile colective şi contracte individuale de muncă 
încheiate cu nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data încheierii lor sau prin acte 
administrative emise cu încălcarea normelor în vigoare la data emiterii lor şi care excedează 
prevederilor Legii cadru nr. 330/2009. 

În cauză, trebuie lămurit momentul până la care contractul colective de muncă au 
produs efecte, precum şi în ce măsură acesta poate constitui fundamentul legal al admiterii 
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prezentei acţiuni ce vizează acordarea sumelor compensatorii pentru sporul de condiţii 
nocive şi penibile. 

 Referitor la acest aspect, Curtea reţine că dispoziţiile art. 157 alin. 2 din Codul 
muncii (în forma în vigoare pentru perioada în litigiu) au instituit principiul potrivit căruia 
sistemul de salarizare a personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral 
sau în majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale si 
bugetele fondurilor speciale se stabileşte prin lege, cu consultarea organizaţiilor sindicale 
reprezentative. 

Una dintre excepţiile de la acest principiu era prevăzută de dispoziţiile art. 50 alin. 
12 din Legea nr. 128/1997, privind Statutul personalului didactic, potrivit cărora personalul 
didactic beneficiază de premii şi de alte drepturi băneşti prevăzute de lege şi de contractul 
colectiv de muncă. 

Astfel, prin contractele colective de muncă unic s-a stipulat dreptul salariaţilor din 
învăţământ de a beneficia de spor de condiţii nocive şi penibile, însă, norma cuprinsă în alin. 
12 al art. 50 din Legea nr. 128/1997, care a prevăzut posibilitatea negocierii prin contracte 
colective de muncă a unor prime în favoarea cadrelor didactice, a fost abrogată în mod 
expres începând cu data de 1 ianuarie 2010, prin dispoziţiile pct. 40 al alin. 1 al art. 48 din 
Legea - Cadru nr. 330/2009. 

Prin urmare, de la data intrării în vigoare a dispoziţiilor art. 48 pct. 40 al. 1 din Legea 
nr. 330/2009, respectiv 01.01.2010 nu mai subzistă baza legală pe care să se întemeieze 
acordarea prin contracte colective de muncă de drepturi salariale suplimentare faţă de cele 
legale. 

Cu alte cuvinte, nu se poate admite ca printr-un contract colectiv de muncă, expresie 
a convenţiilor părţilor, să se eludeze norme legale de salarizare, chiar dacă o asemenea 
convenţie este anterioară modificării legii. 

Mai mult, în cazul cadrelor didactice nici nu a existat vreun act normativ care să 
reglementeze acordarea sporului de condiţii nocive şi penibile, aşa cum s-a arătat anterior,  
dispoziţiile alin. 12 al art. 50 din Legea nr. 128/1997 reglementând doar posibilitatea 
negocierii, iar nu a acordării unor asemenea beneficii. 

 În acest context, se impune a fi evocată Decizia nr. 1250/2010,  prin care Curtea 
Constituţională a statuat că: 

„… statul are deplina legitimitate constituţională de a acorda sporuri, stimulente, 
premii, adaosuri la salariul de bază personalului plătit din fonduri publice, în funcţie de 
veniturile bugetare pe care le realizează. Acestea nu sunt drepturi fundamentale, "ci drepturi 
salariale suplimentare. Legiuitorul este în drept, totodată, să instituie anumite sporuri la 
indemnizaţiile şi salariile de bază, premii periodice şi alte stimulente, pe care le poate 
diferenţia în funcţie de categoriile de personal cărora li se acordă, le poate modifica în 
diferite perioade de timp, le poate suspenda sau chiar anula" (Decizia Curţii Constituţionale 
nr. 108 din 14 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 
din 8 martie 2006). 

     În al doilea rând, instanţa constituţională, prin Decizia nr. 292 din 1 iulie 
2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 26 august 2004, a 
statuat că "încheierea convenţiilor colective nu se poate face decât cu respectarea legii. 
Aceste convenţii sunt izvor de drept, dar forţa lor juridică nu poate fi superioară legii. În 
consecinţă, convenţiile colective sunt garantate în măsura în care nu încalcă prevederile 
legale în materie"; în caz contrar "s-ar încălca un principiu fundamental al statului de drept, 
şi anume primordialitatea legii în reglementarea relaţiilor sociale. [_] În consecinţă, 
negocierea convenţiilor colective nu se poate face decât cu respectarea dispoziţiilor legale 
existente (...)" (A se vedea, în acest sens, şi Decizia nr. 65 din 20 iunie 1995, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 28 iunie 1995). 
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     Tot astfel, Curtea, prin Decizia nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009, a statuat că 
dispoziţiile art. 41 alin. (5) din Constituţie, privind caracterul obligatoriu al convenţiilor 
colective, nu exclud "posibilitatea legiuitorului de a interveni, din raţiuni de interes general, 
pentru modificarea unor dispoziţii din contractele colective de muncă, reglementând soluţii 
care să răspundă nevoilor sociale existente la un moment dat". 

     În fine, Curtea constată că ordonatorii principali de credite trebuie să respecte 
legea şi să o aplice ca atare, chiar dacă aceasta are ca efect, pentru viitor, modificarea unor 
clauze din contractele de muncă, individuale sau colective, ale personalului plătit din 
fonduri publice. Raţiunea acestei concluzii constă în faptul că temeiul încheierii, modificării 
şi încetării contractului este legea, iar dacă, pentru viitor, legea prevede o redimensionare a 
politicii salariale bugetare, toate contractele pendinte sau care vor fi încheiate trebuie să 
reflecte şi să fie în acord cu legea. În caz contrar, s-ar ajunge la discriminări salariale chiar 
în interiorul aceleiaşi categorii de personal, ceea ce este inadmisibil.” 

Prin urmare, instanţa de apel constată că sistarea acordării unor sporuri prevăzute de 
un contract colectiv de muncă încheiat la nivelul unei unităţi bugetare, reflectă libertatea 
legiuitorului de a stabili  un echilibru bugetar prin  diminuarea sau eliminarea unor drepturi. 

În atare situaţie, salariaţii menţionaţi anterior nu sunt îndreptăţiţi să primească 
sumele compensatorii pentru un spor acordat în baza unui contract colectiv de muncă, fără a 
fi dublat de o normă legală, deoarece de protecţia Legii nr.330/2009 beneficiază doar 
drepturile salariale stabilite în condiţiile legii, în cadrul şi în limitele sale, ceea ce exclude 
recunoaşterea după 2010 a drepturilor prevăzute exclusiv prin contracte colective de muncă. 

În egală măsură, Curtea observă şi prin motivele de apel nu s-au formulat critici 
concrete cu privire la acest spor şi nu s-a prezentat un raţionament propriu, distinct de cel al 
sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, astfel încât controlul judiciar nu poate  
fi extins în afara acestor limite. 

Cu privire la cererea de obligare a pârâţilor Primarul municipiului Turda şi Consiliul 
Local al municipiului Turda Curtea, reţine, sub aspectul petitului ce va fi admis, că potrivit 
prevederilor art. 167 din Legea nr. 84/1995, în vigoare în perioada pentru care se solicită 
acordarea drepturilor salariale, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat funcţionează ca 
unităţi finanţate din fonduri alocate prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale în a căror rază îşi desfăşoară activitatea, de la bugetul de stat şi din alte surse. 

De asemenea potrivit dispoziţiilor art. 16 din H.G. nr. 2192/2004, „finanţarea 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură din  fonduri alocate prin bugetele 
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază îşi desfăşoară activitatea, de la 
bugetul de stat şi din alte surse, potrivit legii.” 

Aceste considerente sunt valabile şi raportat la dispoziţiile art. 104 din Legea nr. 
1/2011 (legea în vigoare la data promovării acţiunii şi pentru ultima parte a intervalului 
pentru care se solicită drepturi, în timp ce Legea nr. 84/1995 era în vigoare anterior, pentru 
perioada de până la data de 09.02.2011), similare în ce priveşte chestiunea finanţării 
unităţilor din învăţământul preuniversitar şi care prevăd că finanţarea de bază pentru 
cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite 
prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, se asigură din bugetul de stat, din sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi alte venituri ale bugetului de stat, prin bugetele 
locale.    

Prin urmare bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale de care aparţine unitatea 
de învăţământ, reprezintă sursa de finanţare a acesteia, unitatea şcolară fiind cea căreia îi 
revine obligaţia, în limita sumelor alocate, de plată directă în raport cu salariaţii săi - 
membrii de sindicat. 
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Atribuţiile Consiliul Local reies din dispoziţiile art. 36 alin. 4 lit. a din Legea nr. 
215/2001, care stabilesc că acesta este cel care aprobă, la propunerea primarului, bugetul 
local şi asigură şi cadrul necesar privind furnizarea serviciilor publice de interes local 
privind educaţia.  

Primarul are calitatea de ordonator principal de credite al bugetului municipiului 
conform art. 63 alin. 4 lit. a din Legea 215/2001 şi calitatea de reprezentant al unităţii 
administrativ teritoriale, potrivit art. 62 alin. 1 din acelaşi act normativ.  

Având în vedere atribuţiile recurenţilor în privinţa finanţării unităţilor de învăţământ, 
anterior menţionate, se constată a fi neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive 
invocată prin întâmpinare.   

Pentru considerentele expuse anterior, în temeiul art. 480 alin.2 NCPC, Curtea va  
admite în parte apelul în sensul celor ce urmează. 

 
Notă. În acelaşi sens, şi decizia civilă nr. 1085 din 6 noiembrie 2014 şi decizia civilă 

nr. 1029 din 30 octombrie 2014  
 

Cadru didactic. Solicitarea contravalorii cheltuielilor de transport pentru 
deplasarea la unitatea de învăţământ la care şi-a desfăşurat activitatea. Admitere 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1120 din 18 noiembrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 742 din 17.04.2014 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud 

în dosarul nr. .../112/2013*, s-a luat act de renunţarea reclamantului P.I.L. la judecata cererii 
de chemare în judecată formulată faţă de pârâta Primăria comunei S.. 

A fost respinsă ca fiind rămasă fără obiect excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a 
pârâtei Primăria comunei S. invocată de pârâtă. 

A fost admisă acţiunea civilă formulată de reclamantul P.I.L. în contradictoriu cu 
pârâţii Şcoala Gimnazială S. şi Consiliul local S. şi în consecinţă a fost obligată unitatea de 
învăţământ Şcoala Gimnazială S. să plătească reclamantului suma de 1.652,82 lei cu titlu de 
diferenţă cheltuieli de transport, din care 572,6 lei aferentă perioadei decembrie 2010 – iunie 
2011 şi 1.080,22 lei aferentă perioadei martie 2012 – iunie 2012, sumă totală de 1.652,82 lei 
actualizată cu rata inflaţiei începând cu data scadenţei fiecărei sume datorată lunar şi până la 
data plăţii efective, ţinându-se seama de plata efectuată la 15 martie 2013;  

A fost obligat pârâtul Consiliul local S. să aprobe pârâtei Şcoala Gimnazială S. suma 
de 1.652,82 lei cu titlu de diferenţă cheltuieli de transport aferente perioadei decembrie 2010 
– iunie 2011, martie 2012 – iunie 2012, actualizată cu rata inflaţiei.  

Au fost respinse ca fiind tardiv formulate cererile reclamantului de obligare a 
pârâţilor la plata de daune materiale şi morale în cuantum de 1.000 lei, la plata dobânzii 
legale, respectiv la plata cheltuielilor de executare. 

A fost respinsă ca neîntemeiată cererea reclamantului de obligare a pârâţilor la plata 
cheltuielilor de judecată, reprezentând taxă iniţiere mediere. 

A fost respinsă ca neîntemeiată cererea pârâtei Primăria comunei S. de obligare a 
reclamantului la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 800 lei reprezentând onorariu 
de avocat. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
În perioada în litigiu decembrie 2010 – iunie 2012 reclamantul a desfăşurat activitate 

didactică în calitate de profesor la unităţi de învăţământ aflate pe raza comunei S.. 
În zilele de activitate didactică deplasarea reclamantului de la domiciliul său din 

Viişoara spre unităţile de învăţământ şi retur s-a realizat cu autoturismul proprietate 
personală. 
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În vederea decontării contravalorii navetei reclamantul a depus cereri de decontare la 
secretariatul unităţii de învăţământ plătitoare a drepturilor salariale – Şcoala Gimnazială S.. 

În final reclamantului i s-a achitat suma de 1.277 lei calculată la nivelul contravalorii 
unui abonament de transport cu autobuzele firmei de transport Tabita Tour. 

Iniţial, pretenţiile reclamantului s-au îndreptat numai împotriva pârâtei Primăria 
comunei S., însă ulterior, în etapa prealabilă judecăţii, 5 septembrie 2013, reclamantul a 
formulat pretenţii în contradictoriu cu 3 entităţi şi anume: Primăria comunei S., Consiliu 
local S. şi Şcoala Gimnazială S.. 

La data de 12 februarie 2014 în şedinţă publică, verbal, reclamantul a arătat că 
înţelege să renunţe la judecată faţă de pârâta Primăria comunei S., tribunalul luând act de 
renunţarea reclamantului la judecată împotriva pârâtei Primăria comunei S., reprezentată 
prin primar. 

Aşa cum rezultă din cuprinsul orarului activităţilor didactice depus la dosar, în anul 
şcolar 2010 – 2011, adică în intervalul septembrie 2010 – iunie 2011, reclamantul a fost 
angajat al S. Gimnaziale S. şi al S. Gimnaziale Blăjenii de Jos.  

Pentru anul şcolar 2011 – 2012, în intervalul în litigiu martie 2012 – iunie 2012, 
potrivit orarului activităţilor didactice depus la dosar, reclamantul a fost angajat al S. 
Gimnaziale S. şi al S. Gimnaziale Cociu.  

Pentru fiecare lună din perioada martie 2012 – iunie 2012, reclamantul a depus la 
secretariatul S. Gimnaziale S. cereri de decontare a contravalorii transportului efectuat cu 
autoturismul proprietate personală.   

La data de 15 martie 2013 s-a aprobat decontarea contravalorii transportului, în baza 
cererilor depuse lunar de reclamant, la calculul sumei cuvenite avându-se în vedere preţul 
unui abonament pe ruta Bistriţa-S. în perioada 1.03.2012 – 1.06.2012, comunicat unităţii de 
învăţământ plătitoare la cererea acesteia, conform adresei nr. 63/2012 depusă la dosar. 

În total, pentru intervalul martie 2012 – iunie 2012 inclusiv reclamantului i s-a 
decontat suma de 673 lei, conform statului de plată depus la dosar. 

Contravaloarea transportului cu autoturismul proprietate personală, pe perioada mai 
sus menţionată se ridică la suma totală de 1.753,22 lei, conform calculelor manuale 
efectuate pe cererile de decontare.  

În intervalul decembrie 2010 – 10 februarie 2011 organizarea învăţământului era 
reglementată de Legea nr. 84/1995, republicată şi de Legea nr. 128/1997. Începând cu 10 
februarie 2011 sunt în vigoare prevederile Legii nr. 1/2011, conform art. 361 alin. 1 al 
acestui act normativ, astfel încât pretenţiile reclamantului trebuie analizate conform legii în 
vigoare la data naşterii dreptului. 

S-a constat că atât în vechea reglementare, cât şi în cea nouă prevederea privitoare la 
decontarea transportului este similară, reclamantul îndeplinind  toate cerinţele prevăzute de 
lege. 

Astfel, în perioada în litigiu reclamantul a fost profesor în învăţământul 
preuniversitar de stat. 

Reclamantul a locuit efectiv în Viişoara, cartier la municipiului Bistriţa, neavând 
locuinţă proprie în localitatea în care şi-a desfăşurat activitatea. 

Transportul l-a efectuat cu autoturismul proprietate personală, depunând lunar 
decontul la unitatea de învăţământ, aspect necontestat în cauză şi dovedit prin cererile 
comunicate de angajator. 

Teza locuinţei disponibile în localitatea S., în incinta postului de poliţie, susţinută de 
pârâta Primăria comunei S. şi de Şcoala Gimnazială S., nu a fost reţinută întrucât 
reclamantului nu i-a fost adusă la cunoştinţă existenţa acesteia. 

În ceea ce priveşte lipsa mijloacelor de transport în comun între localitatea de 
reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ, tribunalul a reţinut că unitatea de învăţământ 
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plătitoare a dreptului solicitat nu a efectuat o verificare în concret pentru a constata dacă 
într-adevăr reclamantul avea vreo posibilitate de a se deplasa de la domiciliu cu un mijloc de 
transport în comun astfel încât să fie în sala de clasă la orele 8,00 şi să se reîntoarcă la 
domiciliu la un interval de timp rezonabil de la terminarea cursurilor, fără a fi obligat să 
rămână în şcoală ore în şir peste programul de lucru în aşteptarea mijlocului de transport în 
comun. 

În perioada septembrie 2011 – 1 martie 2012, reclamantului i s-a decontat 
contravaloarea navetei cu autoturismul proprietate personală, decontul fiind aprobat atât de 
consiliul de administraţie al şcolii plătitoare, cât şi de consiliul local, cu toate că în aceste 
perioade erau aplicabile aceleaşi texte legale privitoare la decont şi cu toate că şi în acest 
interval de timp mijloacele feroviare şi rutiere de care se prevalează şcoala erau funcţionale 
în acelaşi interval orar. 

Posibilitatea asigurării transportului cu autoturismul primăriei B-32-MLP doar între 
localităţile situate pe raza comunei S. şi nu de la domiciliul reclamantului nu a fost adusă la 
cunoştinţa reclamantului, la dosarul cauzei nefiind depusă vreo dovadă în acest sens. 

 Deşi unitatea de învăţământ comunică instanţei faptul că a avut cunoştinţă de 
posibilitatea asigurării transportului cu autoturismul mai sus identificat încă din luna martie 
2012 la dosarul cauzei nu s-a depus dovada informării cadrelor didactice cu privire la 
această posibilitate, deşi obligaţia încunoştinţării îi revenea. 

Pe de altă parte, în condiţiile în care se susţine că unităţii de învăţământ i s-a 
comunicat posibilitatea asigurării transportului abia în luna martie 2012, nu se justifică 
refuzul decontării contravalorii transportului cu autoturismul proprietate personală pe 
perioada decembrie 2010 – iunie 2011, când ar rezulta că unitatea de învăţământ nu a 
cunoscut despre existenţa unei asemenea posibilităţi de transport. 

Totodată, dacă s-ar fi comunicat o asemenea variantă de deplasare, nu se justifică de 
ce în intervalul septembrie 2011 – 1 martie 2012 consiliul local şi unitatea de învăţământ au 
decontat reclamantului contravaloarea transportului cu autoturismul proprietate personală. 

Tribunalul a constatat că nici cu autobuzul reclamantul nu putea ajunge la şcoală 
potrivit orarului şi nici pleca de la locul de muncă imediat după terminarea activităţii 
didactice. 

Aşadar, singura modalitate de transport rămâne cea cu autoturismul proprietate 
personală, modalitate aprobată fără niciun fel de discuţie de angajator şi consiliul local pe 
perioada septembrie 2011 – 1 martie 2012. 

Din cuprinsul cererilor de decontare depuse la dosar, aferente perioadelor în litigiu, 
rezultă că totalul contravalorii transportului cu maşina proprietate personală s-a ridicat la 
suma de 2.929,82 lei şi nu de 3.429 lei cât a solicitat reclamantul, având în vedere că în 
privinţa acestor cheltuieli sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 118/2010 privitoare la 
reducerea cu 25% a cheltuielilor de transport, respectiv majorarea cu 15% faţă de luna 
octombrie 2010 cu începere din 1 ianuarie 2011, conform art. 10 din Legea nr. 285/2010. 

Din totalul datorat reclamantul a încasat suma de 1.277 lei, astfel încât unitatea de 
învăţământ mai are de achitat o diferenţă de 1.652,82 lei cu titlu de cheltuieli de transport 
aferente perioadelor decembrie 2010 – iunie 2011, martie 2012 – iunie 2012. 

Conform art. 3 din Instrucţiunile nr. 2/2011, act normativ în vigoare la data efectuării 
plăţii parţiale, decontarea sau plata echivalentă costurilor de transport se va efectua de 
unitatea de învăţământ la care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic, iar potrivit art. 5 al 
aceluiaşi act normativ autorităţile administraţiei publice locale duc la îndeplinire prezenta 
instrucţiune. 

 Consiliul local este aşadar entitatea căruia unitatea de învăţământ îi înaintează 
proiectul de buget întocmit, cu identificarea tuturor categoriilor de venituri şi cheltuieli, 
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finanţate din bugetul local, însoţit de notele de fundamentare, calitate în care aprobă prin 
hotărâre proiectul de buget.  

Având în vedere lipsa acordului expres al pârâţilor pentru modificarea acţiunii 
ulterior primului termen de judecată, în baza art. 204 alin. 1 C.proc.civ. tribunalul a 
constatat că reclamantul este decăzut din dreptul de a-şi modifica acţiunea, urmând a 
respinge cererile de obligare la plata de daune materiale şi morale în cuantum de 1.000 lei, 
la plata dobânzii legale, respectiv la plata cheltuielilor de executare ca fiind tardiv formulate. 

În baza art. 452, art. 453 C.proc.civ. tribunalul a respins ca neîntemeiată cererea 
pârâtei Primăria comunei S. de obligare a reclamantului la plata cheltuielilor de judecată în 
cuantum de 800 lei reprezentând onorariu de avocat, întrucât la dosarul cauzei nu s-a depus 
chitanţa de plată a onorariului de avocat, singurul act de atestă plata şi încasarea onorariului, 
numai în baza copiei facturii tribunalul neputând acorda cheltuielile de judecată solicitate. 

 Totodată, în temeiul art. 453 C.proc.civ. tribunalul a respins ca neîntemeiată cererea 
reclamantului de plată a cheltuielilor de judecată constând în suma de 50 lei aferentă 
procedurii de informare privind avantajele medierii, având în vedere că procedura de 
informare privind avantajele medierii s-a demarat numai în contradictoriu cu Primăria 
comunei S. nu şi cu ceilalţi pârâţi, iar ulterior reclamantul a renunţat la judecată faţă de 
primărie. 

 Aşadar, fiind vorba de o cheltuială efectuată în raport cu o persoană faţă de care s-a 
renunţat ulterior la judecată, suma de 50 lei reprezentând taxă iniţiere mediere (f. 54) nu 
poate fi pusă în sarcina pârâţilor obligaţi la plata sumei recunoscute în favoarea 
reclamantului. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâtul Consiliul local al comunei S., 
solicitând modificarea sentinţei civile atacate, cu respingerea acţiunii. 

În motivare s-a arătat că prima instanţă a pronunţat o sentinţă civilă luând în 
considerare doar orarul, fără a solicita de la Şcoala Generală Cociu, de la Şcoala Generală S. 
şi de la Şcoala Generală Blăjenii de Jos, copii de pe condicile   în care sunt trecute orele 
desfăşurate de personalul didactic, cu privire la orele desfăşurate de către reclamant în 
perioada în care solicită decontarea cheltuielilor de transport. De asemenea, personalul 
didactic care îşi desfăşoară activitatea la mai multe unităţi de învăţământ poate solicita 
conducerii instituţiei de învăţământ ca orarul să fie stabilit fie în zile diferite, fie astfel încât 
să se asigure un interval suficient pentru ca, cadrul didactic să aibă posibilitatea de a ajunge 
la cealaltă unitate de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea didactică. Reclamantul nu a 
depus la dosarul cauzei dovada că a cerut o astfel de facilitate şi că aceasta i-ar fi fost 
respinsă de conducerea unităţilor de învăţământ la care şi-a desfăşurat activitatea în perioada 
pentru care solicită decontarea cheltuielilor de transport.  

Mai arată că prima instanţă a reţinut în mod eronat faptul că teza locuinţei 
disponibile în localitatea S., în incinta Postului de Poliţie nu poate fi reţinută, deoarece 
preluarea Postului de poliţie de către Primăria comunei S. a avut loc la data de 5 iulie 2011, 
întrucât chiar dacă în mod oficial preluarea Postului de Poliţie S. s-a făcut la data de 5 iulie 
2011, locuinţa din incinta Postului de Poliţie S. era disponibilă şi anterior acestei perioade şi 
putea fi pusă la dispoziţia reclamantului, dacă acesta ar fi solicitat. 

Invocându-se prevederile art. 1 din Instrucţiunile ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului nr.2/2011, s-a arătat că primarului comunei S. nu avea obligaţia de a 
comunica reclamantului oferta privind locuinţa pe care urma să o ofere, ci era obligaţia 
reclamantului de a depune fie la Primăria comunei S. sau la Consiliul local al comunei S. - 
ca şi organ deliberativ sau la Şcoala Gimnazială S. o cerere pentru a i se atribui o locuinţă 
corespunzătoare. în ipoteza în care reclamantul ar fi solicitat o locuinţă în comuna S. şi 
Primăria comunei S., ca instituţie nu i-ar fi putut pune la dispoziţie nici o locuinţă, atunci ar 
fi putut beneficia de prevederile art.276 din Legea nr.1/2011, cu modificările şi completările 
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ulterioare, coroborate cu prevederile Instrucţiunilor ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului nr. 2/2011, în sensul de a i se deconta contravaloarea cheltuielilor de 
transport cu autoturismul proprietate personală. 

De asemenea, reclamantul avea posibilitatea de a desfăşura naveta cu mijloacele de 
transport în comun rutier sau feroviar, acestea putând fi consultate în cazul transportului 
feroviar pe site-ul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R.: 
www.cfrcalatori.ro, iar în ceea ce priveşte transportul rutier, pe site-ul Autogări.ro pot fi 
consultate date cu privire la firmele care asigură transportul de persoane. O instanţă de 
judecată nu are competenţa de a stabili dacă desfăşurarea navetei cu un anumit mijloc de 
transport este sau nu rezonabilă, întrucât legea nu prevede că transportul cadrelor didactice 
trebuie să se desfăşoare în condiţii de „lux”. Mai mult în motivarea sentinţei civile s-a 
statuat faptul că, reclamantul trebuia să rămână în şcoală sau în localitate aprox. 4 ore după 
terminarea activităţii didactice, care potrivit instanţei de judecată se finalizează la ora 14,00, 
fapt care este total eronat întrucât, potrivit art. 262 din Legea nr. 1/2011, Legea educaţiei 
naţionale, activitatea personalului didactic de predare se realizează într-un interval de timp 
zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe săptămână.  

De asemenea, din Viişoara - localitatea de domiciliu a reclamantului spre Bistriţa de 
unde putea desfăşura naveta fie cu trenul fie cu alte mijloace de transport în comun rutier 
există autobuze care asigură transportul local în municipiul Bistriţa, Viişoara fiind un cartier 
al municipiului Bistriţa, care este inclus în rutele acestor mijloace de transport în comun 
local. Mai mult, există diverse alte categorii de bugetari sau angajaţi din mediul privat care 
desfăşoară naveta cu astfel de mijloace de transport în comun rutier sau feroviar, indiferent 
dacă este sau nu este anevoios şi epuizant. De asemenea, reclamantul în momentul în care a 
optat pentru un post didactic la două unităţi de învăţământ trebuia să îşi planifice modul de 
efectuare a navetei sau să opteze pentru un post didactic în localitatea de domiciliu, dacă 
considera că nu poate desfăşura naveta cu mijloacele de transport în comun, întrucât potrivit 
Instrucţiunilor nr.2/2011 decontarea cheltuielilor cu mijlocul de transport proprietate 
personală se face în ultimă instanţă când celelalte variante se epuizează. 

În zilele şi pentru orele în care reclamantul a prestat activitate la Şcoala Gimnazială 
Blăjenii de Jos şi Şcoala Generală S., transportul reclamantului se putea asigura la cererea 
acestuia cu autoturismul proprietate a Primăriei comunei S. 

În această situaţie se ajunge la efectuare unor cheltuieli nejustificate din bugetul local 
atâta timp cât legea prevede variante alternative, varianta de deplasare cu autoturismul 
proprietate personală este o variantă care se aplică atunci când nu există alte posibilităţi de 
efectuare a navetei, în zonele izolate şi nu într-o zonă intens circulată, pe un drum european 
şi acces feroviar. 

În drept, a invocat prevederile art.466-art.482 din Noul Cod de procedură civilă, 
prevederile art.262 din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale. în probaţiune vom 
depune documente justificative. 

Prin întâmpinarea înregistrată la 5 iunie 2014 intimatul P.I.L. a solicitat respingerea 
apelului ca nefondat, cu menţinerea sentinţei civile atacate, ca fiind temeinică şi legală. 

    Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor de apel şi a apărărilor 
formulate, Curtea reţine următoarele: 

 Apelantul nu a solicitat la fondul cauzei administrarea probei cu condicile de 
prezenţă pentru a se dovedi orele efectuate de intimat în perioada decembrie 2010 - iunie 
2011, respectiv martie 2012 - iunie 2012, astfel încât, în conformitate cu dispoziţiile art. 254 
alin. 6 Cod procedură civilă, nu poate invoca în apel omisiunea instanţei de a ordona din 
oficiu administrarea acestei probe.  

În mod judicios a reţinut prima instanţă că intimatul nu avea obligaţia să solicite 
locuinţă de serviciu, ci iniţiativa oferirii acesteia trebuia să o aibă unitatea  de învăţământ 
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sau Primarul comunei, în calitate de reprezentant al unităţii administrativ teritoriale, aşa cum 
prevăd dispoziţiile art.1 din Instrucţiunea nr.2/2001 a MEC,  privind decontarea navetei 
cadrelor didactice, conform cărora se decontează cheltuielile de transport personalului 
didactic care nu dispune de locuinţă, dacă nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în 
localitatea unde are postul. 

Cum apelantul nu au probat că a oferit intimatului o locuinţă în localitatea unde 
acesta a avut postul, acesta a fost în imposibilitatea de a-şi manifesta   acordul sau refuzul de 
a  primi locuinţa  aşa că refuzul  primarului Comunei de a se deconta cheltuielile de 
transport este neîntemeiat. 

În plus, intimatul a formulat lunar, pentru întreaga perioadă de referinţă, cereri de 
decontare a contravalorii cheltuielilor de transport efectuat cu autoturismul proprietate 
personală (filele 18-28 dosar fond), iar apelantul nu a respins aceste cereri pe motiv că putea 
să îi ofere intimatului o locuinţă de serviciu.  

Pe de altă parte, intimatului i s-a decontat transportul cu autoturismul proprietate 
personală în perioada septembrie 2011 – februarie 2012, iar apelantul a decontat în 15 
martie 2013 cheltuielile de transport la nivelul unui abonament, cu mijloacele de transport  
în comun rutier,  ceea ce, implicit, presupune că nu s-a respins cererea de decontare pe 
motiv că se putea obţine o locuinţă de serviciu. 

De asemenea, în condiţiile în care nu a soluţionat doi ani cererile intimatului de 
decontare a contravalorii transportului efectuat de acesta cu autoturismul proprietate 
personală, apelantul nu poate să se prevaleze de propria conduită culpabilă prin invocarea 
după expirarea perioadei de referinţă a unor motive de natură a paraliza dreptul intimatului, 
motive pe care dacă acesta le cunoştea în timp util putea să îşi modifice în mod 
corespunzător conduita.      

 Astfel, dacă era informat la timp că nu i se decontează contravaloarea transportului 
efectuat cu autoturismul proprietate personală, intimatul putea să îşi organizeze altfel 
programul, inclusiv să beneficieze de facilitatea de a avea ore în zile diferite la fiecare 
unitate de învăţământ al cărei angajat era.  

 În mod similar, informarea completă şi realizată cu bună credinţă şi în timp util cu 
privire la imposibilitatea de decontare a transportului în modalitatea solicitată de apelant l-ar 
fi determinat pe acesta să îşi organizeze altfel naveta.  

 Este adevărat că transportul efectuat cu autoturismul proprietate personală reprezintă 
conform Instrucţiunilor 2/2011 varianta de decontare care se poate aproba dacă celelalte 
variante nu se pot realiza. Însă, în condiţiile în care cererile intimatului nu au fost soluţionate 
decât parţial după expirarea perioadei pentru care a solicitat decontarea, invocarea ulterior a 
posibilităţii ca naveta să se desfăşoare într-o altă modalitate, inclusiv prin punerea la 
dispoziţie un autoturism proprietate a Primăriei S., reprezintă o exercitare cu rea credinţă a 
atribuţiilor prevăzute de Instrucţiunile nr. 2/2011. 

 De asemenea, având în vedere tocmai această manieră în care a procedat apelantul, 
revenea instanţei de judecată să stabilească dacă exista o altă modalitate de realizare a 
navetei. Or, aşa cum rezultă din analiza judicioasă a primei instanţe, efectuarea navetei cu 
mijloace de transport în comun nu era posibilă, iar apelantul a decontat în aceleaşi condiţii 
intimatului transportul cu autoturismul proprietate personală în perioada septembrie 2011 - 
februarie 2012. 

 Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor legale menţionate anterior şi ale 
art. 480 alin. 1 Cod procedură civilă se va respinge ca nefondat apelul declarat în cauză.   

 

Cadru didactic. Calcularea drepturilor salariale în raport cu salariul de bază 
aferent lunii octombrie 2010, stabilit conform Legii nr. 330/2009, prin utilizarea 
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coeficientului de multiplicare 1,000 de 400 lei, cu aplicarea Legii nr. 118/2010. 
Admitere  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1023 din 30 octombrie 2014 
Prin sentinţa civilă nr. 775 din 14 mai 2014 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-

Năsăud în dosarul nr. .../2013 s-a respins ca neîntemeiată excepţia tardivităţii introducerii 
acţiunii invocată de pârâta COLEGIUL NAŢIONAL,, L.,, BISTRIŢA. 

 S-a admis excepţia prescrierii dreptului material la acţiune, invocată din oficiu de 
instanţă, pentru perioada 01.01.2010-30.11.2010 şi, în consecinţă, s-a respins acţiunea 
formulată de reclamantă pentru această perioadă, ca fiind prescrisă.  

 S-a admis acţiunea civilă formulată de reclamanta P.R. împotriva pârâţilor 
COLEGIUL NAŢIONAL,, L.,, BISTRIŢA, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
BISTRIŢA ŞI PRIMARUL MUNICIPIULUI BISTRIŢA. 

Unitatea de învăţământ COLEGIUL NAŢIONAL „L.” BISTRIŢA a fost obligată să 
calculeze drepturile salariale cuvenite reclamantei, potrivit Legii nr. 330/2009, în raport cu 
salariul de bază din luna decembrie 2009, stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr.15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului 
din învăţământ, aprobată cu modificări prin Legea nr.221/2008, respectiv prin utilizarea 
valorii coeficientului de multiplicare 1,000, de 400,00 lei şi să plătească diferenţele dintre 
drepturile salariale cuvenite şi cele efectiv încasate, pentru perioada 01 decembrie 2010 - 31 
decembrie 2010, sume actualizate în funcţie de coeficientul de inflaţie până la data efectivă 
a plăţii, cu menţiunea că, în perioada 01 decembrie 2010-31 decembrie 2010, se vor aplica şi 
dispoziţiile Legii nr.118/2010. 

Unitatea de învăţământ COLEGIUL NAŢIONAL „L.” BISTRIŢA a fost obligată să 
calculeze drepturile salariale cuvenite reclamantei, potrivit Legii nr. 285/2010, în raport cu 
salariul de bază aferent lunii octombrie 2010, stabilit conform Legii nr. 330/2009 - prin 
utilizarea valorii coeficientului de multiplicare 1,000, de 400,00 lei şi cu aplicarea 
dispoziţiilor Legii nr.118/2010 şi să plătească diferenţele dintre drepturile salariale cuvenite 
şi cele efectiv încasate, pentru perioada 1 ianuarie 2011-13 mai 2011, actualizate în funcţie 
de coeficientul de inflaţie până la data efectivă a plăţii. 

Pârâţii CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA ŞI PRIMARUL 
MUNICIPIULUI BISTRIŢA au fost obligaţi să asigure finanţarea unităţii de învăţământ 
COLEGIUL NAŢIONAL „L.” BISTRIŢA, cu fondurile băneşti necesare plăţii diferenţelor 
salariale dintre sumele cuvenite şi cele încasate efectiv. S-a luat act că nu s-au solicitat 
cheltuieli de judecată. 

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut cu privire la excepţia tardivităţii 
invocată de unitatea de învăţământ că aceasta nu este întemeiată şi a fost respinsă având în 
vedere că prezentul litigiu este un litigiu de muncă iar acţiunea a fost formulată în temeiul 
dispoziţiilor Codului muncii.  

Referitor la fondul pricinii, începând cu 1 decembrie 2010, tribunalul a reţinut faptul 
că în perioada 1 decembrie 2010 – 13 mai 2011 reclamanta a fost angajata unităţii şcolare 
chemată în judecată, făcând parte din categoria personalului didactic prevăzută de Legea nr. 
221/2008. 

La 30 ianuarie 2008, Guvernul României a aprobat O.G. nr. 15/2008 privind 
creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82/01.02.2008.  

O.G. nr. 15/2008 a fost aprobată, cu modificări, de către Parlamentul României prin 
Legea nr. 221/2008, publicată în Monitorul Oficial - Partea I, nr. 730/28.10.2008, principala 
modificare constând în majorarea coeficientului de multiplicare 1.000 pentru personalul 
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didactic şi didactic auxiliar, la valoarea de 400,00 lei, pentru perioada 1 octombrie-31 
decembrie 2008 şi care reprezintă valoare de referinţă pentru creşterile salariale ulterioare. 

Cu privire la aplicabilitatea Legii nr. 221/2008, pentru perioada 01.10.2008-
31.12.2009 s-a pronunţat şi ÎCCJ care, soluţionând un recurs în interesul legii, prin Decizia 
nr.3/2011, publicată în M.O. nr. 350/2011, a statuat în sensul: „ca efect al deciziilor Curţii 
Constituţionale prin care au fost declarate neconstituţionale ordonanţele de urgenţă ale 
Guvernului nr. 136/2008, nr. 151/2008 şi nr. 1/2009, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 
15/2008, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 221/2008, constituie temei 
legal pentru diferenţa dintre drepturile salariale cuvenite funcţiilor didactice potrivit acestui 
act normativ şi drepturile salariale efectiv încasate, cu începere de la 1 octombrie 2008 şi 
până la data de 31 decembrie 2009”. 

Aşadar, este de necontestat că salariul de bază al personalului didactic, în perioada 1 
octombrie 2008 - 31 decembrie 2009 trebuia calculat în conformitate cu prevederile Legii 
nr.221/2008 – prin utilizarea valorii coeficientului 1,000, de 400,00 lei, la care se adăugau 
celelalte sporuri şi indemnizaţii prevăzute de lege. 

În realitate, însă, unitatea de învăţământ a calculat şi achitat drepturile salariale în 
mod greşit, fără să aplice dispoziţiile Legii nr.221/2008, pe toată perioada în care această 
lege a fost aplicabilă respectiv până la date de 31 decembrie 2009 astfel că, salariul efectiv 
calculat şi plătit în luna decembrie a fost mai mic decât cel la care avea dreptul.  

Începând cu data de 1 ianuarie 2010 a intrat în vigoare Legea nr. 330/2009 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.  

Potrivit dispoziţiilor art.30 alin.5 din această lege în anul 2010, personalul aflat în 
funcţie la 31 decembrie 2009 îşi va păstra salariul avut, fără a fi afectat de măsurile de 
reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, astfel:a) noul salariu de bază, 
solda funcţiei de bază sau după caz, indemnizaţia lunară de încadrare va fi cel/cea 
corespunzătoare funcţiilor din luna decembrie 2009, la care se adaugă sporurile care se 
introduc în acestea, potrivit anexelor la prezenta lege 

Aceleaşi dispoziţii au fost prevăzute şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal şi 
stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, ordonanţă, care în 
art.5 alin. 1 prevede că „începând cu luna ianuarie 2010, personalul aflat în funcţie la 31 
decembrie 2009 îşi păstrează salariul, solda sau, după caz, indemnizaţia lunară de încadrare 
brut/brută avut(e) la această dată, fără a fi afectate de măsurile de reducere a cheltuielilor de 
personal din luna decembrie 2009 prevăzute la art. 10 din Legea nr. 329/2009, ...”.  

În ce priveşte determinarea drepturilor salariale a personalului didactic din 
învăţământ, începând cu data de 1 ianuarie 2010, ÎCCJ, prin Decizia nr.11/2012, urmare a 
admiterii recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel Craiova, a 
stabilit că „ în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. 6 din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de 
personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în 
domeniul bugetar şi ale art. 30 din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, personalul didactic din învăţământ, aflat în funcţie la 
data de 31 decembrie 2009, are dreptul, începând cu 1 ianuarie 2010, la un salariu lunar 
calculat în raport cu salariul de bază din luna decembrie 2009, stabilit în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului nr.15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în 
anul 2008 personalului din învăţământ, aprobată cu modificări prin Legea nr.221/2008.” 

Punând în practică dispoziţiile Legii nr.330/2009 şi ale OG nr.1/2010, începând cu 
data de 1 ianuarie 2010, unitatea de învăţământ, pornind de la salariul efectiv achitat în luna 
decembrie 2009, calculat greşit, fără aplicarea Legii nr.221/2008, a calculat greşit drepturile 
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salariale şi în consecinţă, în tot anul 2010, salariul calculat şi plătit efectiv a fost greşit 
determinat.  

Cum, începând cu data de 1 ianuarie 2011, potrivit Legii nr.285/2010 drepturile 
salariale trebuiau determinate prin aplicarea unui procent de majorare de 15% la salariul de 
bază şi la sporurile aferente lunii octombrie 2010 şi cum salariul de bază şi sporurile 
aferente lunii octombrie 2010, au fost mai mici decât cele cuvenite, nefiind determinate 
conform Legii nr.221/2008, prin utilizarea valorii coeficientului 1, de 400 lei, la care trebuia 
aplicată reducerea de 25%, conform Legii nr.118/2010 şi drepturile salariale calculate şi 
achitate de unitatea de învăţământ, pentru perioada 1 ianuarie 2011-13 mai 2011, când a 
intrat în vigoare a Legii nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a 
personalului din învăţământ, au fost mai mici decât cele cuvenite. 

Legea nr. 63/2011, privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului 
didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, intrată în vigoare la data de 13 mai 2011 este 
aplicabilă numai de la momentul intrării sale în vigoare şi nu pentru trecut, conform art. 1 al 
legii, act normativ ce prevede o altă reîncadrare a personalului şi un alt mod de calcul al 
salariului. 

S-a reţinut că art. 167 din Legea nr. 84/1995 (în vigoare în anul 2010) prevedea că 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat funcţionează ca unităţi finanţate din fonduri 
alocate prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază îşi 
desfăşoară activitatea, de la bugetul de stat şi din alte surse. 

În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 104 din Legea nr. 1/2011, care prevăd că 
finanţarea de bază a învăţământului preuniversitar se asigură din bugetul de stat, din sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi alte venituri ale bugetului de stat, prin bugetele 
locale. Totodată, conform art. 1 alin. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1618/2009 privind 
finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe 
baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010, finanţarea cheltuielilor cu 
salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum 
şi contribuţiile aferente acestora, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, se 
asigură prin bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale de care aparţin unităţile de 
învăţământ, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată. 

Conform art. 36 din Legea nr. 215/2001, consiliul local aprobă, la propunerea 
primarului, bugetul local şi asigură şi cadrul necesar privind furnizarea serviciilor publice de 
interes local privind educaţia, consiliul local fiind entitatea căreia unitatea de învăţământ îi 
înaintează proiectul de buget întocmit, cu identificarea tuturor categoriilor de venituri şi 
cheltuieli, finanţate din bugetul local, însoţit de notele de fundamentare, calitate în care 
aprobă prin hotărâre proiectul de buget iar Primarul unităţii administrative este ordonator 
principal de credite al bugetului acesteia, conform art. 63 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 
215/2001. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel pârâţii CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI BISTRIŢA şi PRIMARUL MUNICIPIULUI BISTRIŢA solicitând 
modificarea în tot a sentinţei atacate, în sensul respingerii acţiunii ca neîntemeiată, faţă de 
apelanţi. 

În motivarea apelului, apelanţii au arătat că au fost obligaţi să asigure finanţarea 
angajatorului pentru ca acesta să-şi poată îndeplini obligaţiile faţă de angajatul reclamant, în 
condiţiile în care responsabilităţile şi atribuţiile recurenţilor sunt foarte clar stabilite prin 
reglementările legale în vigoare, atât pe tot parcursul exerciţiului bugetar, cât şi în ceea ce 
priveşte relaţia cu instituţiile de învăţământ. 

Potrivit prev. Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale precum şi a HG nr. 1618/2009 
privind finanţarea unităţilor de învăţământ de stat, la care a făcut trimitere instanţa de fond 
în motivarea hotărârii finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar – respectiv a 
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cheltuielilor cu salariile, sporurile indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani stabilite 
prin lege, se asigură prin bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale de care 
aparţin unităţile de învăţământ, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată. 

Din felul în care este formulată obligaţia ce le revine, prin dispozitivul sentinţei, 
reiese că ar trebui să aibă o conduită contrară prevederilor legale cuprinse în Legea nr. 
273/2006 care stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, 
administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, precum şi responsabilităţile 
autorităţilor administraţiei publice locale şi ale instituţiilor publice implicate în domeniul 
finanţelor publice locale. 

Pentru a se conforma sentinţei instanţei de fond, ar trebui ca această alocare de 
fonduri necesare plăţii sumelor de bani către reclamant/reclamantă să ia forma unui 
angajament bugetar - care în sensul art. 2, pct. 2 din Legea nr. 273/2006 este „ actul prin 
care o autoritate publică competentă, potrivit legii, afectează fonduri publice unei anumite 
destinaţii, în limita creditelor bugetare aprobate"; 

De asemenea, fac trimitere la definiţia bugetului local, ca fiind „documentul prin 
care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile unităţilor administrativ-
teritoriale", şi a cheltuielilor bugetare „sumele aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. 
(2), în limitele şi potrivit destinaţiilor stabilite prin bugetele respective "; 

Pentru că s-a reţinut de instanţa de fond faptul că finanţarea cheltuielilor cu salariile 
pentru unităţile de învăţământ preuniversitar se asigură prin bugetele locale - din sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, vor evidenţia şi definiţia acestor - în sensul Legii nr. 
273/2006 - art.2, pct. 59 – „sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sumele 
defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale şi sumele defalcate cu destinaţie specială, 
alocate pentru finanţarea unor servicii publice descentralizate sau a unor noi cheltuieli 
publice;" 

Conform prevederilor art. 4 „(2) Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin 
bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), în cadrul cărora se angajează, se ordonanţează şi se 
efectuează plăţi, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite. (3) Angajarea 
cheltuielilor din aceste bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate. 

Prin trimiterea la aceste prevederi legale au evidenţiat faptul că orice alocare de 
resurse financiare pentru orice fel de cheltuieli, trebuie să fie, pe de o parte supuse aprobării 
în prealabil, şi, pe de altă parte, trebuie să se indice şi să se asigure şi sursa de venituri 
pentru acoperirea acestora. Potrivit art. 12 din aceeaşi lege, care consacră principiul 
specializării bugetare, "Veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu şi se aprobă în buget pe 
surse de provenienţă şi, respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor 
economică şi destinaţia acestora"., iar conform principiului echilibrului (art. 13), Cheltuielile 
unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor 
precedenţi. Alte principii pe care autorităţile locale trebuie să le respecte, sunt principiul 
autonomiei locale financiare :"art. 16 (4) Sumele defalcate cu destinaţie specială se 
utilizează de către autorităţile administraţiei publice locale în conformitate cu prevederile 
legale", şi respectiv principiul proporţionalităţii art. 17, „Resursele financiare ale unităţilor 
administrativ-teritoriale trebuie să fie proporţionale cu responsabilităţile autorităţilor 
administraţiei publice locale stabilite prin lege". 

Pe lângă aceste principii, legea mai consacră şi o serie de reguli bugetare ce trebuie 
respectate, art. 14: (2) Cheltuielile bugetare au destinaţie precisă şi limitată şi sunt 
determinate de autorizările conţinute în legi speciale şi în legile bugetare anuale. 

(3) Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi nici 
nu poate fi angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu există baza legală pentru 
respectiva cheltuială. 
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(4) Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanţată şi 
plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, şi dacă nu are prevederi bugetare şi surse de 
finanţare. 

(5) După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicaţii 
asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a 
majorării cheltuielilor bugetare aferente exerciţiului bugetar pentru care s-au aprobat 
bugetele locale respective. 

Pentru că între instituţiile pârâte chemate în judecată există raporturi juridice de drept 
administrativ care iau naştere în virtutea obligaţiilor legale reciproce şi specific ce le revin în 
procesul bugetar în cazul Consiliului Local şi Primarului au făcut trimitere la prevederilor 
art. 22 din Legea nr. 273/2006, care tratează rolul ordonatorilor de credite: 

„(1) Ordonatorii principali de credite analizează modul de utilizare a creditelor 
bugetare aprobate prin bugetele locale şi prin bugetele instituţiilor publice, ai căror 
conducători sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz, şi aprobă efectuarea 
cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispoziţiilor legale. 

(2) Ordonatorii secundari de credite repartizează creditele bugetare aprobate potrivit 
art. 19 alin. (1) lit. b), pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice ai căror 
conducători sunt ordonatori terţiari de credite, şi aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele 
proprii, cu respectarea dispoziţiilor legale. 

(3) Ordonatorii terţiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost 
repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităţilor pe care le conduc, potrivit 
prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale." 

Prin urmare, aşa cum, în cadrul procesului bugetar, Ministerul Finanţelor Publice 
repartizează ordonatorilor principali de credite sumele alocate acestora prin bugetul de stat, 
îndeplinind un rol de administrator al acestui buget, la fel şi Primarul are rol de 
administrator al sumelor ce sunt transferate de la bugetul de stat cu destinaţia specială pentru 
acoperirea cheltuielilor salariale pentru salariaţii unităţilor de învăţământ preuniversitar. 
Pentru a se putea conforma obligaţiei de a aloca banii respectivi în buget - la capitolul 
cheltuieli - ar trebui să aibă certitudinea că există şi sursa de finanţare pe care să o poată 
indica la capitolul venituri. 

Pentru a putea înţelege mai bine constrângerile de care trebuie să se ţină seama, 
atunci când li se stabilesc în sarcină anumite obligaţii, fie ele chiar şi prin sentinţe 
judecătoreşti, va face trimitere la prevederile secţiunii a 2- a din legea finanţelor publice 
locale, care se referă la calendarul bugetar - respectiv art. 37-39, pe care nu le mai reproduc 
aici. A subliniat faptul că există o foarte strânsă corelare şi dependenţă a demersurilor făcute 
în cadrul procesului bugetar de către autorităţile locale, cu cele de la Ministerul Finanţelor 
Publice, prin direcţiile generale ale finanţelor publice. 

Eventualele obligaţii care pot să le revină în ipoteza admiterii acţiunii reclamantei, 
acestea nu pot fi altele decât cele ce decurg din lege. În acest caz, acestea ar fi cele cuprinse 
în prevederile OG 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, 
stabilite prin titluri executorii. Conform acestui act normativ, sarcina lor, ca ordonator 
principal de credite, ar fi dispunerea măsurilor ce se impun, inclusiv virări de credite 
bugetare, în condiţiile legii, pentru asigurarea în bugetele proprii şi ale instituţiilor din 
subordine a creditelor necesare pentru efectuarea plăţii sumelor stabilite prin titluri 
executorii, şi în nici un caz alocarea respectivelor sume de bani în buget sau asigurarea 
finanţării. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, din perspectiva criticilor formulate în 
cererea de apel, Curtea reţine următoarele: 

Potrivit prevederilor art. 167 din Legea nr. 84/1995, în vigoare în perioada pentru 
care se solicită acordarea drepturilor salariale, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 

 418 



funcţionează ca unităţi finanţate din fonduri alocate prin bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale în a căror rază îşi desfăşoară activitatea, de la bugetul de stat şi din 
alte surse. 

De asemenea potrivit dispoziţiilor art. 16 din H.G. nr. 2192/2004, „finanţarea 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură din  fonduri alocate prin bugetele 
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază îşi desfăşoară activitatea, de la 
bugetul de stat şi din alte surse, potrivit legii.” 

Aceste considerente sunt valabile şi raportat la dispoziţiile art. 104 din Legea nr. 
1/2011 (legea în vigoare la data promovării acţiunii şi pentru ultima parte a intervalului 
pentru care se solicită drepturi, în timp ce Legea nr. 84/1995 era în vigoare anterior, pentru 
perioada de până la data de 09.02.2011), similare în ce priveşte chestiunea finanţării 
unităţilor din învăţământul preuniversitar şi care prevăd că finanţarea de bază pentru 
cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite 
prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, se asigură din bugetul de stat, din sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi alte venituri ale bugetului de stat, prin bugetele 
locale.    

Potrivit art. 5 alin. 1 lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 
„veniturile bugetare locale se constituie din: sume defalcate din unele venituri ale bugetului 
de stat”. 

Drept urmare, sursa din care se plătesc drepturile salariale rămâne tot bugetul local al 
unităţii administrativ-teritoriale de care aparţine unitatea de învăţământ, fiind fără relevanţă 
din ce venituri se constituie sumele necesare pentru această plată. 

În cauza dedusă judecăţii, calitatea procesuală pasivă a apelantului pârât Consiliul 
Local al Municipiului Bistriţa, rezidă din dispoziţiile art. 36 alin. 4 lit. a din Legea nr. 
215/2001, care stabilesc că acesta este cel care aprobă, la propunerea primarului, bugetul 
local şi potrivit art. 36 alin. 6 pct. 1 asigură şi cadrul necesar privind furnizarea serviciilor 
publice de interes local privind educaţia. 

Totodată, potrivit art. 16 din HG nr. 2192/2004 de aprobare a Normelor 
metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat „finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură din fonduri alocate 
prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază îşi desfăşoară 
activitatea, de la bugetul de stat şi din alte surse, potrivit legii”. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 13 din OUG nr. 32/2001, aprobată 
prin Legea nr. 374/2001, începând cu anul 2001, finanţarea instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale pe 
a căror rază îşi desfăşoară activitatea. 

Aşadar, criticile aduse de acest pârât sunt nefondate, având în vedere că prin cererea 
de chemare în judecată s-a solicitat obligarea acestuia doar la asigurarea către unitatea 
şcolară a sumelor necesare plăţii drepturilor pretinse, iar nu la plata acestor sume direct către 
reclamanţi. Or, din ansamblul dispoziţiilor legale incidente în materie rezultă faptul că 
pârâtul apelant are pe segmentul lui de activitate atribuţii specifice în ceea ce priveşte 
alocarea sumelor, reprezentând drepturi salariale. 

Primarul municipiului Bistriţa este de ordonator principal de credite al bugetului 
oraşului, conform art. 63 alin. (4) lit. a) din Legea 215/2001 şi, în mod evident, în calitate de 
reprezentant al unităţii administrativ teritoriale, respectiv Municipiul Bistriţa, art. 62 alin. (1) 
din Legea administraţiei publice locale prevăzând expres că  „primarul reprezintă unitatea 
administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice 
române ori străine, precum şi în justiţie”, cele două atribuţii neputând fi disociate. 
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În consecinţă, Curtea observă că pârâţii nu au fost chemaţi în judecată în calitate de 
angajatori, ci în calitate de ordonatori de credite (finanţatori), doar aceasta din urmă putând 
justifica legitimarea procesuală. 

Simpla neprevedere în buget a fondurilor necesare achitării drepturilor salariale nu 
poate determina sistarea plăţii acestor drepturi, ordonatorii de credite având obligaţia de a 
respecta dispoziţiile legale care reglementează drepturile salariaţilor la elaborarea bugetelor 
instituţiilor pe care le finanţează.   

Dispoziţiile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, citate de apelanţi în 
memoriul de apel, nu sunt aplicabile în fundamentarea excepţiei lipsei calităţii procesuale 
pasive a pârâţilor, pe de o parte, având în vedere dispoziţiile legale mai sus invocate, iar pe 
de altă parte, având în vedere că obiectul acestei legi îl constituie „stabilirea principiilor, a 
cadrului general şi a procedurilor privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea 
fondurilor publice locale, precum si responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice 
locale si ale instituţiilor publice implicate in domeniul finanţelor publice locale”, 
neprevăzându-se nicăieri în cuprinsul legii, în mod expres, faptul că apelanţii nu ar avea 
atribuţii în finanţarea unităţilor de învăţământ de stat, şi care sunt finanţate din bugetele 
locale, respectiv, în alocarea de fonduri băneşti necesare acestei finanţări. 

În ceea ce priveşte invocarea de către apelanţi a prevederilor O.G. nr. 22/2002, 
privind executarea obligaţilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, 
este de remarcat faptul că pârâţii se pot prevala de dispoziţiile acestui act normativ, 
eventual, în faza de executare silită a hotărârii irevocabile pronunţată în dosarul pendinte, 
întrucât, această ordonanţă reglementează doar executarea unor obligaţii de plată stabilite 
prin titluri executorii. 

Rezultă, aşadar, prin prisma textelor legale mai sus citate, că pârâţii Consiliul Local 
al municipiului Bistriţa şi Primarul municipiului Bistriţa justifică pe deplin în cauză calitatea 
procesuală pasivă, reţinută în persoana lor de către prima instanţă, astfel încât, Curtea 
constată că sentinţa instanţei de fond a fost pronunţată cu interpretarea corectă a probelor 
administrate în cauză şi cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale.  

Pentru toate aceste considerente, Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. 1 
C.proc.civ., va respinge ca nefondat apelul pârâţilor Consiliul Local al Municipiului Bistriţa 
şi Primarul Municipiului Bistriţa.  

 
Notă. În acelaşi sens: decizia civilă nr. 1022 din 30 octombrie 2014 şi decizia civilă 

nr. 938 din 9 octombrie 2014  
 

Cadru didactic. Solicitare primă de vacanţă aferentă anului scolar 2009-2010. 
Neîndreptăţire  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1020 din 30 octombrie 2014  
În urma deliberării, reţine că prin acţiunea civilă înregistrată la data de 07.06.2013 

reclamantul Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş,  în numele membrilor săi de 
sindicat  C.S., B.V.M. şi alţii, i-a chemat în judecată pe pârâţii Şcoala Gimnaziala Nr. 4 P., 
Liceul Tehnologic P.,Colegiul Tehnic "C." Baia Mare,Consiliul Local P., Primarul comunei 
P., Consiliul Local Baia Mare, Primarul municipiului Baia Mare, solicitând instanţei ca prin 
hotărârea pe care o va pronunţa în cauză să oblige unitatea de învăţământ să  calculeze şi să 
plătească   prima de vacanţă în cuantum de un salariu de bază avut în luna anterioară plecării 
în concediu ( conform art. 36 lit. g din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul 
inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş 2008-2009) aferentă anului şcolar 2010( 
respectiv pentru anul şcolar 2009/2010), actualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii 
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efective, iar pe consiliul judeţean, consiliul local şi primar la alocarea sumelor necesare 
plăţii drepturilor solicitate conform petitului 1. 

Prin sentinţa civilă nr. 847/03.06.2014 a Tribunalului Maramureş, pronunţată în 
dosar nr. .../100/2013, s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive  invocată de 
Primarul Municipiului Baia Mare şi Consiliul Local al municipiului Baia Mare, prin 
întâmpinare. 

S-a respins cererea de chemare în garanţie formulată de Consiliul Local Baia Mare  
împotriva Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj. 

S-a respins ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamantul Sindicatul Liber din 
Învăţământ Maramureş, în numele membrilor săi de sindicat C.S., B.V.M. şi alţii, pentru 
următoarele considerente: 

Cu  privire excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Primarul 
municipiului Baia Mare şi a Consiliului local Baia Mare instanţa a reţinut că aceştia au 
calitate de finanţatori finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, astfel fiind 
justificat calitatea lor procesuală pasiovă. 

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului 
Finanţelor Publice invocate de Direcţia Finanţelor Publice Maramureş, instanţa a reţinut că 
Ministerul Finanţelor Publice nu a fost chemat în garanţie, prin urmare nu  are calitate de 
parte în dosar. 

Cu privire la cererea de chemare în garanţie formulată de Consiliul Local Baia Mare 
împotriva Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş tribunalul a reţinut că între 
Consiliul Local Baia Mare şi chemata în garanţie a Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice 
Cluj Napoca, nu există raporturi juridice obligaţionale, nu există obligaţie legală de garanţie 
sau despăgubiri.  

Această soluţie a fost adoptată şi prin Decizia nr.10/19.09.2011 a Înaltei Curţii de 
Casaţie şi Justiţie, care în esenţă stabileşte că între debitorul obligaţiei de plată deduse 
judecăţii, Consiliul local Baia Mare şi chemata în garanţie Direcţia Regională a Finanţelor 
Publice Cluj Napoca, nu există obligaţie de garanţie sau despăgubire nefiind întrunite 
condiţiile art.72 din Noul Cod de procedură civilă în (speţă). 

Drept urmare, cererea de chemare în garanţie formulată de Consiliul local Baia Mare 
împotriva Direcţia Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca a fost respinsă. 

Pe fondul cauzei tribunalul a reţinut că potrivit art.132 al.1 din Legea 62/2011 
republicată, „clauzele contractelor colective de muncă pot stabili drepturi şi obligaţii numai 
în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.” 

Prin Legea 330/2009 au fost abrogate dispoziţiile art. 50 alin. 12 din Legea 128/97 şi 
prin urmare nu mai subzistă baza legală pe care să se întemeieze acordarea de drepturi 
salariale suplimentare faţă de cele legale, prin contractele colective de muncă.  

Nu se poate admite ca printr-un contract colectiv de muncă ( expresie a convenţiei 
părţilor) să se eludeze norme legale de salarizare, chiar dacă această convenţie este 
anterioară modificării legii. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel reclamantul Sindicatul Liber din 
Învăţământ Maramureş şi pârâtul Consiliul Local Baia Mare. 

Reclamantul SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT MARAMUREŞ  a solicitat 
modificarea în  totalitate a sentinţei atacate, în sensul admiterii acţiunii. 

În motivare, reclamantul precizează că, Contractul Colectiv de Muncă Unic la 
Nivelul ISJMM 2008-2009 ce constituie temeiul pretenţiilor, a fost negociat şi a intrat în 
vigoare anterior adoptării Legii nr. 329/2009, astfel că acestuia nu i se aplică actul normativ 
arătat. 

Apreciază că legislaţia în vigoare în anul 2010 permite acordarea primei de vacanţă 
prevăzută de Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul ISJMM 2008-2009, sens în care 
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invocă art. 43 alin. 2 din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice care dispune că „prevederile din actele normative referitoare la detaşare, 
delegare şi mutare, acordarea concediilor, a primei de vacantă, la cheltuielile de transport, 
cheltuielile cu cazarea şi locuinţa rămân în vigoare". Conform art. 148 alin. 1 din Legea nr. 
62/2011 „Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi". 

De asemenea, potrivit art. 10 din O.U.G. nr. 1/2010 privind unele măsuri de 
reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor 
acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar „în conformitate cu prevederile art. 30 
din Legea-cadru nr. 330/2009, la stabilirea salariilor personalului bugetar începând cu 1 
ianuarie 2010 nu vor fi luate în considerare drepturi salariale stabilite prin contractele şi 
acordurile colective şi contracte individuale de muncă încheiate cu nerespectarea 
dispoziţiilor legale în vigoare la data încheierii lor sau prin acte administrative emise cu 
încălcarea normelor în vigoare la data emiterii lor şi care exced prevederilor Legii-cadru nr. 
330/2009".  

Precizează reclamantul că, Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul ISJMM 
2008-2009 a fost încheiat cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data înregistrării 
lui, respectiv 11.11.2008 astfel că prevederile lui trebuie luate în calcul la stabilirea 
drepturilor angajaţilor din învăţământ. 

Prin apelul formulat, pârâtul Consiliul Local Baia Mare a solicitat modificarea 
sentinţei atacate în sensul obligării chematului în garanţie, la alocarea fondurilor necesare 
plăţii primei de vacanţă aferentă anului şcolar 2010. 

În motivarea apelului, apelantul a arătat că în prezent DIRECŢIA GENERALĂ 
REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA repartizează sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a 
finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice. 

Decizia cu privire la modalitatea de repartizare a cestor sume aparţine directorului 
direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor 
publice în conformitate cu prevederile art. 5 alin.5 din Legea 356/2013 care prevede că 
"Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la alin. (3), pe 
comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, se face prin decizie a 
directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a 
finanţelor publice, după consultarea consiliului judeţean şi a primarilor, iar pentru finanţarea 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu asistenţa tehnică de specialitate a 
inspectoratului şcolar, în funcţie de numărul de elevi/preşcolari şi standardele de cost 
aferente şi de numărul de beneficiari ai serviciilor respective." 

Dacă în vechea reglementare, anterioară Legii nr.356/2013, a Legii nr. 5/2013 şi ale 
art. 62 Hotărârii Guvernului nr. 1.395/2010 privind finanţarea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe 
elev/preşcolar pentru anul 2011, dreptul de decizie de modificare a sumelor iniţial aprobate 
aparţinea legislativului în noua reglementare direcţiile generale regionale ale finanţelor 
publice repartizează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prin decizie a 
directorului direcţiei generale a finanţelor publice. 

Aceste prevederi aduc modificări în legislaţia privitoare la finanţarea instituţiilor de 
învăţământ pe care le prezintă în istoricul ce urmează. 

Legea 84/1995 a învăţământului a prevăzut de-a lungul timpului numeroase 
modalităţi de finanţare a unităţilor de învăţământ în cele ce urmează se vor referi doar la 
modificările aduse după republicarea ei anterioară Deciziei nr. 10/2011 a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi justiţie precum şi modificările ulterioare. 
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Intimata DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-
NAPOCA a formulat întâmpinare  cu privire la apelul formulat de reclamant prin care a 
solicitat menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei atacate.  

Pârâtul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE a formulat 
întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului formulat de reclamant.  

Prin notele scrise depuse la dosar, intimatul SINDICATUL LIBER DIN 
ÎNVĂŢĂMÂNT MARAMUREŞ a arătat că lasă la aprecierea instanţei cererea de chemare în 
garanţie a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca. 

Nu au fost administrate probe noi. 
Trecând la soluţionarea cauzei, Curtea reţine următoarele: 
Potrivit dispoziţiilor art. 3 lit. c din Legea nr. 330/2009, legiuitorul a statuat 

principiul „luării în considerare a tuturor sporurilor, indemnizaţiilor sau altor drepturi de 
natură salarială recunoscute sau stabilite până la data intrării în vigoare a acestei legi prin 
hotărâri judecătoreşti, prin acte de negociere colectivă şi prin acte specifice autorităţilor 
locale”.  

Prin urmare, principiile menţionate îşi găsesc eficienţa numai în măsura în care 
actele de negociere colective au fost legal încheiate.  

Este adevărat că legiuitorul prin dispoziţiile Legii nr. 330/2009 nu a prevăzut în mod 
expres această menţiune, însă Curtea apreciază că această condiţie este una implicită, 
legiuitorul neavând intenţia de a recunoaşte decât convenţiile încheiate cu nerespectarea 
normelor legale. 

Că este aşa, rezultă şi din dispoziţiile art. 7 al. 2 din Legea nr. 130/1996 care 
guvernează contractul colectiv de muncă, prevederi care stabilesc că „contractele colective 
de muncă, încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale, constituie legea părţilor ”. 

Însă , dispoziţiile art. 10 din OUG nr. 1/2010, citate de reclamant, prin care se 
dispune în mod expres că „în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea cadru nr. 
330/2009, la stabilirea salariului personalului bugetar începând cu 1 ianuarie 2010 nu vor fi 
luate în considerare drepturi salariale stabilite prin contractele şi acordurile colective şi 
contracte individuale de muncă încheiate cu nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare la 
data încheierii lor sau prin acte administrative emise cu încălcarea normelor în vigoare la 
data emiterii lor şi care excedează prevederilor Legii cadru nr. 330/2009”, nu sunt incidente 
în speţă, în condiţiile în care acestea se referă la stabilirea salariului de bază  prin includerea 
unor sporuri, aspect care este străin de obiectul dedus judecăţii. 

Ceea ce interesează în cauză este momentul până la care Contractul Colectiv de 
Muncă Unic la Nivelul ISJMM 2008-2009, a produs efecte, respectiv în ce măsură acesta 
poate constitui fundamentul legal al admiterii prezentei acţiunii ce vizează acordarea primei 
de vacanţă aferente anului 2010. 

 Referitor la acest aspect, Curtea reţine că dispoziţiile art. 157 alin. 2 din Codul 
muncii (în forma în vigoare pentru perioada în litigiu) au instituit principiul potrivit căruia 
sistemul de salarizare a personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral 
sau în majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale si 
bugetele fondurilor speciale se stabileşte prin lege, cu consultarea organizaţiilor sindicale 
reprezentative. 

Una dintre excepţiile de la acest principiu era prevăzută de dispoziţiile art. 50 alin. 
12 din Legea nr. 128/1997, privind Statutul personalului didactic, potrivit cărora personalul 
didactic beneficiază de premii şi de alte drepturi băneşti prevăzute de lege şi de contractul 
colectiv de muncă. 

Astfel, prin art. 36 lit. g din Contractul colectiv de muncă unic la nivelul 
Inspectoratului Şcolar al judeţului Maramureş pentru anii 2008-2009 înregistrat la Direcţia 
de Muncă şi Protecţie Socială a Judeţului Maramureş la data de 11.11.2008 s-a stipulat că 
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„toţi salariaţii din învăţământ primesc o primă de vacanţă, în cuantumul unui salariu de bază 
avut în luna anterioară, care se acordă odată cu indemnizaţia de concediu”. 

Însă, norma cuprinsă în alin. 12 al art. 50 din Legea nr. 128/1997, care a prevăzut 
posibilitatea negocierii prin contracte colective de muncă a unor prime în favoarea cadrelor 
didactice, a fost abrogată în mod expres începând cu data de 1 ianuarie 2010, prin 
dispoziţiile pct. 40 al alin. 1 al art. 48 din Legea - Cadru nr. 330/2009. 

Prin urmare, de la data intrării în vigoare a dispoziţiilor art. 48 pct. 40 al. 1 din Legea 
nr. 330/2009, respectiv 01.01.2010 nu mai subzistă baza legală pe care să se întemeieze 
acordarea prin contracte colective de muncă de drepturi salariale suplimentare faţă de cele 
legale. 

Cu alte cuvinte, nu se poate admite ca printr-un contract colectiv de muncă, expresie 
a convenţiilor părţilor, să se eludeze norme legale de salarizare, chiar dacă o asemenea 
convenţie este anterioară modificării legii. 

În fine, dispoziţiile art. 48 al. 2 din Legea nr. 330/2009 potrivit cărora „Prevederile 
din actele normative referitoare la detaşare, delegare şi mutare, acordarea concediilor, a 
primei de vacanţă, la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea şi locuinţa rămân în 
vigoare”, se impun a fi interpretate în ansamblul reglementării, în sensul că acestea privesc 
doar acele norme legale care nu au fost abrogate expres prin art. 48 al. 1, astfel că acestea nu 
profită membrilor de sindicat reprezentaţi de reclamant.  

Mai mult, în cazul cadrelor didactice nici nu a existat vreun act normativ care să 
reglementeze acordarea primei de vacanţă, aşa cum s-a arătat anterior,  dispoziţiile alin. 12 
al art. 50 din Legea nr. 128/1997 reglementând doar posibilitatea negocierii, iar nu a 
acordării unor asemenea beneficii. 

Pentru toate considerente arătate, Curtea apreciază că prima instanţă a pronunţat o 
soluţie legală şi temeinică, astfel că în baza art. 480 al. 1 Cod de procedură civilă Curtea va 
respinge apelul reclamantului ca nefondat. 

Având în vedere soluţia adoptată cu privire la apelul principal promovat de sindicat, 
Curtea apreciază că acesta se impune a fi pronunţată şi în ceea ce priveşte apelul provocat 
declarat de intimatul pârât Consiliul Local al municipiului Baia Mare împotriva intimatei 
chemate în garanţie Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, 
deoarece prin respingerea apelului declarat de Sindicat nu se mai pot produce consecinţe 
asupra situaţiei juridice din proces a Consiliului Local Baia Mare. Fără cheltuieli de 
judecată. 

 
Notă. În acelaşi sens, şi decizia civilă nr. 1021 din 30 octombrie 2014 şi decizia 

civilă nr. 1019 din 30 octombrie 2014  
 

Cadru didactic. Ajutor financiarpentru anul 2010, în scopul achiziţionării de 
cărţi şi programe educaţionale pe suport electronic. Admitere  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1053 din 4 noiembrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr.786 din 23.05.2014, pronunţată de Tribunalul Maramureş în 

dosarul nr…./100/2013, a fost admisă acţiunea formulată de reclamantul, Sindicatul Liber 
din Învăţământ Maramureş, în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Şcolar al judeţului 
Maramureş,  Liceul Tehnologic Ruscova,  Liceul Teoretic „ .” Viseu de Sus, Şcoala 
Gimnazială nr. 4 Poienile de Sub Munte,  Liceul Tehnologic „M.” Sighetu Marmaţiei, 
Ministerul Educaţiei Naţionale.  

Au fost obligaţi  pe pârâţii Liceul Tehnologic Ruscova, Liceul Teoretic „ Bogdan 
Vodă” Viseu de Sus, Şcoala Gimnazială nr. 4 Poienile de Sub Munte, Liceul Tehnologic 
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„Marmaţia” Sighetu Marmaţiei, să plătească membrilor de sindicat reprezentaţi de reclamant  
B.I., B.S. ş.a., ajutorul financiar prevăzut de Legea 315/2006 pentru achiziţionarea de cărţi şi 
programe educaţionale pe suport electronic necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii 
didactice în învăţământul preuniversitar, pentru anul 2010, reprezentând echivalentul în lei a 
sumei de 100 Euro calculat la cursul de schimb valutar B.N.R. de la data plăţii . 

A fost obligat pârâtul Inspectoratul Şcolar al judeţului Maramureş să aloce unităţilor 
de învăţământ pârâte sumele necesare plăţii ajutorului financiar menţionat.  

A fost obligat Ministerul Educaţiei Naţionale să aloce Inspectoratul Şcolar al 
judeţului Maramureş sumele necesare plăţii ajutorului financiar stabilit prin prezenta 
hotărâre  în favoarea reclamantei.  

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamantul Sindicatul Liber din 
Învăţământ Maramureş în numele membrilor săi (…) arată că aceştia au fost  cadre didactice 
la unităţile de învăţământ pârâte Liceul Tehnologic Ruscova, Liceul Teoretic „ B.” Viseu de 
Sus, Şcoala Gimnazială nr. 4 Poienile de Sub Munte, Liceul Tehnologic „M.” Sighetu 
Marmaţiei, conform adeverinţelor depuse la (filele 10-16 dosar)  şi nu au beneficiat de plata 
ajutorului financiar pentru achiziţionarea de cărţi sau de programe educaţionale pe suport 
electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice în învăţământul preuniversitar 
pentru anul 2010.    

          Membrii de sindicat au solicitat plata ajutorului financiar pentru achiziţionarea 
de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic  la data de octombrie 2009, 
conform cererilor înregistrate la filele 17-50, toate aceste cererii fiind înregistrate înainte de 
data 01.11.2009. 

 Potrivit art. 1 din Legea nr. 315/12.07.2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi 
şi programe educaţionale pe suport electronic necesare  îmbunătăţirii calităţii activităţii 
didactice în învăţământ „Se acordă un ajutor financiar cadrelor didactice titulare şi/sau 
suplinitori calificaţi din învăţământ în vederea achiziţionării de cărţi sau de programe 
educaţionale  pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii activităţii didactice”.  

 Conform acestui act normativ ajutorul financiar se acordă anual, la solicitarea 
cadrelor didactice  şi reprezintă echivalentul a 100 Euro, calculat la cursul de schimb valutar 
comunicat de BNR la data plăţii. 

        Din interpretarea acestor dispoziţii reiese că principala condiţie pe care 
persoanele trebuie să o îndeplinească  pentru a beneficia de acest drept bănesc special este 
aceea de a avea calitatea de cadru didactic  titular şi/sau suplinitor din învăţământul 
preuniversitar şi de a formula  o cerere de acordare a ajutorului financiar. 

 În  aplicarea acestor dispoziţii legale au fost emise norme metodologice aprobate 
prin H.G.  nr. 453/2007, care reglementează modalitatea de acordare a ajutorului financiar 
mai sus arătat.  

 În acest sens,  potrivit art. 1 din H.G. nr. 453/2007, beneficiază de ajutorul financiar  
prevăzut de Legea nr. 315/2006 cadre didactice şi/sau suplinitori calificaţi încadraţi  în 
învăţământul preuniversitar.  

  Potrivit art. 2 din aceleaşi norme, ajutorul financiar  se acordă de unitatea de 
învăţământ  la care cadrul didactic îşi desfăşoară activitatea, iar potrivit art. 3 din norme, 
ajutorul  se acordă anual pe bază de cerere formulată de beneficiari şi înregistrată până la 1 
noiembrie pentru anul următor, la unitatea de învăţământ la care  beneficiarul îşi are funcţia 
de bază, iar  plăţile se efectuează începând cu luna ianuarie din anul următor.  

 Obligaţia de plată a ajutorului financiar revine unităţii şcolare  care trebuie să solicite 
lunar, până la data de 10 a fiecărei luni la Inspectoratul şcolar, sumele  necesare pentru  plata 
ajutorului financiar, iar, inspectoratele la rândul lor solicită lunar, până la data de 20 a 
fiecărei luni, la Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului deschideri de credite bugetare 
pentru luna următoare, aşa cum prevede art. 5 din norme.  
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 Mecanismul de plată a acestui ajutor financiar, aşa cum este reglementat legitimează 
calitatea procesuală a unităţii de învăţământ  cât şi a Inspectoratelor şcolare şi  Ministerului 
Educaţiei Cercetării şi Tineretului.  

 Din economia dispoziţiilor Legii nr. 315/2006, rezultă că în intenţia legiuitorului a 
fost de a acorda acest drept sub  formă de  „ajutor” deci în avans.  

 Acelaşi lucru se desprinde şi din dispoziţiile HG nr. 453/2007, chiar dacă la art. 5 
alin. 6 se vorbeşte de justificări pe bază de documente de către beneficiari a ajutorului 
primit, atunci când în acelaşi articol  se stabileşte că acest ajutor financiar  se plăteşte în 
avans,  într-o singură tranşă, în limita echivalentului în euro, calculat la cursul de schimb 
valutar comunicat de BNR la data plăţii.  

 În raport de situaţia  de fapt aşa cum aceasta  rezultă din probele administrate, cât şi 
de reglementările prevăzute în Legea nr. 315/2006 şi HG nr. 453/2007, rezultă că naşterea 
dreptului cadrelor didactice membrii de sindicat la momentul când au fost îndeplinite 
condiţiile prevăzute de lege, respectiv la data depunerii cererii pentru plata acestuia ajutor, 
obligaţia plăţii de către unitatea de învăţământ devenind scadentă la 1 ianuarie a anului  
2010. 

 Aşa fiind, pentru  anul 2010  dreptul cadrelor didactice de a primi  ajutorul financiar 
la nivelul echivalent euro era  născut la data când Legea nr. 315/2006 a fost abrogată prin 
art. 15 lit. k  din Legea nr.118/2010, respectiv 3.07.2010, astfel încât cererile acestora vor fi 
admise pentru întreaga sumă şi nu fracţionat pentru perioada cuprinsă între 01.01.2010 şi 
03.07.2010.  

 Acest argument îşi găseşte sprijin şi în dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 315/2006 cu 
privire la ajutorul financiar cât şi în dispoziţiile art. 5 alin. 6 din HG nr. 453/2007 potrivit cu 
care plata ajutorului se face într-o singură tranşă. 

 De altfel, momentul plăţii ajutorului financiar nu are relevanţă asupra existenţei unui 
drept astfel cum reiese din lege, după cum  refuzul de a plăti acest drept până la momentul 
abrogării legii nu poate duce la desfiinţarea retroactivă a unui drept deja născut sub legea 
abrogată,  întrucât o lege civilă nu poate produce efecte retroactive. 

 Pe de altă parte, prevederea cuprinsă în dispoziţiile art. 5 alin. 3 din normele 
metodologice „în limita creditelor aprobate”, nu se poate interpreta în sensul limitării sau 
condiţionării dreptului de a primi ajutor financiar pentru achiziţionarea de cărţi sau 
programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii didactice în 
învăţământul preuniversitar, drept   care este prevăzut de Legea nr. 315/2006, necondiţionat.  

 Dacă s-ar accepta o astfel de interpretare s-ar putea ajunge la situaţia inacceptabilă a 
lipsirii totale de dispoziţiile Legii nr. 315/2006, cu consecinţa lipsirii totale de acest drept a 
beneficiarilor lui.  

 De altfel, aşa cum este reglementat acest drept are un caracter patrimonial, 
îndeplinind toate caracteristicile reglementate de art. 1 protocolul 1 la Convenţie, fiind 
totodată şi protejat de aceasta. 

 Dacă acordarea acestui ajutor ar fi condiţionată de existenţa disponibilităţilor 
bugetare înseamnă a transforma acest drept într-un drept iluzoriu, situaţie neacceptată de 
jurisprudenţa  CEDO (cauza Viasu contra României 2009).  

           Prin neplata sumelor prevăzute de Legea  nr. 315/2006, angajatorul a încălcat 
atât dispoziţiile acestei legi cât şi ale art. 40 alin. 2 lit. c din Codul muncii, potrivit cărora 
angajatorul are obligaţia să acorde salariaţilor  toate drepturile ce decurg din lege, din 
Contractul colectiv de muncă aplicabil şi din Contractul individual de muncă. 

          Faţă de considerentele expuse mai sus, instanţa a admis  acţiunea formulată. 
  

 Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâtul Inspectoratul Şcolar al judeţului 
Maramureş, solicitând modificarea sentinţei civile atacate şi, procedând la rejudecarea 
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cauzei respingerea acţiunii reclamantului Sindicatul Liber din învăţământ Maramureş ca 
netemeinică şi nelegală. 

 În motivare se arată că prezenta sentinţă ca netemeinică şi nelegală întrucât instanţa 
de fond nu a ţinut cont de faptul că membrii de sindicat reprezentaţi de reclamant nu au fost 
depus la dosar acte justificative privind achiziţionarea de cărţi sau de programe educaţionale 
pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice pentru anul 2010, 
astfel că procedura legală stabilită în vederea beneficierii de acest ajutor solicitat de cadrele 
didactice nu a fost urmată. 

 Membrii de sindicat reprezentaţi de reclamant în prezenta cauză au fost, în anul 2010 
vizat în litigiu, cadre didactice cu norma de bază la unităţile de învăţământ indicate în 
cerere. 

 Apelantul invocă prevederile art. 1 şi 2 din Legea nr. 315/2006 şi precizează că 
sumele necesare plăţii ajutorului financiar în vederea achiziţionării de cărţi sau de programe 
educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, se 
alocă potrivit art. 4 din lege de la bugetul de stat, prin Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului. 

 În prezenta cauză s-a făcut dovada că membrii de sindicat reprezentaţi de reclamant 
au formulat cereri prin care au solicitat acordarea dreptului dedus judecăţii, însă nu au fost 
depuse acte justificative privind achiziţionarea de cărţi sau de programe educaţionale pe 
suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice pentru anul 2010, astfel 
că procedura legală stabilită în vederea beneficierii de acest ajutor solicitat de cadrele 
didactice nu a fost urmată. 

 Atribuţiile inspectoratelor şcolare în ceea ce priveşte acordarea acestui ajutor sunt 
expres prevăzute de dispoziţiile legale şi le regăsim la alin. 2, 4, 5 ale art. 5 din Normele 
metodologice de aplicare a Legii 315/2006.  

 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a comunicat prin adresa nr. 
128/15.11.2009 (Anexa 1) faptul că „suma alocată pentru fiecare judeţ în parte reprezintă 
33% din contravaloarea a 100 euro pentru fiecare beneficiar al acestui program conform 
Legii 315/2006. 

 Pentru a asigura plata conform suplimentării bugetare, inspectoratele şcolare vor 
transmite fiecărei unităţi şcolare din judeţ să întreprindă măsuri pentru ca plata beneficiarilor 
programului naţional 100 Euro să se efectueze în limita a 130 lei din contravaloarea a 100 
Euro pentru fiecare beneficiar în parte.” 

în urma acestei comunicări, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş a refăcut 
necesarul fondului de carte, calculând pentru fiecare cadru didactic suma de 130 lei, 
rezultând un total de 808.275 lei, 

 În aceste condiţii, au fost obligaţi să aloce către unităţile şcolare sumele necesare 
efectuării plăţii ajutoarelor în contul disponibil deschis în afara bugetului local doar în 
cuantum de 130 lei/cadru didactic. 

 În baza solicitărilor venite de la toate unităţi şcolare din judeţul Maramureş, 
inspectoratul şcolar şi-a respectat obligaţiile legale, solicitând mai departe, Direcţiei 
generale buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării 
şi Inovării prin adresa nr. 6973/21.12.2012 (Anexa 2) care la nota de final deschiderea de 
explică faptul că suma de 1.791.000 lei reprezintă diferenţa de la 33% până la plata integrală 
a sumei de 100 de Euro necesari pentru plata ajutorului financiar prevăzut în Legea 
315/2006. 

 Această sumă reprezintă echivalentul în lei a sumei de 622.250 euro, rezultatul 
înmulţirii numărului de cadre didactice care au putut beneficia de acest ajutor cu suma de 
100 euro, aferentă fiecărui cadru didactic în parte (Anexa 3). 
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 Prin întâmpinarea înregistrată la dosarul cauzei, intimatul Sindicatul Liber din 
Învăţământ Maramureş solicită respingerea apelului şi menţinerea sentinţei primei instanţe. 

 Examinând hotărârea atacată prin prisma motivelor invocate şi a dispoziţiilor 
legale incidente, Curtea reţine că apelul este nefondat, având în vedere considerentele ce 
vor fi expuse în continuare:  

Obiectul cererii de chemare în judecată îl constituie plata sumelor reprezentând 
ajutorul financiar pentru achiziţionarea de cărţi şi programe educaţionale pe suport 
electronic necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, prevăzut de Legea nr. 
315/2006.  

         Potrivit art. 5 din HG nr. 453/2007 privind Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 315/2006 „(1) Unităţile şcolare vor solicita lunar, până la data de 10 a fiecărei luni, 
la inspectoratul şcolar, sumele necesare pentru plata ajutorului financiar aferent lunii 
următoare. (2) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti vor solicita lunar, 
până la data de 20 a fiecărei luni, la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - Direcţia 
generală buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii, necesarul de deschideri de credite bugetare 
pentru luna următoare. (3) Sumele necesare plăţii ajutorului financiar prevăzut la art. 1 alin. 
(2) se asigură din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, capitolul 65.01 
"Învăţământ", art. 57.02.01 "Ajutoare sociale în bani", în limita creditelor bugetare aprobate. 
(4) Direcţia generală buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii din cadrul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului va aloca lunar către inspectoratele şcolare/al municipiului 
Bucureşti sumele solicitate, în limita creditelor bugetare deschise. (5) Inspectoratele şcolare 
judeţene/al municipiului Bucureşti vor aloca lunar către unităţile şcolare sumele necesare 
efectuării plăţii ajutoarelor într-un cont de disponibil deschis în afara bugetului local.” 

 Din prevederile art. 5 din HG nr. 453/2007, anterior menţionate, rezultă că pârâtului 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş îi revin o serie de obligaţii în ceea ce priveşte 
procedura efectivă de alocare şi plata către cadrele didactice a sumelor reprezentând ajutorul 
financiar solicitat. 

Apelantul invocă faptul că la dosarul de fond nu au fost depuse de către membrii de 
sindicat dovezile privind achiziţionarea de cărţi şi programe educaţionale pe suport 
electronic necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice.           

Într-adevăr, potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. 1 din Legea nr. 315/2006 „Ajutorul 
financiar prevăzut la art. 1 se acordă anual, la solicitarea cadrelor didactice (…)”, iar potrivit 
art. 3 alin. 1 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 453/2007 „Ajutorul financiar 
se acordă anual pe bază de cerere formulată de beneficiar şi înregistrată până la data de 1 
noiembrie”. 

În cauza dedusă judecăţii a fost probată depunerea de către membrii de sindicat a 
cererilor de acordare a ajutorului prevăzut de Legea nr. 315/2006, astfel cum rezultă din 
adeverinţele emise de unitatea de învăţământ, acte ce nu au fost contestate.  

Susţinerea apelantului privind dovada efectuării cheltuielilor pentru achiziţionarea de 
cărţi şi programe educaţionale pe suport electronic pentru fiecare cadru didactic îndreptăţit, 
nu este de natură să conducă la schimbarea soluţiei adoptate de prima instanţă, întrucât 
dispoziţiile legale incidente nu condiţionează plata de prezentarea anterioară a dovezilor 
justificative privitoare la achiziţia de cărţi sau programe educaţionale. 

Astfel, potrivit prevederilor art. 5 alin. 6 din Normele metodologice aprobate prin 
HG nr. 453/2007 „Plata ajutorului financiar se face de către unităţile de învăţământ, integral, 
pe baza documentelor justificative, sau în avans, într-o singură tranşă, cu încadrare în 
cuantumul stabilit la art. 1 alin. (2). (…) Justificarea sumelor primite ca avans se realizează 
în condiţiile legii, în termen de 15 zile calendaristice”. 

Din dispoziţiile legale mai sus citate, reiese că membrii de sindicat au un drept de 
opţiune între a dovedi efectuarea unor cheltuielilor pentru achiziţionarea de cărţi şi 
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programe educaţionale pe suport electronic anterior încasării ajutorului financiar sau de a 
face dovada efectuării unor atare cheltuieli în termen de 15 zile de la data la care au încasat 
sumele cuvenite în baza Legii nr. 315/2006. 

Referitor la susţinerile apelantului în sensul îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin potrivit 
dispoziţiilor legale şi lipsa alocării fondurilor necesare, Curtea constată că acest aspect 
aparţine etapei executării hotărârii, neputând fi opus drepturilor reclamanţilor, care nu 
depind de o astfel de condiţie cu caracter suspensiv de executare. 

Întrucât salariaţii sunt îndreptăţiţi la acordarea tuturor drepturilor conferite de lege, 
faptul că până în prezent nu au fost alocate sumele necesare plăţii drepturilor solicitate prin 
acţiune în cadrul demersurilor administrative ce premerg plata acestora, nu poate fi imputat 
cadrelor didactice reprezentate de către sindicat şi nici nu se poate constitui într-un motiv 
temeinic de respingere a acţiunii faţă de pârâtul apelant,  fiind în sarcina acestuia să facă 
demersurile pentru a obţine alocarea sumelor necesare de la bugetul de stat. 

Pentru considerentele expuse anterior, în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. 1 
C.pr.civ., Curtea va respinge apelul declarat urmând a fi păstrată sentinţa atacată. 

 
Notă. În acelaşi sens, şi decizia civilă nr. 975 din 23 octombrie 2014. Pentru 

prescrierea dreptului la acţiune, a se vedea decizia civilă nr. 958 din 20 octombrie 2014.  
 
 

Decizie de sancţionare cu avertisment pentru atitudine neadecvată la locul de 
muncă, insulte şi acuzaţii neadecvate. Contestaţie. Respingere 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 945 din 13 octombrie 2014- 
Prin sentinţa civilă nr. 722 din 22.05.2014, pronunţată de Tribunalul Maramureş în 

dosarul nr. .../100/2013, s-a respins contestaţia formulată de contestatorul S.C.T., în contra-
dictoriu  cu intimata S.C E.E.P. S.R.L.pentru anularea deciziei de sancţionare nr. 
99/5.06.2013 emisă de intimată; a fost obligat contestatorul  să plătească  intimatei 1.000 lei 
cheltuielili de judecată 

 Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că prin  decizia nr. 99/ 5.06. 2013 
emisă de intimată  contestatorul a fost sancţionat cu avertisment scris, conform art. 248 al. 1 
lit. a) Codul muncii.  

S-a reţinut în fapt, în cuprinsul deciziei, potrivit art. 252 al.2 lit. a) este descrisă fapta 
săvârşită de contestsator: atitudinea neadecvată  la locul de muncă, ameninţări cu acţiuni şi 
demersuri judiciare în scopul pierderii locului de muncă, insulte şi acuzaţii  nefondate 
constând în: pretinse acţiuni de favorizare a unor angajaţi  pe motive etinice şi religioase, la 
litera b)  sunt precizate  dispoziţiile art. 11 şi  art. 43 din Regulamentul de Ordine Interioară 
care au fost încălcate de contestator. 

Instanţa a apreciat că dispoziţiile  art. 252 al. 2 lit. c) din Codul muncii nu se aplică 
întrucât nu sunt incidente dispoziţiile art. 251 Codul muncii pentru fapta prevăzută  la art. 
248 al.1 lit.c) Codul muncii şi pe de altă parte s-a reţinut  în dispoziţie  temeiul de drept  - 
art. 247 al. 2 Codul muncii lit. e)şi f)  termenul şi instanţa  unde poate fi contestată  această 
decizie, fiind respectare şi dispoziţiile art.252 lit.d Codul muncii. 

Instanţa a considerat  că decizia contestată conţine toate elementele prevăzute în art. 
252 Codul muncii, astfel  că decizia este legală iar contestaţia urmează a fi respinsă  ca 
nefondată, contestatorul  neinvocând alte motive de fond.  

Prin raportare la dispoziţiile art.  453 al. 2 Cod procedură civilă instanţa a obligat 
contestatorul  să plătească  intimatei 1000 lei  cheltuieli de judecată conform chitanţei 
depusă la dosar.  
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Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul S.C.T. solicitând 
admiterea apelului, anularea hotărârii atacata ca fiind netemeinica si nelegala. 

În cadrul criticilor s-a arătat că prima instanţă a tratat problema supusă judecăţii cu 
foarte multa superficialitate, decât este in realitate, având în vedere că se află în al patrulea 
ciclu de sancţiuni ultimul fiind desfacerea disciplinara a contractului de munca , ciclu care  a 
început cu sancţiunea avertismentului şcrjs care priveşte prezentul dosar. Raportat la această 
situaţie priveşte cu   foarte multa seriozitate această sancţiunea  care  a fost începutul celei 
de a patra desfacere disciplinara a contractului său de munca ,dintre care trei desfaceri ale 
contractului de muncă au fost constatate irevocabil nelegale si netemeinice de către 
instanţele din Maramureş si Cluj,existand si la aceasta data ,pe rolul instanţelor, ultima 
desfacere disciplinară a contractelor individuale de muncă. 

S-a arătat că datorită acestor motive a considerat aceasta sancţiune ,nu un simplu 
avertisment scris prin care unitatea parata îl pune in garda ,in sensul ca "la alta abatere sar 
putea sa fie altfel",ci cunoscând conflictul de ani de zile /timp in care, intimata a încercat sa 
îi înlăture dîn unitate si nu a reusit. Pentru aceste motive a apreciat că era normal, să dispună 
in cauza cercetarea prealabila ,dar in nici un caz nu a invocat a priori acest motiv pe care 
instanţa de fond la tratat ca atare, respingând contestaţia cu motivarea ca " dispoziţiile 
art.252 alin .2 litera c nu se aplica ,nefiind incidente dispoziţiile art 251 C.M,pentru fapta 
prevăzuta de art. 248 alin. 1 litera c " desi este vorba de fapta prevăzuta de art. 248 alin 1 
litera a ( avertisment scris si nu reducerea salariului). 

În susţinerea apelului a mai arătat că a solicitat să se depună de către parata referatul 
din data de 30.06.2013 in baza căruia sa dispus sancţiunea ,raportul intern al angajatorului, 
pentru calcularea termenului de prescripţie de 30 zile pentru aplicarea sancţiunii si din care 
rezulta hotărârea privind sancţionarea precum si momentul la care  conducătorul unităţii a 
luat cunoştinţă de săvârşirea faptei. Pentru aceste motive a apreciat normal a se depune 
contractul colectiv de munca la nivel de ramura si la nivel de unitate ,acte pe care intimata 
nu le-a depus,sau ceea ce a depus, aşa cum a constatat si instanţa de fond, a depus "peste 
termenul legal",situatie in care potrivit art. 208 alin 2 din NCPC parata era decăzuta din 
dreptul de a mai propune probe şi a   invoca excepţii. 

A arătat că a justificat solicitarea acestor  documente pentru a stabili dacă potrivit  
contractului coletiv de munca la nivel de ramura sau pe unitate exista sau nu obligaţia pentru 
intimata de a efectua cercetarea disciplinara prealabila in cazul sancţiunii avertismentului 
scris aplicat si contestat. În aprecierea reclamantului ,in cazul lipsei cercetării disciplinare 
prealabile ,prin raportul intern al angajatorului pe care l-a solicitat, trebuia analizata fapta ce 
se impută raportat la criteriile de individualizare a sancţiunii cu referire la referatul de 
sesizare si abia ulterior aplicata sancţiunea avertismentului scris, aspecte pe care prima 
instanţă nu le-a lămurit.  

Cu privire la constatarea de către instanţa de fond ,ca fapta a fost corect descrisa in 
cuprinsul deciziei de sancţionare, a precizat că decizia de sancţionare trebuia sa cuprindă 
sub sancţiunea nulităţii absolute descrierea faptei care constituie abatere disciplinara, 
apreciind că precizarea in cuprinsul deciziei de sancţionare ca cel sancţionat "a adoptat o 
atitudine nepermisa de Regulamentul intern si Codul etic" ,ori ca " a adresat 
ameninţări,insulte si acuzaţii nefondate" nu răspunde cerinţei reglementata de art. 252 alin. 2 
lit. a din C.M.cata vreme acestea sunt indicate in mod generic si nu se arata in concret ce fel 
de ameninţări, insulte,acuzaţii,pretinse acţiuni de favorizare a unor angajaţi si cu ce se 
dovedesc toate acestea, în condiţiile în care  in cuprinsul deciziei de sancţionare, se 
menţionează prezenta a doi angajaţi. În aprecierea reclamantului decizia de sancţionare 
trebuia sa menţioneze aspectele care individualizează fapta, pentru a se aprecia dacă nu sub 
cupola neobligativitatii efectuării cercetării disciplinare prealabile,a ascultării salariatului ori 
a martorilor acestuia ,s-a ajuns la aplicarea fara probleme a acestei sancţiuni. 
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Cu privire la motivarea in drept a aplicării sancţiunii disciplinare reclamantul a 
precizat că prin decizia de sancţionare nu a fost indicat temeiul legal al aplicării sancţiunii 
pentru ca in decizia de sancţionare este menţionat art. 11 in care se precizează obligaţiile pe 
care în general le au salariaţii societăţii si nu dispoziţia legala incalcata de el,iar in art. 44 
sunt prevăzute "interzicerile" cu caracter general ale salariaţilor, insa in nici un caz nu se 
precizează prevederile din Regulamentul de Ordine lnterioara,statut sau alt act normativ, 
care au fost încălcate de salariat,acesta fiind un alt motiv de anulare a deciziei contestate,asa 
cum prevede art 252 alin 2 lit. b din C. M 

Prin întâmpinarea depusă la dosar, intimata S.C. E.E.P.  S.R.L.,   solicitând 
respingerea apelului formulat de contestatorul S.C.T. ca nefondat şi menţinerea în tot 
a sentinţei atacate cu obligarea contestatorului la cheltuieli de judecată în apel. 

Prin întâmpinare s-a arătat în cauză nu este incident niciunul din cazurile prevăzute 
de art.480 alin.3-6 din NCPC care să atragă anularea hotărârii întrucât argumentele aduse în 
sensul că persoana contestatorului şi multiplele sancţiuni aplicate acestuia, atât anterior, cât 
şi ulterior emiterii deciziei de sancţionare dedusă judecăţii, ar fi atras necesitatea efectuării 
cercetării disciplinare şi prin urmare, nefiind realizată, decizia ar fi lovită de nulitate, sunt 
aspecte ce ţin de fondul cauzei şi nu atrag nulitatea hotărârii în sensul dispoziţiilor legale 
mai sus invocate. 

Cu referire la fondul cauzei, a  apreciat că decizia de sancţionare a fost emisă legal. 
În acest sens s-a arătat că prin decizia de sancţionare nr.99/05.06.2013, 

contestatorului S.C.T. i-a fost aplicată sancţiunea avertismentului scris, prev. de art.248 
alin.l Ut a din Codul muncii, fiind aduse în susţinerea sancţiunii toate actele care au stat la 
baza emiterii deciziei, respectiv: referatul constatator înregistrat sub nr. 1253/31.05.201, fişa 
postului contestatorului, extrasele din R.O.I., codul de etică şi organigrama departamentului 
de mentenanţă la care era angajat . 

Sun acest aspect s-a menţionat că reprezentantul contestatorului -contrar criticilor 
aduse prin apel, prin care încearcă să acrediteze teza potrivit căreia nu s-ar fi depus la dosar 
toate probele solicitate- nu a mai formulat cereri în probaţiune în fond şi a solicitat judecarea 
cauzei la primul termen de judecată fixat de instanţa de fond după efectuarea procedurii de. 

În aprecierea pârâtei în mod legal instanţa de fond a apreciat că nu era necesară în 
speţă efectuarea cercetării disciplinare prealabile sens în care a invocat dispoziţiile art.251 
alin. 1 din Codul muncii, care prevăd că pentru aplicarea sancţiunii prev. de art.248 alin.l a 
din acelaşi act normativ, legiuitorul nu a impus sub sancţiunea nulităţii efectuarea cercetării 
disciplinare prealabile, reglementare ce a fost preluată din Codul muncii şi se regăseşte în 
art. 71 din R.O.I. al societăţii intimate. 

Pârâta a precizat că, cu respectarea dispoziţiilor legale mai sus menţionate şi a prev. 
art.142 din C.C.M. la nivel de ramură, societatea intimată i-a aplicat contestatorului 
sancţiunea disciplinară a avertismentului scris, text care recunoaşte dreptul angajatorului de 
a stabili, în condiţiile legii, răspunderea disciplinară a angajaţilor care se fac vinovaţi de 
încălcarea normelor de disciplină a muncii. 

S-a considerat că în mod netemeinic sunt reiterate şi prin apel critici privind lipsa din 
conţinutul deciziei atacate a menţiunilor referitoare la motivele pentru care nu s-ar fi 
efectuat cercetarea, prevăzute de art.251 alin.2 lit.c din Codul muncii, atâta timp cât textul 
legal nu este incident în situaţia aplicării dispoziţiilor art.248 alin.1 Ut. a din Codul muncii, 
conform art.251 alin.l din acelaşi act normativ. 

Criticile invocate în apel cu privire la situaţia personală a contestatorului, prin care se 
susţine că faţă de multiplele sancţiuni ce i-au fost aplicate trebuia să se realizeze o cercetare 
disciplinară prealabil aplicării sancţiunii, sunt  apreciate ca fiind  lipsite de temei legal atâta 
timp cât textul art.251 alin.l din Codul muncii în mod expres prevede că aceasta nu este 
obligatorie în cazul aplicării sancţiunii avertismentului scris, decizia fiind legal emisă 

 431 



deoarece cuprinde toate menţiunile obligatorii prevăzute de art.252 alin.2 lila, b, d-f din 
Codul muncii. 

Criticile privind nemotivarea în fapt a deciziei de sancţionare, aduse prin contestaţie 
şi reiterate prin apel, nu pot fi reţinute, în aprecierea pârâtei fiind legal înlăturate de instanţă 
atâta timp cât în conţinutul deciziei se arată în mod expres că la data de 27.05.2013 
contestatorul a avut o conduită publică total neadecvată, a refuzat să participe la un curs de 
autorizare şi s-a manifestat prin ridicarea vocii şi adresarea de ameninţări, acuzaţii, insulte 
pe criterii etnice şi religioase la adresa unui şef ierarhic, dlGergely Ştefan. 

S-a mai arătat că în termenul legal de 30 de zile, conform art.252 alin.l din Codul 
muncii, calculat începând cu data de 31.05.2013 (fila 28), contestatorului i-a fost aplicată 
sancţiunea disciplinară la data 05.06.2013 (fila 27), urmare a sesizării conducerii societăţii 
prin referatul constatator (fila 28) de către persoana lezată prin conduita acestuia. 

Nemotivarea în drept a deciziei nu poate fi reţinută, în aprecierea pârâtei, întrucât s-
au invocat şi preluat în conţinutul deciziei dispoziţiile încălcate, respectiv art.ll şi art44 din 
R.O.I., prin care în esenţă se impune tuturor angajaţilor a avea o atitudine şi comportare 
corectă, cuviincioasă cu personalul societăţii, superiori, detaliată în aceste reglementări : să 
manifeste respect, atenţie, bunăvoinţă, amabilitate şi corectitudine.  

S-a mai arătat că în mod legal instanţa a reţinut că prin contestaţie nu s-au formulat 
critici pe fond, astfel că decizia de sancţionare a fost legal emisă, neputând fi reţinută 
incidenţa dispoziţiilor art.252 alin.2 din Codul muncii. 

În acelaşi timp a mai subliniat pârâta că, reclamantul în fapt recunoaşte conduita 
reţinută în decizia atacată, calificată legal ca abatere disciplinară în temeiul dispoziţiilor 
legale invocate, astfel că sancţiunea a fost legal şi temeinic aplicată. 

Examinând hotărârea atacată cu luarea în considerare a criticilor din apel a apărărilor 
din întâmpinare , precum şi a dispoziţiilor art.476-478 din NCPC, Curtea reţine că apelul 
este nefondat. 

Prin critici se reproşează primei instanţe că a manifestat superficialitate în aprecierea 
circumstanţelor în care i-a fost aplicată reclamantului sancţiunea disciplinară şi în realizarea 
unui probator necesar pentru aprecierea asupra respectării dispoziţiilor legale privind 
aplicarea sancţiunii disciplinare. 

De asemenea se aduce critică şi sub aspectul reţinerii greşite a îndeplinirii cerinţelor 
formale ale deciziei de sancţionare disciplinară. 

În susţinerea primelor critici, reclamantul invocă pe de o parte că prima instanţă nu a 
avut în vedere repetatele sancţiuni disciplinare aplicate de pârâtă prin decizii ce au fost 
anulate de instanţele judecătoreşti, cu excepţia ultimeia, cea mai gravă care se află pe rolul 
instanţei de judecată, iar pe de altă parte că deşi a solicitat depunerea la dosar de către pârâtă 
a contractelor colective de muncă şi a referatului de aplicare a sancţiunii disciplinare, 
instanţa l-a decăzut din probă pe motiv de tardivitate a solicitării. 

Relativ la aplicarea mai multor sancţiuni disciplinare anulate de instanţele 
judecătoreşti se impune observaţia că un asemenea  fapt nu este de natură a duce la 
concluzia automată a aplicării la un anumit moment dat a unei sancţiuni disciplinare ca un 
abuz din partea angajatorului având în vedere că fiecare faptă considerată abatere 
disciplinară are un caracter autonom şi care îndreptăţeşte la aplicarea unei sancţiuni 
disciplinare, angajatorul având această prerogativă. 

Sancţiunea disciplinară este consecinţa săvârşirii unei abateri disciplinare, doar 
individualizarea sancţiunii putând fi în legătură cu  o conduită anterioară, aşa cum rezultă 
din dispoziţiile art.250 Codul muncii. 

În speţă aşa cum se poate observa angajatorul nu a ţinut seama de sancţiunile 
anterioare ci a individualizat sancţiuni că în raport de gravitatea încălcării, normelor interne 
aplicându-i reclamantului sancţiunea disciplinară cea mai uşoară, respectiv avertismentul. 
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Contrar susţinerilor reclamantului la dosarul cauzei au fost depuse înscrisurile 
relevante invocate ca lipsă în cadrul criticii, respectiv contractul colectiv de muncă (extras), 
regulamentul de ordine interioară (extras). 

Din aceste înscrisuri rezultă că pentru aplicarea sancţiunii disciplinare nu este 
necesară cercetarea prealabilă (art.66 din ROI) şi că aplicarea sancţiunilor disciplinare se 
face de angajatori în condiţiile legii (art.142 alin.1 din Contractul colectiv de muncă la nivel 
de ramură) adică în condiţiile Codului Muncii, legea generală în materie de legislaţie a 
muncii. 

Aşadar, ambele reglementări interne sunt  în concordanţă cu dispoziţiile codului 
muncii art.251 alin.1 care prevăd că pentru aplicarea sancţiunii disciplinare a  
avertismentului nu este necesară efectuarea cercetării disciplinare,  rezultând astfel că critica 
sub acest aspect este neîntemeiată. 

În privinţa susţinerii referitoare la imposibilitatea verificării respectării termenului de 
30 de zile de aplicare a sancţiunii disciplinare din lipsa referatului de sesizare a 
conducătorului pârâtei pentru aplicarea sancţiunii disciplinare se constată că şi această este 
neîntemeiată. 

Aceasta, întrucât la dosarul cauzei a fost depus referatul de sesizare a conducătorului 
locului de muncă al reclamantului, care a fost întocmit la 30.05.2013, cu propunere de 
sancţionare disciplinară a reclamantului, referatul având descrise faptele săvârşite de acesta. 

Acest referat a fost înregistrat sub nr.1253/31.01.2013 şi a stat la baza emiterii 
deciziei de sancţionare atacate nr.99 din data de 05.06.2013. 

Se poate constata lesne că de la data când conducătorul pârâtei angajatoare a luat la 
cunoştinţă de referatul de sesizare  a abaterii, care este data înregistrării acestuia, nu a trecut 
mai mult de 30 de zile. 

În privinţa criticii referitoare la nerespectarea cerinţelor de formă a deciziei atacate 
constată că nici aceasta nu este întemeiată. 

În concret se critică că instanţa în mod eronat a reţinut că decizia nu cuprinde 
descrierea faptei şi nici  dispoziţiile încălcate. 

În conformitate cu art.252 alin.2 din Codul muncii „Sub sancţiunea nulităţii absolute, 
în decizie se cuprind în mod obligatoriu: 

a)descrierea faptei ce constituie abatere disciplinară; 
b)prevederile din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de 

muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat;  
 c)motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate  de salariat în timpul 

cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care , în condiţiile art.251 alin.3 nu a 
fost făcută cercetarea; 

d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; 
e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată  
f ) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 
Din analiza deciziei atacate rezultă  cu suficientă claritate descrierea faptei, fiind 

relevate reperele esenţiale pentru identificarea faptei săvârşite, respectiv data 
circumstanţelor concrete de săvârşire, conţinutul concret şi determinat al faptelor, respectiv 
ameninţări cu acţiuni şi demersuri juridice  pentru piederea locului de muncă de către  
conducătorul direct al reclamantului, pretinse acţiuni de favorizare a unor angajaţi de către 
şeful direct al  reclamantului, pe criterii etnice  şi religioase având în vedere etnia pe care 
acest conducător o are. 

În acelaşi timp decizia  relevă şi încălcările normelor interne prin faptele săvârşite, 
respectiv ale art.11 şi art.44 din Regulamentul de Ordine interioară care se referă la toţi 
salariaţii deci inclusiv la reclamant., 
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Din perspectiva acestor  constatări sancţionarea respectă dispoziţiile art.252 alin.2 
din Codul muncii, criticile făcute de reclamant având un caracter pur formal nesusţinute de 
argumente temeinice. 

Pentru ansamblul argumentelor arătate se constată că niciuna din criticile aduse 
hotărârii nu sunt întemeiate, prima instanţă realizând o judicioasă aplicare a dispoziţiilor 
legale, pe baza unei stări de fapt corect stabilite. 

Fiind incidente dispoziţiile art.480 alin.1 din NCPC urmează să fie respins ca 
nefundat apelul. 

În baza art.453 alin.1 din NCPC apelantul urmează a fi obligat la plata sumei de 500 
lei cheltuieli de judecată către intimată reprezentând onorariu de avocat. 

 
 

Deczie de sancţionare disciplinară. Lipsa descrierii concrete a abaterii 
disciplinare. Anularea deciziei şi reintegrarea contestatorului pe postul deţinut 

anterior 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 984 din 27 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 935 din 26 iunie 2014 pronunţată de Tribunalul Maramureş 

în dosarul nr. …/100/2013 s-a admis contestaţia formulată de contestatorul S.V. împotriva 
intimaţilor Direcţia Silvică Maramureş şi Ocolul silvic F. şi în consecinţă, s-a constat 
nulitatea deciziei de concediere nr.25N/25.06.2013 şi s-a dispus reintegrarea contestatorului 
pe postul deţinut anterior, respectiv postul de muncitor direct productiv la Ocolul silvic F.; 
intimatele au fost obligate la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi 
reactualizate precum şi celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatorul de la data 
desfacerii contractului individual de muncă şi până la reintegrarea efectivă; pârâta a fost 
obligată la plata sumei de 800 lei cheltuieli de judecată. 

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a avut în vedere că prin dispoziţia 
nr.25N/25.06.2013 emisă de intimată s-a reţinut că prin absentarea nemotivată de la locul de 
muncă a contestatorului acesta a săvârşit o abatere disciplinară raportat la dispoziţiile art.61 
lit. a) Codul muncii nu a realizat sarcinile de serviciu ce decurg din fişa postului cap.II, al.3, 
5, 13, 17, 24. 

Reţinând că potrivit art.1 din dispoziţie s-a stabilit că „începând cu 25.06.2013 
încetează Contractul Individual de Muncă conform Contractului Individual de Muncă pe 
2012-2013 şi art.55 lit.c) Codul muncii „ ca urmarea  voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, 
în cazurile şi în condiţiile limitative prevăzute de lege”, instanţa a constatat că dispoziţia 
susmenţionată este lovită de nulitate absolută întrucât sunt ignorate dispoziţiile imperative 
ale art.252 al.2 Codul muncii, conform cărora „ Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie 
se cuprind în mod obligatoriu: 

a)descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 
b)precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul 

individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de 
salariat; 

c)motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul 
cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute de art.251 
alin.(3), nu a fost efectuată cercetarea; 

d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; 
e)termenul în care sancţiunea poate fi contestată; 
f)instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 
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În analiza îndeplinirii cerinţelor textului susmenţionat instanţa a reţinut că referitor la 
menţiunea de la lit. a), decizia trebuie să cuprindă descrierea detaliată a faptei pentru care a 
fost sancţionat salariatul, lipsa menţiunii neputând fi suplinită prin faptul că a fost 
menţionată în referatul de cercetare prealabilă, cu atât mai mult cu cât acest referat nu a fost 
comunicat reclamantului odată cu decizia de sancţionare. 

S-a reţinut că în dispozitivul deciziei nu a apărut descrierea abaterii disciplinare. 
În privinţa menţiunii prevăzută la pct. b), s-a arătat că nu s-a precizat nici prevederile 

din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau prevederea 
din contractul colectiv de muncă încălcate de contestator. 

În privinţa susţinerilor pârâtei că s-a indicat temeiul de drept al desfacerii 
contractului de muncă, s-a arătat că în decizie la art.1 s-a indicat ca şi temei de drept art.55 
lit. c care reglementează modalităţile de încetare a contractului de muncă „ca urmare a 
voinţei unilaterale a uneia din părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege”, 
fără a indica textul de lege corespunzător, şi fără a fi precizat în concret în ce constau 
abaterile repetate săvârşite şi care sunt sarcinile de serviciu încălcate. 

Sub acest ultim aspect s-a reţinut că deşi prin întâmpinare, intimata a susţinut că a 
indicat abaterea disciplinară constând în aceea că, contestatorul a lipsit nemotivat de la 
serviciu şi nu şi-a realizat sarcinile de serviciu, însă concret nu s-a arătat în ce date a lipsit 
nemotivat şi în ce constau nerealizările sarcinilor de serviciu, aceste precizări fiind făcute 
doar prin întâmpinare. 

Relativ la lipsa menţiunii de la lit. c), respectiv motivele pentru care au fost înlăturate 
apărările formulate de salariat, instanţa a reţinut că nu poate fi acoperită prin faptul că 
decizia de încetare a contractului de muncă cuprinde descrierea faptei ce constituie abatere 
disciplinară, faptă ce a fost adusă la cunoştinţa celui sancţionat odată cu cercetarea 
prealabilă a faptei. În concret s-a reţinut că, decizia nu a cuprins apărările reclamantului şi 
nici motivele pentru care au fost înlăturate aceste apărări. 

În privinţa temeiului de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară s-a aplicat, s-a 
reţinut că acesta nu a fost indicat, ci doar generic, în sensul că s-a precizat că conform 
Codului muncii art.55 lit. c” ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi 
în condiţiile limitative prevăzute de lege”, fără însă a se indica temeiul de drept al sancţiunii 
disciplinare care a dus la dispoziţia de încetare a contractului de muncă. 

Instanţa a mia reţinut că nici cu privire la instanţa competentă la care se poate face 
contestaţia împotriva deciziei de desfacere a contractului de muncă, dispoziţia legală nu a 
fost respectată, intimata neindicând instanţa competentă. 

Reţinând că normele referitoare la forma şi conţinutul deciziei de sancţionare sunt 
norme juridice imperative, încălcarea lor fiind sancţionată cu nulitate absolută, instanţa a 
apreciat că decizia de sancţionare are un caracter formal, lipsa menţiunilor obligatorii pe 
care decizia trebuie să le cuprindă neputând fi complinită prin alte înscrisuri administrate în 
acest sens. 

În susţinerea concluziei, instanţa a invocat statuările Curţii Constituţionale care a 
reţinut în Decizia nr.319/29.03.2007 că „aplicarea sancţiunilor disciplinare şi, în mod 
special, încetarea raportului de muncă din voinţa unilaterală a angajatorului sunt permise cu 
respectarea unor condiţii de fond şi de formă riguros reglementate de legislaţia muncii, în 
scopul prevenirii eventualelor conduite abuzive ale angajatorului. Menţiunile şi precizările 
pe care în mod obligatoriu trebuie să le conţină decizia de aplicare a sancţiunii disciplinare 
au rolul, în primul rând, de a-l informa concret şi complet pe salariat cu privire la faptele, 
motivele şi temeiurile de drept pentru care i se aplică sancţiunea, inclusiv cu privire la căile 
de atac şi termenele în care are dreptul să constate temeinicia şi legalitatea măsurilor dispuse 
din voinţa unilaterală a angajatorului.” 
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În considerarea celor de mai sus, instanţa în temeiul art.252 al.2 Codul muncii, art.80 
Codul muncii, instanţa a admis contestaţia conform dispozitivului. 

Potrivit  art.453 Cod procedură civilă, a obligat intimata să plătească contestatorului 
suma de 800 lei cheltuieli de judecată, reprezentând onorar avocat. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel intimata DIRECŢIA SILVICĂ 
MARAMUREŞ solicitând admiteţi apelului, schimbarea în tot a hotărârii atacate, ca 
nefondata şi neîntemeiată, în sensul respingerii contestaţiei. 

În motivarea apelului, pârâta a arătat reiterat susţinerile făcute în faţa primei instanţe, 
arătând că încetarea disciplinară a contractului individual de muncă a reclamantului a avut în 
vedere propunerea comisiei de anchetă administrativă nr. 2364/25.06.2013, prin care, după 
studierea probelor şi audierea reclamantului, s-a constatat că reclamantul s-a făcut vinovat 
de neîndeplinirea sarcinilor de serviciu şi lipsa nemotivată de la serviciu a reclamantului. 

În susţinerile apelului s-a arătat că, contrar celor reţinute de prima instanţă, cu privire 
la lipsa din dispozitivul deciziei a descrierii abaterii disciplinare, din cuprinsul deciziei 
rezultă că reclamantul a absentat nemotivat de la locul de muncă, acolo unde s-a dispus să-si 
desfăşoare activitatea, respectiv la lucrările de inventariere şi marcarea arborilor în vederea 
punerii lor în valoare. 

Dezvoltând critica s-a arătat că faptul că reclamantul a lipsit nemotivat de la serviciu, 
a fost confirmat de către însăşi reclamant, aşa cum a rezultat din declaraţia scrisă, dată la 
data de 25.06.2013, unde reclamantul a recunoscut în faţa comisiei de anchetă 
administrativă că, într-adevăr, a lipsit de la serviciu în zilele de 20.06.2013 şi 21.06.2013, 
doar ca motivele invocate de acesta sunt lipsite de argumente, pentru a putea fi considerată o 
justificare serioasă. 

În ce priveşte lipsa menţiunilor din decizia atacata a motivelor pentru care au fost 
înlăturate apărările formulate de salariat, pârâta a apreciat că având în vedere faptul că, prin 
declaraţia scrisă din data de 25.06.2013, reclamantul a recunoscut în faţa comisiei de 
anchetă administrativă că a lipsit de la serviciu în zilele de 20.06.2013 şi 21.06.2013, nu mai 
era cazul de a se face referire la apărările lui şi motivele pentru care au fost înlăturate aceste 
apărări. 

A concluzionat pârâta, în cadrul susţinerilor din apel că decizia atacată a fost 
motivată în fapt şi în drept, astfel că reţinerile primei instanţe sub acest aspect sunt 
neîntemeiate. 

Pentru susţinerea apelului şi a concluziei arătate, pârâta a arătat că, potrivit doctrinei 
şi jurisprudenţei, orice încălcare cu vinovăţie a obligaţiilor de muncă, este calificată de lege 
ca abatere disciplinară şi sancţionată ca atare, rezultând că aceasta este socotită ca având 
urmări dăunătoare pentru buna desfăşurare a raporturilor de muncă, inclusiv pentru buna 
funcţionare a unităţii, cum este şi în cazul de faţă. 

În aceeaşi ordine de idei, s-a mai arătat că faptele imputate reclamantului au fost 
săvârşite atât în calitate de pădurar cât şi în calitate de muncitor direct productiv, deoarece, 
aşa cum a rezultat din Decizia nr. 120N/21.06.2013, prima absenţă nemotivată de la serviciu 
a fost săvârşită în calitate de pădurar, respectiv 20.06.2013, această calitate încetându-i abia 
cu data de 21.06.2013. Când a lipsit pentru a doua oară, respectiv pe data de 21.06.2013, 
reclamantul îşi recăpătase calitatea de muncitor. Gravitatea faptei este dată de lipsa 
nemotivată două zile consecutiv de la serviciu şi nerealizarea sarcinilor de serviciu stabilite 
pentru reclamant. 

Pârâta a mai criticat hotărârea atacată şi prin prisma faptului ca, deşi, reclamantul şi-
a precizat cererea de chemare în judecată, în sensul că nu a mai înţeles să solicite 
reîncadrarea pe postul deţinut anterior, instanţa a omis să aibă în vedere cererea precizata şi 
a dispus reintegrarea contestatorului pe postul deţinut anterior, respectiv postul de muncitor 
direct productiv la Ocolul silvic F., acordând ceea ce nu s-a cerut. 
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Reclamantul S.V. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului şi 
păstrarea sentinţei atacate ca legală şi temeinică şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de 
judecată. 

În motivarea întâmpinării, reclamantul a arătat că, critica pârâtei privind hotărârea 
instanţei de fond, este nefondată întrucât, în ceea ce priveşte excepţia nulităţii deciziei de 
sancţionare reţinută de instanţa de fond pârâta a ignorat dispoziţiile imperative ale art.252 
alin.(2) din Codul muncii-Legea nr.53/2003. 

În acest sens a arătat că în mod legal şi temeinic a reţinut instanţa de fond că decizia 
de desfacere a contractului de muncă pentru a fi legală trebuie să cuprindă toate elementele 
prevăzute de art.252 alin.(2) Codul muncii, lipsa unuia dintre elemente atrăgând nulitatea 
absolută a măsurii dispuse prin decizie. 

Analizând, punctual, criticile aduse prin apel a arătat  următoarele: 
- referitor la menţiunea de la lit. a, decizia trebuia să cuprindă descrierea detailată a 

faptei pentru care a fost sancţionat, lipsa menţiunii nu poate fi suplinită prin faptul că a fost 
menţionată în referatul de cercetare prealabilă, cu atât mai mult cât acest referat nu a fost 
comunicat reclamantului o dată cu decizia de sancţionare. 

În privinţa acestei critici s-a mai arătat că la articolul 1 al deciziei s-a dispus 
încetarea contractului de muncă " conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă în 
vigoare pentru anul 2012/2013 şi ale Codului Muncii art.55 lit. c "ca urmare a voinţei 
unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitative prevăzute de lege " 

- în privinţa criticii referitoare la  lipsa menţiunii impusă de art.252 alin.(2) lit. b, în 
sensul că nu s-a precizat prevederile din statutul de personal, regulamentul intern, contractul 
individual de muncă sau prevederea din contractul colectiv de muncă încălcate de către 
reclamant s-a arătat că susţinerea din decizie că se indică ca şi temei de drept art.55 lit. c din 
Codul muncii, text care face parte din Capitolul V. încetarea contractului individual de 
muncă - Modalităţi de încetare - lit. c "ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în 
cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege," nu este întemeiată, întrucât acest temei 
de drept enumera cazurile de încetare a contractului individual de muncă, fără însă a se 
reglementa în concret în ce constau abaterile repetate săvârşite şi care sunt sarcinile de 
serviciu încălcate. 

S-a arătat că atât prin apel şi prin întâmpinarea depusă la instanţa de fond a susţinut 
că a indicat abaterea disciplinară, respectiv că reclamantul a lipsit nemotivat de la serviciu şi 
nu si-a realizat sarcinile de serviciu. Faptul că, în concret, nu s-a precizat în ce date a lipsit 
reclamantul nemotivat, respectiv în ce constau nerealizările din sarcinile de serviciu a arătat 
că aceasta nu se face prin decizie, precizarea făcându-se prin întâmpinare şi nu prin decizie 
aşa cum ar fi trebuit conform prevederilor art.252 alin.(2) Codul muncii. 

În ce priveşte lipsa menţiunii de la lit. c al art.252 respectiv motivele pentru care au 
fost înlăturate apărările formulate de salariat, s-a arătat că nu poate fi acoperită prin faptul că 
decizia de încetare a contractului de muncă cuprinde descrierea faptei ce constituie abaterea 
disciplinară, faptă ce a fost adusă la cunoştinţa celui sancţionat odată cu cercetarea 
prealabilă a faptei.  

S-a mai arătat în susţinerea apărărilor că numai prin indicarea în decizia de 
sancţionare(de încetare a contractului de muncă) a motivelor pentru care s-au înlăturat 
apărările formulate de salariatul-reclamant se asigură în mod efectiv şi real dreptul lui la 
apărare, împrejurare ce nu se regăseşte în cauză. 

Cu privire la temeiul de drept s-a arătat că a fost indicat doar generic conform 
Codului muncii art.55 lit. c, dar nu s-a indicat temeiul de drept al sancţiunii disciplinare care 
a dus la dispoziţia de încetare a contractului de muncă. 

De asemenea, s-a arătat că în decizie nu a fost menţionată instanţa competentă la care 
se poate face contestaţie împotriva deciziei de sancţionare disciplinară. 
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În susţinerea apărării au fost invocate considerentele Deciziei nr. 319/2007 a Curţii 
Constituţionale, precum şi jurisprudenţa Curţii de apel Cluj. 

În cadrul susţinerilor din întâmpinare s-a arătat că decizia de încetare a contractului 
de muncă este nefondată şi pe fond, în acest sens arătând următoarele. Din întâmpinare 
depusă la fond a aflat că decizia de încetare a contractului de muncă care de fapt este o 
decizie de sancţionare s-a aplicat pentru aşa zise abateri atât pentru calitatea de pădurar cât 
şi pentru calitatea de muncitor direct productiv pe care a avut-o reclamantul. 

Reclamantul a fost angajat ca muncitor direct productiv începând cu data de 15.10 
2012 în baza Dispoziţiei nr.82N din 11.10.2012 a şefului Ocolului Silvic F. şi a Contractului 
individual de muncă înregistrat sub nr.53656/15.10.2012 în Registrul general de evidenţă a 
salariaţilor, fără a fi trecut nr. de înregistrare la ITM . 

În baza Deciziei nr.15 D din 05.02.2013 a Direcţiei Silvice Maramureş reclamantul 
se încadrează pe funcţia de pădurar în cadrul aceluiaşi ocol(F.) începând cu data de 
11.02.2013 , până la venirea pe post a titularului. 

În baza Deciziei nr.120 N din 21.06.2013 a Direcţiei Silvice Maramureş, începând cu 
data de 21.06.2013, pădurarului S.V." i se schimbă funcţia din pădurar în muncitor direct 
productiv la acelaşi ocol silvic." Decizie i s-a comunicat reclamantului la 25.06.2013, data la 
care a fost emisă şi dispoziţia nr.25N/25.06.2013 de încetare a contractului individual de 
muncă, conform dovezii de comunicare. 

În baza Dispoziţiei nr.25N din 25.06.2013, conform art.1, începând cu data de 25 
iunie încetează contractul de muncă al reclamantului, comunicarea fiind făcută la 
26.06.2013 întocmindu-se şi Nota de lichidare în 25.06.2013 înainte de comunicarea 
dispoziţiei de încetare a contractului de muncă. 

În aceste condiţii, reclamantul, apreciază că formalismul deciziei nu a fost respectat, 
fapt ce rezultă şi din ancheta administrativă, care pe de o parte a fost anterioară săvârşirii 
faptei şi pe de altă parte nu face referire la apărările lui. 

Cu privire la critica referitoare la omisiunea instanţei de fond privind precizarea cu 
privire la renunţarea la capătul de cerere privind reîncadrarea pe postul deţinut anterior, 
hotărârea instanţei de fond a fost apreciată ca legală raportat la faptul că renunţarea la acest 
capăt de cerere nu s-a făcut conform prevederilor art.81 raportat la art.406 şi urm. NCPC. 

Examinând hotărârea atacată cu luarea în considerare a criticilor din motivele de 
apel, a apărărilor din întâmpinare precum şi a dispoziţiilor art. 476-478 din N.C.P.C., 
Curtea apreciază că apelul este nefondat, pentru motivele ce se vor prezenta în continuare. 

Criticile aduse hotărârii vizează aplicarea greşită, de către prima instanţă a 
dispoziţiilor ce reglementează conţinutul deciziei de desfacere a contractului individual de 
muncă, precum şi pentru faptul că ar fi pronunţat un ultra petita. 

În analiza primei critici se impune a fi observat caracterul imperativ şi de ordine 
publică al normei ce reglementează conţinutul deciziei de concediere disciplinară. 

 Acest caracter rezultă din formularea normei şi consecutiv din sancţiunea prevăzută 
pentru nerespectarea cerinţelor prevăzute în text. 

De asemenea trebuie avut în vedere şi scopul instituirii acestor reguli, care constă, 
aşa cum s-a reţinut în jurisprudenţa Curţii Constituţionale „în asigurarea stabilităţii 
raporturilor de muncă, a desfăşurării acestora în condiţii de legalitate şi a respectării 
drepturilor şi îndatoririlor ambelor părţi ale raportului juridic de muncă. În acelaşi timp este 
menită să asigure apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale salariatului, având în vedere 
poziţia obiectiv dominantă a angajatorului în desfăşurarea raportului de muncă.” 

Din perspectiva celor arătate, aplicarea sancţiunilor disciplinare şi, în mod special, 
încetarea raportului de muncă din vina unilaterală sunt permise cu respectarea unor condiţii 
de fond şi formă riguros reglementate de dispoziţiile arătate, pentru prevenirea unor 
eventuale conduite abuzive ale angajatorului. 
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În contextul celor arătate, referitor la aspectul, ce face parte din prima critică, că în 
mod greşit prima instanţă a reţinut că în decizie nu au fost trecute motivele pentru care au 
fost înlăturate apărările, se reţine că nu poate fi reţinut susţinerea că, întrucât reclamantul 
recunoaşte în faţa Comisiei de anchetă administrativă că a lipsit nemotivat în datele de 
10.06.2013 şi 21.06.2013, nu ar mai fi nevoie ca în decizie să fie menţionate motivele pentru 
care au fost înlăturate apărările, nu poate fi primită faţă de exigenţele arătate ale textului art. 
252 al.2 din C. muncii, cu atât mai mult cu cât, poziţia reclamantului, faţă de aceste absenţe 
nu a fost una pură şi simplă ci una circumstanţiată, acesta invocând în apărare împrejurări 
obiective în aprecierea lui. 

În aceste condiţii devine evident că înlăturarea acestor apărări se impunea făcută în 
conţinutul deciziei. 

Este justificată şi susţinerea reclamantului făcută prin întâmpinarea la apel conform 
căreia decizia este afectată de nulitate şi datorită lipsei din conţinutul ei a dispoziţiilor din 
regulamentul intern, care eventual ar fi fost încălcate. 

Decizia face trimitere doar la contractul colectiv de muncă, respectiv la art. 61 lit. a , 
care se referă generic la săvârşirea de abateri repetate de la disciplina muncii. Este real că 
decizia completează această trimitere cu o nouă trimitere la fişa postului, însă obligaţiile din 
această fişă corespunzătoare funcţiei de muncitor direct productiv, din care a fost concediat, 
nu au legătură, cu abaterea săvârşită. 

Nici chiar obligaţia de la pct.24 din fişa postului nu poate fi reţinută ca fiind 
încălcată, care chiar dacă ar avea o legătură cu abaterea săvârşită, vizează alte situaţii decât 
cea din cauză, respectiv nu se referă la lipsuri pentru concediu medical. 

Aşadar, faţă de cele arătate critica privitoare la reţinerea de către prima instanţă a 
neîndeplinirii cerinţelor art. 252 alin.2 din C. muncii, este neîntemeiată. 

În privinţa celei de a doua critici, se are în vedere că renunţarea la capătul de cerere 
privind reintegrarea în muncă s-a făcut în scris de către apărătorul cu împuternicire 
avocaţială, fără o împuternicire specială în acest sens de către reclamant. 

Faţă de o asemenea împrejurare şi faţă de dispoziţiile art.81 şi 406 al. 2 din N.C.P.C., 
care pentru renunţarea la judecată cer pentru mandatar un mandat special în acest sens, se 
constată că, critica este neîntemeiată, prima instanţă procedând corect prin neluarea ca 
valabilă a renunţării la judecată la capătul de cerere la care s-a făcut referire. 

Raportat la considerentele arătate, în baza art. 480 alin. 1 N.C.P.C. urmează a fi 
respins ca nefondat apelul. 

În baza art. 453 al.1 raportat la art. 452 din N.C.P.C. apelanta urmează a fi obligată la 
plata către intimat a sumei de 1450 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând 
onorariu de avocat şi cheltuieli de transport, cheltuielile dovedite ci chitanţele şi bonul de 
combustibil, depuse la dosar. 

 

Şofer de tir. Amendă contravenţională aplicată de autorităţile engleze şoferului 
şi societăţii angajatoare, încă neplătită. Prematuritatea acţiunii societăţii împotriva 

şoferului 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1188 din 27 noiembrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 923 din 24 iunie 2014 pronunţată de Tribunalul Maramureş 

în dosarul nr. .../100/2013 s-a respins cererea formulată de reclamanta SC C.S. SRL 
împotriva pârâtului S.A.V.. 

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut, în esenţă, că pârâtul a fost angajatul 
reclamantei pe postul de conducător auto, începând din data de 11.10.2010. 
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Prin prezenta acţiune reclamanta a solicitat instanţei obligarea pârâtului la plata 
sumei de 750 Lire sterline, echivalent în lei la cursul BNR cu titlu de despăgubiri, 
reprezentând contravaloarea în lei a amenzii contravenţionale de 750£ ce i-a fost aplicată ei 
de autorităţile britanice în data de 16.05.2012. 

În speţă reclamanta a dovedit că pârâtul a fost angajatul ei în baza unui contract 
individual de muncă şi că amenda contravenţională de 600£ (nu 750£ cum pretinde) i-a fost 
aplicată întrucât la data de 16.05.2012 în autovehiculul ei înmatriculată sub nr. ..., condus de 
pârât, s-au găsit două persoane ascunse care doreau să intre ilegal în Marea Britanie. 

Însă, din cuprinsul anexei IS 11 a notificării de sancţionare a rezultat că sancţiunea 
civilă de 600 £ i-a fost aplicată reclamantei, în calitate de angajator, pentru neîndeplinirea 
atribuţiilor ce-i reveneau în calitate de transportator, reţinându-se în sarcina sa că, deşi 
susţinea că şi-a instruit conducătorul auto, nu a dovedit cu documente că a emis instrucţiuni 
în scris către şoferi şi nici că le-a înmânat acestora liste de verificare pentru a fi completate. 

Nici în cursul prezentului proces reclamanta nu a probat că şi-a instruit angajaţii 
şoferi pentru evitarea unei asemenea situaţii, deşi sarcina de a dovedi îndeplinirea condiţiilor 
pentru antrenarea răspunderii patrimoniale a pârâtului, inclusiv a vinovăţiei acestuia, îi 
revenea în baza art. 272 Codul muncii. 

Apoi, din cuprinsul notificării de răspundere la sancţiune a rezultat că pârâtul în 
calitate de şofer, a fost, la rândul său, sancţionat pentru incidentul din data de 16.05.2012, 
fapt ce a confirmat concluzia că amenda de 600 £ i-a fost aplicată reclamantei pentru propria 
sa faptă ilicită. 

De asemenea, lipsa de diligenţă manifestată pentru introducerea în termen a 
contestaţiei împotriva sancţiunii îi este exclusiv imputabilă reclamantei care, astfel, a pierdut 
posibilitatea de a răsturna prezumţia de legalitate şi temeinicie a unui act administrativ de 
autoritate şi de a-şi dovedi nevinovăţia. 

Pe de altă parte, răspunderea contravenţională este personală, astfel că atâta timp cât 
sancţiunea i-a fost aplicată ei, nu a putut susţine că o altă persoană s-a făcut vinovată de 
săvârşirea faptei ilicite amendate. 

Apoi, reclamanta a recunoscut prin înscrisul de la fila 52 dosar că nu a achitat 
amenda ce i-a fost aplicată la data de 25.07.2012, or, în aceste condiţii nu s-a putut reţine că 
prejudiciul s-a produs deja, căci suma există în patrimoniul ei, iar cererea de obligare a 
pârâtului la plata despăgubirii mai înainte ca amenda să fie plătită, a apărut ca fiind 
prematură. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamanta SC. C. SRL solicitând 
schimbarea în tot a sentinţei atacate, şi pe cale de consecinţă, în principal admiterea în tot a 
acţiunii, iar în subsidiar admiterea în parte a acţiunii dispunând obligarea pârâtului la plata 
sumei de 600 Lire. 

În motivarea apelului, reclamanta a arătat, în esenţă, că probatoriul administrat la 
dosarul cauzei lămureşte fără dubii existenţa unei sancţiuni aplicată, constând într-o amendă 
de 750 Lire, din care 600 Lire aplicate direct companiei şi 150 Lirei aplicate în solidar 
companiei şi şoferului - totalizând deci 750 Lire, cu scadenţa de plata la 27.09.2012. 

Reclamanta a făcut în acest sens trimitere la înscrisurile ce i-au fost comunicate de 
autorităţile britanice, pe care le-a depus la dosarul cauzei, şi pe care le susţine în apel, din 
care rezultă atât existenţa unei fapte ilicite săvârşite de angajatul S.A.V., constând în 
transportarea în mod clandestin a doua persoane (imigranţi) cât şi sancţiunea aplicată 
companiei din care 600 Lire direct pe numele companiei şi 150 Lire în solidar cu şoferul. 

În ceea ce priveşte lipsa temeiurilor acţiunii, în sensul neîntrunirii condiţiilor impuse 
de lege pentru antrenarea răspunderii patrimoniale a salariatului, care prin fapta sa a creat 
prejudiciul ce a justificat prezenta acţiune, a considerat că hotărârea este nelegală şi 
netemeinică. 
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Este indiscutabil că se află în situaţia unui prejudiciu, daca se raportează pe de o 
parte la amenda aplicată, care deşi nu a fost încă achitată, constituie totuşi a obligaţie 
scadenta în sarcina societăţii Cargesped S.R.L. 

De altfel, nu numai că se află în situaţia unei obligaţii de plată scadente de 750 Lire 
către autorităţile britanice, dar şi în situaţia unui interes legitim şi serios afectat în contextul 
în care aşa cum a rezultat din adresa Nr. ref: CPCAU/11389, Ref. Port: CAL/CF/7375, 
compania nu mai poate efectua transporturi pe teritoriul Marii Britanii până la plata sumei, 
fiind notificaţi în acest sens. 

Reclamanta este astfel în situaţia unei răspunderi ce îşi găseşte temeiul în dispoziţiile 
art. 1350 Cod Civil, cât şi în dispoziţiile art. 1359 Cod Civ., chiar dacă răspunderea se 
antrenează pe temei contractual în condiţiile art. 254 Cod Muncii, fapta săvârşita de angajat 
este totuşi o faptă ilicită, în contextul în care este vorba de imigranţi clandestini, iar pe de 
altă parte de faptul că societatea nu are ca obiect transport de persoane ci de mărfuri. 

Din acest punct de vedere, argumentul instanţei că a solicitat plata unei despăgubiri 
mai înainte ca amenda să fie plătită, şi că astfel acţiunea ar fi prematură, este lipsită de orice 
temei legal întrucât este indiscutabil că există un prejudiciu cert, actual în contextul în care, 
există o obligaţie certă, lichidă şi exigibilă de plată a sumei de 750 Lire în sarcina societăţii 
C. SRL. 

Acţiunea ar putea fi considerată prematură din punctul ei de vederea doar în situaţia 
în care obligaţia de plată din sarcina societăţii nu ar fi scadentă, dar atât timp cât amenda 
este scadentă şi mai mult, au fost notificaţi că aceasta va fi şi executată în momentul în care 
camioanele companiei vor intra pe teritoriul Marii Britanii prin reţinerea camionului, nu 
poate conchide prematuritatea acţiunii cum a susţinut prima instanţa. 

Justificând nelegalitatea hotărârii din această perspectivă în condiţiile în care 
dispoziţiile art. 1350 alin. (2) Cod civ. fac trimitere la răspunderea pentru prejudiciul cauzat, 
iar în ceea ce priveşte prejudiciul şi răspunderea pentru acoperirea acestui prejudiciu este 
indiscutabil că dreptul la reparaţie se naşte pe de o parte, din momentul în care prejudiciul se 
cauzează, iar pe de altă parte, că este prevăzută ca şi condiţie a răspunderii civile, ca 
prejudiciul să fie cert. 

Este indiscutabil că atâta timp cât societatea nu are licenţă de transport persoane, şi 
de altfel nici mijlocul de transport nu este unul destinat transportului de persoane, în mod 
total eronat, s-a reţinut de instanţa fondului că nu s-au emis instrucţiuni în scris către şoferi 
cu privire la atribuţiile care îi reveneau în calitate de transportator şi că astfel nu au instruit 
angajaţii şoferi pentru evitarea unor asemenea situaţii. 

Sub acest aspect considerentele hotărârii sunt lipsite de temei întrucât nu se poate 
conchide ca şoferul nu ar fi ştiut ce obligaţii are, nefiind instruit în acest sens. 

Pârâtul a încălcat prevederile art. 4 lit. b, c, e, f, t din fisa postului. 
Reclamanta a arătat că este lipsită de orice temei juridic reţinerea primei instanţe în 

sensul că răspunderea contravenţională fiind personală nu s-ar putea susţine că o altă 
persoana este vinovată de săvârşirea faptei ilicite. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, din perspectiva criticilor formulate în 
cererea de apel, Curtea reţine următoarele: 

Din analiza prevederilor art. 254 alin. 1 din Codul muncii rezultă, aşa cum în mod 
corect a reţinut şi instanţa de fond, că pentru a exista răspunderea patrimonială este necesar 
să fie îndeplinite următoarele condiţii de fond: calitatea de salariat la angajatorul păgubit a 
celui ce a produs paguba; fapta ilicită si personală a salariatului, săvârşită în legătură cu 
munca sa; prejudiciul cauzat patrimoniului angajatorului; raportul de cauzalitate între fapta 
ilicită si prejudiciu şi vinovăţia salariatului. 

Aceste condiţii trebuie analizate de instanţa de judecată pentru a stabili în mod corect 
răspunderea salariatului, sarcina probei elementelor de mai sus revenind angajatorului, 
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conform dispoziţiei de ordin general aplicabilă în raporturile de muncă din art. 272 Codul 
muncii. 

Numai întrunirea cumulativă a acestor condiţii atrage răspunderea patrimonială a 
salariaţilor în temeiul prevederilor art. 254 din Codul muncii, iar răspunderea este exclusă în 
lipsa a cel puţin uneia dintre aceste condiţii. 

În speţă, aşa cum rezultă din cuprinsul cererii de chemare în judecată, reclamanta 
pretinde că ar fi fost prejudiciată cu suma totală de 750 lire sterline, de către angajatul său 
conducător auto, prin faptul că societăţii i-a fost aplicată de către autorităţile britanice o 
amendă în cuantum de 750 lire sterline, ca urmare a faptului că în autovehiculul condus de 
pârât s-a găsit 2 persoane care încercau să treacă fraudulos frontiera Marii Britanii. 

Curtea apreciază că doar depunerea înscrisurilor întocmite de autorităţile britanice, 
ca unică dovadă a prejudiciului, nu este suficientă şi practic nu dovedeşte faptul diminuării 
patrimoniului societăţii, în condiţiile în care nu s-au depus înscrisuri din care să reiasă 
achitarea acestei amenzi de către reclamantă. 

Prejudiciul constituie o modificare negativă în patrimoniul angajatorului, putându-se 
realiza prin diminuarea activului ca urmare a săvârşirii unor fapte ilicite sau prin creşterea 
pasivului prin plata unor sume de bani de care este vinovat salariatul. Pentru a exista un 
prejudiciu, el trebuie să rezulte dintr-o diminuare efectivă a patrimoniului societăţii, ori în 
cazul de faţă nu s-a invocat existenţa unei atare situaţii, ceea ce face ca pretinsul prejudiciu 
să nu existe. 

În realitate, reclamanta invocă existenţa unui prejudiciu viitor, însă pentru a putea fi 
supus reparării, prejudiciul trebuie să fie sigur, cerinţă care nu este îndeplinită în cauză, 
întrucât nu există siguranţa producerii acestuia, respectiv nu se poate concluziona în mod 
neîndoielnic că reclamanta va plăti  contravaloarea amenzii de 750 lire sterline. 

Ca atare, apare va fiind judicioasă statuarea instanţei de fond în sensul că cererea de 
obligare a pârâtului la plata despăgubiri mai înainte ca amenda să fie plătită, apare ca fiind 
prematură. 

Aşa fiind, declanşarea răspunderii materiale a salariatului este de neconceput în 
situaţia în care nu se face dovada în ce mod a fost diminuat patrimoniul angajatorului, motiv 
pentru care Curtea apreciază că nu se impune analizarea celorlalte condiţii ale răspunderii 
patrimoniale, context în care apare ca lipsită de relevanţă şi analizarea celorlalte critici 
formulate în apel. 

Pentru aceste considerente, reţinând că apelanta reclamantă, care avea sarcina probei 
conform art. 272 din Codul muncii, nu a dovedit întrunirea cumulativă a condiţiilor pentru 
care a solicitat angajarea răspunderii patrimoniale a salariatului, Curtea apreciază că 
hotărârea fondului este legală şi temeinică, astfel ca o va menţine ca atare, urmând ca în 
temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. 1 C.proc.civ. să respingă ca nefondat apelul declarat 
reclamantă. 

 
 

Prescripţie. Acţiune în răspundere patrimonială. Lipsa reţinerii în sarcina 
pârâtului a săvârşirii faptei ilicite cauzatoare de prejudiciu 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 905 din 7 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 663 din 10.03.2014 pronunţată de Tribunalul Sălaj în dosarul 

nr. .../84/2013, a fost respinsă excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, excepţie invocată de 
pârât. 
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A fost respinsă ca nefondată acţiunea reclamantei S.C. C.A. S.A. în contradictoriu cu 
pârâtul C.A.C., având ca obiect obligarea pârâtului la plata sumei de 2.386,90 lei, 
reprezentând prejudiciu patrimonial şi plata cheltuielilor de judecată. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune invocată de pârât a fost respinsă în temeiul  

art. 268 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, întrucât dreptul la acţiune al reclamantei s-a născut 
la data la care s-a constatat prejudiciul şi persoana vinovată de producerea lui, respectiv la 
data la care s-a efectuat auditul la Sucursala Zalău – 27.09.2011, iar cererea de chemare în 
judecată a fost transmisă prin fax în data de 11.10.2013. 

Pe fondul cauzei, instanţa a reţinut faptul că, pârâtul a fost angajat cu contract 
individual de muncă al reclamantei în funcţia de inspector daune. 

În această calitate s-a ocupat de instrumentarea dosarului AV0020SJ10 şi în care cu 
încălcarea sarcinilor de serviciu s-au făcut plăţi în cuantum de 5249,12 lei, deşi suma 
aprobată la sediul central era de 3.396 lei. 

Reţinând incidenţa în cauză a prevederilor art. 254 alin. 1) din Codul muncii, 
Tribunalul a constatat că reclamanta a înţeles să dovedească faptul că, pârâtul este vinovat 
de producerea prejudiciului, prin faptul că a avizat plata unei sume de bani peste plafonul 
impus, cu factura nr. 8874613 din 13.09.2010, factură care nu cuprinde nici un aviz dat de 
pârât şi nicio menţiune a faptului că ar fi ridicat marfa pentru care s-a făcut plata. 

În aceste condiţii nu se poate reţine în sarcina pârâtului săvârşirea faptei ilicite, 
producătoare a prejudiciului în cuantum de 2386,90 lei. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamanta S.C. C.A. S.A., solicitând 
admiterea apelului formulat şi pe cale de consecinţa modificarea în totalitate a sentinţei în 
sensul admiterii cererii de chemare în judecata formulata de societate,  cu cheltuieli de 
judecata. 

În motivare s-a arătat în esenţă că  în data de 27.09.2011, ca urmare a efectuării 
auditului în cadrul Sucursalei Zalău, s-a constatat o abatere săvârşită de către intimat, 
respectiv la verificarea faptică a dosarelor de daune s-a constatat că pe dosarul de daune 
AV0020SJ10 s-au efectuat plaţi în cuantum de 5249.12 lei, deşi suma aprobată de sediul 
central era de 3396 lei. 

Conform sarcinilor de serviciu şi regulamentelor interne ale societăţii paratul nu avea 
dreptul de a achita sau de a propune spre achitare sume de bani altele decât cele aprobate de 
către sediul central. 

Intimatul C.A. avea obligaţia de deschidere şi instrumentare a dosarelor de dauna 
conform regulamentelor interne astfel ca în data de 06.08.2010, în conformitate cu sarcinile 
sale de serviciu în urma avizării de dauna din partea societarii S.C. C. S.RX, a deschis 
dosarul de daune AV0020SJ10. 

Având în vedere rezoluţia data de sediul central pe dosar, paratul trebuia sa se 
conformeze acesteia şi sa propună la plata precum şi să urmărească achitarea sumei de 3396 
lei, însa acesta a propus la plată doua facturi, totalizând suma de 5249.12 lei, suma ce 
reprezintă contravaloarea facturilor nr. 8874613/13.09.2010 achitata în data de U0.2O10 
prin Bilet la Ordin nr. 289398 şi factura nr. 8616572/17,08.2010 achitata în data de 
13.09.2010 prin OP nr. 289397 prin ambele facturi fiind achiziţionate anvelope. 

 Conform Cap.I art. 22 din Sarcinile de Serviciu primite la data încheierii 
contractului individual de munca, intimatul C.A. „răspunde de corecta întocmire a dosarului 
de daune şi de avizarea plăţilor, numai acelora care se încadrează în condiţiile de asigurare”. 

Din aceste prevederi reiese făra dubiu ca pârâtul/intimat a încălcat sarcinile de 
serviciu. Era răspunzător de avizarea plaţilor. Acesta a propus la plata ambele facturi cu 
toate ca nu au fost aprobate de sediul central. Nu este necesara existenţa semnăturii acestuia 
pe factura sau vreo menţiune a faptului ca acesta a ridicat marfa deoarece plata nu se efectua 
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dacă C.A., care era singura persoana însărcinata cu întocmirea dosarelor de daune şi 
avizarea plaţilor pe aceste dosare, nu transmitea factura sediului central şi nu o propunea la 
plata. Factura se afla în dosarul de daune, el avea cunoştinţa de ea, nimeni altcineva nu avea 
sarcini de întocmire a dosarelor de daune sau de propunere la plata a acestora în afara de 
pârâtul/intimat.  

Potrivit art. 8 alin. 1 din Codul muncii, „relaţiile de munca se bazează pe principiul 
consensualităţii şi a bunei-credinţe”. 

Pârâtul nu a respectat obligaţia prevăzuta cu caracter general de Codul Muncii, 
„obligaţia de a-şi îndeplini sarcinile cu respectarea principiului bunei-credinţe” dar şi în 
Regulamentul de Ordine Interioara, Contractul Individual de munca şi Sarcinile de serviciu 
iar prin conduita sa a creat un prejudiciu în patrimoniul subscrisei, prejudiciu ce se impune a 
fi reparat prin obligarea sa la restituirea sumei de 2386.90 lei reprezentând 2 anvelope 
225/35R19 conform factura nr. 8874513/13.09.2010 suma achitata de societatea noastră prin 
Bilet la Ordin nr. 289398/11.10.2010. 

Fapta producătoare de prejudiciu îi este imputabilă, fără dubiu, pârâtului/intimat 
deoarece acesta a dat la plata o factura neaprobata de sediul centrai. Avea cunoştinţa de 
suma acceptată în dosarul de daune, însă, cu toate acestea a transmis şi cea de a doua 
factură. 

Mai mult, arată că societatea a solicitat atât prin cererea de chemare în judecata cât şi 
prin adresa nr. 10904/07.03.2014 încuviinţarea probei cu interogatoriul paratului, insa 
instanţa a omis sa se pronunţe asupra acestei cereri în probaţiune reţinând cauza în 
pronunţare şi fără a face referire, nici în sentinţa la cererea făcuta de către apelantă. 

Faţă de aceasta omisiune se impune, în baza art. 480 alin. 3 Cod procedură civila ca 
instanţa de apel sa se pronunţe asupra probelor solicitate şi sa dispună administrarea lor în 
situaţia în care le considera utile soluţionării cauzei. 

Intimatul C.C.A.  a solicitat prin întâmpinare (filele 11-13) respingerea apelului ca 
nefondat. 

 Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor de apel şi a apărărilor formulate, 
Curtea reţine următoarele: 

Conform art. 254 alin. 1 din Codul muncii „salariaţii răspund patrimonial, în temeiul 
normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse 
angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor”. Condiţiile de fond pentru angajarea 
răspunderii patrimoniale a salariaţilor sunt: calitatea de salariat la angajatorul păgubit, fapta 
ilicită şi personală a salariatului, aflată în legătură cu munca acestuia, prejudiciul, raportul 
de cauzalitate între faptă şi prejudiciu, vinovăţia salariatului.  

Prima instanţă a constatat că în cauză nu s-a dovedit săvârşirea faptei ilicite de către 
pârât, iar prin memoriul de apel s-a contestat neîndeplinirea acestei condiţii prevăzute 
cumulativ pentru angajarea răspunderii patrimoniale. 

Aşa cum judicios a reţinut prima instanţă, Factura nr. 8874613/13.09.2010 (fila 23 
dosar fond) nu este semnată de primire de către intimat, nu este avizată de acesta, iar în 
cauză nu s-a făcut nicio dovadă de către apelantă (care în calitate de angajator avea sarcina 
probei art. 272 din Codul muncii) că intimatul este cel care a propus la plată această factură. 
Susţinerile contrare din memoriul de apel urmează să fie înlăturate întrucât prima factură 
(nr. 8616572/17.08.2010 - fila 18 dosar fond) a fost semnată de intimat, iar în cauză nu s-au 
administrat alte probe din care să rezulte că intimatul a transmis efectiv a doua factură 
pentru plată sediului central. Faptul că numai acesta avea atribuţii de întocmire a dosarelor 
de daună, nu reprezintă o dovadă în sensul că a trimis şi acea factură, întrucât faţă de poziţia 
procesuală a intimatului care a negat în mod constant săvârşirea faptei, în cauză nu s-a 
administrat nicio probă care să dovedească contrariul.  
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 În consecinţă, Curtea constată că în cauză nu este sunt îndeplinită una dintre 
condiţiile prevăzute cumulativ de art. 254 alin. 1 din Codul muncii pentru angajarea 
răspunderii patrimoniale a intimatului, urmând ca  în temeiul dispoziţiilor legale menţionate 
anterior şi a art. 480 alin. 1  Cod procedură civilă să respingă ca nefondat apelul declarat în 
cauză.   

 
 

Decizie de concediere. Lipsa evidenţierii motivelor concrete şi efective care au 
determinat luarea măsurii. Anularea deciziei de concediere şi reintegrarea în post 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1123 din 18 noiembrie 2014 
Prin sentinţa civilă nr.3688 din 08.05.2014, pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul 

nr..../117/2013, a fost respinsă acţiunea formulată de reclamantul M.D. împotriva pârâtei S. 
IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. P. S.A. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamantul a fost angajatul pârâtei 
în postul de director general. 

Societatea pârâtă a intrat în faliment la data de 13.02.2013, astfel că, lichidatorul 
judiciar a desfăcut contractele individuale de muncă pe care societatea le mai avea în 
vigoare, achitând contribuţiile aferente acestor contracte. 

Reclamantul a fost menţinut în funcţie până la data de 01.07.2013, contractul 
acestuia încetând ca urmare a Hotărârii adunării creditorilor din data de 07.05.2013 prin care 
s-a aprobat menţinerea acestuia în calitate de angajat încă 30 de zile în vederea administrării 
amenajărilor piscicole neînchiriate. Ca urmare a închirierii tuturor amenajărilor precum şi al 
prevederilor exprese din Legea 85/2006, art. 86, nu s-a mai justificat menţinerea angajaţilor 
în cadrul societăţii debitoare, astfel că la data de 02.07.2013 a încetat şi contractul de muncă 
al reclamantului, înregistrat la I.T.M.CLUJ sub nr. 433/02.08.2012.  

Din cele anterior arătate instanţa a constatat că măsura luată de pârâtă, prin 
lichidator, este legală, reală şi serioasă. 

În caz de faliment sau lichidare judiciară salariaţii au calitatea de creditori 
privilegiaţi, iar drepturile lor băneşti constituie creanţe privilegiate urmând a fi plătite 
integral,înainte de a-şi revendica cota-parte ceilalţi creditori. Creanţele salariale sunt, în 
conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.85/2006, înregistrate din oficiu în tabelului 
de credite de către administratorul judiciar sau de către lichidator. 

Practic, odată iniţiată procedura insolvenţei, salariaţii nu mai beneficiază de o altă 
cale de atac împotriva angajatorului debitor, pentru a-şi recupera creanţele de natură 
salarială,decât parcurgerea etapelor strict prevăzute de lege, orice altă acţiune urmând a fi 
suspendată de drept. 

Prin Legea nr.200/2006 a fost constituit Fondul de garantare pentru plata creanţelor 
salariale. Prin intermediul acestui fond se asigură plata creanţelor salariale ce rezultă din 
contractul individual de muncă şi din contractul colectiv de muncă, încheiate de salariaţi cu 
angajatorii împotriva cărora au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive de 
deschidere a procedurii insolvenţei şi faţă de care a fost dispusă măsura ridicării totale sau 
parţiale a dreptului de administrare. 

Potrivit prevederilor art. 86 pct. 6 din Legea nr. 85 din 5 aprilie 2006 (actualizată) - 
privind procedura insolvenţei, prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul 
muncii, cu modificările şi completările ulterioare, după data deschiderii procedurii, 
desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitoarei se va face de 
urgenţă de către administratorul judiciar/lichidator, fără a fi necesară parcurgerea procedurii 
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de concediere colectivă. Administratorul judiciar/lichidatorul va acorda personalului 
concediat doar preavizul de 15 zile lucrătoare.  

 De menţionat că alin. (6) al art. 86 a fost modificat de pct. 11 al art. 1 din LEGEA 
nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009, 
care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 173 din 19 noiembrie 2008, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008. 

Cu privire la termenul de preaviz acordat reclamantului instanţa a reţinut că pârâta i-
a acordat un preaviz mai mare decât cel prevăzut prin legea specială derogatorie de la Codul 
muncii. 

Referitor la plata zilelor de concediu solicitate de reclamant acestuia i-au fost 
achitate drepturile salariale cuvenite, iar cu sumele neplătite acesta este înscris în tabelul 
definitiv de creanţe. De altfel, cu sumele pe care le consideră restante, reclamantul putea 
solicita direct  înscrierea în tabelul de creanţe, înainte ca acesta să devină definitiv. 

Având în vedere aspectele reţinute şi prevederile art. 65 din Legea  nr. 53/2003, 
coroborate cu prevederile art. 86 din Legea 85/2006, instanţa a respins acţiunea 
reclamantului ca nefondată. 

Împotriva acestei hotărâri, reclamantul M.D. a declarat apel prin care a solicitat 
schimbarea în întregime a sentinţei în sensul admiterii acţiunii. 

În motivarea apelului, reclamantul a invocat nulitatea deciziei de concediere pentru 
nerespectarea dispoziţiilor art.76 Codul muncii privind indicarea motivelor de fapt şi de 
drept, a listei locurilor vacante în societate, cu consecinţa în opinia sa a  reintegrării sale în 
postul deţinut anterior, conform art.80 alin.2 Codul muncii, precum  a plăţii drepturilor 
salariale cuvenite în baza art.80 alin.1 Codul muncii. 

În fine, sunt evocate dispoziţiile art.146 alin.4 şi art.150 Codul muncii în sprijinul 
cererii de compensare în bani a concediului de odihnă neefectuat. 

Pârâta a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat, 
prezentând istoricul litigiului şi invocând dispoziţiile art.86 alin.6 din Legea nr.85/2006 
privind procedura simplificată a concedierii în cazul reorganizării judiciare şi falimentului. 

Reclamantul a depus răspuns la întâmpinare prin care a invocat, cu privire la 
dispoziţiile art.86 alin.6 din Legea nr.85/2006, interdicţia enunţată de art.79 Codul muncii ca 
angajatorul să se folosească în faţa instanţei de alte motive decât cele din decizia de 
concediere. 

Examinând hotărârea în raport de motivele invocate, Curtea de Apel constată 
următoarele:  Prin decizia nr.1 din 01.07.2013 (f.5 fond) pârâta a decis concedierea 
reclamantului în baza art.65 Codul muncii, reţinând  că motivul care  determină concediere 
este „desfiinţarea locului de muncă”. 

În atare situaţie, decizia de concediere menţionată este lovită de nulitate absolută ca 
urmare a încălcării prevederilor art. 76 alin. 1 lit. a din Codul Muncii. 

Astfel, Curtea reţine că potrivit art. 76 lit. a din Codul Muncii, legiuitorul a instituit 
obligativitatea motivării în fapt şi în drept a deciziei de concediere, lipsa acestor menţiuni 
obligatorii fiind sancţionată cu nulitatea absolută, potrivit art. 76 din Codul Muncii, sens în 
care s-a pronunţat şi Curtea Constituţională prin Deciziile nr. 350/2005 şi 506/2005.  

În concret, dispoziţiile art. 76 lit. a din Codul Muncii stabilesc obligaţia angajatorului 
de a menţiona în cuprinsul deciziei de concediere suficiente motive şi informaţii pe baza 
cărora salariatul să poată aprecia legalitatea şi temeinicia măsurii de concediere şi să poată 
decide asupra contestării sale în justiţie, ca expresie şi a principiului consensualităţii şi a 
bunei credinţe edictat de art. 8 din Codul Muncii, conform căruia „pentru buna desfăşurare a 
relaţiilor de muncă, participanţii la raporturile de muncă se vor informa şi se vor consulta 
reciproc, în condiţiile legii şi ale contractelor colective de muncă.” 
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În cauza dedusă judecăţii, nu se poate reţine că decizia de concediere atacată 
cuprinde nici măcar o minimă dezvoltare a motivelor de fapt care l-au determinat pe 
angajator să dispună concedierea recurentului reclamant, întrucât menţiunile făcute în acest 
sens în decizie – desfiinţarea locului de muncă - se confundă cu însăşi măsura concedierii. 

Or, în lipsa evidenţierii motivelor concrete şi efective care au determinat angajatorul 
să ia o astfel de măsură, nu este posibilă  stabilirea gravităţii situaţiei de natură să justifice 
desfiinţarea postului reclamantului şi nu se poate exercita controlul judecătoresc doar la 
motivele de fapt şi de drept  precizate în decizia de concediere, conform regulii impuse de 
art. 79 Codul muncii, care pledează în acest fel pentru necesitatea precizării motivelor de 
fapt şi de drept şi se opun în consecinţă suplimentării în faţa instanţei a motivelor 
concedierii, cum este cazul în speţă. 

În acest sens, Curtea reţine incidenţa acestui impediment legal cu privire la invocarea 
în apel de către pârâta a dispoziţiilor art. 86 alin. 6 din Legea nr. 85/2006, care îi dau 
posibilitatea lichidatorului judiciar de a desface contractele de muncă fără parcurgerea 
procedurii concedierii colective. De altfel, nimic nu a împiedicat pârâta să precizeze în 
decizia de concediere că această măsura este supusă procedurii derogatorii menţionate, cu 
atât mai mult cu cât nu se poate prezuma că orice concediere efectuată de un angajator supus 
reorganizării judiciare este guvernată exclusiv de prevederile art. 86 lin. 6 din Legea nr. 
85/2006. În fine, nu s-a dovedit că la nivelul pârâtei nu a avut loc o concediere colectivă 
pentru a fi aplicat textul legal în discuţie, dar nici că un alt salariat a fost concediat, nefiind 
depuse alte decizii de concediere. 

Constatând nelegalitatea deciziei de concediere atacată prin prisma considerentelor 
expuse şi apreciind că în acest context cercetarea celorlalte motive este superfluă, în baza 
art. 480 alin. 2 NCPC, Curtea va admite în parte apelul şi va schimba în parte sentinţa 
atacată, în sensul că va admite în parte acţiunea reclamantului apelant şi va anula decizia nr. 
1 din 01.07.2013 emisă de pârâtă. 

În temeiul art. 80 alin. 2 din Codul Muncii, va dispune reintegrarea reclamantului în 
funcţia deţinută anterior concedierii, respectiv cea de director general. 

De asemenea, în temeiul art. 80 alin. 1 Codul Muncii,  va obliga pârâta să îi plătească 
reclamantului o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu 
celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, începând cu data concedierii şi până la reintegrarea 
sa efectivă. 

Curtea va păstra însă soluţia primei instanţe de respingere a cererii de compensare în 
bani a concediului de odihnă neefectuat în intervalul 12.07.2012-01.07.2013, deoarece art. 
146 alin. 4 Codul muncii, invocat chiar de reclamant, este incident doar în situaţia încetării 
raporturilor juridice de muncă dintre părţi. 

Or, această ipoteză legală este exclusă în speţă, deoarece s-a dispus reintegrarea 
reclamantului în postul de director general, astfel încât are posibilitatea de a-şi efectua în 
natură concediul de odihnă. Acesta este şi regula consacrată de art. 146 Codul muncii, de la 
care se derogă în mod excepţional în situaţia încetării raporturilor de muncă dintre părţi, 
măsura însă anulată de instanţă. 

 

Decizie de concediere colectivă. Desfiinţarea posturilor. Insuficienţa indicării 
formale a motivelor concedierii în decizie, fără aplicarea citeriilor de stabilire a ordinii 

de priorităţi. Anularea deciziei şi reintegrarea pe postul deţinut anterior concedierii 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1054 din 30 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 770 din 20.05.2014, pronunţată de Tribunalul Maramureş în 

dosarul nr..../100/2013, a fost admisă în parte contestaţia formulată de contestatorul O.F., 
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împotriva intimatei Direcţia Silvică Maramureş, şi, în consecinţă a fost anulată decizia nr. 
178N/04.11.2013 emisă de intimată; au fost repuse părţile în situaţia anterioară emiterii 
deciziei de concediere nr. 178N/04.11.2013 în sensul reintegrării contestatorului O.F. pe 
postul deţinut anterior concedierii; a fost obligat  angajatorul Direcţia Silvică Maramureş la 
plata către contestator a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi 
reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamantul de la data de 
02.12.2013 şi până la reintegrarea efectivă. 

A fost respinsă cererea contestatorului de suspendare a efectelor deciziei nr. 
178N/04.11.2013, precum şi cererea subsidiară de obligare a intimatei la încadrarea 
contestatorului pe postul de economist la Ocolul Silvic Maramureş cu începere de la data de 
05.11.2013 şi la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate 
şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat în această funcţie de la data de 05.11.2013. 

A fost obligată pârâta să-i plătească reclamantului suma de 1500 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a reţinut că potrivit carnetului de muncă 
depus la filele 90-100 dosar, reclamantul O.F. a fost angajatul Regiei Naţionale a Pădurilor 
Romsilva - Direcţia Silvică Maramureş începând de la data de 01.04.1996, iniţial pe postul 
de funcţionar administrativ, apoi –din data de 02.10.1999- pe postul de conducător auto, în 
perioada 16.05.2001-01.06.2004 pe postul de contabil, iar din data de 01.01.2005 pe postul 
de lucrător comercial.    

Prin decizia nr. 178N/04.11.2013 emisă de pârâtă s-a decis încetarea contractului 
individual de muncă al reclamantului începând de la data de 02.12.2013, ca urmare a 
reducerii postului de lucrător comercial pe care îl ocupă.  

La art. 2 s-a menţionat că preavizul de 20 de zile lucrătoare începe de la data de 
04.11.2013, dată la care reclamantului i-a fost comunicată decizia nr. 178N/04.11.2013. 

În motivarea deciziei s-a precizat că desfiinţarea locului de muncă ocupat de 
reclamant este urmarea reorganizării direcţiei silvice, ca efect al aplicării prevederilor Legii 
nr. 247/2005, precum şi al restrângerii sau desfiinţării unor activităţi nerentabile, în 
condiţiile diminuării resursei de masă lemnoasă,  precum si a altor resurse valorificabile 
motivat de retrocedarea terenurilor forestiere, datorita reducerii numărului fondurilor 
cinegetice pe care regia le are în gestionare, ca efect al aplicării Legii nr. 407/2006, prin 
rezilierea contractelor pentru acordarea de subventii pentru fondul genetic al animalelor de 
blană şi nivelul precar al activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniul animalelor de blană şi 
a optimizării structurilor de personal, proces absolut necesar pentru creşterea eficientei 
activităţii. 

S-a menţionat că desfiinţarea locului de muncă este efectivă şi are o cauză reală şi 
serioasă dintre cele prevăzute de art. 65 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare  şi de art. 65 din Contractul Colectiv 
de Muncă în vigoare al regiei, ca urmare a reorganizării direcţiei silvice.  

Reclamantul a invocat nelegalitatea acestei decizii determinată de încălcarea  
 procedurii prevăzute de lege pentru  concedierea colectivă, respectiv lipsa menţiunii 
referitoare la criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi şi a modalităţii în care, după 
aplicarea acestor criterii, a fost selectat el în vederea concedierii.   

Împrejurarea că reclamantul a fost concediat în cadrul unei concedieri colective a 
fost confirmată de pârâtă în cuprinsul întâmpinării (filele 156-160).  

Art. 76 din Codul muncii prevede că decizia de concediere se comunică salariatului 
în scris şi trebuie să conţină în mod obligatoriu: 

a) motivele care determină concedierea; 
b) durata preavizului; 
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c) criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi, conform art. 69 alin. 2 lit. d, numai în 
cazul concedierilor colective". 

 Prin urmare, lipsa unora din menţiunile obligatorii prevăzute de art. 76 din Codul 
muncii nu poate fi complinită cu probe exterioare deciziei de concediere. 

În cuprinsul deciziei de concediere nr. 178N/04.11.2013 emisă de Direcţia Silvică 
Maramureş se arată că s-au respectat dispoziţiile art. 77 şi 78 din Contractul colectiv de 
muncă al RNP ROMSILVA privind ordinea de prioritate avută în vedere la aplicarea 
reducerii de personal, fără a se indica expres care sunt criteriile de stabilire a ordinii de 
prioritate avute în vedere şi nici modul de aplicare a acestora raportat la alţi salariaţi, 
aplicare ce a avut drept consecinţă concedierea reclamantului. 

Pentru respectarea dispoziţiilor art. 76 lit. c din Codul muncii, nu este suficientă 
simpla trimitere la criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi, prevăzute în art. 77 şi 78  din 
Contractul colectiv de muncă al RNP ROMSILVA, ci trebuie justificat motivul pentru care, 
potrivit acestor criterii, salariatul în cauză a fost ales printre cei concediaţi în condiţiile art. 
68 din Codul muncii. 

Faţă de cele expuse anterior, instanţa a apreciat că decizia de concediere colectivă 
contestată de reclamant nu cuprinde elementele obligatorii prevăzute de art. 76 Codul 
muncii şi, pe cale de consecinţă, o va anula conform art. 78 din Codul muncii.  

Reţinând că decizia de concediere este lovită de nulitate absolută pentru că nu 
conţine menţiunile obligatorii prevăzute de art. 76 al.1 lit. c din Codul muncii, instanţa a 
considerat că nu se mai impune analizarea criticilor reclamantului referitoare la 
nerespectarea prevederilor art. 65 alin. 2 din Codul muncii. 

În temeiul art. 80 al.1 şi 2 Codul muncii, instanţa a dispus reintegrarea reclamantului 
pe postul deţinut anterior concedierii şi a obligat pe pârâtă să-i plătească acestuia o 
despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de 
care ar fi beneficiat începând cu data de 02.12.2013 şi până la reintegrarea efectivă. 

Instanţa a respins cererea reclamantului de suspendare a efectelor deciziei nr. 
178N/04.11.2013 până la soluţionarea definitivă a cauzei apreciind că, raportat la specificul 
concedierii, ce „reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa 
angajatorului” (art. 58 Codul muncii), nu se poate admite o cerere de suspendarea unei 
decizii de concediere căci, practic, s-ar ajunge prin admiterea unei atare cereri, la 
prelungirea raportului de muncă dincolo de momentul ce marchează sfârşitul acestuia. 

 Pe de altă parte, instanţa a dispus obligarea pârâtei să-i plătească reclamantului  
drepturile băneşti cuvenite ca şi consecinţă a anulării deciziei de concediere, iar această 
dispoziţie este executorie de drept conform prevederilor art. 448 al. 1 pct. 2 din Codul de 
procedură civilă.  

Instanţa a respins si cererea subsidiară de obligare a pârâtei la încadrarea 
contestatorului pe postul de economist la Ocolul Silvic Mara cu începere de la data de 
05.11.2013 şi la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate 
şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat în această funcţie de la data de 05.11.2013, 
având în vedere că s-a admis capătul principal din cererea acestuia de chemare în judecată.  

În temeiul art. 453 al. 2 Cod procedură civilă, instanţa a obligat pe pârâtă să-i 
plătească reclamantului suma de 1500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în 
onorariu avocaţial dovedit potrivit chitanţei depuse la fila 195 dosar. 

 Împotriva acestei hotărâri, pârâta Direcţia Silvică Maramureş a declarat apel prin 
care a solicitat schimbarea în tot a hotărârii în sensul respingerii acţiunii. 

 În motivarea apelului pârâta a prezentat situaţia de fapt care a determinat efectuarea 
unei concedieri colective şi a susţinut, în esenţă că desfiinţarea postului reclamantului a avut 
o cauză reală şi serioasă, fiind necesare pentru îmbunătăţirea activităţii de administrarea 
fondului forestier proprietate  publică a statului şi reducerea cheltuielilor de persoane. 
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 În privinţa criteriilor de stabilire a acordării de prioritate la concedieri, pârâta arată 
că a avut în vedere prevederile art.77 din Contractul Colectiv de muncă pe 2013-2014, în 
sensul că, neavând cazuri de salariaţi care cumulează două sau mai multe funcţii, ori care 
cumulează pensia cu salariul, care îndeplinesc condiţiile de pensionare, pentru limită de 
vârstă, care îndeplinesc  condiţiile de pensionare anticipată, numai la solicitarea expresă a 
salariaţilor în cauză, care la evaluarea activităţii anuale, au obţinut calificativul 
„nesatisfăcător” sau „satisfăcător” sau de salariaţi recent încadraţi în unitate, a făcut 
aplicarea prevederilor art.78 lit. b din Contractul Colectiv de Muncă pe 2013-2014. 

 Din analiza comparativă  a salariaţilor care ocupă posturi de natura celui ocupat de 
către reclamant, a rezultat că reclamatul din prezenta cauză este singurul care nu are copii în 
întreţinere, încadrându-se în prevederile art.78 lit. b din Contractul colectiv de muncă pe 
2013-2014. 

 În privinţa angajării unor salariaţi pe unele posturi vacante, care s-au vacantat 
ulterior emiterii deciziei de concediere ce face obiectul prezentei cauze, acestea s-au realizat 
doar în  ceea ce priveşte posturile de pădurari, care presupune personal cu studii medii şi de 
bază de specialitate în silvicultură , ceea ce nu este cazul reclamantului. Mai mult ocuparea 
acestor posturi de pădurari au fost determinate de plecarea unor pădurari, din diverse 
motive, iar ocuparea acestor posturi era o necesitate obiectivă, dat fiind faptul că suprafaţa 
de fond forestier din  cantoane presupune o gestiune şi asigurarea pazei împotriva tăierilor 
ilegale de arbori, care nu poate fi lăsată mai mult de 24 de ore fără un pădurar/gestionar de 
canton silvic. 

 Pârâta a depus şi note scrise prin care a arătat că  reclamantul şi-a exprimat opţiunea 
pentru postul de conducător auto din cadrul Ocolului Silvic Baia Sprie, ca post vacant în 
urma căreia s-a emis Decizia nr.197N/11.12.2013, dispunându-se încadrarea sa pe postul de 
conducător auto în cadrul ocolului silvic citat. 

 Astfel că, reclamantul în baza Deciziei nr.197N/11.12.2013, prin care s-a dispus 
încadrarea sa pe post de conducător auto Ocolului Silvic Baia Sprie , acesta a desfăşurat 
activitatea în cadrul Direcţiei Silvice Maramureş, fără nicio zi de întrerupere. 

 Prin urmare, în raport cu cele de mai sus, decizia de concediere atacată nu a produs 
efecte, în sensul de încetare a raporturilor de muncă cu pârâta, dimpotrivă reclamantul 
continuându-şi activitatea în cadrul Direcţiei Silvice Maramureş, desigur pe un alt post, însă 
a beneficiat de un salariu negociat cu conducerea Ocolului Silvic Baia Sprie, pe toată 
această perioadă, aspect care nu a fost avut în vedere de către instanţa de fond, care ar fi 
trebuit să dispună acordarea diferenţei de salariu dintre salariul avut de reclamant pe postul 
de lucrător comercial şi cel de conducător auto. 

 Examinând hotărârea în raport de motivele invocate, Curtea de Apel constată 
următoarele: 

 Rezumând situaţia litigioasă dedusă judecăţii în funcţie de susţinerile părţilor şi de 
înscrisurile depuse în probaţiune, pe baza cărora prima instanţă şi-a întemeiat soluţia, Curtea 
de Apel reţine că în cadrul concedierii colective desfăşurate la sediul pârâtei, a fost desfiinţat 
postul reclamantului de lucrător comercial, în urma selectării sale în acest sens  din cele 5 
asemenea posturi (fila 24 verso fond, paragraful 9). 

 De altfel, pârâta confirmă prin apel că postul reclamantului a fost desfiinţat ca 
urmare a alegerii sale din alte asemenea posturi, deoarece reclamantul  este singurul salariat 
din cei 5 care nu are copii în întreţinere, încadrându-se în prevederile art.78 lit. b din 
Contractul Colectiv de muncă pe 2013-2014 (fila 4 apel). 

  Or, din decizia de concediere rezultă că pârâta nu a făcut nicio dovadă cu privire la 
aplicarea criteriilor de stabilire a ordinii de priorităţi şi de departajare între salariaţi. Tot 
astfel, nu se poate stabili pe baza deciziei nici dacă vreunul dintre criteriile respective este 
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aplicabil în cazul contestatorului, în raport de cerinţa legală instituită de art. 76 din Codul 
muncii. 

Curtea reţine că nu este suficient ca aceste criterii să fie formal indicate în decizie, 
doar pentru a se îndeplini aparent o cerinţă legală impusă de textul de lege, ci este necesar ca 
aceste criterii de stabilire a ordinii de prioritate în cazul concedierilor colective să fie riguros 
şi efectiv aplicate, pentru o selectare clară şi reală a salariaţilor ce trebuie concediaţi în 
cadrul unei asemenea proceduri, cel puţin unul dintre aceste criterii trebuind să fie aplicabile 
salariaţilor concediaţi.  

Având în vedere însă că menţionarea criteriilor de stabilire a ordinii de priorităţi în 
cazul concedierilor colective este reglementată de art.76 lit. c Codul muncii ca o condiţie 
obligatorie de legalitate a deciziei de concediere, Curtea reţine că nu este posibilă 
completarea ulterioară cu alte criterii, cum este cel că nu are copii în întreţinere, aspect 
pozitiv, care, de altfel, nici nu a fost dovedit prin acte de stare civilă în privinţa celorlalţi 
salariaţi.  

În acest sens, Curtea reţine interdicţia edictată de art. 79 Codul muncii, conform 
căreia, în caz de conflict de muncă, angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive 
de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere. 

Prin urmare, fără a contesta realitatea şi seriozitatea situaţiei economice care a stat la 
baza acestei măsuri, Curtea reţine că pârâta nu a justificat deloc selectarea reclamantului 
pentru concediere şi că, prin urmare, în mod corect a reţinut tribunalul nelegalitatea deciziei 
de concediere, faţă de neprecizarea criteriului concret de departajare a reclamantului faţă de 
alţi salariaţi angajaţi pe acelaşi post. 

 Sub aspectul drepturilor salariale cuvenite reclamantului, Curtea consideră că este 
lipsită de relevanţă ocuparea de către acesta între timp a unei alte funcţii, deoarece  
repunerea în situaţia anterioară operează pe deplin chiar şi în cazul în care salariatul 
concediat a desfăşurat o altă activitate, fiind posibil de altfel şi cumulul de funcţii. 

 Pentru considerentele expuse anterior, Curtea de Apel în temeiul art.480 alin.1 
NCPC, va respinge ca nefondat apelul pârâtei, care, în baza art.453 alin.1 NCPC, va fi 
obligată să plătească reclamantului 2000 de lei, cheltuieli de judecată în apel, reprezentând 
onorariu de avocat (fila 19). 

 
Concediere colectivă, pentru intrarea angajatorului în insolvenţă şi 

reorganizarea activităţii societăţii. Contestaţie. Respingere  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, 953 din 17 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 3462 din 24.04.2014 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul 

nr. .../117/2013, a fost respinsă acţiunea formulată de reclamanta P.O. în contradictoriu cu 
pârâta S.C. H. S.A. Bucureşti. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Prin decizia nr. 1801/2013, reclamantei i s-a desfăcut contractul individual de muncă  

potrivit art. 65 alin.1 din Codul Muncii, republicat. 
În decizia de concediere s-a reţinut că motivul concedierii  l-a constituit Hotărârea 

Tribunalului Bucureşti  din data de 20.06.2012 prin care s-a dispus deschiderea procedurii 
insolvenţei împotriva S.C. H. S.A. 

De asemenea, s-a avut în vedere decizia nr. 1419/20.05.2013 a Administratorului 
judiciar  prin care s-a aprobat noua structură organizatorică a societăţii. 

Contractul individual de muncă a reclamantei a încetat la data de 12.06.2013, în baza 
art. 86 alin.6 din Legea insolvenţei nr. 86/2006. 

Măsura a fost determinată de desfiinţarea postului ocupat de salariată ca urmare a 
reorganizării activităţii societăţii. Astfel, prin decizia nr. 1499/20.05.2013, a fost aprobată 
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structura  organizatorică  şi statul de funcţii a S.C. H. S.A. – Sucursala Hidrocentrala Cluj 
începând cu data de 20.05.2013. 

Aşa cum rezultă din  Statul de funcţii pentru  Sucursala H. Cluj şi din organigrama  
la Biroul Chimic a fost menţinut doar un post. 

Concedierea în temeiul art. 65 alin.1 din codul Muncii este o concediere determinată 
de motive care nu ţin de persoana salariatului. 

În condiţiile în care desfiinţarea postului de chimist din cadrul pârâtei a fost 
determinată de reorganizarea activităţii, reorganizare definită de lege ca fiind o cauză reală 
şi serioasă de desfiinţare a locului de muncă, instanţa a considerat că decizia nr.1801/2013 
este temeinică şi legală, fapt care nu impune anularea acesteia. 

Selecţia personalului ce urmează a fi angajat sau disponibilizat este un atribut 
exclusiv al societăţii ori unităţii şi în acest context este de reţinut că, desfiinţarea postului de 
chimist deţinut de către reclamantă, a fost reală şi serioasă, câtă vreme în statul de funcţiuni 
al unităţii, întocmit ulterior emiterii deciziei contestate, nu mai există acest post. 

Acţiunea reclamantei nu are temei întrucât, desfiinţarea 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 organigramei şi a statului de funcţii rezultă  că postul  deţinut de către aceasta  a 
fost desfiinţat. 

În această situaţie, pârâta nu poate reînfiinţa un post doar pentru reclamantă, în caz 
contrar s-ar încălca dreptul angajatorului prevăzut de art.40 alin.1 pct. a din Codul Muncii, 
respectiv dreptul de a stabili organizarea şi funcţionarea unităţii.   

Pârâta a depus la dosarul cauzei toate documentele în baza cărora a luat măsura 
desfacerii contractului individual de muncă a reclamantei, conform prevederilor art.272  din 
Codul Muncii. 

Concretizarea în practică a unei asemenea concedieri se face prin intermediul unei 
decizii care trebuie să aibă conţinutul prevăzut de dispoziţiile art. 76 din Codul Muncii. 
Conform acestuia, decizia de concediere se comunică în scris salariatului  şi trebuie să 
conţină în mod obligatoriu, următoarele: motivele care determină concedierea, durata 
preavizului, criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi conform art. 69 alin.2 lit. d  în cazul 
concedierii colective şi lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în 
care salariaţii urmează să opteze pentru un loc de muncă valabil în condiţiile art. 64 din 
Codul Muncii. 

Tribunalul a analizat larg condiţiile de legalitate a deciziei de concediere şi a 
constatat că aceasta îndeplineşte toate cerinţele prevăzute de art.76 din Codul Muncii şi 
art.86 alin.6 din Legea nr.85/2006 republicată, adică aceasta cuprinde menţiunile obligatorii 
specifice unei concedieri individuale respectiv sunt descrise motivele pentru care a 
intervenit concedierea iar termenul de preaviz prevăzut în contractul individual de muncă a 
fost respectat  şi acordat. 

Din decizia de concediere rezultă că în cadrul societăţii pârâte a avut loc o 
reorganizare în urma măsurilor dispuse de către administratorul judiciar, prin decizia nr. 
1419/20.05.2013, fapt ce a determinat desfiinţarea postului ocupat de către reclamantă, acela 
de chimist din Compartimentul Chimic. 

În ceea ce priveşte modul în care a avut loc acest lucru, raportat la criteriile anterior 
menţionate, instanţa nu a putut, din punct de vedere legal să cenzureze aspectele ce ţin de 
organizarea, reorganizarea  şi eficientizarea activităţii  pârâtei, pentru că, în caz contrar, ar 
cenzura unul dintre drepturile principale ale angajatorului, acela prevăzut de art. 40 alin.1 lit. 
a  şi b din Codul Muncii. 

Aşa cum s-a arătat mai sus, pe baza noii organigrame, postul deţinut de către 
reclamantă, acela de chimist  a fost desfiinţat. Prin urmare, prima condiţie de desfiinţare 
efectivă a postului a fost îndeplinită. 
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În ceea ce priveşte celelalte condiţii constând în cauza reală şi serioasă, tribunalul a 
constatat că şi acestea au fost îndeplinite, ţinând cont de faptul că  pe de o parte, au fost 
desfiinţate mai multe posturi, în trei etape, iar pe de altă parte, desfiinţarea acestor posturi s-
a întemeiat pe planul de reorganizare în urma căruia  în luna ianuarie au fost concediaţi 9 
salariaţi, în luna mai au fost concediaţi 20 de salariaţi iar în luna iunie au fost concediaţi 3 
salariaţi din cadrul Sucursalei H. Cluj, aşa cum chiar reclamanta a arătat în acţiunea 
introductivă. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamanta P.O., solicitând rejudecarea 
cauzei, având în vedere motivele de fapt şi de drept invocate, pe baza probelor care au fost 
administrate, schimbarea în tot a sentinţei civile atacate în sensul admiterii contestaţiei, 
anularea deciziei de concediere nr. 1801/2013, reintegrarea pe postul deţinut anterior acela 
de chimist în cadrul Compartimentului Chimic al Sucursalei Hidrocentrale Cluj, cu 
obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale indexate majorate şi reactualizate şi a 
celorlalte drepturi - conform prevederilor art.80 codul muncii - pe perioada 12.06.2013 până 
la reintegrare, cu obligarea şi la plata cheltuielilor de judecată la fond şi recurs. 

În motivare a arătat în esenţă că în contestaţia formulata a menţionat că nu contestă 
dreptul şi prerogativa pârâtei - de reorganizare a activităţii şi de desfiinţare a unor locuri de 
muncă. 

Însă, motivele invocate atât în preambul deciziei de concediere, reluate în art.3 din 
decizia de concediere prezentate ca motive care au fundamentat desfiinţarea locului de 
muncă ocupat de apelantă au un caracter general, care nu permit analizarea condiţiilor de 
legalitate ale măsurii în raport cu desfiinţarea postului de chimist ocupat de apelantă. 

Reorganizarea activităţii, ca atribut al angajatorului (administratorul judiciar) a cărei 
oportunitate a fost apreciată de acesta, - prin decizia nr. 1419/2013 - nu poate fi folosită ca 
pretext pentru concedierea salariaţilor, astfel că ori de câte ori în urma reorganizării sunt 
desfiinţate locuri de muncă şi sunt concediaţi salariaţi, angajatorul (administratorul judiciar 
în cazul în speţă) trebuie să fundamenteze întreg raţionamentul pentru care odată cu 
reorganizarea activităţii a ajuns la concluzia că se impune a fi desfiinţat tocmai postul 
ocupat de apelantă, cu atât mai mult cu cât în art. 4 a deciziei de concediere - pârâta a 
menţionat că „în mod concret s-a impus desfiinţarea postului de chimist în urma analizei 
realizate de conducerea H.”. 

S-a mai invocat că desfiinţarea postului de chimist ocupat în cadrul 
compartimentului chimic, nu putea avea loc, având în vedere ca actele normative speciale 
care reglementează organizarea activităţii în cadrul compartimentelor/laboratoarelor 
chimice, prevăd că activitatea în astfel de locuri de muncă se desfăşoară cu cel puţin 2 
salariaţi. Recurenta a invocat în acest sens dispoziţiile art. 13 lit. e din Legea nr. 319/2006 
privind securitatea şi sănătatea în muncă, art. 15 alin 3 din H.G. nr. 1425/2006 cu 
modificările şi completările aduse prin H.G. nr. 955/2010; şi H.G. nr. 1242/2011, respectiv 
instrucţiunile elaborate de intimată privind activitatea din laboratoarele chimice ale 
centralelor hidroelectrice cod. ISSM -HE -003 /2009 şi ISSM HE 011/2011, unde conform 
art.38 se prevede că „la executarea lucrărilor de laborator vor participa cel puţin 2 
persoane”. 

De asemenea conform prevederilor art. 181 raportat la art. 40 alin 2 lit. b din Codul 
muncii locurile de muncă trebuie sa fie organizate astfel încât să garanteze securitatea şi 
sănătatea salariaţilor sens în care angajatorul va asigura condiţii tehnice şi organizatorice şi 
condiţii corespunzătoare de munca. 

În aceste condiţii, pârâta la momentul la care şi-a reorganizat activitatea şi a decis 
desfiinţarea unui post, din cele 2 posturi existente în structura compartimentului chimic, 
pentru o mai eficienta organizare a activităţii, pentru reducerea unor costuri, pe principiile 
eficienţei economice, în vederea creşterii productivităţii muncii şi reducerii costurilor cu 

 453 



scopul îmbunătăţirii rezultatelor a nesocotit prevederile actelor normative speciale la care a 
făcut trimitere, care impun măsuri speciale pentru organizarea activităţii unor locuri de 
muncă, în speţa în cadrul acestui compartiment chimic. 

Apelanta a mai susţinut nulitatea deciziei de concediere din perspectiva dispoziţiilor 
art.86 alin 6 din Legea nr. 85/2006, şi a art.65 din codul muncii - prin raportare la 
prevederile art.76 alin 1 lit. c din codul muncii. 

În opinia recurentei instituirea regimului derogator al desfacerii contractelor 
individuale de muncă, consacrat de art. 86 alin 6 din Legea nr. 85/2006, a avut în vedere 
degrevarea angajatorului de obligaţia îndeplinirii procedurii concedierii colective, conform 
art. 69-73 din codul muncii, adică de neaplicarea etapelor procedurii concedierii colective şi 
urgentarea operaţiunii de disponibilizare, dar celelalte cerinţe prevăzute de codul muncii 
rămân aplicabile, inclusiv obligaţiile prevăzute de art.76 lit. c din codul muncii, adică 
menţionarea în cuprinsul deciziei de concediere a criteriilor de stabilire a ordinii de 
prioritate avute în vedere la concediere. 

Pârâta a motivat - că nu subzista obligaţia de a respecta prevederile art.76 alini lit. c 
din codul muncii în privinţa indicării în cuprinsul deciziei de concediere a criteriilor de 
stabilire a ordinii de prioritate, deoarece prevederile acestui articol se referă la indicarea 
acestor criterii doar în cazul concedierii colective. 

Aceasta susţinere, este nu numai neavenită dar este contrazisă de menţiunile din 
decizia de concediere, respectiv de cele arătate de pârâtă în întâmpinare. 

Raportat la aceste menţiuni – pârâta era obligată raportat la prevederile art.76 alin 1 
lit. c din codul muncii - să indice în concret în chiar cuprinsul deciziei de concediere, care 
dintre criteriile de selecţie/de disponibilizare enumerate la punctul II sub. 1-6 din decizia de 
concediere au fost avute în vedere în cazul disponibilizării apelantei. 

În întâmpinarea depusă la dosar – pârâta prezintă argumentele care au fost avute în 
vedere pentru menţinerea postului de chimist principal ocupat de d-na Rebreanu Simona, şi 
desfiinţarea postului ocupat de apelantă. 

Raportat la aceste argumente - se solicită instanţei sa aibă în vedere că desfiinţarea 
postului de chimist ocupat de apelantă şi păstrarea postului de chimist principal ocupat de d-
na Rebreanu, a avut în vedere atât vechimea şi experienţa profesionala a acesteia cât şi 
rezultatele bune şi îndeplinirea cu succes a atribuţiilor de serviciu. 

Prezentarea acestor argumente pentru prima dată în întâmpinarea depusă la dosar, 
încalcă prevederile art.79 din codul muncii conform căruia, „în caz de conflict de muncă 
angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt şi de drept decât cele 
prezentate în decizia de concediere. 

Dacă în decizia de concediere pârâta a motivat că postul de chimist a fost desfiinţat 
ca urmare a reorganizării activităţii, iar cauza care a determinat desfiinţarea acestui post este 
una reală şi serioasa – şi anume constituirea unei structuri organizatorice menită să ducă la 
desfăşurarea unei activităţi mai eficiente cu scopul îmbunătăţirii rezultatelor economice şi 
ieşirea din starea de insolvenţa în mod concret s-a impus desfiinţarea postului de chimist în 
urma analizei realizate de conducerea H., fără să se arate ce analiză s-a efectuat şi cum 
anume în urma acestei analize realizate la nivel de H. - s-a impus desfiinţarea acestui post. 
În întâmpinarea depusă la dosar pârâta a motivat că desfiinţarea postului ocupat de apelantă 
a avut în vedere motive care au mai degrabă legătura cu persoana sa, şi anume legate de 
vechimea şi experienţa profesională, inculcând din acest punct de vedere prevederile art.65 
din codul muncii, care prevede că desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, are la 
baza unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana salariatului. 

În drept, a invocat prevederile art.466; 468; 470; 471; 476; 478 şi urm. NCPC; 
art.453. 
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Întâmpinarea formulată de intimata S.C. P.E.E.H. H. S.A. a fost tardiv depusă (11 
august 2014) în raport de termenul stabilit de instanţă în acest sens, respectiv 17.07.2014, 
motiv pentru care în temeiul art. 208 alin. 2 Cod procedură civilă s-a constatat decăderea 
intimatei din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine 
publică. 

 Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor de apel şi a apărărilor formulate, 
Curtea reţine următoarele: 

 Primul motiv de apel nu este întemeiat. Astfel, în decizia de concediere contestată în 
cauză (filele 4-5 dosar fond) se menţionează următoarele motive care au determinat 
desfiinţarea postului apelantei:  

- „Hotărârea Tribunalului Bucureşti din data de 20.06.2012, prin care s-a dispus 
deschiderea procedurii insolvenţei împotriva H. SA; 

- situaţia specială în care se află societatea, respectiv starea de insolvenţă, stare a 
patrimoniului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor necesare plăţii 
datoriilor certe, lichide şi exigibile, care justifică măsuri urgente, inclusiv 
derogări de la normele generale şi speciale de protecţie a salariaţilor, necesare 
redresării activităţii economice şi reducerii cheltuielilor de orice natură, inclusiv 
a cheltuielilor de natură salariale, prin redimensionarea personalului salariat; 

- atribuţia conferită de către judecătorul sindic prin hotărârea din data de 
20.06.2012, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. 2 din Legea 85/2006, 
privind procedura insolvenţei, potrivit căreia „pe  durata perioadei de observaţie 
administratorul judiciar se va îngriji de redimensionarea organigramei, astfel 
încât să corespundă acestei etape şi va asigura continuarea activităţii în scopul 
obţinerii unui rezultat financiar cât mai bun posibil”; 

- având în vedere Raportul cu privire la cauzele şi împrejurările care au dus la 
apariţia stării de insolvenţă precum şi Nota de fundamentare a măsurilor ce 
trebuie adoptate în vederea reorganizării societăţii, inclusiv în ce priveşte crearea 
unei structuri organizatorice eficiente şi de natură a reduce şi costurile (anexa 3 la 
Decizia nr. 1419/20.05.2013); 

- în vederea aducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de administratorul financiar 
prin Decizia nr. 1419/20.05.2013, prin care a fost aprobată structura 
organizatorică a societăţii; 

- pentru punerea în aplicare a deciziei administratorului judiciar 1419/20.05.2013 
s-au impus transformări şi/sau desfiinţări de posturi, printre care şi desfiinţarea 
postului de chimist, din Compartimentul chimic ocupat de salariata P.O. în cadrul 
SH Cluj; aceste transformări şi desfiinţări de posturi fiind determinate de 
necesităţi de ordin managerial, pentru o mai eficientă organizare a activităţii, 
pentru reducerea unor costuri, care alături de celelalte măsuri dispuse în cadrul 
procedurii speciale a insolvenţei să ducă, în cel mai scurt timp posibil la 
redresarea activităţii şi ieşirea societăţii din insolvenţă”. 

 Examinând motivele care au determinat desfiinţarea postului apelantei, aşa cum sunt 
acestea menţionate în decizia contestată, Curtea constată că administratorul judiciar, în 
exercitarea atribuţiilor conferite de art. 20 alin. 2 din Legea 85/2006 (citate anterior), a luat 
această măsură prin Decizia nr. 1419/20.05.2013 pentru redresarea angajatorului apelantei 
aflat în procedura de insolvenţă. Or, pe de o parte atât motivele care au determinat 
redimensionarea organizării, cât şi organizarea în sine au fost detaliate în Planul de 
reorganizare a debitoarei SC H. SA, cât şi în Raportul de activitate întocmit de 
administratorul judiciar, fiind aprobate de judecătorul sindic. Pe de altă parte, desfiinţarea 
postului apelantei s-a realizat în cadrul procedurii insolvenţei, care presupune prin ea însăşi 
luarea unor măsuri organizatorice speciale inclusiv cu privire la organigrama societăţii. În 
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concret, redimensionarea structurii de personal s-a realizat printr-o procedură de concediere 
care a vizat desfiinţarea a 600 de posturi, astfel încât în niciun caz nu se poate susţine că 
reorganizarea activităţii angajatorului a reprezentat un pretext pentru desfiinţarea locului de 
muncă ocupat de apelantă.  

 Relativ la al doilea motiv de apel, se reţine, că, aşa cum s-a arătat chiar în memoriul 
de apel, obligativitatea executării lucrărilor din laboratoarele chimice de către două persoane 
s-a prevăzut doar în Instrucţiunile cod ISSM –HE- 003/2009 şi ISSM HE 011/2011 
elaborate de angajator în aplicarea art. 13 lit. e din Legea 319/2006 şi art. 15 alin. 3 din HG 
1425/2006. Or, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de art. 13 lit. e din Legea 319/2006 
angajatorul are obligaţia să elaboreze instrucţiuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentru 
completarea si/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama 
de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea sa. Drept 
urmare, este la latitudinea angajatorului să elaboreze norme interne privind securitatea şi 
sănătatea în muncă, referitoare inclusiv la organizarea diferitelor sale structuri, cu condiţia 
să respecte dispoziţiile legale. Astfel, având în vedere şi situaţia specială a angajatorului 
apelantei, Curtea constată că restructurarea laboratorului chimic prin desfiinţarea postului de 
chimist şi menţinerea doar a postului de chimist principal, reprezintă o măsura care se 
înscrie în prerogativa organizatorică conferită angajatorului prin dispoziţiile art. 40 alin. 1 
lit. a din Codul muncii şi, în condiţiile în care nu se încalcă prevederi legale, ci doar acte 
interne, care pot fi modificate de angajator, nu se poate reţine nelegalitatea deciziei de 
concediere din perspectiva desfiinţării a unuia dintre posturile existente în cadrul 
laboratorului chimic.   

Referitor la lipsa din decizia de concediere a criteriilor de stabilire a ordinii de 
prioritate, se constată că, aşa cum s-a invocat prin întâmpinarea de la fondul cauzei (filele 
42-53 dosar fond), independent de aplicarea sau nu a dispoziţiilor art. 76 lit. c din Codul 
muncii în situaţia prevăzută de art. 86 alin. 6 din Legea 85/2006, în situaţia în care în cadrul 
concedierii colective se dispune concedierea unui salariat ca urmare a desfiinţării unui post 
apreciat ca fiind unic în structura organizatorică, nu se mai impune redarea criteriilor de 
stabilire a ordinii de priorităţi, întrucât nu au nici o relevanţă faţă de inexistenţa unor 
salariaţi aflaţi în situaţii comparabile. 

În concret, nerespectarea criteriilor de selecţie, ar fi intrat în discuţie doar în situaţia 
în care în cadrul compartimentului în care activa apelanta se regăseau două posturi similare, 
ceea ce nu este însă cazul în speţă, câtă vreme postul de chimist era singurul din cadrul 
compartimentului chimic, celălalt post fiind de chimist principal, cu atribuţii distincte, aşa 
cum rezultă din interpretarea comparativă a fişelor celor două posturi de la filele 225-227, 
respectiv 257-261 . 

 Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor legale menţionate anterior şi a 
art. 480 alin. 1 Cod procedură civilă se va respinge ca nefondat apelul declarat în cauză. 

 
 

Decizie de concediere pentru reorganizare internă. Angajări noi, ulterior 
concedierii reclamantei. Anularea deciziei şi reintegrarea reclamantei în postul 

deţinut naterior concedierii 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 947 din 14 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr.3645 din 07.05.2014, pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul 

nr..../117/2013, a fost respinsă acţiunea formulată de reclamanta B.L. împotriva pârâtei S.C. 
E.R. S.R.L. 
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Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin Decizia nr. 2/07.01.2013, pârâta 
a dispus desfacerea contractului individual de muncă a reclamantei începând cu data de 
08.01.2013. 

La data de 26.10.2012  pârâta  a decis reorganizarea internă a societăţii prin 
comasarea unor structuri ori compartimente, respectiv rentabilizarea societăţii prin 
reducerea cheltuielilor, inclusiv a cheltuielilor de personal prin reducerea numărului 
salariaţilor, modificând organigrama societăţii. 

La această dată s-a hotărât că postul de director de societate comercială ocupată de 
reclamantă se desfiinţează si se repartizează atribuţiile acestui post către administrator si 
către subalternii săi direcţi. 

Cauzele care au determinat desfiinţarea acestui post au fost deficitul bugetar 
înregistrat în anii 2011 si 2012 datorită crizei si datorită dificultăţilor  economice prin care a 
trecut angajatorul si pentru adoptarea unor măsuri urgente care să asigure reducerea 
cheltuielilor si încadrarea acestora în veniturile estimate a fi încasate în următoarele 6 luni în 
contextul efectelor blocajului financiar. 

Potrivit prevederilor art. 65 din codul Muncii,  concedierea pentru motive care nu ţin 
de persoana salariatului  reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată 
de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat din  unul sau mai multe motive care nu 
ţin de persoana acestuia. Desfiinţarea locului de muncă  trebuie să fie efectivă si să aibă o 
cauză reală si serioasă. 

Deficitul bugetar înregistrat în cursul anilor 2011 si 2012 recunoscut si de către 
reclamantă constituie o cauză reală si serioasă a desfiinţării locului de muncă. Datorită 
acesteia, postul deţinut  de către reclamantă nu se mai regăseşte în organigrama existentă 
după data emiterii deciziei de concediere. 

Faţă de această situaţie, se poate concluziona că desfiinţarea postului de ţinut de 
reclamantă a fost efectivă, fiind suprimat din structura angajatorului si a fost serioasă 
deoarece măsura luată de către pârâtă  nu a disimulat realitatea ci a urmărit îmbunătăţirea 
activităţii societăţii. 

Prin urmare, fiind îndeplinite prevederile art. 65 din codul Muncii, cererea 
reclamantei de anulare a cererii de concediere sub acest aspect urmează să fie respinsă. 

Potrivit prevederilor art. 76  lit. d din Codul Muncii, republicat,  decizia de 
concediere se comunică salariatului înscris si trebuie să conţină în mod obligatoriu lista 
tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate si termenul  în care salariaţii urmează să 
opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant în condiţiile art. 64 din cod. 

Dispoziţiile art. 64 din Codul Muncii, au în vedere numai  situaţiile în care 
concedierea se întemeiază pe motivele prevăzute la art. 61 lit. c şi d  şi la art. 56 lit. f din 
Codul Muncii. 

Prin Decizia  nr. 6/2011, Înalta Curte de Casaţie si Justiţie  a decis că din 
interpretarea celor două texte legale   rezultă că  decizia de concediere trebuie să conţină 
lista tuturor locurilor de muncă  disponibile în unitate si termenul în care salariaţii urmează 
să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant numai în situaţia în care concedierea se 
dispune pentru motive care ţin de persoana salariatului precum si în cazul încetării de drept a 
contractului individual de muncă urmare a admiterii cererii de reintegrare în muncă a 
persoanei care a ocupat anterior acel post. 

Faţă de cele ce preced, afirmaţia reclamantei cu privire la nerespectarea condiţiilor 
de formă si fond impusă de Codul Muncii este lipsită de temei, motiv pentru care cererea 
privind anularea deciziei pentru aceste motive a fost respinsă. 

Salariile compensatorii solicitate de reclamantă prevăzute la art. 80  alihn.1 si 2 din 
Contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de ramură transporturi pe anii 2008-2010 
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urmează să fie respinsă întrucât respectivul contract de muncă si-a încetat efectele la data de 
31.12.2011. 

Cererea privind reintegrarea pe postul deţinut anterior si acordarea drepturilor 
salariale cu dobânda legală a fost respinsă întrucât în condiţiile art. 80 din Codul Muncii 
republicat, această cerere poate fi admisă numai în situaţia în care concedierea s-a dispus în 
mod nelegal sau netemeinic. 

Deoarece pârâta nu a pierdut procesul, aceasta nu poate fi obligată la plata 
cheltuielilor de judecată în condiţiile prevăzute de art. 453 din NCPC. 

  Împotriva acestei hotărâri, reclamanta B.L. a declarat apel prin care a 
solicitat modificarea în tot a sentinţei în sensul admiterii acţiunii sale şi obligarea pârâtei la 
plata cheltuielilor de judecată. 

 În motivarea apelului s-a contestat de către reclamantă că deficitul bugetar înregistrat 
de pârâtă în anul 2011 şi 2012 ar fi o cauză  suficientă pentru a justifica realitatea şi 
seriozitatea concedierii, deoarece în cursul anului 2012 i s-a majorat salariul în condiţiile 
unui pretins  deficit bugetar. 

 Cu privire la motivele concedierii inserate în cuprinsul Deciziei nr.2/2013, se susţine 
că acestea - criza economică mondială şi necesitatea adoptării unor măsuri de reducere a 
cheltuielilor - sunt infirmate de investiţiile făcute de pârâte şi de  angajările efectuate în anul 
2011-2012, punându-se sub semnul îndoielii că o economie de 7.000 lei brut lunar cât a fost 
salariul său, scotea pârâta din impasul financiar . 

 Se arată că pârâta opera tranzacţii pentru asociatul unic al său, sens în care se evocă 
o cerere în probaţiune, respinsă de prima instanţă. 

 Concedierea reclamantei a fost determinată de  dezacordul său cu privire la anumite 
activităţi din cadrul societăţii. 

 Din „Organigrama” depusă de către societatea intimată rezultă că doar postul 
reclamantei a fost desfiinţat din structura societăţii, având loc ulterior înfiinţarea unui nou 
post de Director Administrativ care a preluat în fapt atribuţiile deţinute de reclamantă 
anterior. 

 Intimata nu a depus un centralizator al angajaţilor, rezumându-se doar la simple 
organigrame unde apar menţionate departamentele. Argumentarea restructurării este una 
generală, fără a face nici un fel de referire la situaţii statistice, număr de angajaţi sau 
profitabilitatea societăţii intimate, iar singurul motiv  pentru care  s-a făcut această 
operaţiune de restructurare a fost acela de a se ajunge la înlăturarea reclamantei  de la 
conducerea societăţii. 

 Motivele menţionate în Decizia de concediere sunt generale, nefiind identificat 
efectiv un motiv real şi serios pentru a se putea ajunge la concediere. 

 Potrivit jurisprudenţei constante, chiar din anul 2014 a Curţii de Apel Cluj motivele 
de fapt şi de drept trebuie să fie argumente şi nu doar prezentate sub forma unor sancţiuni 
generale. Este adevărat faptul că administratorul societăţii – în virtutea prerogativelor care îi 
revin, este cel care a considerat într-un caz sau  altul dacă se impune concedierea unui 
angajat pe motive care nu ţin de persoana acestuia, respectiv avându-se în vedere acele 
raţionamente de ordin organizatoric. Dar la fel de adevărat este faptul că, în lumina 
actualelor reglementări, instanţa de judecată este chemată  tocmai pentru a verifica 
aplicabilitatea exactă şi întru totul a acestor norme legale incidente în acest sens, evitându-se 
astfel o concediere  ilegală şi abuzivă. 

 Din  toate înscrisurile existente la dosarul cauzei şi depuse în probaţiune de către 
reclamantă, reiese că societatea , cu toate polemicile iscate în jurul stării de „deficit 
financiar” a investit sume mari în infrastructura logistică şi datorită acestor investiţii a 
transferurilor către societatea mamă – asociat unic se creează o stare financiară precară. 
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 Citându-se jurisprudenţa constantă a Curţii de Apel Cluj şi a Tribunalului Cluj, 
pentru ca desfiinţarea postului să fie serioasă, efectivă şi reală, trebuie să existe o cauză 
serioasă probată şi justificată şi un plan de restructurare a activităţii comunicat public. 
Potrivit art.65 alin.2 Codul muncii desfiinţarea locului de muncă trebuie să aibă o cauză 
reală şi serioasă. În doctrina şi în practica judiciară s-a apreciat că desfiinţarea locului de 
muncă are la bază o cauză serioasă atunci când se impune această măsură din cauza 
dificultăţilor economice grave, iar reorganizarea activităţii este necesară pentru creşterea 
eficienţei activităţii şi în final a creşterii profitului. 

 Doamna Dorina Hossu ocupă postul de Director administrativ, în timp ce în 
conformitate cu art.2 din Decizia de Reorganizare nr.337/2012 lit. b se menţionează că 
aceasta va ocupa funcţia de Director financiar având codul COR 121112. Astfel, rezultă 
foarte clar că nu se pune problema unor studii temeinice ci că aceste documente au fost doar 
documente întocmite pro-causa pentru a o elimina pe reclamantă din cadrul societăţii. 

 Societatea intimată este o societate de tip „paravan” care aşa cum rezultă din 
înscrisurile din anexă – conform bilanţurilor  publicate pe site-ul Ministerului de Finanţe de 
la începutul publicării bilanţurilor pe site-ul oficial a înregistrat doar pierderi. Conform art.1 
alin.1 din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 
desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ, persoanelor fizice şi persoanelor juridice se pot 
asocia şi pot constitui societăţi cu personalitate juridică, cu respectarea dispoziţiilor 
prezentei legi. Astfel, de când se poate avea acces la bilanţurile societăţii pârâte – adică din 
anul 2007 şi până azi rezultă că societatea nu a avut pierderi. Mai mult , aşa cum rezultă din 
datele financiare, chiar şi după concedierea reclamantei, societatea pârâtă a continuat să fie 
pe pierderi. 

 Referitor la procesul de restructurare la „reorganizarea internă” şi la „deficitul 
bugetar”  se arată că societatea pârâtă a restructurat doar postul Directorului general, 
respectiv al reclamantei, şi nici un alt post aşa cum rezultă din organigramele depuse la 
dosarul cauzei. Astfel, rezultă că intenţia a fost exclusiv aceea de a  „restructura” calitatea de 
angajat a reclamantei contestatoare în cadrul societăţii. 

 Pârâta E.R. a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca 
nefondat, arătând în esenţă că postul reclamantei nu a fost reînfiinţat după concediere, că  s-
a dovedit deficitul bugetar din 2011 şi 2012 înregistrat de  pârâtă, că investiţiile şi noile 
angajări nu au înlăturat pierderile economice, că prin concedierea reclamantei s-au redus 
cheltuielile de personal de 10.000 lei lunar, că atribuţiile reclamantei au fost preluate de 
administratorul societăţii care a decis să se implice mai mult în activitatea societăţii. 
Totodată, se reţine că oportunitatea menţinerii unui post de management  trebuie analizată în 
strânsă legătură cu viziunea asupra politicii de dezvoltare a societăţii pe termen mediu sau 
lung. 

 Atunci când structura societăţii nu este una complexă, decizia de reorganizare se 
circumscrie doar deciziei manageriale, nefiind nevoie de un plan complex de reorganizare, 
cu măsuri de  publicitate; astfel de cerinţe devin nejustificate, angajatorul putând face 
dovada prin orice mijloc de probă. 

 Părţile au depus concluzii scrise prin care au reiterat susţinerile lor din apel, 
respectiv întâmpinare. 

 Examinând hotărârea în raport de motivele invocate, Curtea de Apel constată 
următoarele: 

 Prin hotărârea asociatului emisă nr.337/26.10.2012 (fila 7 fond), pârâta a decis 
„reorganizarea internă prin comasarea unor structuri ori compartimente, respectiv  
rentabilizarea societăţii prin reducerea cheltuielilor, inclusiv a cheltuielilor de personal prin 
reducerea numărului salariaţilor”. În acest sens s-a  decis din  29.10.2012 desfiinţarea 
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postului reclamantei şi transformarea altor 2 posturi de conducere, fără concedierea 
persoanelor  care le ocupau. 

 Prin preavizul de concediere nr.338/29.10.2012 (fila 8 fond), reclamanta a fost 
înştiinţată de această măsură, precum şi de cauzele care stau la baza sa: dificultăţile 
economice prin care trece angajatorul, respectiv deficitul bugetar înregistrat în cursul anilor 
2011 şi 2012 şi măsurile dispuse pentru reducerea acestui deficit, constând în reorganizarea 
internă prin  comasarea unor structuri ori compartimente, respectiv rentabilizarea societăţii 
prin reducerea cheltuielilor inclusiv a cheltuielilor de personal prin reducerea numărului 
salariaţilor, precum şi hotărârea asociatului unic nr.337/26.10.2012, prin care s-a adoptat 
decizia de reorganizare internă  a societăţii începând cu data de 29.10.2012 cu consecinţa 
desfiinţării postului de director societate comercială şi repartizării atribuţiilor acestui post fie 
direct administratorului , fie subalternilor direcţi. 

 În fine, prin decizia nr.2 din 07.01.2013 (fila 10 fond) s-a decis concedierea 
reclamantei începând cu data de 01.01.2014, reţinându-se următoarele motive de fapt: 

- criza financiară mondială care şi-a produs efectele în economia reală din România; 
- necesitatea adoptării unor măsuri urgente la nivelul S.C. E.R. SRL care să asigure 

reducerea cheltuielilor şi încadrarea acestora în veniturile estimate a fi încasate în 
următoarele 6 luni , în contextul efectelor blocajului financiar; 

- desfiinţarea locului de muncă se impune ca o măsură efectivă cu cauze reale şi 
serioase. 

 De asemenea, în preambulul deciziei de concediere au fost reluate aspectele 
pronunţate în hotărârea nr.337/2012 şi în preaviz. 

Deşi decizia de concediere menţionată respectă din punct de vedere formal 
prevederile minimale ale art. 76 alin. 1 lit. a din Codul Muncii, această normă nu are doar 
rolul de  a enunţa sancţiunea nulităţii absolute  în cazul omisiunii motivării în fapt şi în drept 
a deciziei de concediere, ci reprezintă punctul de pornire în demersul instanţei de judecată 
de a verifica caracterul real şi serios al concedierii, respectiv dacă starea de fapt invocată de 
angajator corespunde realităţii şi dacă este suficient de serioasă pentru a justifica 
desfiinţarea postului reclamantei, aşadar o analiză de proporţionalitate între cauză şi efect. 

Or, în limita motivelor reţinute în decizie care l-au determinat angajator să ia o astfel 
de măsură, conform regulii impuse de art. 79 Codul muncii, Curtea de Apel constată că  
planul de reorganizare adoptat de pârâtă este fundamentat sub aspectul documentelor pe care 
se întemeiază strict pe hotărârea asociatului unic nr. 337/26.10.2012 (fila 7 fond), însoţită de 
o organigramă anterioară concedierii (fila 24 fond), respectiv de una ulterioară  (fila 25 
fond).   

Instanţa nu interpretează într-o manieră rigidă şi excesiv de formalistă obligaţia 
angajatorului de a justifica în cuprinsul deciziei de concediere cauza reală şi serioasă  a 
desfiinţării postului prin motivele şi informaţiile de care se prevalează, dovedite în sensul 
art. 272 Codul muncii. Aşadar, în opina instanţei, nu este obligatorie, în raport de specificul 
activităţii desfăşurate şi de amploarea procesului de reorganizare, întocmirea unor studii şi 
prognoze de piaţă ori a unor rapoarte de audit privind optimizarea şi rentabilizarea 
activităţii. Pentru a verifica însă caracterul real şi serios al concedierii, instanţa are în vedere 
motivele precizate în decizie în limita cărora se pronunţă, astfel încât caracterul ambiguu şi 
imprecis al stării de fapt exxpuse, pe care se întemeiază desfiinţarea postului deşi nu atrage 
nulitatea decizie în baza art. 76 alin.1 lit. a Codul muncii, îl pune pe angajator în 
imposibilitatea de a dovedi realitatea şi seriozitatea concedierii, fiind lipsit de posibilitatea 
de a susţine şi dezvolta apărări ce excedează motivelor reţinute în decizie.   

Prin urmare, deşi este posibil ca angajatorul să opteze ca măsura reorganizării să se 
fundamenteze strict pe viziunea sa asupra direcţiilor şi strategiilor  de dezvoltate a societăţii, 
în atare situaţie instanţa de judecată, contrar exigenţelor art. 79 Codul muncii, nu poate 
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extinde controlul  temeiniciei deciziei de concediere în afara acestor limite,  fiind datoare să 
analizeze dacă motivele reţinute de angajator sunt adevărate (caracterul real) şi justifică din 
punct de vedere al gravităţii desfiinţarea postului (caracterul serios). 

În speţă, Curtea de Apel constată că deşi postul ocupat de reclamantă a fost 
desfiinţat, iar celelalte 2 posturi de conducere au fost transformate, nu s-a dovedit de către 
pârâtă într-un mod plauzibil, logic şi nu în ultimul rând rezonabil că măsura concedierii 
reclamantei este o consecinţă directă şi vădit necesară a motivelor invocate în decizia de 
concediere (privind în esenţă criza economică mondială şi necesitatea reducerii 
cheltuielilor). 

 Astfel, planul de reorganizare adoptat de pârâtă prin hotărârea asociatului unic nr. 
337/26.10.2012 a urmărit reducerea cheltuielilor de personal prin concedierea unei singure 
persoane, respectiv reclamanta, ceea ce pune sub semnul îndoielii seriozitatea acestei măsuri 
şi şansele de reuşită ale strategiei economice asumate, având în vedere că  simultan a fost 
transformat un post de director economic în cadrul Departamentului Contabilitate în postul 
de director financiar ce coordonează Departamentele Resurse Umane, Contabilitate, 
Achiziţii, Recuperări Creanţe şi Administrativ, împrejurare de natură să afecteze cheltuielile 
de personal. 

În acest context, Curte remarcă omisiunea pârâtei de a prezenta în decizia de 
concediere şi în înscrisurile pe care se sprijină a oricăror date sau exemple de calcul care să 
ofere minime indicii în legătura cu viziunea sa asupra mecanismului concret în care 
concedierea reclamantei, conjugată cu comasarea unor structuri şi compartimente ar fi 
înlăturat efectele crizei financiare mondiale asupra societăţii pârâte. 

În atare situaţie, efectuarea de noi angajări chiar pe funcţii de execuţie după 
concedierea reclamantei,  aspect recunoscut de către pârâtă, reprezintă o conduită ce 
contravine intenţiei sale declarate de a reduce cheltuielile de personal, măsura fiind evident 
incompatibilă  cu sporirea numărului de salariaţi;  în acelaşi timp, plasează orice apărare 
corelativă a pârâtei în afara limitelor motivelor de fapt prezentate în decizie, contrar art. 79 
Codul muncii. 

În acest sens, norma legală evocată nu permite examinarea apărărilor pârâtei privind 
scopul noilor angajări, ori a implicării administratorului în activitatea societăţii. 

În concluzie, Curtea de Apel reţine că unicul post desfiinţat în procesul de 
reorganizare suferit de pârâtă a fost al reclamantei şi că pârâta nu a dovedit dincolo de orice 
îndoială că măsura  concedierii este suficient de serioasă pentru a determina înlăturarea 
deficitului bugetar, prin reducerea cheltuielilor  de personal,  în condiţiile în care a efectuat 
ulterior noi angajări care nu pot fi puse în legătură cu mecanismul planului de redresare 
conceput în termeni generali sau ambigui.  

Constatând netemeinicia deciziei de concediere atacată pe baza considerentelor 
expuse, Curtea de Apel, în temeiul art. 480 alin. 2 NCPC, va admite apelul reclamantei,  va 
schimba în parte hotărârea în sensul că  va anula decizia nr. 2 din 07.01.2013 emisă de 
pârâtă.  

De asemenea, în temeiul art. 80 alin. 1 Codul Muncii,  va obliga pârâta să îi plătească 
reclamantei o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte 
drepturi de care ar fi beneficiat, începând cu data concedierii şi până la reintegrarea sa 
efectivă 

În temeiul art. 80 alin. 2 din Codul Muncii, va dispune reintegrarea reclamantului în 
funcţia deţinută anterior concedierii, respectiv cea de „director societate comercială”. 

Vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale hotărârii privind neacordarea plăţilor 
compensatorii, ce nu au constituit obiectul apelului şi sunt, de altfel,  accesorii ale unei 
eventuale soluţii de respingere a acţiunii. 
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Decizie de concediere colectivă. Persoană aflată în incapacitate temporară 
cauzată de boală, de a se prezenta la procesul de selecţie. Anulare şi reintegrare 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 944 din 9 octombrie 2014  
Prin cererea înregistrată la data de 02.04.2013, ulterior precizată, reclamantul P.O.C. 

a formulat contestaţie împotriva Deciziei de concediere numărul DRU 118/28.02.2013, 
emisă de către pârâta S.R.T., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa în cauză 
să dispună anularea acesteia, reintegrarea pe postul deţinut anterior concedierii, respectiv cel 
de Redactor Şef în cadrul Studioului Teritorial Cluj, obligarea pârâtei la plata unei sume 
egale cu salariile indexate majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi 
beneficiat de la 01.03.13 până la reintegrare şi a primei de vacanţă aferentă anului 2012 de 
care nu a beneficiat, precum şi a dobânzii legale aferente sumei de la data concedierii şi 
până la data soluţionării cererii  şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 

Prin sentinţa civilă nr. 3363/17.04.2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosar nr. 
.../117/2013, s-a admis acţiunea formulată de reclamantul P.O.C., împotriva pârâtei S.R.T., 
şi în consecinţă: 

A fost anulată Decizia nr. 118/28.02.2013 emisă de pârâtă. 
S-a dispus reintegrarea reclamantului pe postul şi în funcţia deţinută anterior 

concedierii. 
A fost obligată pârâta la plata către reclamant a unei despăgubiri egale cu salariile 

indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, 
începând cu data emiterii deciziei contestate şi până la data reintegrării efective şi a primei 
de vacanţă aferentă anului 2012 de care reclamantul nu a beneficiat. 

Soluţia menţionată a avut la bază următoarele considerente: 
Reclamantul a fost angajatul pârâtei pe postul de Redactor Şef  în cadrul Studioului 

Teritorial Cluj, având încheiat contractul individual de muncă nr. 9838/07.11.2005. 
La nivelul S.R.T. a fost operată o reducere a numărului de locuri de muncă prin 

concediere colectivă pe considerente economice şi financiare, având loc o reformare a 
structurii funcţionale şi de personal.  

Restructurarea/reformarea societăţii a fost aprobată prin Hotărârea nr. 110 din 
28.08.2012 a Consiliului de Administraţie al S.R.T., organ care a aprobat Programul de 
Redresare Economică, program care conţinea şi organigrama funcţionala ce a fost 
implementată, iar aceasta hotărâre a fost ratificata prin Hotărârea nr. 121 din 29.10.2012 a 
Consiliului de Administraţie al S.R.T., constituit prin Hotărârea Parlamentului României nr. 
40 din 16.10.2012 ca urmare a pronunţării Deciziei Curţii Constituţionale a României prin 
care Hotărârea Parlamentului României nr. 28 din 26.06.2012 a fost găsită ca fiind 
neconstituţională.  

În primul rând că potrivit prevederilor articolelor art. 68 alin. 1 din Codul muncii 
republicat, prin concediere colectivă se înţelege concedierea, într-o perioadă de 30 de zile 
calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu ţin de persoana salariatului, a unui 
număr de:  a) cel puţin 10 salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi mai 
mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi;  b) cel puţin 10% din salariaţi, dacă 
angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 100 de salariaţi, dar mai puţin de 
300 de salariaţi; c) cel puţin 30 de salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are 
încadraţi cel puţin 300 de salariaţi. (2) La stabilirea numărului efectiv de salariaţi concediaţi 
colectiv, potrivit alin. (1), se iau în calcul şi acei salariaţi cărora le-au încetat contractele 
individuale de muncă din iniţiativa angajatorului, din unul sau mai multe motive, fără 
legătură cu persoana salariatului, cu condiţia existenţei a cel puţin 5 concedieri. 

La art. 69  (1) se prevede că în cazul în care angajatorul intenţionează să efectueze 
concedieri colective, acesta are obligaţia de a iniţia, în timp util şi în scopul ajungerii la o 
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înţelegere, în condiţiile prevăzute de lege, consultări cu sindicatul sau, după caz, cu 
reprezentanţii salariaţilor, cu privire cel puţin la:    a) metodele şi mijloacele de evitare a 
concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi care vor fi concediaţi; b) 
atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre 
altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaţilor concediaţi. 

 (2) În perioada în care au loc consultări, potrivit alin. (1), pentru a permite 
sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor să formuleze propuneri în timp util, angajatorul 
are obligaţia să le furnizeze toate informaţiile relevante şi să le notifice, în scris, 
următoarele: a) numărul total şi categoriile de salariaţi; b) motivele care determină 
concedierea preconizată; c) numărul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi de 
concediere; d) criteriile avute în vedere, potrivit legii şi/sau contractelor colective de muncă, 
pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere; e) măsurile avute în vedere pentru 
limitarea numărului concedierilor;    f) măsurile pentru atenuarea consecinţelor concedierii 
şi compensaţiile ce urmează să fie acordate salariaţilor concediaţi, conform dispoziţiilor 
legale şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil; g) data de la care sau perioada în care 
vor avea loc concedierile;  h) termenul înăuntrul căruia sindicatul sau, după caz, 
reprezentanţii salariaţilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului 
salariaţilor concediaţi. 

(3) Criteriile prevăzute la alin. (2) lit. d) se aplică pentru departajarea salariaţilor 
după evaluarea realizării obiectivelor de performanţă. 

(4) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se menţin indiferent dacă decizia care 
determină concedierile colective este luată de către angajator sau de o întreprindere care 
deţine controlul asupra angajatorului. 

(5) În situaţia în care decizia care determină concedierile colective este luată de o 
întreprindere care deţine controlul asupra angajatorului, acesta nu se poate prevala, în 
nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), de faptul că întreprinderea respectivă 
nu i-a furnizat informaţiile necesare. Instanţa reţine că la art. 71 (1) se prevede că sindicatul 
sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor pot propune angajatorului măsuri în vederea evitării 
concedierilor ori diminuării numărului salariaţilor concediaţi, într-un termen de 10 zile 
calendaristice de la data primirii notificării. (2) Angajatorul are obligaţia de a răspunde în 
scris şi motivat la propunerile formulate potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 5 zile 
calendaristice de la primirea acestora. 

Potrivit prevederilor art. 72 (1), în situaţia în care, ulterior consultărilor cu sindicatul 
sau reprezentanţii salariaţilor, potrivit prevederilor art. 69 şi 71, angajatorul decide aplicarea 
măsurii de concediere colectivă, acesta are obligaţia de a notifica în scris inspectoratul 
teritorial de muncă şi agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă, cu cel puţin 30 de zile 
calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere. 

 (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă toate informaţiile relevante 
cu privire la intenţia de concediere colectivă, prevăzute la art. 69 alin. (2), precum şi 
rezultatele consultărilor cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, prevăzute la art. 69 alin. 
(1) şi art. 71, în special motivele concedierilor, numărul total al salariaţilor, numărul 
salariaţilor afectaţi de concediere şi data de la care sau perioada în care vor avea loc aceste 
concedieri. 

(3) Angajatorul are obligaţia să comunice o copie a notificării prevăzute la alin. (1) 
sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor, la aceeaşi dată la care a comunicat-o 
inspectoratului teritorial de muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă. 

(4) Sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor pot transmite eventuale puncte de vedere 
inspectoratului teritorial de muncă. 

(5) La solicitarea motivată a oricăreia dintre părţi, inspectoratul teritorial de muncă, 
cu avizul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă, poate dispune reducerea 
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perioadei prevăzute la alin. (1), fără a aduce atingere drepturilor individuale cu privire la 
perioada de preaviz. 

(6) Inspectoratul teritorial de muncă are obligaţia de a informa în termen de 3 zile 
lucrătoare angajatorul şi sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, după caz, asupra reducerii 
sau prelungirii perioadei prevăzute la alin. (1), precum şi cu privire la motivele care au stat 
la baza acestei decizii. 

Art. 73 (1) În perioada prevăzută la art. 72 alin. (1), agenţia teritorială de ocupare a 
forţei de muncă trebuie să caute soluţii la problemele ridicate de concedierile colective 
preconizate şi să le comunice în timp util angajatorului şi sindicatului ori, după caz, 
reprezentanţilor salariaţilor. 

(2) La solicitarea motivată a oricăreia dintre părţi, inspectoratul teritorial de muncă, 
cu consultarea agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă, poate dispune amânarea 
momentului emiterii deciziilor de concediere cu maximum 10 zile calendaristice, în cazul în 
care aspectele legate de concedierea colectivă avută în vedere nu pot fi soluţionate până la 
data stabilită în notificarea de concediere colectivă prevăzută la art. 72 alin. (1) ca fiind data 
emiterii deciziilor de concediere. 

(3) Inspectoratul teritorial de muncă are obligaţia de a informa în scris angajatorul şi 
sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, după caz, asupra amânării momentului emiterii 
deciziilor de concediere, precum şi despre motivele care au stat la baza acestei decizii, 
înainte de expirarea perioadei iniţiale prevăzute la art. 72 alin. (1). 

Pârâta, ulterior Hotărârii nr. 110 din 28.08.2012, prin conducerea executivă a iniţiat 
procedurile anterioare concedierilor colective, întocmai cum este impus de art. 69 şi urm. 
din Codul muncii republicat, prin notificarea intenţiei de concediere şi de iniţiere a 
consultărilor cu partenerul social, astfel cum este definit de art. 1, lit. b, lit. t si lit. w din 
Legea 62/2011, comunicând totodată aceleaşi documente atât către ITM Bucureşti şi din 
judeţele unde funcţionează studiouri teritoriale. 

O altă obligaţie respectată de angajator a fost aceea instituita de art. 52 bis din CCM 
aplicabil şi de art. 69, alin. 2, lit. d din Codul Muncii, respectiv selecţia personalului pentru 
stabilirea ordinii de prioritate la concediere. În acest sens, conform consultărilor, angajatorul 
a adoptat un regulament de organizare şi funcţionare a unor comisii de selecţie în funcţie de 
specificul şi natura activităţii, după ce iniţial a fost realizată o evaluare privind îndeplinirea 
obiectivelor de performanţă individuală, astfel cum este prevăzut la art. 62, alin. 2, lit. d, 
teza finală. 

Deşi textele art. 69 şi art. 72 din Codul muncii impun ca angajatorul să notifice iniţial 
intenţia de concediere şi ulterior consultării şi selecţiei să notifice concedierea cu 
nominalizarea persoanelor care urmează a fi afectate, urmează să se constate că ulterior 
consultărilor, conducerea societăţii a luat măsura emiterii unei notificări intermediare, dat 
fiind faptul ca în timpul consultărilor s-a redus cu 55 numărul locurilor de muncă care 
trebuiau desfiinţate. 

În al doilea rând, relativ la temeinicia concedierii prin prisma legalităţii acesteia, atât 
din perspectiva formei deciziei de concediere cât şi din perspectiva fondului concedierii, 
care de asemenea sunt criticate de contestator, s-a învederat că decizia de concediere în sine 
cuprinde toate elementele prevăzute de art. 76 din Codul muncii republicat şi că măsura 
concedierii a fost una efectivă, având o cauză reală şi serioasă. 

Conform prevederilor art. 74 al. 5 din Codul muncii rep. prevederile art. 68 -73  
Codul muncii nu se aplică salariaţilor din instituţiile publice. 

S.R.T. este înfiinţată ca serviciu public autonom de interes naţional independentă 
editorial şi potrivit prevederilor art. 75 al.5 Codul muncii nu-i sunt aplicabile prevederile art. 
68 - 73 Codul muncii. 
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Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 383 /2011 a reţinut cu privire la neaplicarea 
prevederilor legale respective în cazul salariaţilor din instituţiile publice ca într-adevăr, 
astfel se creează un regim juridic diferit în raport de ceilalţi salariaţi, în sensul că lor nu le 
sunt aplicabile dispoziţiile codului referitoare la concedierea colectivă şi garanţiile care 
însoţesc o asemenea măsură.  

Curtea a observat ca instituţia concedierii colective cu tot ceea ce aceasta presupune 
în înţelesul codului muncii nu se poate aplica la nivelul personalului din instituţiile publice 
având în vedere situaţia specifica a acestuia.  

Cei care sunt angajaţi în raporturi de muncă în mediul bugetar sunt legaţi în mod 
esenţial din punctul de vedere al sursei din care sunt alimentate salariile de la bugetul public 
naţional, de încasările şi de cheltuielile din acest buget. 

În cazul pârâtei efectuarea concedierilor colective trebuie aprobat printr-un act al 
autorităţii publice centrale după care se declanşează procedura propriu-zisa. Prin Hotărârea 
nr. 28/26.06.2012 Parlamentul României a aprobat programul de redresare economica a 
pârâtei.  

Chiar dacă nu îi sunt aplicabile prevederile art. 68-73 C. muncii, arătate anterior, 
pârâta avea obligaţia de a respecta măsura concedierii colective prevăzută de acest cod. 

Această procedură constă în respectarea numărului de concediaţi pentru motive care 
nu ţin de persoana lor, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, consultarea sindicatului şi 
notificarea acestuia cu privire la concediere şi comunicarea notificării sindicatului 
Inspectoratului Teritorial de Muncă şi Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă. 

Cu privire la calendarul desfăşurării concedierii colective, instanţa reţine că la data 
de 28.08.2012, prin Hotărârea nr. 110 Consiliul de Administraţie din cadrul pârtiei şi-a 
propus o serie de masuri de redresare economica. Aceste măsuri au implicat printre altele 
reconsiderarea schemei de organizare şi a volumului de personal, au condus la desfiinţarea 
unui număr de 962 de locuri de muncă din 3302 angajaţi şi au determinat concedierea pentru 
motivele care nu ţin de persoana salariaţilor  

Pârâta a notificat sindicatul cu privire la intenţia de a efectua concedieri colective şi a 
comunicat şi l-a convocat la consultări prin adresa nr. C 594/11.09.2012. 

Consultările au avut loc în perioada 13.09 - 24.09.2012. 
La data de 11.09.2012,  pârâta a notificat I.T.M. şi A.J.O.F.M. din judeţele in care 

funcţionează studiouri teritoriale TV, despre măsura pe care este în curs de iniţiere. 
Ulterior consultărilor cu sindicatul, pârâta a notificat din nou în scris I.T.M. şi 

A.J.O.F.M., la data de 28.09.2012, cu privire la numărul şi categoriile de locuri de muncă 
înainte şi după restructurare, care a fost analizat şi dezbătut pe perioada consultărilor cu 
partenerii sociali, în raport cu planul de reorganizare. Data începerii concedierilor colective 
a fost 20.11.2012 urmând a fi finalizate la data expirării termenului de preaviz pentru 
ultimul salariat concediat.  

Pe parcursul consultărilor au intervenit modificări în ce priveşte procedura de 
departajare, iar pârâta a notificat din nou I.T.M. şi A.J.O.F.M. cu privire la concedierea 
colectivă. 

După cum se poate observa, pârâta a respectat procedura concedierii colective 
prevăzută de Codul muncii. 

Decizia de concediere criticată sub aspectul nerespectării prevederilor art. 68 – 73 
din Codul muncii este legală deoarece aceste prevederi legale nu se aplica în cazul pârâtei.  

La nivelul pârâtei a intrat în vigoare Contractul Colectiv de Muncă la data de 
07.04.2012, pe o perioadă de 12 luni. 

Acest contract prevede la art. 51 al. 1 şi 2 că la aplicarea efectiva a reducerii de 
personal, după reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinţate masurile vor afecta in 
ordine: 
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a. contractele individuale de muncă ale salariaţilor care cumulează două sau 
mai multe funcţii, precum şi ale celor care cumulează pensia cu salariul.  

b. contractele individuale de muncă ale salariaţilor care îndeplinesc condiţiile de 
pensionare anticipata sau anticipata parţial.  

c. angajatorul împreună cu sindicatul reprezentativ vor stabili după caz şi alte 
criterii pentru aplicarea efectiva a reducerii de personal. 

 Potrivit prevederilor art. 52 din CCM aplicabil, la luarea măsurii de desfacere a 
contractelor individuale de muncă în condiţiile art. 47 şi 48 din prezentul contract vor fi 
avute în vedere următoarele criterii de protecţie socială minimală în următoarea ordine de 
prioritate pentru menţinerea în funcţie:  

a. măsura să afecteze numai în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, bărbaţii 
văduvi sau divorţaţi care au în întreţinere copii, precum şi salariaţii care mai au cel mult 3 
ani până la pensionare. 

b. daca măsura ar putea afecta 2 soţi care lucrează în unitate mai întâi se desface 
CIM al soţului care are venitul cel mai mic, fără ca prin aceasta să se poate desface CIM al 
unei persoane care ocupă un post nevizat de reducerea de personal. 

c. măsura să afecteze mai întâi persoanele care nu au copii în întreţinere. 
La art. 52 bis se prevede faptul că aceste criterii se aplică pentru departajarea 

salariaţilor după evaluarea performanţelor   profesionale individuale. 
Din analiza acestor prevederi contractuale rezultă că părţile contractante au stabilit 

ordinea de prioritate pentru menţinerea în funcţie, ca aceste criterii se au în vedere după 
evaluarea performanţelor individuale şi că pârâta împreună cu sindicatul reprezentativ vor 
stabili, după caz, şi alte criterii pentru aplicarea efectiva a reducerii de personal. 

La data de 05.09.2012 prin Hotărârea Comitetului Director nr.139 şi înainte de 
notificarea sindicatului la consultări pârâta a aprobat evaluarea personalului din SRTV, 
aceasta urmând să se efectueze in zilele de 06.09.2012-07.09.2012 conform metodologiei de 
evaluare în privinţa personalului de execuţie şi a Regulamentului de evaluare pentru 
personalul de conducere din SRTV şi a procedat la data de 6 -7 septembrie 2012 la 
evaluarea performanţelor individuale ale reclamantului, după obiectivele de performanţă 
individuală şi criteriile de evaluare care i-au fost aduse la cunoştinţă prin actul adiţional 
încheiat in luna septembrie 2011. 

Instanţa a reţinut că în noua structură funcţia de Redactor Şef a fost redenumită în 
Jurnalist TV(S)  şi că la nivelul structurii teritoriale a fost desfiinţată funcţia de Redactor 
Şef, fiind luată măsura unificării structurii de ştiri cu activitatea jurnalistică sportivă, în 
contextul reformării totale a structurii de personal la nivelul întregii societăţi, desfiinţarea 
locului de muncă al reclamantului fiind consecinţa unui amplu proces de reorganizare care 
nu avut legătură cu persoana acestuia. În noua structură postul de Redactor a fost comasat cu 
postul de Redactor Prezentator de Televiziune şi cu postul de Reporter (S), noul post creat 
fiind acela de Jurnalist TV(S). 

Angajatorul consideră că poziţia de Redactor Şef era compatibilă cu aceea de 
Redactor, diferenţa fiind făcută din punct de vedere al ierarhizării şi al experienţei 
profesionale.  

La nivelul angajatorului postul de Redactor era compus din 317 locuri de muncă, 
postul de Redactor Prezentator de Televiziune avea un număr de 16 locuri de muncă şi 
postul de Reporter(S) era compus din 98 de locuri de muncă, însumate acestea reprezentând 
un număr de 431 de locuri de muncă.  

Se reţine că la Studioul Teritorial TVR Cluj existau 12 locuri de muncă pe postul de 
Redactor, postul de Redactor Prezentator de Televiziune avea 5 locuri de muncă şi postul de 
Reporter(S) era compus din 7 locuri de muncă, care însumate totalizau 24 locuri de muncă, 
iar după reorganizare au rămas 20 de locuri de muncă de Jurnalist TV(S).  
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În urma evaluării desfăşurate, reclamantul a obţinut ca rezultat final 40,84, aşa după 
cum rezultă din Raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale, anexat la 
dosar (f. 61). 

Cu privire la evaluare, instanţa reţine ca nefondate susţinerile potrivit cărora acesta a 
returnat chestionarul la proba nr. 2 – test deoarece a primit un chestionar pentru funcţia de 
„redactor ştiri” şi nu pentru funcţia deţinută de acesta cea de „redactor şef”.  

Angajatorul, în mod corect i-a înmânat reclamantului un chestionar  pentru funcţia de 
„redactor ştiri”  deoarece acesta era noua încadrare în schema de personal.   

Mai mult chiar, poziţia de Redactor Şef era compatibilă cu aceea de Redactor, 
diferenţa fiind făcută din punct de vedere al ierarhizării şi al experienţei profesionale, astfel 
că reclamantul putea să completeze respectivul chestionar.   

Cu privire la proba nr. 3 – interviu, instanţa reţine ca fondate susţinerile 
reclamantului care arată că a fost în incapacitate temporară de muncă la momentul 
programat pentru această probă. 

Cum potrivit prevederilor art. 50 lit. b din Codul muncii, contractul individual de 
muncă se suspendă de drept în cazul acordării concediului pentru incapacitate temporară de 
muncă, iar art. 23 alin. 1 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei 
salariaţilor S.R.TV. prevede expres că în cazul salariaţilor ale căror contracte individuale de 
muncă sunt suspendate în condiţiile legii, inclusiv pentru cauze care au intervenit în timpul 
desfăşurării selecţiei, dispoziţiile prezentului Regulament se vor aplica, în mod 
corespunzător, după încetarea cauzei de suspendare, cu respectarea dispoziţiilor legale 
incidente. 

Cu privire la acest aspect, instanţa a constatat că pârâta nu a respectat mai sus 
menţionatele prevederi legale şi reclamantul a fost notat şi la proba nr. 3 cu 0 puncte, fapt 
care face ca procedura aplicabilă acestuia să fie nelegală.    

Abia după aplicarea unei proceduri de selecţie legale se impunea a fi aplicate 
criteriile subsidiare pe considerente de natură socială astfel cum sunt prevăzute în art.52 din 
C.C.M. 

Având în vedere aspectele reţinute, instanţa a admis acţiunea formulată de reclamant, 
potrivit dispozitvului. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel reclamantul P.O.C. şi pârâta  S.R.T.. 
1.Prin apelul formulat, reclamantul P.O.C. a solicitat schimbarea în parte a sentinţei 

atacate,  în sensul obligării societăţii pârâte la plata cheltuielilor de judecată la fondul 
cauzei, respectiv în apel. 

În susţinere, reclamantul arată că mersul dezbaterilor, precum şi concluziile de fond 
ale părţilor au fost consemnate în cuprinsul încheierii şedinţei publice din data de 03 Aprilie 
2014, moment la care reprezentantul legal al acestuia a formulat concluzii orale si în sensul 
obligării pârâtei si la acordarea cheltuielilor de judecata dar, cu toate acestea, prima instanţă 
a omis să se pronunţe asupra lor. 

Învederează că la termenul de judecată din data de 03 Aprilie 2014, prin 
reprezentantul lui convenţional, a depus la dosar dovada stabilirii şi încasării cheltuielilor de 
judecată, conform Facturii Seria ACP nr. 001667/06.03.2014,. 

Citează prevederile art. 453 Cod de procedură civilă şi menţionează că sunt 
îndeplinite toate condiţiile legale în vederea acordării cheltuielilor de judecată. 

În drept, invocă dispoziţiile art. 466 şi următoarele Cod de procedură civilă, precum 
şi pe orice alt text de lege menţionat în cuprinsul memoriului de apel.  

2.Prin apelul formulat, pârâta S.R.T. a solicitat schimbarea sentinţei atacate, în 
sensul respingerii acţiunii şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivare, societatea pârâtă arată că înţelege să critice doar modalitatea de 
interpretare de către prima instanţa a prevederilor art. 50, lit. b din Codul Muncii, in ceea ce 

 467 



priveşte limitele sub care poate opera suspendarea de drept a unui contract de munca 
raportat la prevederile art. 49, alin 3 din acelaşi cod, potrivit cu care pe perioada suspendării 
pot continua sa existe alte drepturi si obligaţii care decurg din lege, din contractele colective 
de munca aplicabile sau din regulamentele interne. 

Societatea pârâtă consideră că, în mod greşit, instanţa de fond a reţinut ca decizia de 
concediere este netemeinica si nelegala, câtă vreme în sarcina reclamantului, aflat sub 
incidenţa art. 50, lit. b din Codul Muncii, subzistau obligaţiile decurgând din prevederile art. 
49, alin. 3 din Codul Muncii, cu atât mai mult cu cat acesta nu se afla in imposibilitate de 
deplasare (interviul dura maxim 15 minute, iar în incinta studioului teritorial erau suficiente 
toalete). 

Prima instanţa a anulat decizia de concediere pentru ca acesta a fost in concediu 
medical pe perioada celei de a treia probe din procesul de selecţie, respectiv a interviului si 
ca potrivit prevederilor art. 50 lit. b din Codul muncii, contractul individual de munca se 
suspenda de drept in cazul acordării concediului pentru incapacitate temporara de munca, 
insa nu a avut in vedere dispoziţiile art. 49, alin. 3 care instituie fara echivoc continuarea 
raporturilor de munca în alte moduri decât cele care ţin de prestarea muncii si primirea 
salariului. 

Apreciază pârâta că din coroborarea prevederilor art. 23, alin. 1 din Regulamentul 
privind Organizarea si Desfăşurarea Selecţiei cu art. 43, alin. 3 din Codul Muncii, rezulta ca 
salariatul trebuia sa anunţe starea de inaptitudine, care in fapt era „fabricata” printr-un 
certificat de concediu medical, astfel încât acesta sa fie reprogramat la încetarea stării de 
inaptitudine, pentru a se supune in mod onest selecţiei. 

În privinţa certificatului de concediu medical (perioada 21.11 - 27.11.2012), 
subliniază că acesta a fost obţinut în vederea evitării selecţiei. Mai arată că, codul de boala 
013 (iar nu D13) din cuprinsul acestuia vizează o boală subacuta pentru care nu este posibilă  
inaptitudinea pentru 7 zile fără internare medicala, cu atât mai puţin imposibilitatea de a se 
prezenta la selecţie (in contextul in care in sediul studioului teritorial exista grupuri sanitare 
suficiente). 

Mai arată că proba interviului a avut loc la data de 21.11.2012, când reclamantul a 
început sa aibă probleme medicale determinate, strict pentru 7 zile, de unde rezulta ca in fapt 
acesta nu a dorit sa participe la selecţie si ca a luat in derâdere întregul proces, ceea ce face 
discutabila atitudinea pe care trebuie sa o aibă, din punct de vedere deontologic, un jurnalist. 

De asemenea, opinează că în raport de prevederile art. 49, alin. 2 din Codul Muncii, 
suspendarea contractului individual de muncă reglementată de art. 50, lit. b din Codul 
Muncii are ca efect doar suspendarea prestării muncii si a plaţii drepturilor salariale. 

În acest sens, arată că reclamantul nu a trebuit sa se prezinte la instituţie pentru a 
presta munca, ci pentru a participa in procesul de selecţie, conform art. 52 bis din Contractul 
Colectiv de Munca, cat si de art. 69, alin. 2, lit. d raportat la art. 69, alin. 3 din acelaşi cod.  

Menţionează că intimatul reclamant nici măcar nu a transmis o solicitare de amânare 
a procesului de selecţie in ceea ce îl priveşte, atitudinea acestuia  fiind calificată drept una de 
eschivare de la procedura de selecţie. 

Prin neanunţarea stării de inaptitudine medicala la data apariţiei acesteia, a pus si 
angajatorul in situaţia de a nu putea emite o decizie prin care sa constate starea de 
suspendare si, implicit, a pus angajatorul in situaţia de a nu fi putut sa îl reprogrameze la 
interviu la data încetării situaţiei de suspendare, împrejurări care practic dovedesc culpa 
acestuia si intenţia de a eluda selecţia. 

Potrivit art. 23 alin. 1 din Regulamentul de selecţie, in cazul salariaţilor ale căror 
contracte individuale de munca sunt suspendate, inclusiv pentru cauze care au intervenit in 
timpul desfăşurării selecţiei, dispoziţiile acestuia se vor aplica in mod corespunzător, după 
încetarea cauzei de suspendare, cu respectarea dispoziţiilor legale incidente. 
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Acest text in cauza nu face vorbire despre încetarea procesului de selecţie si 
prelungire a acestuia după finalizarea procedurii de evaluare a tuturor salariaţilor, inclusiv a 
acelora aflaţi in situaţia reglementata de art. 23, alin.1 din Regulamentul privind 
Organizarea si Desfăşurarea Selecţiei salariaţilor din Societatea Romana de Televiziune, ci 
stabileşte procedura ulterioara de evaluare a acestora după încetarea situaţiilor speciale care 
au determinat lipsa acestora la procesul iniţial, aspect care nu este de natura a invalida 
procedura de selecţie in urma căreia contestatorul a fost concediat, câta vreme acesta ar fi 
putut sa solicite reprogramarea si chiar sa formuleze contestaţie, procedura in care putea sa 
susţină si interviul. 

Instanţa de fond a lăsat nevalorificata procesual obligaţia de diligenta a intimatului 
contestator în raport de care acesta trebuia sa solicite reprogramarea probei la care nu s-a 
putut prezenta, sancţionând astfel doar societatea,  fara a se aprecia circumstanţial drepturile 
si obligaţiile ambelor părţi ale raportului juridic de munca. 

Arată că în raport de art. 49, alin. 3 din Codul Muncii, acesta avea obligaţia de a 
respecta prevederile legale instituite atât de art. 69, alin. 2, lit. d si ale art. 69, alin. 3, cat si 
cele prevăzute de art. 52 bis din Contractul Colectiv de Munca aplicabil, respectiv de a se 
supune selecţiei. 

Consideră că menţinerea soluţiei primei instanţe, ar crea o situaţie mai favorabilă 
reclamantului în raport cu angajaţii care au participat la selecţie, pentru ca astfel s-ar 
statornici, sub putere de lucru judecat, o situaţie discriminatorie cu încălcarea art. 49, alin. 3 
din Codul Muncii republicat. 

Prin întâmpinarea depusă(f. 20), reclamantul P.O.C. s-a opus admiterii apelului 
societăţii pârâte. 

Ca argumente, reclamantul invocă faptul că s-a prezentat la primele două probe ale 
procesului de selecţie, însă la cea de-a doua proba i s-a înmânat un formular greşit, întrucât 
acesta nu corespundea funcţiei pe care o ocupa în mod efectiv la momentul evaluării. 

În ceea ce priveşte proba interviului(a treia probă), precizează că nu a putut participa 
la susţinerea acesteia, deoarece se afla în incapacitate temporară de muncă din cauza unei 
maladii virale, aspect pe care l-a notificat din timp comisiei. Cu toate acestea a fost notat cu 
nota 0 şi la această probă, obţinând media finală 40,84 ( 81,67 – memoriul de activitate, 0 – 
pentru chestionar şi 0 pentru interviu). 

Media finală menţionată a fost avută în vedere la procesul final de selecţie, deşi în 
privinţa lui acest proces nu era încheiat, întrucât nu s-a prezentat la cea din urmă probă din 
motive obiective, fiind astfel nesocotite prevederile art. 23 al. 1 şi 2 din Regulamentul de 
selecţie.  

În ceea ce priveşte certificatul medical care atesta incapacitatea temporară de muncă, 
reclamantul menţionează că societatea pârâtă nu a uzat de procedura de contestare prevăzută 
de Ordinul nr. 627/12.07.2010 pentru aprobarea Metodologiei de control privind modul de 
eliberare a certificatelor de concediu medical in condiţiile OUG nr.158/2005 privind 
concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.  

Susţine reclamantul că în măsura în care s-ar fi prezentat la interviu, risca să fie 
expus unei sancţiuni penale, faţă de dispoziţiile art. 31 din OUG nr. 36/2010 pentru 
modificarea OUG nr. 158/2005. 

Consideră că pe perioada incapacităţii temporare de muncă se suspendă principalele 
efecte ale contractului individual de muncă, astfel că nu se puteau realiza proceduri de 
evaluare profesională. 

În fine, subliniază reclamantul că în ceea ce-l priveşte procesul de evaluare a fost 
unul subiectiv şi, prin urmare, nelegal. 

Prin răspunsul la întâmpinare(f.31), pârâta S.R.T. a reiterat aspecte evocate prin 
memoriul de apel. 
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De asemenea, aceasta a arătat că la momentul procesului de selecţie  reclamantul era 
redactor ştiri, iar funcţional şi organizatoric, coordonând activitatea de ştiri, avea şi titulatura 
de redactor de ştiri, împrejurare ce nu implică situarea acestuia deasupra personalului 
editorial similar, câtă vreme angajatorul are prerogativa organizatorică a proprie structuri.  

Recunoaşte pârâta că reclamantul a contestat nota obţinută şi subliniază că aceasta a 
fost soluţionată în sensul respingerii, fiindu-i menţinut acelaşi punctaj. 

Reclamantul a depus note de şedinţă, prin care a învederat, în esenţă, că la cea de-a 
doua probă i s-a înmânat formularul pentru postul de redactor, pentru care nu şi-a exprimat 
opţiunea. 

Nu există identitate între funcţia de redactor şi cea de redactor şef, cea din urmă fiind 
o funcţie de conducere cu atribuţii specifice. 

Certificatul de concediu medical, depus la angajator şi care confirmă starea de boală, 
nu a fost contestat de către societatea pârâtă potrivit prevederilor OUG nr. 158/2005 . 

Prin concluziile scrise(f. 50), pârâta S.R.T. a reluat argumentele invocate în 
susţinerea propriului apel. 

Nu au fost administrate probe noi. 
Trecând la soluţionarea cauzei, Curtea reţine următoarele: 
1. Apelul reclamantului este inadmisibil. 
Dispoziţiile art. 444 Cod de procedură civilă reglementează procedura de soluţionare 

a cererii de completare a unei hotărâri judecătoreşti, ce poate fi urmată în măsura în care 
instanţa a omis să se pronunţe asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu ori asupra 
unei cereri conexe sau incidentale. 

Conform art. 445 Cod de procedură civilă completarea hotărârii nu poate fi cerută pe 
calea apelului  sau recursului, ci doar în condiţiile art. 444 Cod de procedură civilă. 

În contextul legal expus, Curtea constată că apelul reclamantului prin care acesta 
solicită schimbarea în parte a sentinţei atacate doar în privinţa cheltuielilor de judecată 
asupra cărora prima instanţă a omis să se pronunţe, deşi au fost solicitate, este lovit de un 
fine de neprimire, reclamantul având la dispoziţie procedura mai sus expusă, de care însă nu 
a înţeles să uzeze. 

Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 480 al. 1 Cod de procedură civilă Curtea 
va respinge ca inadmisibil apelul reclamantului. 

2. Apelul pârâtei S.R.T. este nefondat. 
Printre situaţiile care generează suspendarea de drept a contractului individual de 

muncă reglementate de art. 50 din Codul Muncii se regăseşte şi concediul pentru 
incapacitate temporară de muncă. 

Legiuitorul a stabilit expres prin art. 49 al. 2 din Codul Muncii, că suspendarea de 
drept are ca efect suspendarea efectelor principale ale contractului individual de muncă, 
respectiv prestarea muncii şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator. 

 Potrivit al. 3 al aceluiaşi articol, pe durata suspendării pot continua să existe alte 
drepturi şi obligaţii ale părţilor decât cele prevăzute la al. 2, dacă acestea sunt prevăzute prin 
legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contracte individuale de 
muncă sau prin regulamente interne. 

Societatea pârâtă se prevalează de cele din urmă dispoziţii, în raport de care susţine 
că, deşi la momentul celei de-a treia probe a procesului de selecţie, respectiv interviul, 
reclamantul se afla în concediu de boală, în sarcina acestuia subzista obligaţia de a se 
prezenta la interviu. 

 În acest sens, argumentează că suspendarea contractului individual de muncă 
stabilită de art. 50 al. 1 lit. b din Codul Muncii statuează doar asupra suspendării prestării 
muncii şi a obligaţiei corelative de plată a tuturor drepturilor de natură salarială de către 
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angajator şi, nicidecum, asupra celorlalte drepturi şi obligaţii ale salariatului care continuă să 
existe potrivit dispoziţiilor art. 49 al. 3 din Codul muncii. 

Apreciază societatea că, printre obligaţiile aflate în sarcina reclamantului şi la care se 
referă art. 49 al. 3 din Codul Muncii, se regăsea şi aceea de a se prezenta la susţinerea 
interviului, cu atât mai mult cu cât acesta nu se afla în imposibilitate de deplasare. 

Curtea nu îmbrăţişează interpretarea societăţii pârâte, pe care o consideră în afara 
cadrului legal. 

Pe de o parte, societatea pârâtă indică drept temei legal al acestei obligaţii, 
dispoziţiile art. 69, alin. 2 lit. d si alin. 3 din Codul Muncii, respectiv art. 52 bis din 
Contractul Colectiv de Munca, însă prevederile art. 69, alin. 2 lit. d si alin. 3 din Codul 
Muncii se referă la criteriile pentru stabilirea ordinii la concediere, iar cele ale art. 52 bis din 
Contractul Colectiv de Munca vizează criteriile de protecţie socială ce trebuie avute în 
vedere în cazul concedierii colective. Prin urmare, niciuna dintre aceste norme nu poate fi 
apreciată a constitui fundamentul legal al obligaţiei amintite. 

Pe de altă parte, pretinsa obligaţie a reclamantului de a se prezenta la proba 
interviului ( susţinută de către pârâtă ca subzistând în sarcina acestuia) este în contradicţie 
cu însăşi ipoteza legală a dispoziţiilor art. 50 al. 1 lit. b din Codul Muncii, câtă vreme 
incapacitatea temporară de muncă presupune ca salariatul să sufere de o boală ce-l pune în 
imposibilitatea temporară obiectivă de a se prezenta la muncă (deci inclusiv de a se 
prezenta la eventuale evaluări, selecţii), respectiv de a continua raportul de muncă, numai 
astfel justificându-se şi suspendarea efectelor principale ale acestui raport, aşa cum se arată 
expres în art. 49 al. 2 din Codul Muncii.  

Prin urmare, nu se poate admite ( nefiind rezonabil)  că deşi un salariat  se află în 
concediu de boală, în acelaşi timp acesta are obligaţia de a se prezenta la sediul 
angajatorului pentru a susţine o probă de selecţie.  

De remarcat, că însăşi reprezentanţii societăţii au interpretat în acelaşi sens 
dispoziţiile legale amintite, stabilind explicit prin art. 23 al. 1 şi 2 din Regulamentul de 
selecţie că în cazul „salariaţilor ale căror contracte individuale de munca sunt suspendate, 
inclusiv pentru cauze care au intervenit in timpul desfăşurării selecţiei, dispoziţiile acestuia 
se vor aplica in mod corespunzător, după încetarea cauzei de suspendare, cu respectarea 
dispoziţiilor legale incidente”. 

Prin urmare, nici un moment societatea pârâtă nu era îndreptăţită la a proceda la 
selecţia unor salariaţi pe perioada în care contractul individual de muncă al acestora era 
suspendat, procedura de selecţie putând continua doar ulterior încetării cauzei de 
suspendare.  

Însă, în ceea ce-l priveşte pe reclamant, nu doar că societate pârâtă a continuat 
procedura de selecţie, punctându-l cu 0 la proba interviului, ci aceasta l-a şi concediat, fără 
însă a pune în discuţie necesitatea reprogramării celei din urmă probe, în acord cu 
dispoziţiile din regulament. 

Nu i se poate imputa reclamantului împrejurarea că acesta nu a formulat o cerere de 
reprogramare la selecţie, câtă vreme, societatea, deşi sesizată cu o contestaţie a acestuia cu 
privire la modul de desfăşurare a selecţiei(critici privind proba a doua şi a treia – f. 187 vol. 
I ), nu a soluţionat-o în termenul legal de 7 zile stabilit prin Regulamentul de selecţie (f. 302 
verso). Mai mult, aceasta a stabilit punctajul final, ignorând contestaţia depusă, prin această 
conduită creionându-şi, fără nicio urmă de echivoc, intenţia ei de a finaliza selecţia, 
indiferent de dispoziţiile din Regulamentul de selecţie pe care era obligată să le respecte şi 
care impuneau în sarcina acesteia, iar nu a salariaţilor, să reprogrameze probele în cazul 
celor ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate.  

Un alt argument ce pledează în sensul existenţei obligaţiei amintite în sarcina 
societăţii, este şi acela că doar aceasta, în calitatea de angajator, cunoştea situaţia exactă a 
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salariaţilor cu contracte suspendate,  doar ea fiind în măsură, în funcţie de resursele 
organizatorice, să stabilească o dată în acest sens, cu atât mai mult cu cât o procedură de 
selecţie deficitară (sub aspectul numărului de probe susţinute de salariaţi) era imputabilă 
exclusiv acesteia. 

În lipsa unui răspuns concret comunicat reclamantului, care să îi dea acestuia 
posibilitatea  de a urma procedura legală de contestare, în măsura unei rezolvări  
nefavorabile, nu poate fi primită susţinerea societăţii conform căreia  afişarea rezultatelor 
finale ar avea semnificaţia respingerii implicite a contestaţiei. 

 Nu se poate susţine de către societatea că nu a cunoscut că reclamantul se afla în 
incapacitate temporară de boală, în condiţiile în care din piesele dosarului rezultă că 
reclamantul, care a fost programat în vederea susţinerii probei interviului pentru data de 
21.11.2012(f. 256 vol. II) a anunţat comisia, astfel explicându-se menţiunea „neprezentat-
concediu medical” făcută de aceasta în dreptul reclamantului pe lista cuprinzând salariaţii ce 
participau la interviu în acea zi. 

  Or, aceste aspecte denotă reaua credinţă a societăţii, care, deşi a cunoscut 
situaţia reală a reclamantului, ce l-a pus în imposibilitatea de a se prezenta în vederea 
susţinerii a probei interviului, a preferat să încalce o serie de norme pe care era ţinută să le 
respecte, punctându-l cu „0” la proba interviului, deşi comisia a reţinut că acesta  nu a fost 
prezent. 

Curtea va înlătura toate criticile apelantei privitoare la validitatea certificatului de 
concediu medical, apreciind că acesta continuă să se bucure de prezumţia de legalitatea, 
având în vedere că societatea nu a urmat procedura legală de contestare prevăzută de art. 51 
al. 2 din OUG nr. 158/2010 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate. 

 Nu poate intra în discuţie o eventuală discriminare în raport de ceilalţi colegi care au 
participat la întregul proces de selecţie, întrucât reclamantul a avut contractul individual de 
muncă suspendat datorită unei situaţii obiective -incapacitate temporară de muncă, situaţie 
în care însăşi regulamentul de selecţie stabilea prin art. 23 că selecţia va putea fi continuată 
doar ulterior încetării cauzei de suspendare. 

Conform considerentelor anterioare, Curtea concluzionează că măsura concedierii 
reclamantului a fost una nelegală, câtă vreme societatea pârâtă nu a respectat prevederile 
regulamentului referitoare la procedura de selecţie, omiţând să procedeze la reprogramarea 
reclamantului ( ulterior încetării cauzei de suspendare) pentru cea de-a treia probă, a 
interviului,  probă la care acesta nu s-a putut prezenta datorită incapacităţii temporare de 
muncă (dovedită cu certificatul de concediu medical adus la cunoştinţa comisiei). 

Ţinând seama de cele mai sus expuse, în temeiul art. 480 al. 1 Cod de procedură 
civilă, Curtea va respinge ca nefondat apelul societăţii pârâte, păstrând în întregime sentinţa 
atacată. 

 
 

Decize de concediere. Pictor-scenograf. Program de redresare a S.R.T. prin 
hotărâre guvernamentală. Legalitate 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 916 din 7 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr.2884 din 28.03.2014, pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul 

nr.6208/117/2013, a fost respinsă acţiunea formulată de reclamanta I.L. împotriva pârâtei 
S.R.R.. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut a reţinut că prevederile art.68-73 Codul 
muncii  nu se aplică salariaţilor din instituţiile publice, conform art. 74 alin.5 Codul muncii. 
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S.R.R. este înfiinţată ca serviciu public autonom de interes naţional independentă 
editorial şi potrivit prevederilor art. 75 al.5 Codul muncii nu-i sunt aplicabile prevederile art. 
68-73 Codul muncii. 

Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 383 /2011 a reţinut cu privire la neaplicarea 
prevederilor legale respective în cazul salariaţilor din instituţiile publice ca într-adevăr, 
astfel se creează un regim juridic diferit în raport de ceilalţi salariaţi, în sensul că lor nu le 
sunt aplicabile dispoziţiile codului referitoare la concedierea colectivă şi garanţiile care 
însoţesc o asemenea măsură.  

Curtea a observat ca instituţia concedierii colective cu tot ceea ce aceasta presupune 
în înţelesul codului muncii nu se poate aplica la nivelul personalului din instituţiile publice 
având în vedere situaţia specifica a acestuia.  

Cei care sunt angajaţi în raporturi de muncă în mediul bugetar sunt legaţi în mod 
esenţial din punctul de vedere al sursei din care sunt alimentate salariile de la bugetul public 
naţional, de încasările şi de cheltuielile din acest buget. 

În cazul pârâtei efectuarea concedierilor colective trebuie aprobat printr-un act al 
autorităţii publice centrale după care se declanşează procedura propriu-zisa. Prin Hotărârea 
nr. 28 /26.06.2012 Parlamentul României a aprobat programul de redresare economica a 
pârâtei.  

Chiar dacă nu îi sunt aplicabile prevederile art. 68-73 C. muncii, arătate anterior, 
pârâta avea obligaţia de a respecta măsura concedierii colective prevăzută de acest cod. 

Această procedură constă în respectarea numărului de concediaţi pentru motive care 
nu ţin de persoana lor, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, consultarea sindicatului şi 
notificarea acestuia cu privire la concediere şi comunicarea notificării sindicatului 
Inspectoratului Teritorial de Muncă şi Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă. 

În acest sens instanţa a reţinut următoarele: 
La data de 28.08.2012, prin Hotărârea nr. 110 Consiliul de Administraţie din cadrul 

pârtiei şi-a propus o serie de masuri de redresare economica. Aceste măsuri au implicat 
printre altele reconsiderarea schemei de organizare şi a volumului de personal, au condus la 
desfiinţarea unui număr de 962 de locuri de muncă din 3302 angajaţi şi au determinat 
concedierea pentru motivele care nu ţin de persoana salariaţilor  

Pârâta a notificat sindicatul cu privire la intenţia de a efectua concedieri colective şi a 
comunicat şi l-a convocat la consultări prin adresa nr. C 594/11.09.2012. 

Consultările au avut loc în perioada 13.09-24.09.2012. 
La aceeaşi data, 11.09.2012,  pârâta a notificat ITM şi AJOFM din judeţele in care 

funcţionează studiouri teritoriale TV. 
Ulterior consultărilor cu sindicatul, pârâta a notificat în scris ITM şi AJOFM, la data 

de 28.09.2012  cu privire la numărul şi categoriile de locuri de munca înainte şi după 
restructurare, care a fost analizat şi dezbătut pe perioada consultărilor cu partenerii sociali, 
în raport cu planul de reorganizare. Data începerii concedierilor colective a fost 20.11.2012 
urmând a fi finalizate la data expirării termenului de preaviz pentru ultimul salariat 
concediat.  

Pe parcursul consultărilor u intervenit modificări în ce priveşte procedura de 
departajare iar pârâta a notificat din nou I.T.M. şi A.J.O.F.M. cu privire la concedierea 
colectivă. 

După cum se poate observa, pârâta a respectat procedura concedierii colective 
prevăzută de Codul muncii. 

Decizia de concediere criticată sub aspectul nerespectării prevederilor art. 68 – 73 
din Codul muncii este legală deoarece aceste prevederi legale nu se aplica în cazul pârâtei.  

La nivelul pârâtei a intrat în vigoare Contractul colectiv de muncă la data de 
07.04.2012, pe o perioadă de 12 luni, care prin art. 51 alin. 1 şi 2  prevede că: 
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„La aplicarea efectiva a reducerii de personal, după reducerea posturilor vacante de 
natura celor desfiinţate masurile vor afecta in ordine: 

a. contractele individuale de munca ale salariaţilor care cumulează doua sau 
mai multe funcţii, precum şi ale celor care cumulează pensia cu salariul.  

b. contractele individuale de muncă ale salariaţilor care îndeplinesc condiţiile 
de pensionare anticipata sau anticipata parţial.  

c. angajatorul împreună cu sindicatul reprezentativ vor stabili după caz si alte 
criterii pentru aplicarea efectiva a reducerii de personal. 

Art. 52   
La luarea măsurii de desfacere a contractelor individuale de munca in condiţiile art. 

47 şi 48 din prezentul contract vor fi avute in vedere următoarele criterii de protecţie socială 
minimala in următoarea ordine de prioritate pentru menţinerea in funcţie:  

a. măsura sa afecteze numai in ultimul rând femeile care au in îngrijire copii, bărbaţii 
văduvi sau divorţaţi care au in întreţinere copii, precum si salariatii care mai au cel mult 3 
ani pana la pensionare. 

b. daca masura ar putea afecta 2 soti care lucrează in unitate mai intai se desface 
CIM al sotului care are venitul cel mai mic, fara ca prin aceasta sa se poate desface CIM al 
unei persoane care ocupa un post nevizat de reducerea de personal. 

c. masura sa afecteze mai intai persoanele care nu au copii in intretinere. 
Art. 52 bis 
Criteriile prevazute la art.52 se aplica pentru departajarea salariatilor dupa evaluarea 

performantelor   profesionale individuale. 
Din analiza acestor prevederi contractuale rezultă că părţile contractante au stabilit 

ordinea de prioritate pentru menţinerea în funcţie, ca aceste criterii se au în vedere după 
evaluarea performanţelor individuale şi că pârâta împreună cu sindicatul reprezentativ vor 
stabili, după caz, şi alte criterii pentru aplicarea efectiva a reducerii de personal. 

La data de 05.09.2012 prin Hotararea Comitetului Director nr.139 si inainte de 
notificarea sindicatului la consultari parata a aprobat evaluarea personalului din SRTV, 
aceasta urmand sa se efectueze in zilele de 06.09.2012-07.09.2012 conform metodologiei de 
evaluare in privinta personalului de executie si a Regulamentului de evaluare pentru 
personalul de conducere din SRTV si a si procedat la data de 6 -7 septembrie 2012 la 
evaluarea performantelor individuale ale reclamantului, dupa obiectivele de performanta 
individuala si criteriile de evaluare care i-au fost aduse la cunostiinta prin actul aditional 
incheiat in luna septembrie 2011. 

In urma evaluarii desfasurate in septembrie 2012 , reclamanta a obtinut nota 9.0,  asa 
dupa cum rezulta din Raportul de evaluare a performantelor profesionale individuale, anexat 
la dosar . 

La data de 26.09.2012 prin adresa nr. C/631, pârâta a comunicat sindicatului ca 
evaluarea performantelor profesionale realizate in luna septembrie 2012, anterior notificarii 
privind intentia de concediere ,va constitui criteriul eliminatoriu pentru inscrierea la 
procesul de selectie, iar angajaţii aflati in concediul de odihna vor fi chemati la procesul de 
selectie. 

Totodata a menţionat ca daca in urma acestui proces de selectie vor exista salariati pe 
locuri de munca identice, pentru departajare urmeaza a fi aplicate criteriile subsidiare pe 
considerente de natura sociala astfel cum sunt prevazute in art.52 din CCM. 

La aceeasi data, prin adresa C/632, pârâta a trimis din nou sindicatului o notificare 
privind concedierea colectiva in care se consemneaza ca in privinta criteriilor avute in 
vedere potrivit legii si CCM pentru stabilirea ordinii de prioritate primordiale sunt cele care 
tin de performantele profesionale individuale si dupa caz de natura sociala. 

În privinta etapelor de selectie parata a comunicat sindicatului: 
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1. evaluarea performantelor profesionale din luna septembrie 2012 constituie 
criteriul eliminatoriu pentru inscrierea la procesul de selectie 

2. pentru memoriul de activitate se aloca un procent de 50% 
3. pentru interviu 30% 
4. pentru test grila 20% 
Pârâta avea obligaţia de a notifica ITM şi AJOFM obligaţie pe care, aşa cum am 

arătat anterior, a respectat-o.  
La data de 29.10.2012, ulterior consultărilor cu sindicatul, pârâta a adoptat 

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea selectiei salariaţilor SRTV in vederea 
stabilirii ordinii de prioritate la concediere prin care   a   prevazut   alte criterii de selectie a 
salariatilor in vederea departajarii lor. 

In baza acestui regulament selectia in vederea stabilirii ordinii de prioritate urma sa 
se faca prin parcurgerea a trei probe si anume: memoriul de activitate, test grila si interviu. 

La aceasta selectie urmau sa participe doar salariatii notificati, care nu fac parte din 
categoriile socio - profesionale care nu sunt supuse selectiei, respectiv la aceasta selectie 
urmau sa participe salariatii care au participat la evaluarea personalului din societate 
conform Hotararii Comitetului Director nr.139/5.09.2012, adica acei salariati printre care 
era si reclamantul, care a participat la data de 6 -7 septembrie 2012 la evaluarea 
performantelor profesionale individuale pe baza obiectivelor de performanta individuala si a 
criteriilor de evaluare stabilite prin actul aditional la CIM . 

Din cele expuse anterior, instanţa a reţinut următoarele: evaluarea performanţelor 
profesionale din luna septembrie 2012 a constituit criteriul eliminatoriu pentru înscrierea la 
procesul de selecţie şi că pârâta a respectat prevederile art. 52 bis din Contractul colectiv de 
muncă. 

Faptul că pârâta a introdus şi celelalte criterii, respectiv memoriul de activitate, testul 
grilă, interviul nu contravin prevederilor art. 51 alin.2 din CCM,  deoarece era necesar să se 
respecte planul de redresare economică aprobat in condiţiile legii pe de o parte, iar pe de altă 
parte, în cadrul întâlnirilor cu pârâta, sindicatul a susţinut că evaluarea performanţelor 
profesionale este baza de la care se pleacă în procedura de departajare.  

Prin stabilirea acestei modalităţi de departajare a ordinii de prioritate pârâta nu avea 
obligaţia de a informa reclamantul cu privire la clauzele contractului individual de munca, 
deoarece nu a procedat la modificarea acestuia, astfel că nu sunt aplicabile prevederile art. 
17 al. 3 Codul muncii, ci a respectat procedura concedierii colective. 

După finalizarea procedurii, reclamantul a avut posibilitatea să conteste rezultatele 
însă, aşa cum rezultă din actele din dosar, reclamantul nu a contestat la comisie rezultatul 
final. 

Prin Decizia nr. DRU 107/28.02.2013 pârâta a dispus încetarea contractului  
individual de muncă al reclamantei începând cu data de 01.03.2013 în temeiul art.65 alin.1 
C. muncii pentru motive care nu ţin de persoana salariatului.  

În conformitate cu prevederile art. 65 C. muncii, concedierea pentru motive care nu 
ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului determinată de desfiinţarea 
locului de muncă ocupat de salariat din mai multe motive care nu ţin de persoana acestuia.  

Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă să aibă o cauză reală şi serioasă. 
Din analiza acestor texte legale rezultă că motivul concedierii este exterior persoanei 

salariatului şi că respectivele prevederi legale corespund exigenţelor prevăzute de art.24 lit.a 
din Charta Socială Europeană care menţionează dreptul lucrătorilor de a nu fi concediaţi fără 
un motiv întemeiat. 

Condiţia impusă de lege la art.65 alin.2 C. muncii este că desfiinţarea locului de 
muncă să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.  
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Acest text de lege este conform cu legea fundamentală aşa cum rezultă din Decizia 
nr.23/2013 a Curţii Constituţionale  deoarece condiţiile impuse de lege urmărească 
stabilească un echilibru între cele două părţile ale contractului de muncă, respectiv între 
necesitatea de a asigura angajatorului libertatea de a dispune cu privire la desfiinţarea unor 
locuri de muncă atunci când că considerente obiective o impun (dificultăţi economice 
constând în mari datorii), pe de o parte, şi nevoia de a proteja  salariatul de o eventuală 
atitudine abuzivă a angajatorului, pe de altă parte.  

Pentru aceste raţiuni, legea prevede nu doar cerinţa ca desfiinţarea locului de muncă 
să fie efectivă, ci şi pe aceea de a fi justificată de o cauză reală şi serioasă sau altfel spus, de 
a fi determinată de o cauză obiectivă, de o anumită gravitate care să impună cu adevărat 
măsura concedierii.  

Desfiinţarea este efectivă atunci când locul de muncă este suprimat din structura 
angajatorului, când nu se mai regăseşte in organigrama acestuia şi când măsura se 
întemeiază pe o situaţie concretă ce trebuie dovedită.  

În cazul de faţă, locul de muncă deţinut de către reclamant nu se mai găseşte în 
organigrama societăţii pârâte iar situaţia concretă care a determinat suprimarea acestuia din 
organigramă o constituie necesitatea redresării economice a acesteia.  

Cauza este reală când prezintă un caracter obiectiv, adică există cu adevărat şi nu 
disimulează realitatea. Dificultăţile economice cu care s-a confruntat pârâta necesitarea 
reducerii cheltuielilor şi creşterea eficienţei activităţii sale  prin reducerea unui număr de 
posturi aprobate în condiţiile legii constituie în opinia instanţei o cauză reală a desfiinţării 
locului de muncă. 

Cauza este serioasă când măsura luată de angajator nu disimulează realitatea, când 
urmăreşte exclusiv îmbunătăţirea activităţii şi când nu urmăreşte o concediere care ar fi 
determinată de persoana salariatului. 

Caracterul efectiv real şi serios al desfiinţării locului de muncă ocupat de salariat 
rezultă din programul de redresare economică a societăţii aprobat prin Hotărârea nr.  
121/29.10.2012 a Consiliului de Administraţie al S.R.T.V. constituit prin Hotărârea 
Parlamentului României nr.37/09.10.2012 prin care a fost aprobat desfiinţarea unui număr 
de locuri de muncă, printre care şi cel al reclamantului, care nu se mai regăsesc în noua 
organigramă.  

Având în vedere cele ce preced, instanţa a apreciat că sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute de art. 65 C. muncii, că decizia de concediere este legală şi că cererea de chemare 
în judecată formulată de reclamantă este nefondată şi urmează să o respingă.  

Deoarece nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 453 şi urm. C.pr.civ., 
instanţa a respins cererea privind obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 

Împotriva acestei hotărâri, reclamanta I.L. a declarat apel solicitând schimbarea în 
tot a sentinţei apelate în sensul admiterii contestaţiei formulate, anularea Deciziei de 
concediere nr.(DRU) 107/28.02.2013 ca nelegală netemeinică, reintegrarea pe postul deţinut 
anterior acela de pictor scenograf în cadrul Studioului Teritorial Cluj şi obligarea pârâtei 
intimate la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu 
celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, în intervalul 01.03.2013 până la reintegrare, 
precum şi la plata cheltuielilor de judecată la fond şi în apel.  

În motivarea apelului, apelanta a arătat în esenţă următoarele:   
Pârâta nu a respectat prevederile art.52 bis din CCM şi art.69 alin 3 din Codul 

muncii, raportat la art.52 din CCM şi art.69 alin 2 lit. d din Codul muncii şi nu a departajat 
pe cei 3 de salariaţi care ocupau posturi de aceeaşi natură, pictor scenograf, pe baza evaluării 
performanţelor profesionale individuale, în raport de obiectivele de performanţă individuală 
şi criteriile de evaluare a acestora, aşa cum acestea au fost prevăzute în actul adiţional la 
contractul individual de muncă şi în Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale 
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individuale, aşa cum această evaluare a fost dispusă de pârâta prin Hotărârea Comitetului 
Director nr.139/5.09.2012 şi a şi fost efectuată în zilele de 6 -7 septembrie 2012, iar mai 
apoi în mod unitar transparent şi obiectiv trebuia să compare performanţa profesională 
individuală a apelantei cu performanţa profesională individuala a celorlalţi salariaţi care la 
nivelul societăţii ocupau posturi de aceeaşi natură. 

Soluţia instanţei de fond este nelegală şi netemeinică deoarece a făcut o confuzie 
regretabilă între criteriile de evaluare a performanţei profesionale şi criteriile de selecţie. 

Departajarea practicata de pârâta intimată pe baza celor trei probe: memoriu de 
activitate, interviu şi test grilă prezentate şi susţinute de aceasta, în cursul consultărilor cu 
sindicatul, ca şi criterii profesionale, pe baza cărora a evaluat activitatea profesională a 
salariaţilor, iar mai apoi a departajat salariaţii, este încă o dovadă că, pârâta a încălcat atât 
legea cât şi CCM la nivel de unitate, respectiv prevederile art.52 bis din CCM şi art.69 alin 3 
din Codul muncii, raportat la art.52 din CCM şi art.69 alin 2 lit. d din Codul muncii, motiv 
pentru care întreaga procedură de selecţie pentru stabilirea ordinii de prioritate la 
concediere, precum şi măsura concedierii este lovită de nulitate absolută. 

Împrejurarea că după declanşarea procedurii concedierii colective pârâta a schimbat 
discreţionar criteriile de evaluare a performanţelor profesionale, fără să îi încheie în 
condiţiile art.17 alin 3 lit. e prin raportare la art.17 alin 5 din Codul muncii un nou act 
adiţional la CIM şi astfel să o informeze, iar mai apoi a evaluat performanţa profesională şi a 
departajat salariaţii se sancţionează cu nulitatea absolută. 

Instanţa de fond în considerentele sentinţei nu a examinat şi nu s-a pronunţat asupra 
nulităţii deciziei de concediere raportat la art.76 şi 78 din Codul muncii republicat. 

În decizia de concediere emisă, nu s-a arătat care au fost criteriile de stabilire a 
ordinii de prioritate, care au fost aplicate la departajarea salariaţilor care ocupau posturi de 
aceeaşi natură, în această decizie s-a menţionat doar că "în urma selecţiei acesta a realizat un 
punctaj general de 74,50 şi nu a fost cuprins în categoria persoanelor cu probleme sociale 
avute în vedere în cadrul procesului de diminuare a consecinţelor concedierii." 

Instanţa de fond în considerentele sentinţei nu a examinat şi nu s-a pronunţat asupra 
nulităţii măsurii concedierii dispusă de pârâta prin decizia de concediere în raport cu 
prevederile art.74 alin 5 coroborat cu art.78 din Codul Muncii, susţinută în faţa instanţei, în 
urma notelor de şedinţă depuse de pârâta la termenul din 03.02.2014 şi a suplimentului de 
probe anexate la aceste note de intimată. 

SRTV este o societate care prestează servicii publice autonome de interes naţional, 
aflată în subordinea Parlamentului. 

Conform prev.art.74 alin 5 din Codul Muncii procedura concedierii colective 
prevederile art 68-73 din Codul muncii nu este aplicabilă salariaţilor din instituţiile şi 
autorităţile publice, în acest sens s-a pronunţat şi Curtea Constituţionala prin mai multe 
decizii, ultima dintre ele fiind Decizia CC 383/2011, în care a analizat constituţionalitatea 
art.74 alin 5 din Codul muncii  şi a statuat că procedura concedierii colective prevăzută de 
art.68 -73 din Codul muncii nu este aplicabilă angajatorului public. 

Pârâta ca angajator public mai înainte de a proceda la concedierile colective, trebuia 
să cunoască legea, respectiv că nu îi sunt aplicabile prevederile art.68-73 din Codul muncii, 
în ceea ce priveşte procedura concedierii colective, şi aşa cum se arată şi în Decizia Curţii 
Constituţionale nr.383/2011, pârâta era obligată ca din timp, în mod transparent şi coerent să 
reglementeze o procedură primară specială, în ceea ce priveşte concedierea colectivă şi 
măsurile de acompaniere corespunzătoare care să nu îi discrimineze pe salariaţii din SRTV, 
în raport cu salariaţii din mediul privat. 

Ori pârâta intimată, nu numai că nu a reglementat mai înainte de a iniţia concedierile 
colective, o procedură specială primară, dimpotrivă, dar a şi susţinut prin întâmpinarea 
depusă la dosar că "întreg procesul de reducere a numărului de locuri de muncă şi implicit 
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de reaşezare a structurii de personal şi concedierile colective sau efectuat în conformitate cu 
prev.art.65 raportat la art.69 şi următoarele din Codul muncii, republicat, coroborat cu 
prevederile CCM la nivel de societate pe baza unor criterii care se încadrau în exigenţele 
art.52 bis din CCM şi în conformitate cu prevederile art.69 alin 3 din Codul Muncii. 

În condiţiile în care pârâta a aplicat o procedură care nu îi era aplicabilă toate 
măsurile dispuse de aceasta în baza unei proceduri de concediere inaplicabilă, sunt lovite de 
nulitate absolută, astfel că măsura concedierii apelantei este nelegală şi din acest punct de 
vedere. 

A mai susţinut netemeinicia şi nelegalitatea măsurii concedierii şi a deciziei de 
concediere. 

Pârâta a motivat că întrucât postul apelantei era unic în structura Studioului Teritorial 
Cluj, acesta a fost desfiinţat, astfel că se putea proceda la concediere fără selecţie, însă i s-a 
oferit posibilitatea conform art.21 din Regulamentul de selecţie ca în cadrul selecţiei să 
opteze pentru ocuparea unui post în măsura în care existau posturi suplimentare. 

Din cele susţinute de pârâta rezultă că a participat în cadrul acestei selecţii la un 
concurs pentru ocuparea unui post în măsura în care el exista, împrejurare în care nefiind 
vorba de o selecţie în cadrul concedierii colective, ci de un concurs pentru ocuparea unui 
post concedierea apelantei este lovită de nulitate absolută. 

Împrejurarea că postul era unic în structura Studioului Teritorial Cluj, nu are 
relevanţă întrucât în cazul concedierii colective se au în vedere posturile la nivelul întregii 
societăţi, astfel că departajarea salariaţilor şi stabilirea ordinii de prioritate se face la nivelul 
întregii societăţi. 

În această situaţie, toţi salariaţii care ocupau posturi de aceeaşi natură, trebuia să fie 
departajaţi conform prev.art.52 bis din CCM, pe baza evaluării performantelor profesionale 
în raport de obiectivele de performanţă individuală şi criteriile de evaluare a acestora, aşa 
cum această evaluare a şi fost efectuată în luna septembrie 2012 şi cum de altfel a şi 
comunicat intimata sindicatului prin cele două adrese C/631 şi C 632/26 septembrie 2012, 
iar mai apoi pe baza acestei evaluări în mod unitar, transparent şi obiectiv, pârâta să 
compare rezultatul performanţei individuale a apelantei în raport cu rezultatele performantei 
celorlalţi salariaţi care ocupau posturi de aceeaşi natură, urmând ca astfel să rămână pe post 
salariaţii cei mai bine pregătiţi din punct de vedere profesional. 

Aplicarea de către pârâtă în cadrul procesului de selecţie a memoriului de activitate, 
testul grilă şi interviul, care aşa după cum a demonstrat nu sunt criterii de selecţie nici 
potrivit legii, nici nu au fost stabilite prin CCM, fiind discutate în cadrul consultărilor cu 
sindicatul după declanşarea procedurii concedierii şi menţionate în Procesul verbal din data 
de 24.09.2012 a fost făcută cu scopul de a lăsa la latitudinea factorilor de decizie din 
conducerea societăţii, un mod arbitrar, discriminatoriu şi netransparent de selecţie, de a 
alege preferenţial şi subiectiv ce salariaţi rămân pe post urmare a concedierii colective, în 
funcţie de propriile interese şi nu pe criterii de profesionalism, realizându-se în fapt o 
epurare a salariaţilor pe criterii subiective, în considerarea persoanei salariatului. 

Testul grilă, deşi părea cea mai obiectivă probă, nu a conţinut întrebări din domeniul 
de competenţă, respectiv nu vizau obiectivele de performanţă individuală stabilite prin fişa 
postului, nici astăzi nu cunoaşte de ce anumite răspunsuri au fost considerate corecte şi 
altele nu, nu au existat măsuri de securitate în ceea ce priveşte formularul, nu s-a sigilat 
numele salariatului. 

Interviul la care a fost supus a fost partea cea mai subiectivă, întrebările puse nu au 
avut nici o legătură cu performanţa apelantei raportat la obiectivele de performanţă şi la 
activitatea sa. 

În ceea ce priveşte memoriul de activitate nu a avut nici o libertate în conceperea lui, 
s-a stabilit de către pârâtă un formular tipizat pe care l-a completat, fără să ştie ce anume se 
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urmăreşte de fapt, nu au fost stabilite criterii concrete şi unitare pentru evaluarea şi notarea 
memoriului de activitate. 

Nemulţumita de evaluarea practicată şi de rezultatul acestei evaluări, a formulat 
contestaţie dar nici la momentul de faţă aceasta nu a fost soluţionată, pârâta necomunicându-
i modul de soluţionare situaţie în care apreciază că în cazul ei selecţia nu a fost finalizată. 

Intimata SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE a formulat întâmpinare prin 
care a solicitat respingerea apelului ca nefondat şi obligarea apelantei la plata cheltuielilor 
de judecată, susţinând în esenţă că postul de pictor scenograf din cadrul Studioului Teritorial 
Cluj era unic la acest nivel, iar la nivelul întregii societăţi existau 3 asemenea posturi (la 
Iaşi, Cluj şi Timişoara), din care, după aprobarea organigramei ulterioare restructurării a mai 
rămas un singur loc de muncă (la Timişoara). 

Se arată că în ipoteza în care apelanta ar fi avut în selecţia profesională un punctaj 
superior celui obţinut de ocupantul postului de la Timişoara acesteia i s-ar fi oferit acel loc 
de muncă ca şi măsură de evitare a concedierii pentru ca organigrama ulterioară 
restructurării a prevăzut postul în cauză doar la Studioul Teritorial Timişoara. 

Nici un salariat dintre cei aflaţi în situaţia de excludere de la selecţia profesională ori 
socială nu a ocupat funcţia de Pictor Scenograf care face obiectul acestei cauze. 

Examinând hotărârea în raport de motivele de apel, Curtea reţine următoarele: 
Între apelanta reclamantă I.L. şi intimata pârâtă S.R.R. s-au stabilit raporturi juridice 

de muncă, din cuprinsul contactului individual de muncă şi a actului adiţional (f. 24-28 vol. 
I dosar prima instanţă) rezultând faptul că reclamanta a fost încadrată începând cu data de 
15.09.1995 pe funcţia de pictor scenograf în cadrul Studioului Teritorial Cluj – Serviciul 
producţie. 

Prin Decizia nr. 107/28.02.2013 emisă de intimata pârâtă S.R.R. în temeiul art. 65 
alin. 1 Codul muncii şi contestată în prezenta cauză (f. 17 - 23 vol. I dosar prima instanţă), s-
a dispus încetarea contractului individual de muncă al apelantei reclamante, ca urmare a 
desfiinţării locului de muncă ocupat de aceasta în cadrul concedierii colective ce a avut loc 
la nivelul pârâtei. 

În acest context, se impun a fi avute în vedere, prevederile art. 65 alin. 1 din Codul 
muncii, potrivit cărora concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului 
reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de 
muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia, 
precum şi art. 65 alin. 2, în conformitate cu care desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie 
efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă. 

În speţă, motivele desfiinţării postului au fost redate pe larg în cuprinsul deciziei 
contestate, acestea vizând reorganizarea activităţii instituţiei, determinată de necesitatea 
reducerii costurilor operaţionale şi de funcţionare, reducerea datoriilor acumulate, ceea ce a 
impus redimensionarea structurii de personal corelată cu reducerea volumului de producţie. 

Desfiinţarea postului de pictor scenograf ocupat de către reclamantă a fost efectivă, 
deoarece acest loc de muncă a fost suprimat efectiv din structura societăţii, neregăsindu-se 
în Structura organizatorică a Studiuolului TVR Cluj la data de 28.02.2013 şi depusă la 
dosarul cauzei (fila 138 vol. I fond), rezultând astfel în mod clar desfiinţarea acestuia. 

În acest sens, Curtea constată că prin anexele 1 – 21 la Hotărârea nr. 121/29.10.2012 
a Consiliului de administraţie (fila 347 vol. II dosar fond) s-au stabilit noile organigrame, 
care cuprind în concret denumirea şi numărul posturilor ce urmează a fi păstrate în urma 
concederii colective pentru fiecare compartiment şi studio de televiziune, inclusiv pentru 
Studioul teritorial Cluj – anexa nr. 17 la HCA nr. 121/2012 (f. 19 vol. III dosar fond). Din 
aceste înscrisuri rezultă cu certitudine că pârâta a luat decizia desfiinţării singurului post de 
pictor scenograf din cadrul Studioului TVR Cluj anterior evaluării profesionale în vederea 
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desemnării persoanelor concediate, ceea ce infirmă apărarea contrară a  reclamantei privind 
desfiinţarea postului de la Cluj după notarea salariaţilor. 

Tot astfel, postul similar de la Iaşi nu mai figurează în organigrama Studioului TVR 
Iaşi, conform anexei nr. 19 la HCA nr. 121/2012 (fila 21 vol. III dosar fond). 

În fine, menţinerea postului de pictor scenograf de la Studioul TVR Timişoara este 
atestată de anexa nr. 20 la HCA nr. 121/2012 (fila 22 vol. III dosar fond), fiind confirmată 
aşadar apărarea pârâtei privind individualizarea posturilor desfiinţate anterior evaluării 
salariaţilor. 

Prin reorganizare, în baza art. 65 Codul muncii, se înţelege orice modificare a 
structurii interne a angajatorului, precum şi orice măsură de ordin organizatoric cu scopul 
creşterii performanţelor economice, neputând fi negat dreptul angajatorului de a-şi 
reorganiza activitatea în scopul eficientizării acesteia, prin reducerea cheltuielilor, inclusiv a 
celor de personal prin reducerea numărului de salariaţi, astfel încât nu se poate reţine că 
măsura concedierii a avut în vedere premise subiective, legate de persoana reclamantei. 

În cauză, demersul pârâtei a urmărit în principal reducerea numărului de salariaţi prin 
desfiinţarea unor posturi, iar în subsidiar, şi în mod distinct, o reaşezare, o redistribuire a 
personalului în funcţie de criteriul competenţei profesionale. Aşadar, s-a creat posibilitatea 
ca, deşi unele posturi să fie desfiinţate, titularii săi, aparent afectaţi în mod direct de această 
măsură, să fie redistribuiţi pe posturi similare din cadrul altor studiouri teritoriale, menţinute 
în structura organizatorică a pârâtei, în considerarea rezultatelor superioare obţinute la 
evaluarea în vederea selecţiei personalului supus concedierii. În atare situaţie, ar fi trebuit să 
înceteze raporturile juridice de muncă ale salariaţilor ce ocupau posturi menţinute în 
structura organizatorică a pârâtei, care însă au obţinut rezultate inferioare la evaluare. 

În acest sens, chiar pârâta a precizat la solicitarea instanţei de apel că la nivelul 
întregii societăţi existau 3 posturi  de pictor scenograf (la Studiourile TVR din Iaşi, Cluj şi 
Timişoara – filele 3, 7 şi 10 din vol. II fond), din care, după aprobarea organigramei 
ulterioare restructurării s-au desfiinţat 2 asemenea posturi (fila 382 vol. II fond; filele 470 
faţă şi verso vol. III fond ), rămânând un singur loc de muncă (la Timişoara –fila 471 vol. III 
fond). 

Pârâta a arătat că în ipoteza în care apelanta ar fi obţinut la selecţia profesională un 
punctaj superior titularului postului de la Timişoara, acesteia i s-ar fi oferit acel loc de 
muncă ca măsură de evitare a concedierii pentru ca organigrama ulterioară restructurării a 
prevăzut postul în cauză doar la Studioul Teritorial Timişoara. 

Rezultă aşadar intenţia pârâtei de reducere a numărului de posturi, însoţită şi de o 
selecţie şi redistribuire a personalului pe criterii de performanţă profesională, scop pentru 
care toţi salariaţii au fost supuşi selecţiei, ulterior fiind excluşi salariaţii cu probleme sociale 
grave,  aspect în legătură cu care reclamanta nu a formulat critici sau obiecţii. 

Revenind la examinarea deciziei de concediere, Curtea reţine că  cuprinsul său au 
fost arătate pe larg considerentele de fapt şi de ordin legislativ, respectiv argumentele de 
ordin economic ce au impus reorganizarea activităţii instituţiei pârâte prin desfiinţarea 
postului de pictor scenograf, care se coroborează pe deplin cu înscrisurile depuse la dosar. 
Prin urmare, nu se poate conchide că măsura desfiinţării postului nu ar fi fost motivată sau 
că reorganizarea respectivă nu ar fi fost una reală şi serioasă, aşa cum în mod nefondat s-a 
susţinut prin cererea de chemare în judecată şi prin apel. 

Nu sunt fondate criticile din apel privind nelegalitatea deciziei de concediere 
întemeiate pe împrejurarea că nu ar fi fost efectuată o departajare a salariaţilor care ocupau 
posturi de aceeaşi natură – pictor scenograf - pe baza evaluării performanţelor profesionale 
individuale, în raport de obiectivele de performanţă individuală şi criteriile de evaluare a 
acestora, deoarece în primul rând postul desfiinţat era unic în cadrul Studioului TVR Cluj în 
care reclamanta şi-a desfăşurat activitatea, nefiind obiectiv posibilă o departajare între mai 
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mulţi salariaţi cu aceeaşi funcţie. Astfel, selecţia realizată a urmărit doar desemnarea 
salariatului care va ocupa postul de pictor scenograf din cadrul Studioului TVR Timişoara, 
păstrat în organigrama pârâtei, conform celor expuse anterior din care a rezultat totodată 
situaţia celor 3 posturi de pictor scenograf, repartiţia lor teritorială, desfiinţarea posturilor da 
la Cluj şi Iaşi şi menţinerea celui de la Timişoara. 

Chiar dacă reclamanta ar fi obţinut cel mai mare punctaj în urma evaluării, nu şi-ar fi 
păstrat postul său de la Cluj, ci l-ar fi ocupat pe cel de la Timişoara, neputând fi cenzurată 
opţiunea angajatorului de a nu suprima postul de pictor scenograf din cadrul Studioului TVR 
Timişoara, aspect în legătură cu care reclamanta nu a formulat obiecţiuni, limitându-se 
contesta desfiinţarea postului său de la Cluj în care solicită să fie reintegrată. 

În al doilea rând, Curtea observă că reclamanta nici nu a obţinut cel mai mare 
punctaj la evaluarea profesională în vederea desemnării salariatului cu funcţia de  pictor 
scenograf care să ocupe postul de la Timişoara, astfel încât şi sub acest aspect se confirmă 
legalitatea măsurii concedierii sale.  

Aşadar, chiar dacă în cauză a avut loc o concediere colectivă la nivelul pârâtei 
intimate, Curtea constată că criticile formulate în apel având ca obiect modul în care au fost 
stabilite criteriile de selecţie a salariaţilor a căror posturi au fost desfiinţate, modul în care s-
a realizat evaluarea activităţii salariaţilor sau cum s-a aplicat procedura de departajare în 
vederea stabilirii ordinii de priorităţi la concediere, ori faptul că nu s-a ţinut cont de 
evaluarea profesională din luna septembrie 2012, nu sunt de natură a duce la nulitatea 
deciziei de concediere contestate, deoarece postul reclamantei era unic la nivelul Studioului 
TVR Cluj, neputând opera vreo departajare cu privire la acest post. 

Împrejurarea că pârâta a acordat reclamantei posibilitatea de a candida pentru postul 
de pictor scenograf de la Studioul TVR Timişoara nu are semnificaţia realizării unei selecţii 
în legătură cu postul de la Cluj, evident desfiinţat, ci reflectă intenţia angajatorului de a 
acorda şansa salariaţilor a căror posturi sunt desfiinţate să ocupe  posturi similare în cadrul 
altor studiouri teritoriale pe baza criteriului competenţei profesionale; aşadar, Curtea 
apreciază că pârâta a urmărit pe baza unui criteriu obiectiv să dea posibilitatea salariaţilor 
celor mai bine pregătiţi să ocupe în continuare posturile neafectate de concedierea colectivă, 
ceea ce, deşi derularea concedierii colective a fost vizibil marcată de acest demers, care se 
abate de la procedura îndeobşte uzitată în materie, infirmă criticile reclamantei legate de 
netransparenţa şi subiectivismul selecţiei şi de greşita aplicare a regulilor concedierii 
colective în cazul desfiinţării unui post unic. 

Tot astfel, unicitatea unui post supus desfiinţării alături de alte posturi în amplul 
cadru al concedierii colective nu îl supune regulilor concedierii individuale pentru temeiul 
că este singular; nimic nu justifică excluderea unui asemenea de la procedura concedierii 
colective, care impune o departajare doar în situaţia existenţei unor posturi similare, astfel 
încât deşi selecţia nu se realizează cu privire la  desfiinţarea postului unic, măsura 
concedierii titularului  postului unic este luată în cadrul concedierii colective. 

În acest context, trebuie remarcat că reclamanta nu a criticat selecţia realizată în 
vederea desemnării titularului postului de la Timişoara, ci a contestat doar procedura legată 
de opţiunea pârâtei de a desfiinţa postul său de la Cluj, ceea ce lipseşte de finalitate criticile 
sale în legătură cu vicierea rezultatelor evaluării prin erorile de stabilire a baremului şi de  
notare şi nesoluţionarea contestaţiei (fila 117 vol. I fond). De asemenea, reclamanta a 
combătut în termeni generali punctajul, fără a indica în concret răspunsurile apreciate de ea 
ca fiind corecte, ori erorile strecurate  în procesul de notare, ceea ce în mod evident nu poate 
atrage o majorare a punctajului său de la 74,50 puncte la mai mult de 89,17 puncte, cât a 
obţinut pictorul scenograf de al Timişoara, în ipoteza în care apărările reclamantei sunt 
încorporate într-un raţionament judiciar efectiv, legat de o comparare a rezultatelor  pentru 
desemnarea  ocupantului postului păstrat în organigramă.   
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În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 76 lit. c din Codul muncii, invocate de apelantă, 
într-adevăr acestea instituie obligaţia angajatorului de a cuprinde în decizia de concediere 
criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi, conform art. 69 alin. (2) lit. d), în cazul 
concedierilor colective, însă Curtea apreciază că în situaţia în care în cadrul concedierii 
colective se dispune concedierea unui salariat ca urmare a desfiinţării unui post unic, nu se 
mai impune redarea criteriilor de stabilire a ordinii de priorităţi, întrucât nu au nici o 
relevanţă faţă de inexistenţa unor salariaţi aflaţi în situaţi comparabile. 

Prin urmare, se constată că sunt nefondate şi criticile apelantei privitoare la 
nerespectarea condiţiilor de formă ale deciziei de concediere contestate. 

De asemenea, criticile privitoare la nerespectarea procedurii concedierii colective 
prevăzută de Codul muncii nu viciază legalitatea măsurii concedierii contestate în prezentul 
litigiu, deoarece în cuprinsul art. 74 alin. 5 din Codul muncii republicat s-a stipulat în mod 
expres faptul că prevederile art. 68 - 73 nu se aplică salariaţilor din instituţiile publice şi 
autorităţile publice.  

Cum reclamanta a fost angajată în cadrul S.R.T., care potrivit Legii nr. 41/1994 a 
fost înfiinţată ca serviciu public autonom de interes naţional, ce îşi desfăşoară activitatea sub 
controlul Parlamentului, fiind finanţată parţial de la bugetul de stat, se poate concluziona că 
aceasta are atributele unei instituţii publice, astfel încât este evident că nu îi revenea 
obligaţia de a respecta procedura concedierii colective, astfel cum este descrisă în cuprinsul 
art. 68 - 73 Codul muncii.   

În acest context se poate reţine că, anterior emiterii deciziilor de concediere, pârâta a 
notificat intenţia de concediere colectivă către sindicate, inspectoratele de muncă şi agenţiile 
judeţene de ocupare a forţei de muncă interesate, a iniţiat consultări cu sindicatul în legătură 
cu motivele concedierii, categoriile de salariaţi afectaţi, măsurile de limitare a concedierilor 
etc. şi a adoptat regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea selecţiei salariaţilor a căror 
posturi au fost desfiinţate. Aşadar susţinerile apelantei privitoare la împrejurarea că pârâta 
nu ar fi reglementat o procedură transparentă de efectuare a procedurilor colective sau că 
măsura concedierii ar fi fost un proces netransparent sau subiectiv, sunt lipsite fundament. 

Pentru considerentele expuse anterior, Curtea de Apel, în temeiul dispoziţiilor art. 
480 alin. 1 NCPC va respinge ca nefondat apelul declarat de reclamantă. 

În temeiul art. 453 alin. 1 NCPC, apelanta, aflată în culpa procesuală în prezenta cale 
de atac, va fi obligată să plătească intimatei suma de 1.612 lei cheltuieli de judecată în apel, 
reprezentând onorariul avocatului justificat cu înscrisurile de la fila 38-39. 

 

Decizie de concediere. Inspector protecţia muncii. Externalizarea serviciului de 
prevenire şi protecţie în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. Întreprindere cu 

peste 250 de lucrători. Obligativitatea organizării interne a serviciului respectiv 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1050 din 4 noiembrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 138 din 04.02.2014 pronunţată de Tribunalul Maramureş în 

dosarul nr. .../100/2013, a fost admisă în parte contestaţia formulată de reclamantul N.M. în 
contradictoriu cu pârâta S.C. K.U. S.R.L. şi, în consecinţă  s-a anulat decizia de concediere 
nr. 13217 din 27.03.2013 emisă de pârâtă; 

S-a dispus reintegrarea reclamantului pe postul deţinut anterior concedierii conform 
contractului individual de muncă nr. 317472/18.02.2008 şi a actului adiţional  nr. 
3991161102 din 23.08.2011;  

A fost obligat angajatorul pârât la plata către reclamant a unei despăgubiri egale cu 
salariile indexate, majorate şi reactualizate de la data concedierii: 29.03.2013 şi până la 
reintegrarea efectivă. 
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A fost respinsă cererea contestatorului privind obligarea pârâtei la plata sumei de 
5138 lei cu titlu de daune morale. 

A fost admisă cererea reconvenţională formulată de pârâta reclamantă reconven-
ţională S.C. K.U. S.R.L. împotriva reclamantului pârât reconvenţional N.M. şi, în consecinţă 
a fost obligat reclamantul pârât reconvenţional să-i restituie pârâtei reclamante 
reconvenţional compensaţia bănească acordată la concediere reprezentând echivalentul unui 
salariu net din luna anterioară concedierii.    

A fost respinsă cererea pârâtei reclamante reconvenţional de obligare a reclamantului 
la plata cheltuielilor de judecată.   

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
 Reclamantul a fost angajat al societăţii pârâte începând cu data de 1.02.2008 în 

funcţia de inspector protecţia muncii, în baza contractului  individual de muncă nr. 317742 
din 18.02.2008 şi a actului adiţional din 23.08.2011. 

Prin decizia nr. 428/19.02.2008 reclamantul a fost numit lucrătorul desemnat cu 
atribuţii şi responsabilităţi în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, în conformitate cu 
art. 8 al.  din Legea 39/2006, iar atribuţiile i-au fost inserate în fişa postului anexă a deciziei.  

La data de 0.03.2013 reclamantului i s-a comunicat preavizul de concediere nr. 4 
prin care a fost încunoştinţat despre desfiinţarea locului său de muncă de inspector protecţia 
muncii, cu consecinţa concedierii sale după expirarea preavizului de 20 de zile.  

Prin decizia nr. 13217/27.03.2013 reclamantul a fost concediat în temeiul 
prevederilor art. 65 al.1 Codul muncii, concedierea fiind determinată de desfiinţarea locului 
de muncă de inspector protecţia muncii din motivul restructurării departamentului tehnic 
conform Hotărârii nr. 1 din 15.02.2013. 

Prin Hotărârea nr. 1/15.02.2013 conducerea societăţii pârâte a decis că pentru postul 
de inspector protecţia muncii nu se mai justifică contract de muncă de 8 ore pe zi şi, în 
consecinţă, se impune desfiinţarea acestuia, urmând a se apela la servicii externe de 
prevenire  şi protecţie în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă.  

La data de 28.03.2013 pârâta a încheiat cu S.D.C. Întreprindere Individuală un 
contract de prestări servicii, al cărui obiect  consta în realizarea de către prestator a 
serviciilor de prevenire şi protecţie în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă conform art. 
18 al.1  lit. d din Legea 319/2006. 

Reţinând incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 65  Codul muncii, Tribunalul a 
constatat că deşi din compararea organigramelor depuse la dosar de către pârâtă  rezultă că 
postul de inspector protecţia muncii (SSM) a fost suprimat din structura organizatorică a 
acesteia, totuşi nu a fost o desfiinţare efectivă, căci  încetarea contractului de muncă al 
inspectorului de protecţia muncii a  fost  urmată  de încheierea unui contract de prestări 
servicii cu o întreprindere individuală care prevede în  obiectul de activitate  desfăşurarea 
atribuţiilor ce-i reveneau reclamantului, or, în acest caz, reorganizarea nu este reală. 

 Mai mult, activitatea specifică din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) 
trebuie să se desfăşoare în concordanţă cu prevederile legale care o reglementează, respectiv 
Legea 319/2006 şi normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii sănătăţii şi 
securităţii în muncă nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

Interpretând sistematic textele art.16, 17 şi 18 din H.G. nr. 1425/2006, instanţa a 
concluzionat că activitatea din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se poate externaliza 
numai în condiţiile în care legea nu prevede obligativitatea efectuării activităţilor în 
domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă (SSM) prin personal propriu.  

Dacă în raport de mărimea întreprinderii activitatea specifică de sănătate  sănătăţii şi 
securitate  în muncă trebuie să se efectueze prin personal propriu, cum este cazul unităţilor 
care au peste 50 de lucrători, atunci angajatorul nu poate externaliza aceasta activitate 
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integral, decât pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie pe care lucrătorii desemnaţi nu 
le pot realiza din lipsa capacităţilor şi aptitudinilor necesare. 

Faţă de aceste considerente, instanţa a apreciat că postul reclamantului nu a dispărut 
ca necesitate funcţională, astfel că nu se justifică de către pârâtă desfiinţarea acestuia, 
nefiind îndeplinită cerinţa prevăzută de art. 65 din Codul muncii ca reducerea postului să fie 
efectivă şi, în consecinţă, în temeiul art. 80 alin. 1 din Codul muncii, s-a anulat decizia de 
concediere. 

În temeiul art. 80 al.1 şi 2 Codul muncii, instanţa a dispus reintegrarea reclamantului 
pe postul deţinut anterior concedierii conform contractului individual de muncă nr. 
317472/18.02.2008 şi a actului adiţional nr. 3991161102 din 23.08.2011 şi a obligat-o pe 
pârâtă să-i plătească acestuia o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi 
reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat începând cu data de 29.03.2013 
şi până la reintegrarea efectivă. 

Instanţa a respins cererea reclamantului privind obligarea pârâtei la plata sumei de 
5138 lei cu titlu de daune morale ca neîntemeiată, reţinând că acesta nu a făcut dovada 
prejudiciului moral suferit în urma concedierii. 

Având în vedere că la solicitarea reclamantului s-a dispus repunerea părţilor în 
situaţia anterioară emiterii deciziei de concediere, instanţa a admis cererea reconvenţională 
formulată de pârâta reclamantă reconvenţională S.C. K.U. S.R.L.  şi, ca atare, l-a obligat pe 
reclamantul N.M. să-i restituie pârâtei compensaţia bănească acordată la concediere 
reprezentând echivalentul unui salariu net din luna anterioară concedierii.    

Reţinând culpa procesuală a pârâtei, dar şi împrejurarea că reclamantul nu s-a opus 
admiterii cererii reconvenţionale, în temeiul art. 453 şi 454 Cod procedură civilă, instanţa a 
respins cererea pârâtei S.C. K.U. S.R.L. de obligare a reclamantului N.M. la plata 
cheltuielilor de judecată.   

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâta S.C. K.U. S.R.L., solicitând 
schimbarea soluţiei pronunţată prin sentinţa atacată, în sensul respingerii în întregime a 
acţiunii formulată de intimatul-reclamant N.M.. 

În motivare a arătat că prima instanţă a pronunţat hotărârea fără să cerceteze în 
concret toate motivele şi apărările pe care apelanta – pârâtă le-a prezentat pentru a combate 
susţinerile reclamantului, în justificarea măsurii luate de emitere a deciziei de concediere şi 
în dovedirea faptului ca au fost respectate normele legale, iar soluţia data de către instanţa se 
bazează pe concluzii care denotă în mod evident interpretarea şi aplicarea greşită a 
dispoziţiilor legale incidente litigiului dedus judecaţii. 

Concluzia instanţei în sensul că desfiinţarea postului reclamantului a fost determinată 
de externalizarea activităţii de prevenire şi protecţie în domeniul sănătăţii şi securităţii în 
muncă decisă prin Hotărârea nr.1/15.02.2013 este criticabilă deoarece contractul de prestări 
servicii a fost încheiat la data de 28.03.2013 ulterior concedierii reclamantului, întrucât 
societatea nu avea organizat la acea data serviciul intern. Prin urmare, externalizarea 
activităţilor cu acest specific nu a determinat şi nu a constituit cauza desfiinţării postului 
ocupat de reclamant, ci dimpotrivă, s-a impus ca necesitate obiectivă această măsură, pana 
la înfiinţarea serviciului intern, conform masurilor dispuse de ITM, aşa cum rezulta din 
procesul verbal întocmit la 29.11.2012, în conformitate cu art. 19 din H.G. nr. 1425/2006. 

În acest sens, chiar cuprinsul Hotărârii nr. 1/15.02.2013 este prevăzut ca motiv al 
desfiinţării postului reclamantului trecerea atribuţiilor de coordonare a funcţiunilor de 
prevenire şi stingere a incendiilor - pompieri şi centrala termică - gestionare deşeuri (aflate 
în sarcina reclamantului) în sarcina directorul tehnic prin reorganizarea activităţii. 
Consecinţa acestei măsuri organizatorice fiind aceea ca nu se mai justifica contract de 
muncă de 8 ore pe zi cu reclamantul, în condiţiile în care acestuia i-au rămas doar atribuţiile 
de inspector SSM care acopereau numai 60 % din timpul zilnic de munca, astfel ca nu mai 

 484 



era îndeplinită nici cerinţa „normei întregi”, instituită prin Hotărârea 955/2010 cu privire la 
lucrătorii ce sunt desemnaţi de către angajator pentru a se ocupa de aceste activităţi (art.20 
alin(2) din H.G. nr. 1425/2006. 

Nu se poate realiza o analogie între încheierea contractului de prestări servicii cu o 
întreprindere individuală ca prestator extern şi reînfiinţarea locului de muncă la scurt timp 
după desfiinţarea postului şi cu cea a preluării atribuţiilor postului desfiinţat de către un alt 
post, obligaţia conducerii unei societăţi cu capital privat fiind în primul rând aceea de a 
limita şi evita pierderile şi de obţinere a profitului, de a lua decizii şi funcţiona pe principii 
economice.  

Pentru ca prima instanţa să poată concluziona că „postul reclamantului nu a dispărut 
ca necesitate funcţională” ar fi trebuit să arate în ce anume consta aceasta necesitate 
funcţională pentru unitate şi de ce nu se justifica desfiinţarea lui, prin raportare la situaţia 
concretă existentă în unitate, la atribuţiile contestatorului şi la obligaţiile instituite în sarcina 
angajatorului de către organele de control, tocmai în considerarea legii şi pentru respectarea 
legii. 

Aprecierea instanţei, aceea că reducerea postului nu a fost una efectivă s-a bazat pe 
interpretarea dată unui text art.18 HG 1425/2006, fără să ţină seama sau reţinând greşit care 
este de starea de fapt, în ce măsura este el incident şi fără să analizeze în concret 
împrejurările în care a avut loc desfiinţarea postului, respectiv daca sunt sau nu sunt 
întemeiate motivele angajatorului pentru a lua o astfel de decizie. 

Contrar celor reţinute de prima instanţă, art. 16-18 din HG 1425/2006 nu instituie 
interdicţia angajatorului de a apela la servicii externe, această opţiune fiind expres prevăzută 
de lege, o interpretare sistematică a dispoziţiilor legale menţionate neputând ignora art. 14 
din HG 1425/2006, din care reiese că organizarea activităţii de prevenire şi protecţie 
aparţine angajatorului, scopul legiuitorului fiind acela de a stabili alternative pentru situaţia 
în care societatea nu dispune de personal propriu sau în cazul lipsei capacităţii şi 
aptitudinilor necesare desfăşurării unor astfel de activităţi.  

Ca urmare a reorganizării activităţii şi desfiinţării postului reclamantului, societatea a 
fost obligată să-şi asigure şi să-şi organizeze activitatea de prevenire şi protecţie într-o altă 
modalitate, ţinând seama şi de măsurile dispuse de organele de control a ITM, care, prin 
planul de masuri a dispus înfiinţarea şi organizarea unui serviciu intern. Astfel că, până la 
organizarea serviciului intern a apelat la prestatorul extern, iar prin aceasta conduita, 
angajatorul nu a încălcat legea. Dacă în cadrul controalelor efectuate s-ar fi constatat 
încălcări ale prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii, Inspectoratul teritorial 
de munca ar fi dispus sistarea activităţii, aşa cum prevede art. 10 din H.G. nr. 1425/2006. 

Angajatorul a fost nevoit să ţină seama de măsura impusă de ITM (ce rezulta din 
procesul - verbal întocmit la data de 29.11.2012) sub aspectul conformării la dispoziţiile art. 
19 din H.G. nr. 1425/2006, care nu mai prevăd posibilitatea ca aceste activităţi sa fie 
realizate de lucrători desemnaţi, ci doar prin serviciu/servicii interne. Astfel că, prin Decizia 
13231/03.05.2013 a fost organizat serviciul intern la nivel de societate Karelia, fiind format 
din lucrători din cadrul societăţii care îndeplinesc atât cerinţele art.49 cat şi ale art. 50 din 
lege. 

Activităţile în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă nu au avut de suferit prin 
externalizarea serviciului. Prin PV întocmit la data de 16.04.2013 cu ocazia controlului ITM 
şi care vizează trimestrul I al anului 2013, s-a reţinut ca nu s-au întocmit tematici de 
instruire pe anul 2013, dar aceasta sarcina îi revenea lucrătorului desemnat anterior emiterii 
deciziei de concediere şi care trebuia sa fie deja realizata la data intrării în anul 2013. 
Totodată la data acelui controlul, activităţile de prevenire şi protecţie erau asigurate de 
prestatorul extern, iar organele ITM nu au considerat că asigurarea serviciilor în aceasta 
modalitate este contrară legii. 
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Şi cu ocazia controlului efectuat la data de 13.11.2013, aşa cum rezultă din cuprinsul 
procesului verbal întocmit la acea data, au fost verificate modalităţile în care se asigura 
activităţile de prevenire şi protecţie a sănătăţii şi securităţii în munca, iar constatările 
organului de control sunt o confirmare a faptului că este respectata legislaţia în domeniul 
sănătăţii şi securităţii în muncă. 

În cazul acestei societăţi, aşa cum a apreciat şi organul de control sunt aplicabile 
disp.art.19 din H.G. nr. 1425/2006 şi nu cele ale art. 18. Dar chiar şi în ipoteza în care ar fi 
aplicabil art. 18 din H.G. nr. 1425/2006 (situaţia unităţilor care au intre 50 şi 249 de 
lucrători) este opţională modalitatea de asigurare a acestor activităţi şi este lăsata la 
latitudinea angajatorului, legea prevăzând ca pot fi asigurate prin lucrători desemnaţi ori prin 
servicii interne. 

În prezent există organizat la nivel de societate un serviciu intern care asigură 
activităţile de prevenire şi protecţie în domeniul sănătăţii şi securităţii în munca şi un 
serviciu extern pentru acele activităţi pe care nu le poate desfăşura serviciul intern, caz în 
care nu se mai justifică desemnarea unui lucrător cu astfel de atribuţii. Pe cale de consecinţa 
reintegrarea reclamantului pe postul deţinut anterior concedierii nu mai este posibilă în 
contextul prevederilor art. 19 din H.G. nr. 1425/2006, în vigoare şi aplicabile şi la data 
emiterii deciziei de concediere, motiv pentru care consideram ca soluţia instanţei de fond 
prin care a dispus reintegrarea contestatorului este nelegală. 

În drept, a invocat prevederile art.466, 470,477,479, 480 alin2 Cpr.civ, art. 65 Codul 
Muncii, art. 8 alin (4) Legea 319/2006, art. 14, 19, 23 H.G. nr. 1425/2006. 

  Prin întâmpinarea înregistrată la data de 18 iunie 2014 (f.43-45), intimatul N.M., a 
solicitat respingerea apelului formulat şi în consecinţă menţinerea sentinţei civile atacate ca 
fiind temeinică şi legală. 

 Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor de apel şi a apărărilor formulate, 
Curtea reţine următoarele: 

 Din extrasul din Registrul general de evidenţă al salariaţilor societăţii apelante depus 
în apel (filele 96-100) rezultă că la data de emiterii deciziei de concediere contestată în 
cauză (27.03.2014) în cadrul societăţii erau 255 angajaţi, iar începând cu data de 29.03.2014 
(data încetării contractului individual de muncă al intimatului) în societatea apelantă erau 
251 de salariaţi. 

În raport de numărul angajaţilor existenţi în cadrul societăţii apelante la data emiterii 
deciziei de concediere, se constată că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 19 din HG 
1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
securităţii şi sănătăţii nr. 319/2006, care prevăd următoarele : „(1) În cazul întreprinderilor 
şi/sau unităţilor care au peste 250 de lucrători, angajatorul trebuie să organizeze unul sau 
mai multe servicii interne de prevenire şi protecţie. (2) În cazul în care serviciile interne de 
prevenire şi protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor 
activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la 
unul sau mai multe servicii externe pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie pe care nu 
le poate desfăşura cu personalul propriu”. 

În consecinţă, dispoziţiile legale citate anterior prevăd în mod imperativ că în cazul 
întreprinderilor care au peste 250 de lucrători angajatorul trebuie să organizeze unul sau mai 
multe servicii interne de prevenire şi protecţie, iar în situaţia în care serviciile interne nu au 
capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi 
protecţie, angajatorul trebuie să apeleze la unul sau mai multe servicii externe pentru acele 
activităţi de prevenire şi protecţie pe care nu le poate desfăşura cu personalul propriu. Drept 
urmare, în această ipoteză angajatorul este obligat să organizeze servicii interne şi să 
externalizeze serviciile numai pentru activităţile de prevenire şi protecţie pe care nu le poate 
realiza cu salariaţii proprii. 
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De altfel, interdicţia de a externaliza total serviciile este prevăzută şi în ipoteza 
unităţilor care au între 50 şi 249 de lucrători (art. 18 din HG 1425/2006), diferenţa faţă de 
ipoteza expusă anterior fiind că pe lângă organizarea serviciului intern, se poate desemna şi 
unul sau mai mulţi lucrători care să se ocupe de activitatea de prevenire şi protecţie a 
sănătăţii.  

Este adevărat că art. 14 din HG 1425/2006 prevede apelarea la servicii externe de 
prevenire şi protecţie ca o modalitate alternativă de organizare a activităţilor de prevenire şi 
protecţie a sănătăţii, însă, aşa cum s-a arătat anterior, această modalitate trebuie utilizată 
conform dispoziţiilor legale, care prevăd în mod expres situaţiile în care se poate utiliza 
această modalitate alternativă de organizare a activităţii. 

 În cauză, contrar dispoziţiilor art. 19 din HG 1425/2006, apelanta nu numai că nu a 
realizat un serviciu intern pentru prevenirea şi protecţia sănătăţii (măsură dispusă chiar prin 
Procesul verbal de control nr. 3616/29.11.2012 întocmit de Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Maramureş – filele 104-108 dosar fond), dar a desfiinţat prin Hotărârea nr. 
1/15.02.2013 (filele 50-51 dosar fond) şi postul lucrătorului desemnat pentru efectuarea 
activităţilor de prevenire şi protecţia sănătăţii şi a externalizat această activitate. 

 Contrar celor invocate în memoriul de apel, se reţine că pentru îndeplinirea măsurilor 
dispuse urmare controlului Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureş nu trebuia 
desfiinţat postul lucrătorului desemnat pentru desfăşurarea activităţii de prevenire şi 
protecţia sănătăţii şi externalizat acest serviciu, ci trebuia înfiinţat un serviciu intern, 
respectiv trebuia realizată activitatea menţionată prin înfiinţarea unui serviciu intern, deci în 
principal din angajaţi ai unităţii, care să aibă în principal atribuţii privind prevenire şi 
protecţia sănătăţii.  Or, pentru înfiinţarea unui serviciu intern nu era necesară desfiinţarea 
postului persoanei desemnate anterior cu desfăşurarea activităţii în domeniu. În plus, la data 
desfiinţării postului intimatului nu s-a înfiinţat un asemenea serviciu, din Hotărârea nr. 
1/15.02.2013 reieşind că activitatea de prevenire şi protecţia sănătăţii se va externaliza, iar 
atribuţiile intimatului de coordonare a prevenirii şi stingerii incendiilor şi gestionare a 
deşeurilor au fost preluate de directorul tehnic al societăţii, angajat care, în mod evident, 
avea în principal atribuţii legate de producţie. 

 Deşi în sine externalizarea unei activităţi poate constitui cauza desfiinţării postului 
unui angajat, în condiţiile în care astfel s-ar reduce costurile societăţii, în cauză 
externalizarea completă a activităţii de prevenire şi protecţia sănătăţii nu se putea realiza, 
legea interzicând expres o astfel de măsură.  

 Deşi instanţa nu are competenţa de a analiza aspectele de eficienţă economică ale 
măsurii dispuse de angajator, neputând să se substituie acestuia în organizarea activităţii, 
singurele aspecte care pot fi examinate în cadrul contestaţiei împotriva concedierii fiind cele 
legate de respectarea legii în ceea ce priveşte raportul de muncă dintre salariat şi angajator, 
în cauză se constată că angajatorul nu a respectat dispoziţiile legale, care îl obligau să îşi 
organizeze activitatea de prevenire şi protecţia a sănătăţii prin angajaţi proprii. 

 Pentru aceste considerente, în condiţiile în care prevederile legale menţionate 
anterior impuneau desfăşurarea activităţii de prevenire şi protecţia sănătăţii de lucrători 
interni, iar intimatul era la data desfiinţării postului său singura persoană din unitate cu astfel 
de atribuţii, Curtea constată că în mod legal şi temeinic a apreciat prima instanţă că postul 
reclamantului nu a dispărut ca necesitate funcţională din organigrama societăţii, nefiind 
îndeplinită condiţia prevăzută de art. 65 din Codul muncii referitoare la caracterul efectiv al 
desfiinţării postului.  

 Înfiinţarea pe parcursul judecării prezentei cauze, după concedierea intimatului, prin 
Decizia nr. 13231/03.05.2013 a unui serviciu intern în cadrul societăţii apelante nu este de 
natură să determine o altă concluzie, întrucât analiza legalităţii şi temeiniciei deciziei de 

 487 



concediere contestată în cauză se realizează în funcţie de condiţiile existente la data emiterii 
ei.  

 Referitor la ultimul motiv invocat în apel, se reţine că, întrucât a constatat 
nelegalitatea deciziei de concediere şi a dispus în temeiul art. 80 alin. 1 din Codul muncii 
anularea ei, instanţa de fond, la cererea expresă a reclamantului era obligată conform art. 80 
alin. 2 din Codul muncii să dispună repunerea părţilor în situaţia anterioară a concedierii, 
respectiv să îl reintegreze pe acesta pe postul deţinut anterior. Reorganizarea societăţii 
apelante ulterior emiterii deciziei de concediere nu poate constitui un motiv de natură a 
împiedica reintegrarea intimatului pe postul deţinut anterior, angajatorul neputând anihila 
acest drept prin reorganizarea ulterioară a societăţii. 

 Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor legale menţionate anterior şi a art. 
480 alin. 1 Cod procedură civilă se va respinge ca nefondat apelul declarat în cauză. 

 

Recalculare pensie. Perioadă în care reclamanta a lucrat în grupa a II-a de 
muncă. Luare în considerare 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1124 din 18 noiembrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr.4151 din 02.06.2014, pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul 

nr…./117/2013, a fost admisă acţiunea civilă formulată de reclamanta S.M. împotriva 
pârâtei CASA JUDEŢEANA DE PENSII CLUJ, si în consecinţă a fost anulată Decizia de 
pensionare nr.282960/08.01.2013 emisa de pârâta Casa Judeţeana de Pensii Cluj  

A fost obligată pârâta Casa Judeţeana de Pensii Cluj să emită o nouă decizie de 
pensionare pentru reclamanta cu luarea în considerare a perioadei 01.06.1972-15.09.1981 
cât a lucrat în grupa a II-a de muncă in procent de 100% conform menţiunilor din Carnetul 
de munca seria I.D. nr. 0402168 poz.41 începând cu data de 09.10.2012. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamanta a solicitat la data de 
01.11.2011 înscrierea la pensie pentru limită de vârstă conform Legii nr. 263/2010. 

Prin Decizia nr. 282960/08.01.2013, reclamanta a fost încadrată în pensie pentru 
limită de vârstă însă perioada 01.06.1972-15.09.1981 nu s-a valorificat în grupa a II-a de 
muncă întrucât nu poate fi încadrată în prevederile Ordinului nr. 50/1990.  

Conform înscrierilor din carnetul de muncă, reclamanta a fost angajată la S.C. 
INDCOOP – SUCURSALA CLUJ iar în perioada 01.06.1972-15.09.1981 a fost încadrată în 
grupa a II-a de muncă în procent de 100% conform O.G. nr. 50/1990 şi H.G. nr. 1223/1990. 
Această perioadă a fost menţionată în carnetul de muncă al reclamantei. 

Referitor la încadrarea în grupa a II-a de muncă, instanţa a constatat că ţinând cont 
de prevederile pct.3, 6 si 7 din Ordinul nr. 50/1990, coroborat cu art. 3 alin.1 lit.g si art. 158 
alin.1 din Legea nr. 263/2010, încadrarea în grupa a II-a de muncă a reclamantei s-a efectuat 
cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare. 

Faţă de cele ce preced, instanţa deliberând, a admis acţiunea formulată de către 
reclamantă, va anula Decizia de pensionare nr.282960/08.01.2013 emisa de pârâta Casa 
Judeţeana de Pensii Cluj. 

Totodată, a obligat pârâta să emită o nouă decizie de pensionare pentru reclamanta 
cu luarea în considerare a perioadei 01.06.1972-15.09.1981 cât a lucrat în grupa a II-a de 
muncă in procent de 100% conform menţiunilor din carnetul de muncă seria I.D. nr. 
0402168 poz.41 începând cu data de 09.10.2012. 

 Împotriva acestei hotărâri, pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj a declarat în 
termen apel, solicitând modificarea în sensul respingerii acţiunii reclamantei. 

 Susţine în esenţă că pretenţiile reclamantei sunt nejustificate, profesia pe care ea a 
exercitat-o nu face parte din categoria celor prevăzute de Ordinul nr.50/1990 punctele 3 şi 7, 
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unde se arată că beneficiază de aceste prevederi doar categoriile de personal care lucrează 
efectiv la locurile de muncă şi în activităţile prevăzute în ordin proporţional cu timpul lucrat 
în aceste condiţii, ceea ce nu este cazul reclamantei. 

 Reclamanta a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca 
nefondat, apreciind că sentinţa atacată este legală şi temeinică. 

 Examinând hotărârea în raport de motivele invocate, Curtea de Apel reţine 
următoarele: 

 Conform Decretului - Lege nr.68/1990 şi H.G. nr.1223/1990, locurile de muncă în 
care activitatea se încadrează în grupa I şi II de muncă urmau a fi precizate de către 
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Comisia Naţională pentru 
Protecţia Muncii, fapt concretizat prin Ordinul MMPS nr.50/1990. 

 La punctul 6 din acest ordin se prevede că nominalizarea persoanelor care se 
încadrează în grupa I sau II de muncă se face de către conducerea societăţilor, cu 
consultarea organizaţiilor sindicale, ţinându-se seama de condiţiile concrete din fiecare 
unitate. 

 Rezultă aşadar că instituţia pârâtei nu a avut şi nu are nici o competenţă în a stabili 
grupa de muncă din care a făcut parte activitatea desfăşurată de un angajat potrivit normelor 
legale mai sus menţionate, astfel că nu poate să facă abstracţie de existenţa unei astfel de 
încadrări în grupa de muncă, expres evidenţiată în carnetul de muncă al reclamantei la 
poziţia 41. 

 De altfel, trebuie observat că deşi pârâta nu acceptă, locul de muncă unde şi-a 
desfăşurat activitatea reclamanta a prezentat condiţii grele  caracterizate prin prezenţa 
noxelor, a riscului la îmbolnăvire, ceea ce justifică acordarea grupei de muncă. 

 Cum toate aceste aspecte au fost dovedite cu actele depuse atât la instituţia pârâtă 
odată cu cererea de pensionare, cât şi la dosar şi cum pârâta prin refuzul recunoaşterii pentru 
reclamantă a perioadei în care activitatea reclamantei a fost încadrată în grupa a II-a de 
muncă, şi-a depăşit atribuţiile, Curtea raportat şi la dispoziţiile art.480 alin. 1 NCPC, 
constatând că sub aspectul criticii ce i-a fost adusă, sentinţa atacată este legală şi temeinică, 
va respinge ca nefondat apelul pârâtei. 

 
Notă. În acelaşi sens, şi decizia civilă nr. 1085 din 6 noiembrie 2014 şi decizia civilă 

nr. 1029 din 30 octombrie 2014  
 

Salariat al unei societăţi private. Perioadă în care munca a fost desfăşurată în 
grupa I-a de muncă. Luare în considerare  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1086 din 6 noiembrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 1662 din 2 iunie 2014 pronunţată de Tribunalul Cluj în 

dosarul nr. …/84/2014 s-a admis cererea reclamantului P.M. în contradictoriu cu pârâta SC 
A.E. SRL. 

Pârâta a fost obligată să calculeze şi să plătească reclamantului contravaloarea 
sporului de 10% din salariul de bază, pentru condiţii deosebite de muncă, grele, periculoase 
sau penibile, sporul de 10% din salariul minim negociat la nivel de unitate pentru condiţii 
nocive de muncă, şi sporul de vechime în munca în procent de 25 %, toate cuvenite aferent 
perioadei ianuarie 2011 - august 2012.  

Pârâta a fost obligată să plătească reclamantului suma de 400 lei, reprezentând 
cheltuieli de judecata. 

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut că potrivit prevederilor art.4 din 
contractul colectiv de muncă la nivel de SC A.E. SRL 2007- 2010: „Prezentul contract se 
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încheie pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea revizuirii anuale. Dacă nici un din părţi 
nu denunţă contractul cu 30 zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, 
valabilitatea acestuia se prelungeşte până la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 
12 luni.” Potrivit prevederilor art.107 din acelaşi contract colectiv de muncă ,,Prezentul 
contract colectiv de muncă îşi produce efectele începând cu data de 01/09/2007.” Părţile nu 
au putut face dovada denunţării acestui contract şi în concluzie acesta şi-a încetat 
valabilitatea la data de 01.09.2012. 

Instanţa a reţinut faptul că potrivit art.41 alin.1 şi 2 şi alin.3 lit. a, b şi d din 
contractul colectiv de muncă la nivel de SC A.E. SRL: 1. Părţile contractate sunt de acord ca 
în perioada următoare să acţioneze pentru includerea unor sporuri în salariul de bază, care să 
reprezinte retribuţia pentru muncă prestată şi condiţiile de la locul de muncă, astfel încât 
salariul de bază să aibă pondere majoritară în salariu. 2. Sporurile se acordă numai la 
locurile de muncă unde acestea nu sunt cuprinse în salariul de bază. 3. Sporurile minime ce 
se acordă în condiţiile prezentului contract sunt: a) pentru condiţii deosebite de muncă, 
grele, periculoase sau penibile 10% din salariul de bază; b) pentru condiţii nocive de muncă, 
10% din salariul minim negociat la nivel de unitate. ………d) pentru vechime în muncă 
minimum 5% pentru 3 ani vechime şi maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani din 
salariul de bază.” 

Aceste sporuri sunt acordate pentru categoriile de locuri de muncă prevăzute la art. 
23 şi 24 din contractul colectiv de muncă, respectiv locurile de muncă cu condiţii deosebite, 
cu condiţii speciale, cu condiţii grele, periculoase, nocive, penibile şi altele asemenea, 
sporuri şi condiţii stabilite prin negocierea părţilor care au încheiat contractul colectiv de 
muncă, şi care constituie legea părţilor ( art. 7 alin. 2 din Legea nr. 130/1996, în vigoare la 
data respectivă). 

La data de 15.12.2008 s-a încheiat procesul verbal înregistrat sub nr. 
2584/15.12.2008 în care s-a consemnat faptul că în urma întâlnirii avute la aceeaşi dată între 
patronatul SC A.E. SRL şi sindicatul Salubrizare Zalău ,,s-a căzut de acord cu modificarea 
art. 41 alin. 3 lit. a şi b din contractul colectiv de muncă al SC A.E. SRL.” Acest acord a fost 
materializat prin încheierea actului adiţional nr.1/15.12.2008 la Contractului colectiv de 
muncă al SC A.E. SRL prin care se stabilea în urma negocierilor că:,, Începând cu data 
înregistrării prezentului Act adiţional se modifică şi va produce efecte art. 41 alin. 3 lit. a şi 
b din contractul colectiv de muncă care în urma modificării, va avea următorul conţinut: ,, 
Sporurile cuprinse la art. 41 alin. 3 lit. a şi b se consideră introduse în salariu, şi fac parte din 
contractul de bază.” 

Acest act adiţional a fost înregistrat la Direcţia de Muncă şi Incluziune Socială Sălaj 
sub nr.350 din 22.01.2009 şi conform prevederilor art.31 alin.2 din Legea nr.130/1996 şi-a 
produs efect de la data înregistrării. 

Prin urmare începând cu această dată, salariul de bază lunar al salariaţilor trebuia 
majorat cu procentul sporurilor incluse în acesta, fapt ce nu s-a realizat după cum reiese din 
înscrisurile din carnetul de muncă al salariatului de la rubrica ,, salariu de bază lunar”. 

Conform prevederilor art. 1 alin. 1 din Decretul nr. 92/1976 (în vigoare la acea dată) 
,, Carnetul de muncă este actul oficial prin care se dovedeşte vechimea în muncă, vechimea 
neîntreruptă în muncă , vechimea neîntreruptă în aceeaşi unitate, vechimea în funcţie, 
meseria sau specialitatea, timpul de muncă lucrat în locurile de muncă cu condiţii deosebite, 
retribuţia tarifară de încadrare şi alte drepturi ce se includ în aceasta” iar potrivit art. 6 alin. 1 
,,Modificările intervenite în executarea contractului colectiv de muncă, după întocmirea 
contractului de muncă, se înscriu în acesta în termen de 15 zile de la data producerii lor.” 

În acest termen prevăzut de normele legale în vigoare nu s-a făcut nici o înscriere în 
carnetul de muncă al salariatului care să reflecte majorarea salarială ca urmare a încheierii 
Actului adiţional nr. 1/15.12.2008. 
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Această modificare salarială nu a presupus încheierea unui act adiţional la contractul 
individual de muncă care să justifice începerea curgerii termenului de la o altă dată deoarece 
art. 7 alin. 4 din Legea nr. 53/2003 în vigoare la acea dată prevedea faptul că modificarea 
este posibilă fără încheierea unui act adiţional dacă rezultă din contractul colectiv de muncă 
aplicabil. 

Prin urmare instanţa a constatat faptul că pârâta a încălcat prevederile art.30 din 
Legea nr.130/1996 şi ale art.243 din Legea nr.53/2003 potrivit cărora ,,Executarea 
contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi”. 

Pârâta nu a respectat obligativitatea executării clauzelor contractului colectiv de 
muncă nici în privinţa acordării către salariat a sporului pentru vechimea în muncă. 

Pârâta a justificat neacordarea acestui spor prin faptul că nu s-a procedat la 
negocierea lui individuală cu fiecare salariat în parte ci doar a fost stabilit între limita 
minimă şi maximă în contractul colectiv de muncă. 

În această situaţie angajatorul şi-a invocat propria culpă deoarece potrivit 
prevederilor art.40 alin.2 lit. c Codul muncii acesta are obligaţia ,,să acorde salariaţilor toate 
drepturile ce decurg din lege din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele 
individuale de muncă. 

Din moment ce în urma negocierilor cu sindicatul s-a obligat să plătească salariaţilor, 
conform art. 41 alin. 3 lit. d din Contractul Colectiv de Muncă pentru 2007- 2010, un spor 
pentru vechimea în muncă de minim 5% pentru 3 ani vechime şi maximum 25% la 
vechimea de peste 20 ani, din salariul de bază, acesta era obligat să individualizeze 
cuantumul sporurilor cuvenite salariaţilor pentru a le pute acorda şi a nu lăsa lipsită de 
substanţă prevederea contractuală. 

Neprocedând astfel, prevederile Contractului Colectiv de Muncă legal încheiat 
constituie legea părţilor şi în consecinţă reclamanţii au dreptul la sporul de vechime în 
procentul stabilit prin Contractul Colectiv de Muncă în funcţie vechimea efectivă avută în 
muncă, respectiv un procent de 25% pentru o vechime în muncă de peste 20 de ani. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâta SC A.E. SRL solicitând anularea 
hotărârii atacate şi trimiterea cauzei instanţei de fond spre o nouă judecată, iar în subsidiar, 
modificarea sentinţei atacate cu reţinerea cauzei spre rejudecare. 

În motivarea apelului, apelanta a arătat că instanţa nu a intrat în cercetarea fondului 
cauzei.  

Textul contractului colectiv de muncă foloseşte în descrierea locurilor de muncă 
termeni precum condiţii grele de muncă, periculoase, penibile şi  nocive. Aceşti termeni 
trebuie interpretaţi şi analizaţi în contextul legislaţiei, muncii şi art. 23 din Contractul 
colectiv de muncă la nivel de unitate, care clasifică locurile de munca în trei categorii: locuri 
de munca normale, locuri de muncă cu condiţii deosebite şi  locuri de muncă cu condiţii 
speciale. 

Prin întâmpinarea formulată la acţiunea introductivă s-a invocat faptul că în cadrul 
societăţii nu există locuri de muncă care se încadrează în categoria locurilor de muncă 
deosebite, având un caracter greu, periculos, penibil sau în categoria locurilor de muncă 
speciale, având un caracter nociv, aşa cum sunt ele definite de legislaţia muncii, care are un 
caracter obligatoriu şi a fost ignorata de către instanţa de fond. 

Art. 23 din Contractul Colectiv de Muncă al SC. A.E. SRL 2007-2010 preia 
clasificarea locurilor de muncă din contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional 
valabil pentru anii 2007-2010 (art. 23) care prevede că legislaţia în domeniu este cea care 
stabileşte tipul locului de muncă. 

Reglementarea specifică în materie o se găseşte în art. 19 şi 20 din Legea nr.19/2000 
- legea pensiilor, art. 3 lit. g şi h din Legea nr.263/2010 privind Sistemul unitar de pensii 
publice, care prevăd că locurile de muncă se clasifică în locuri de muncă normale, locuri de 
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muncă cu condiţii deosebite şi locuri de muncă cu condiţii speciale. Legea nr.263/2010 a 
abrogat Legea nr. 19/2000, dar în esenţă aceste acte normative conţin dispoziţii similare, 
care definesc categoriile de locuri de muncă, astfel: 

1. Locuri de muncă cu condiţii speciale (în opinia apelantei, această categorie de 
locuri de muncă subsumează caracterul nociv invocat de reclamant). 

Legea nr. 19/2000. 
Art. 20 (1) În sensul prezentei legi, locurile de munca în condiţii speciale sunt cele 

din: a) unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel 
puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă; 

b) activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime 
nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii;  

c) aviaţia civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1; 
d) activitatea artistică desfăşurata în profesiile prevăzute în anexa nr. 2. 
(2) Alte locuri de munca în condiţii speciale decât cele prevăzute la alin. (1) pot fi 

stabilite numai prin lege. 
(3) Metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de munca în condiţii 

speciale se vor stabili prin hotărâre a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului 
Muncii şi Solidarităţii Sociale şi a Ministerului Sănătăţii şi Familiei în urma consultării 
CNPAS. 

Reglementarea speciala în materie se regăseşte în Legea nr.226/2006 privind 
încadrarea unor locuri de munca în condiţii speciale şi H.G. nr.1025/2003 privind 
metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale.  

În anexa 1 din Legea nr. 226/2006 au fost enumerate activităţile cu locuri de muncă 
speciale, dar în această anexă nu s-a regăsit activitatea desfăşurată de reclamant prin 
contractul individual de muncă şi fişa postului. 

În anexa 2 la acest act normativ au fost enumerate unităţile care au obţinut avizul 
pentru îndeplinirea procedurilor şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale conform H.G. 
nr. 1025/2003. SC. A.E. SRL nu s-a regăsit pe aceasta listă. 

Legea nr. 226/2006 a fost abrogata prin Legea pensiilor nr. 263/2010. După intrarea 
în vigoare a legii pensiilor, la 1 ianuarie 2011, reglementarea acestui domeniu este dată de 
art. 30 alin 1 lit. e din Legea nr.263/2010 şi anexele, precum şi H.G. nr. 1284/2011 privind 
modul de obţinere a avizului pentru condiţii speciale de munca. Nici în noua reglementare 
nu s-a regăsit activitatea desfăşurata de reclamant prin contractul individual de muncă şi fişa 
postului ca fiind într-un loc de muncă cu condiţii speciale. 

2. Locuri de muncă cu condiţii deosebite (în opinia apelantei, această categorie de 
locuri de muncă subsumează caracterul greu, periculos, pasibil, menţionat în contractul 
colectiv de muncă). 

Legea nr. 19/2000, art. 19(1) În sensul prezentei legi, locurile de muncă în condiţii 
deosebite reprezintă acele locuri care, în mod permanent sau în anumite perioade, pot afecta 
esenţial capacitatea de muncă a asiguraţilor datorită gradului mare de expunere la risc. 

(2) Criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite 
se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerul Muncii şi 
Solidarităţii Sociale şi a Ministerului Sănătăţii şi Familiei.  

3) Hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (2) se va adopta în termen de 3 luni de la 
publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea 1. 

(4) Locurile de muncă în condiţii deosebite se stabilesc prin contractul colectiv de 
muncă sau, în cazul în care nu se încheie contracte colective de muncă, prin decizia 
organului de conducere legal constituit, cu respectarea criteriilor şi metodologiei de 
încadrare prevăzute la alin. (2). 
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(5) Avizul inspectoratului teritorial de muncă est obligatoriu pentru încadrarea 
locurilor de muncă, în condiţii deosebite. 

Dispoziţiile Legii nr.19/2000 se completează cu H.G 561/2001 privind criteriile şi 
metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite. 

Raportat la textele de lege invocate anterior, art. 19 alin. 4 din Legea 19/2000, 
locurile de munca în condiţii deosebite se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau în 
lipsa contractului colectiv de muncă, prin decizia organului de conducere legal constituit. 

Aceste dispoziţii legale sunt completate de pct. 16 din Ordinul nr. 340/4 mai 2001 
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000. 

Nominalizarea persoanelor care lucrează în locuri de muncă în condiţii deosebite, cu 
respectarea criteriilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi 
metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, se face de către 
angajator în baza avizului acordat de inspectoratul teritorial de muncă. 

Angajatorul este obligat să depună la casa teritoriala de pensii, la definitivarea 
contractului colectiv de muncă, avizul inspectoratului teritorial de muncă prin care se 
dovedeşte încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite. Persoanele asigurate pe baza 
de declaraţie sau de contract de asigurare, care lucrează în locuri de muncă în condiţii 
deosebite, solicită inspectoratului teritorial de muncă avizul pentru încadrarea locului de 
muncă în condiţii deosebite, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 261/2001. 

În temeiul art. 19 alin. 3 din Legea nr. 19/2000, a fost adoptată H.G. nr. 261 din 22 
februarie 2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii 
deosebite. 

În raport de dispoziţiile art. 3 din H.G. nr. 261 din 22 februarie 2001, încadrarea 
locurilor de muncă în condiţii deosebite se face în cadrul următoarei metodologii, alcătuita 
dintr-o succesiune recomandată de operaţiuni specifice şi care constau în: 

"a) nominalizarea în vederea încadrării locurilor de muncă în condiţii deosebite şi 
stabilirea criteriilor aplicabile pentru aceasta încadrare, care se face de angajator împreună 
cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în 
cadrul Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, acolo unde acesta este înfiinţat; 

b) expertizarea locurilor de muncă din punct de vedere al protecţiei muncii; 
c) efectuarea determinărilor de noxe profesionale, în conformitate cu prevederile art. 

4 alin. II); buletinele de determinări trebuie sa cuprindă cel puţin următoarele date: unitatea, 
secţia, atelierul, locul de muncă, noxa profesională, valoarea măsurată, valoarea limita 
admisă, metodele de măsurare; 

d) solicitarea de către angajator de la instituţiile abilitate de Ministerul Sănătăţii şi 
Familiei a listei cuprinzând bolile profesionale înregistrate sau a listei cuprinzând efectuarea 
controlului medical pentru personalul care lucrează în locuri de muncă în condiţii deosebite, 
pentru determinarea răspunsului specific al organismului; 

e) efectuarea evaluării locurilor de muncă nominalizate la lit. a), care se face de 
angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu 
reprezentanţii salariaţilor, în cadrul Comitetului de securitate şi sănătate în muncă acolo 
unde acesta este înfiinţat, conform anexei nr. 2 sau 3; 

f) stabilirea masurilor tehnice, sanitare şi organizatorice de protecţie a muncii 
corespunzător condiţiilor de munca şi factorilor de mediu specifici locului de muncă;  

g) obţinerea avizului inspectoratului teritorial de muncă în conformitate cu 
prevederile art. 4; 

i) stabilirea locurilor de muncă în condiţii deosebite în conformitate cu art. 19 alin. 
(4) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale". 
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Potrivit reglementarilor cuprinse în Legea nr. 19/2000, avizul inspectoratului 
teritorial de muncă este obligatoriu pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii 
deosebite. 

De asemenea, dispoziţiile art. 3 din H.G. nr. 261 din 22 februarie 2001 reia ca o 
etapă componentă a metodologiei de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite 
"obţinerea avizului inspectoratului teritorial de muncă în conformitate cu prevederile art. 4". 

Dispoziţiile art. 4 din H.G. nr. 261 din 22 februarie 2001 au următorul conţinut: 
"(1) Avizul inspectoratului teritorial de muncă pentru încadrarea locurilor de muncă 

în condiţii deosebite va cuprinde şi se va acorda în baza următoarelor documente: 
a) determinările de noxe, efectuate de laboratoare abilitate prevăzute în anexa nr. 1, 

care se fac numai în prezenta inspectorilor de muncă, certificând că la data efectuării 
acestora s-au aplicat masurile tehnico-organizatorice pentru normalizarea condiţiilor de 
muncă, că toate instalaţiile de protecţie a muncii funcţionează normal, conform proiectului, 
şi că procesele tehnologice se desfăşoară în condiţii normale; 

b) constatările efectuate de inspectoratele teritoriale de muncă, ce vor fi consemnate 
într-un proces-verbal şi vor face referire directă la respectarea prevederilor Normelor 
generale de protecţie a muncii, Normelor specifice de securitate a muncii şi ale celorlalte 
acte normative din domeniu;  

c) copii de pe lista cuprinzând bolile profesionale sau sinteza analizelor medicale şi 
fişa de evaluare prevăzută în anexa nr. 2 sau 3. 

(2) Avizul acordat are o valabilitate de cel mult 3 ani, cu posibilitate de prelungire." 
În speţa reclamantul nu a făcut dovada parcurgerii acestei proceduri obligatorii 

pentru calificarea locurilor de muncă ca fiind în condiţii deosebite. 
Instanţa de judecată nu a putut suplini prin hotărâre dată asupra fondului cauzei 

obligativitatea urmării acestei proceduri reglementate de lege şi să acorde retroactiv acest 
statut pentru locurile de muncă din cadrul unei societăţi, întrucât ar depăşi atribuţiile puterii 
judecătoreşti, exercitând atribuţiile unui organ administrativ. 

În practica instanţelor s-a statuat deja în acest sens, practica invocată de în faţa 
instanţei de fond (sentinţa civila nr. 356/2001 a Tribunalului Sălaj pronunţata în dosar nr. 
8237/84/2010, rămasă irevocabilă în recurs). 

În ceea ce priveşte sporul pentru condiţii penibile trebuiau aplicate dispoziţiile art. 7 
din contractul colectiv de muncă la nivel naţional 2011-2014. 

În situaţia în care părţile nu se înţeleg asupra interpretării sau aplicării unor clauze 
contractuale, la solicitarea oricăreia dintre ele trebuie constituită o comisie paritară care să 
stabilească în ce mod urmează a fi puse în aplicare prevederile care au provocat divergenţa. 
Instanţa nu s-a putut substitui acordului de voinţă al părţilor pentru a stabili, retroactiv, fără 
a avea dovezi, care sunt locurile de muncă în condiţii penibile. Orice convenţie a părţilor 
privind încadrarea unor locuri de muncă ca fiind în condiţii penibile produce efecte numai 
pentru viitor, nu şi pentru trecut. 

Este esenţial în stabilirea caracterului penibil al locurilor de muncă faptul că între 
Sindicatul "Salubrizarea" Zalău şi SC. AVE SĂLAJ ECOSERV SRL s-a încheiat la data de 
01.09.2012 contractul colectiv de muncă pe anii 2012-2013. Cu prilejul derulării 
negocierilor unul din aspectele discutate a fost stabilirea existentei sau nu a unor locuri de 
muncă cu caracter deosebit, grele, periculoase, penibile, nocive în cadrul societăţii. 
Negocierile au fost finalizate în sensul că nu există astfel de locuri de muncă, motiv pentru 
care în contractul încheiat între părţi nu se regăsesc sporuri pentru astfel de activităţi. Faţă 
de data semnării noului contract colectiv de muncă şi perioada septembrie 2009-august 2012 
revendicată de reclamant nu s-a schimbat nimic în activitatea societăţii angajaţii prestând 
aceeaşi muncă în aceleaşi condiţii. Este evident aşadar că nici în perioada anterioară datei de 
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1 septembrie 2012 nu au existat locuri de muncă cu, caracter deosebit, grele, periculoase, 
penibile sau nocive. 

Instanţa de fond nu s-a pronunţat în niciun fel asupra apărărilor formulate sub acest 
aspect. În motivarea hotărârii nu a existat niciun paragraf din care să rezulte că instanţa a 
analizat fondul cauzei, dacă în cadrul societăţii există sau nu locuri de muncă cu condiţii 
deosebite sau speciale.  

Mai mult decât atât, instanţa de fond nu a încuviinţat probatoriul solicitat, respectiv 
interogatoriul reclamantului, Sindicatul Salariaţilor Salubrizarea Zalău, prin care au dorit să 
dovedească faptul că organizaţia sindicală nu a iniţiat niciodată negocieri pentru a se 
declanşa procedura specială menţionată anterior în vederea obţinerii acestor calificative a 
locurilor de muncă. Sindicatul, în apărarea drepturilor membrilor săi, dacă ar fi apreciat că 
nu se respectă contractul colectiv de muncă în vigoare în anii 2007-2011, putea declanşa 
conflictul de drepturi, în sensul art. 67 lit. b din Legea 168/1999. Legea 130/1996 privind 
contractul colectiv de muncă, în vigoare pe perioada derulării contractului colectiv de muncă 
invocat, prevede în mod expres în art. 3 pct. 6 posibilitatea sindicatului de a iniţia la rândul 
său negocieri colective privind drepturile salariale. 

Chiar dacă instanţa de fond a interpretat actul adiţional nr. 1/15.12.2008 la contractul 
colectiv de muncă în sensul că au fost adăugate sporurile prevăzute în art. 41 alin 3 li. a şi b 
în salariul de bază (interpretare eronata în opinia apelantei), această apreciere dată actului 
adiţional nu a suplinit obligaţia instanţei de a aprecia asupra fondului cauzei, respectiv 
existenţa sau nu a condiţiilor de muncă speciale sau deosebite. Instanţa avea obligaţia să se 
pronunţe asupra acestui aspect, fiind o condiţie sine qua non pentru dreptul angajaţilor la 
aceste sporuri. Interpretarea dată actului adiţional de către instanţa de fond a pornit de la 
premisa că în societatea pârâtă există locuri de muncă cu condiţii deosebite şi speciale, ceea 
ce nu s-a dovedit în speţă.  

În subsidiar, a invocat nelegalitatea hotărârii în sensul că instanţa de fond a 
interpretat greşit actul dedus judecaţii şi a pronunţat o hotărâre lipsită de temei legal. 

Instanţa de fond a admis acţiunea reclamanţilor în contextul în care a interpretat actul 
adiţional nr. 1/15.12.2008 la contractul colectiv de munca în sensul că au fost adăugate, 
sporurile prevăzute în art. 41 alin 3 lit. a şi b în salariul de baza, iar salariul de baza lunar al 
angajaţilor trebuia majorat cu procentul sporurilor incluse în acesta . 

În opinia apelantei instanţa a interpretat greşit actul adiţional, într-un mod care 
excede regulilor de interpretare în materia dreptului comun, art. 977 şi următoarele Cod 
civil. 

Conform art. 295 din Legea nr.53/2003, identic cu art. 278 din forma actuală a 
Codului muncii, dispoziţiile din Codul muncii se întregesc cu dispoziţiile legislaţiei civile, 
în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncă prevăzute de 
Codul muncii. În consecinţă, în interpretarea acului adiţional nr. 1/15.12.2008 la contractul 
colectiv de muncă instanţa trebuia să aibă în vedere principiile de interpretare a convenţiilor 
prevăzute de art. 1266 şi urm. C. civ. 

Art. 1268, alin.4 C. civil stipulează următoarele: "convenţia nu cuprinde decât 
lucrurile asupra cărora se pare ca părţile şi-au propus a contractat oricât de generali ar fi 
termenii cu care s-a încheiat, iar art. 1268, alin.2 prevede: "Clauzele îndoielnice se 
interpretează ţinând seama, între altele, de natura contractului de împrejurările în care a fost 
încheiat, de interpretarea dată anterior de părţi, de sensul atribuit în general clauzelor şi 
expresiilor în domeniul şi de uzanţe." 

Pornind de la aceste reguli de interpretare, câta vreme în actul adiţional nu se 
utilizează termenul consacrat de "majorare" a salariului de bază, instanţa nu a putut adăuga 
acest înţeles convenţiei părţilor, respectiv nu a putut majora salariul de baza stabilit în 
contractul colectiv de muncă la art. 40 alin 4. 
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Sensul dat de părţi acestei convenţii este acela că salariul de bază stipulat la art. 40 
alin 4 din contractul colectiv de muncă reprezintă remuneraţia adecvată condiţiilor de muncă 
existente în societate. 

Actul adiţional prevede modificarea cuprinsului art. 41 alin 3 lit. a şi b, în sensul că 
sporurile pentru condiţii de muncă deosebite şi speciale se consideră cuprinse în salariul de 
bază deja stabilit la încheierea contractului colectiv de muncă. Dacă părţile ar fi stabilit 
acordarea acestor sporuri, ar fi stabilit şi modificarea art. 40 alin. 4 din contractul colectiv de 
muncă. 

Instanţa a interpretat actul adiţional într-o manieră care excede voinţei exprimate a 
părţilor, aceasta fiind o regulă de interpretare consacrata în art. 1266 Cod civil. În acest sens 
a învederat că reclamantul nu şi-a întemeiat pretenţii pe cuprinsul actului adiţional, 
dimpotrivă a urmărit denunţarea acestuia, apreciind că acest act este prejudiciabil pentru 
salariat şi a invocat un motiv de nulitate absolută. Reclamantul nu a înţeles să invoce actul 
adiţional în favoarea sa, întrucât de la data semnării sale de către părţi nu s-a dat niciodată o 
astfel de interpretare actului, nici de către angajator, dar nici de către salariaţi. 

Interpretarea convenţiilor nu poate fi făcută decât potrivit dreptului comun, chiar 
dacă se află într-un litigiu de muncă. Singura situaţie de excepţie, expres reglementată de 
lege ca fiind derogatorie de la dreptul comun în materie de dreptul muncii, este aceea 
referitoare la sarcina probei ( art. 287 Codul muncii, respectiv 272 în noul cod care revine 
angajatorului şi nu părţii care formulează pretenţiile deduse judecaţii. 

Hotărârea instanţei a fost lipsita de temei legal şi în ceea ce priveşte capătul de cerere 
privind obligarea apelantei de a calcula şi plăti contravaloarea sporului de vechime. 

Prin precizarea de acţiune pe care a făcut-o reclamantul şi-a precizat sporul de 
vechime solicitat, raportat la nivelul stabilit de HG 281/1993 cu privire la salarizarea 
personalului din unităţile bugetare. 

Reclamantul a susţinut în motivarea pretenţiilor că prevederile acestui act normativ 
care statuează în sistemul public, „poate fi aplicat, prin extrapolare, în domeniul privat, în 
situaţia în care nu s-au prevăzut astfel de prevederi". 

Instanţa a preluat aceasta cerere, inclusiv motivarea lipsită de context legal. Nu 
există aici o similitudine între domeniile reglementate de HG 281/1993 şi obiectul de 
activitate al SC A.E. SRL Zalău.  

În plus art. 7 invocat de instanţa statuează la alin 3 că trecerea într-o tranşă 
superioară de vechime pentru acordarea sporului se face numai în cazul persoanelor care în 
ultimii doi ani au obţinut cel puţin calificativul "bun''. Alin 4 prevede că în vechimea în 
muncă ce se ia în calcul pentru stabilirea sporului de vechime nu se iau în calcul perioadele 
în care persoana respectivă a obţinut calificativul slab. 

Instanţa a preluat aşadar în mod nelegal şi părtinitor doar parţial prevederile HG 
281/1993, aplicarea integrală a acestui act normativ oricum nu ar fi posibilă pentru că nu a 
existat similitudine ca sistem sub aspectul politicii de personal. 

Aşa cum a învederat instanţei de fond art. 41 alin 3 lit. d invocat de reclamant poate 
fi interpretat doar ca un acord de principiu al părţilor pentru negocierea individuală a 
sporului de vechime . Alin 1 este formulat astfel: "Părţile contractante sunt de acord ca în 
perioada următoare să acţioneze pentru includerea unor sporuri în salariul de bază, care să 
reprezinte retribuţia pentru munca prestată şi condiţiile de la locul de muncă, astfel încât 
salariul de bază să aibă pondere majoritară în salariu". Lit. d alin. 3 stabileşte limitele de 
negociere astfel: "pentru vechime în muncă, minim 5% pentru 3 ani vechime şi maximum 
25% la o vechime de peste 20 ani, din salariul de bază”. 

Acest articol nu poate fi interpretat în alt mod, decât că un plafon al negocierilor, 
între 5% şi 25%, începând cu trei ani vechime până la 20 ani vechime, urmând a se stabili 
ulterior procentul concret ai sporului de vechime pentru fiecare angajat în parte. Sporul de 
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vechime are drept scop fidelizarea angajaţilor. Prin redactarea art. 41 alin 3 lit. d în sensul 
posibilităţii de negociere a sporului, acesta urmează a fi individualizat raportat la 
competentele angajatului şi implicit interesul angajatorului de a-l menţine în societate. 

Aşa cum este redactat este imposibil a se stabili care este, spre exemplu, sporul de 
vechime al unui angajat cu 10, 11, 12 ani vechime etc. Acesta este motivul pentru care nici 
reclamantul nu a precizat în acţiunea introductivă care este procentul sporului de vechime 
revendicat. 

După încheierea contractului colectiv de muncă 2007 - 2010 angajaţii au semnat acte 
adiţionale la contractul individual de muncă, dar în nici unul dintre aceste acte nu a apărut 
menţionat vreun spor de vechime, întrucât părţile nu au mai negociat acest spor. Acest lucru 
nu este imputabil angajatorului. Dacă salariatul s-ar fi considerat prejudiciat, cu atât mai 
mult cu cât exista o organizaţie sindicală, puteau fi utilizate pârghiile prevăzute de lege în 
acest sens. 

Câtă vreme în contractul colectiv de muncă sau în contractul individual de muncă nu 
s-a stipulat în mod concret procentul acordat ca spor de vechime instanţa nu poate impune în 
sarcina angajatorului, ca parte contractuală, obligaţii decât pentru viitor, nicidecum 
retroactiv.  

Instanţa a invocat obligativitatea executării contractelor colective de muncă, ca o 
reglementare cuprinsă în art. 30 din Legea nr.130/1996 şi art. 243 din Legea nr.53/2003. 
Instanţa a omis însă dispoziţiile alin 2 al art. 243 din Legea nr. 53/2003 care instituie 
răspunderea materiala a părţilor care nu-şi respectă obligaţiile contractuale. 

Raportat la aceste prevederi legale acţiunea reclamantului a apărut ca inadmisibilă, 
fiind întemeiată pe prevederile contractuale, putând discuta eventuale pretenţii ale 
reclamantului doar într-un cadru procesual care să supună analizei instanţei eventuale 
daune—interese antrenate de o răspundere delictuală. 

Soluţia instanţei de fond este nelegală şi sub aspectul perioadei pentru care a acordat 
sporurile ianuarie 2011-august 2012. 

Contractul colectiv de muncă 2007-2010 s-a încheiat pe o perioadă de 4 ani (art. 1). 
Acest contract nu şi-a prelungit valabilitatea fiind denunţat unilateral de către Sindicatul 
Salubrizarea Zalău. Prin adresele nr. 1526/15.03.2012, 1859/05.04.2012 şi 1901/10.04.2012 
reclamanta declara că a expirat contractul colectiv de muncă existent între părţi la data de 
07.11.2011.  

În aceste condiţii, nu a existat un temei contractual pentru acordarea unor sporuri 
decât pentru perioada ianuarie 2011 - 7 noiembrie 2011. 

Reclamantul P.M. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca 
nefondat şi menţinerea sentinţei apelate ca fiind temeinică şi legală.  

Analizând actele şi lucrările dosarului, din perspectiva criticilor formulate în 
cererea de apel, Curtea reţine următoarele:  

Conform dispoziţiilor art.24 din Contractul colectiv de muncă la nivelul societăţii pe 
anii 2007-2010, pentru prestarea activităţilor în locurile de muncă cu condiţii grele, 
periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea, salariaţii au dreptul, după caz, la sporuri la 
salariul de baza iar potrivit art.41 alin. 3 din acelaşi contract „(3) Sporurile minime ce se 
acordă în condiţiile prezentului contract sunt: a) pentru condiţii deosebite de muncă, grele, 
periculoase sau penibile, 10% din salariul de baza; b) pentru condiţii nocive de muncă, 10% 
din salariul minim negociat la nivel de unitate; …d) pentru vechime în munca, minim 5% 
pentru 3 ani vechime şi maximum 25% la o vechime de peste 20 ani, din salariul de bază.” 

Analizând aceste prevederi, pornind şi de la clauzele Contractul Colectiv de Muncă 
la Nivel Naţional 2007-2010, care au fost practic preluate în contractul colectiv de muncă la 
nivel de unitate, Curtea constată că în mod eronat apelanta a considerat aplicabile în speţă, 
pentru stabilirea condiţiilor de muncă grele, periculoase, penibile sau nocive - care 
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îndreptăţeau salariaţii la plata unor sporuri salariale - prevederile legale ce operează cu 
clasificarea locurilor de munca în condiţii: normale, deosebite şi  speciale. 

Astfel, Curtea nu poate reţine ca fiind fondate în cauză susţinerile angajatorului 
formulate prin întâmpinarea depusă la judecarea cauzei în primă instanţă şi prin motivele de 
apel. 

Dispoziţiile din Legea nr.19/2000 şi din Legea nr. 263/2010, privind clasificarea 
locurilor de muncă în condiţii normale, deosebite şi speciale, cele privind stabilirea expresă 
a anumitor locuri de muncă în condiţii speciale sau deosebite, precum şi procedurile 
reglementate de HG nr. 261/2001, HG nr. 246/2007 şi de HG nr. 1025/2003, HG nr. 
1284/2011, pentru obţinerea avizelor necesare încadrării locurilor de muncă în condiţii 
deosebite şi speciale de la instituţiile publice competente, nu pot fi interpretate extensiv, 
întrucât legiuitorul a intervenit prin aceste reglementări în domenii care, operând cu aceste 
clasificări, necesitau o stabilire unitară, obiectivă, sub control al autorităţilor publice 
abilitate, a metodologiilor ce trebuie urmate de către angajatori, întrucât prestarea muncii în 
anumite condiţii atrage pentru lucrătorii respectivi beneficiul plăţii de către stat a unor 
drepturi suplimentare de asigurări sociale. 

În ceea ce priveşte drepturile salariale ale angajaţilor din cadrul societăţilor 
comerciale, care, conform dispoziţiilor art. 161 din C.muncii republicat, cuprind şi sporurile 
la salariul de bază, acestea sunt stabilite de către angajatori, în urma negocierilor colective şi 
individuale - potrivit dispoziţiilor art. 162 alin. 2, art. 229 alin.1 din C.muncii republicat, 
contractele individuale şi colective de muncă devenind astfel izvoare de drepturi pentru 
angajaţi. 

Prin urmare, în vederea  acordării unor sporuri la salarii, partenerii sociali, care nu 
fac parte din unităţi aparţinând sectorului bugetar, pot negocia în mod liber condiţiile pe care 
lucrătorii trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de aceste drepturi salariale, acestora 
revenindu-le practic întreaga răspundere pentru funcţionarea corespunzătoare a unităţii, a  
gestionării corecte a propriului patrimoniu, ce presupune, desigur, şi angajarea unor 
cheltuieli de personal în deplină cunoştinţă de cauză privind condiţiile de muncă din unitate 
şi situaţia economică a întreprinderii. 

Astfel, în speţă, în cadrul acestor negocieri, partenerii sociali, în vederea stabilirii 
condiţiilor de acordare a sporurilor pentru condiţii de muncă grele, periculoase, penibile sau 
nocive, nu puteau fi ţinuţi de parcurgerea procedurilor prevăzute de legile în vigoare pentru 
stabilirea locurilor de muncă în condiţii deosebite şi speciale de muncă, în înţelesul 
terminologiei legislaţiei de asigurări sociale. 

Pentru aceste motive, se reţine că în mod corect prima instanţă a respins proba cu 
interogatoriul reclamantului, solicitată de pârâta pentru a dovedi faptul că organizaţia 
sindicală nu a iniţiat niciodată negocieri pentru a se declanşa procedurile speciale 
menţionate anterior în vederea obţinerii încadrării locurilor de muncă în condiţii deosebite şi 
speciale.  

Se mai reţine că, în situaţia în care, conform susţinerilor apelantei, în cadrul societăţii 
nu existau locuri de muncă care să se încadreze în categoria locurilor de muncă deosebite, 
având un caracter greu, periculos, penibil sau în categoria locurilor de muncă speciale, 
având un caracter nociv, nici nu s-ar fi impus practic negocierea şi stabilirea de către 
partenerii sociali a unor sporuri minime la salariu pentru asemenea condiţii inexistente în 
societate. 

Astfel, nu toate clauzele şi nu toate drepturile angajaţilor prevăzute în contractul 
colectiv de muncă la nivel naţional trebuie să se regăsească în cuprinsul tuturor contractelor 
colective de muncă la nivel de unitate. 

După cum rezultă din art. 2 alin.1 al Contractului Colectiv de Muncă la Nivel 
Naţional 2007-2010, în acest contract sunt cuprinse drepturile şi obligaţiile angajatorilor şi 
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ale salariaţilor cu privire la condiţiile generale de muncă, urmând ca, în raport de condiţiile 
specifice fiecărei unităţi, partenerii sociali să concretizeze aceste clauze, negociind şi 
stabilind drepturi şi obligaţii specifice, astfel cum rezultă din alineatul 2 al aceluiaşi articol, 
care prevede că, în ceea ce priveşte condiţiile specifice de muncă, drepturile şi obligaţiile 
părţilor se vor stabili prin contracte colective la nivel inferior. 

Nu pot fi reţinute nici motivele de apel potrivit cărora, în situaţia în care părţile nu se 
înţeleg asupra interpretării sau aplicării unor clauze contractuale, la solicitarea oricăreia 
dintre ele trebuie constituită o comisie paritară care să stabilească în ce mod urmează a fi 
puse în aplicare prevederile care au provocat divergenţa, având în vedere faptul că în cauză 
nu se pune în realitate o problemă de interpretare a unor clauze contractuale, ci una de refuz 
a angajatorului de executare a unor asemenea clauze, cu poziţia exprimată în cauză că 
niciunul dintre salariaţii societăţii nu îndeplineşte de fapt condiţiile pentru a beneficia de 
sporurile minime negociate şi stabilite prin contractul colectiv de muncă. 

Se mai reţine că sindicatul, în apărarea drepturilor membrilor săi, a solicitat 
executarea clauzelor contractului colectiv de muncă ce reprezintă legea părţilor, prin 
prezentul conflict de drepturi, în sensul prevederilor art. 67 lit. b) din Legea 168/1999, 
indicat de către apelantă, lege ce era însă abrogată la data introducerii prezentei acţiuni.  

În ceea ce priveşte modul în care prima instanţă a interpretat actul adiţional nr. 
1/15.12.2008 la contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, Curtea reţine că acest act a 
fost încheiat tocmai în cadrul comisiei paritare la nivel de unitate, întrunite în scopul 
prevăzut de art. 96 alin. 5 din Contractului Colectiv de Muncă la Nivel Naţional 2007-2010, 
de a soluţiona divergenţe în legătură cu executarea prevederilor contractului colectiv asupra 
cărora s-au purtat aceste negocieri, astfel încât soluţiile la care s-a ajuns, clauzele astfel 
stabilite trebuiau să fie foarte clare, neechivoce, să nu mai antreneze dificultăţi de 
interpretare, în caz contrar, apelanta invocând-şi practic, în cauză, propria culpă. 

Or, se constată că, prin acest act adiţional, nu au fost eliminate de către partenerii 
sociali sporurile prevăzute la art. 41 alin. 3 lit. a) şi b) din contractul colectiv de muncă la 
nivel de unitate şi nu s-a constatat că în cadrul unităţii nu ar exista de fapt condiţii de muncă 
grele, periculoase, penibile sau nocive care să atragă beneficii salariale suplimentare pentru 
angajaţilor societăţii, ci s-a prevăzut că asemenea sporuri fac parte din „contractul de bază”. 

Cât priveşte existenţa în unitate a locurilor de muncă cu condiţii de grele, 
periculoase, penibile sau nocive, pe lângă cele menţionate anterior, se mai reţine că, prin 
cererea de apel, nu se formulează critici concrete ale sentinţei pronunţate de către prima 
instanţă cu privire la acest aspect, invocându-se doar faptul că instanţa de fond nu a analizat: 
„..existenţa sau nu a condiţiilor de muncă speciale sau deosebite…”, apelanta rămânând 
astfel în sfera confuziei anterior precizate în ceea ce priveşte clasificarea locurilor de muncă. 

 De altfel, în calitate de angajator, aplantei îi revenea sarcina probei în prezenta 
cauză, în temeiul art. 272 C.muncii republicat, tocmai aceasta având obligaţia legală de a 
dovedi care sunt locurile de muncă cu condiţii de grele, periculoase, penibile sau nocive din 
cadrul unităţii, pentru care a înţeles să prevadă sporuri minime prin contractul colectiv de 
muncă la nivel de unitate. 

Se mai reţine că apelanta nu a înţeles să formuleze în cauză nici critici concrete 
privind îndreptăţirea membrului de sindicat la plata unor asemenea sporuri, având în vedere 
locurile de muncă în care acesta şi-a desfăşurat activitatea în perioada ianuarie 2011 – 
august 2012 şi situaţia specifică a raporturilor de muncă existente între părţi. 

Nu poate avea relevanţă în cauză nici faptul că în Contractul colectiv de muncă pe 
anii 2012-2013 partenerii sociali nu au mai prevăzut acordarea sporurilor pentru condiţii de 
muncă grele, periculoase, penibile sau nocive, întrucât, întrucât părţile sunt libere să 
negocieze drepturile salariale ce se cuvin lucrătorilor din cadrul societăţii în perioada de 
valabilitate a convenţiei colective. 
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Curtea mai reţine că soluţia primei instanţe de obligare a pârâtei să plătească  
membrului de sindicat un spor de vechime în procent de 25% este corectă. 

Astfel, art. 24 alin. 3 din Contractul colectiv de muncă la nivelul societăţii pe anii 
2007-2010, prevede, printre sporurile minime ce se acordă în condiţiile contractului, la lit. 
d), şi sporul pentru vechime în munca, „…minim 5% pentru 3 ani vechime şi maximum 
25% la o vechime de peste 20 ani, din salariul de bază.” 

Potrivit dispoziţiilor art. 41 alin. 3 lit. d din Contractul Colectiv de Muncă Unic la 
Nivel Naţional pe anii 2007-2010, aplicabil la data negocierii contractului colectiv de muncă 
la nivel de unitate - care de fapt a copiat clauzele acestuia, salariaţii au dreptul la spor 
„pentru vechime în muncă, minimum 5% pentru 3 ani vechime şi maximum 25% la o 
vechime de peste 20 de ani, din salariul de bază”.  

Curtea reţine că dispoziţiile de mai sus acordă dreptul angajaţilor, care au o vechime 
în muncă de 20 ani sau mai mare, de a beneficia de un spor de vechime de 25%, iar o 
interpretare contrară, în sensul invocat de către apelantă, ar goli de conţinut şi ar face 
inaplicabile prevederile contractului colectiv încheiat la nivel naţional.  

Contrar susţinerilor apelantei, din modul de formulare al art. 41 din Contractul 
colectiv de muncă la nivel naţional, reiese că intenţia părţilor a fost aceea de fixa un 
cuantum al sporului de vechime de 25% pentru salariaţii care au o vechime în muncă de 20 
ani, iar nu de a acorda un spor cuprins între 5 şi 25%, indiferent de vechimea în muncă 
acumulată de fiecare angajat. 

Finalitatea urmărită prin clauzele contractului colectiv de muncă la nivel naţional nu 
poate fi atinsă prin acordarea aceluiaşi  spor de vechime de 5% tuturor salariaţilor ce au 
depăşit vechimea în muncă de 3 ani. 

Vechimea în muncă reprezintă, sub auspiciile contractului colectiv de muncă unic la 
nivel naţional, un atu al angajatului, care, cu cât dobândeşte o mai mare vechime în muncă, 
se presupune că dobândeşte un plus de experienţă, câştigând astfel o mai bună calificare, 
fiind reglementată, drept consecinţă, obligaţia angajatorului de remunerare suplimentară, în 
funcţie de acest criteriu.  

Având în vedere scopul urmărit prin stabilirea sporului de vechime, nu poate fi 
reţinută interpretarea în sensul că părţile, negociind contractul colectiv de unitate în perioada 
de valabilitate a contractului colectiv de muncă la nivel naţional şi copiind practic clauzele 
acestuia, au urmărit de fapt stabilirea dreptului tuturor salariaţilor societăţii, ce au o vechime 
în muncă de 3 ani sau mai mare, la acelaşi spor, de 5%. 

Faptul că angajaţii au semnat acte adiţionale la contractul individual de muncă în 
care nu se menţionează niciun spor de vechime, nu poate avea relevanţă în cauză, întrucât, 
conform art.170 din C.muncii, acceptarea fără rezerve a unei părţi din drepturile salariale nu 
poate avea semnificaţia unei renunţări din partea salariatului la drepturile salariale ce i se 
cuvin în integralitatea lor, conform prevederilor legale şi contractuale. 

Nu se poate reţine nici faptul că, în speţă, contractul colectiv de muncă la nivel de 
unitate invocat  şi-ar fi încetat valabilitatea  la data de 07.11.2011. 

Astfel, conform art. 4, Contractul colectiv de muncă la nivelul societăţii pe anii 
2007-2010, a fost încheiat pentru o perioadă de patru ani, cu posibilitatea revizuirii anuale, 
iar conform alin. 2 al aceluiaşi articol, „…Dacă nici una din părţi nu denunţă contractul cu 
30 de zile înaintea de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se 
prelungeşte pana la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.”. 

În cauză pârâta a invocat, dar nu a dovedit, că ar fi fost denunţat Contractul colectiv 
de muncă la nivelul societăţii pe anii 2007-2010 înainte de expirarea perioadei pentru care a 
fost încheiat, astfel încât valabilitatea acestuia s-a prelungit pana la încheierii unui nou 
contract, respectiv în cel înregistrat la data de 03.09.2012 la I.T.M.Sălaj, conform adresei 
acestei instituţii nr. 7219/03.09.2012. 
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Ţinând seama de aceste considerente, Curtea apreciază ca hotărârea fondului este 
legală şi temeinică, astfel ca o va menţine ca atare, urmând ca în temeiul dispoziţiilor art. 
480 alin. 1 C.proc.civ. să respingă ca nefondat apelul. 

 

Solicitare de încadrare în grupa a II-a de muncă, în lipsa condiţiilor prevăzute 
de Ordinul nr. 50/1990 al Ministrului Muncii şi Ocrotirilor Sociale 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1080 din 6 noiembrie 2014  
Prin cererea sa reclamantul K.F. a chemat în judecată pârâţii Direcţia Silvică Sălaj 

şi Ocolul Silvic Măgura Şimleu-Silvaniei solicitând instanţei:  să constate că locul de muncă 
unde şi-a desfăşurat activitatea în perioada 01.04.1977 – 30.06.2001 se încadrează în grupa a 
II a de muncă aşa cum este aceasta definită potrivit prevederilor Ordinului nr. 50/1990 
republicat, anexa nr.2 poziţiile 169-171; să oblige pârâţii să-i elibereze o adeverinţă din care 
să rezulte faptul că în perioada 01.04.1977 – 30.06.2001 a desfăşurat activitate în grupa a II 
a de muncă; să oblige pârâţii să-i completeze carnetul de muncă cu menţiunea că în perioada 
01.04.1977 – 30.06.2001, a fost încadrat în grupa a II a de muncă; să oblige pârâţii la plata 
cheltuielilor de judecată. 

Prin sentinţa civilă nr. 1940/16.06.2014 a Tribunalului Sălaj, pronunţată în dosar 
nr. 2488/84/2013, s-a admis cererea precizată de reclamantul K.F. în contradictoriu cu 
pârâtele Direcţia Silvică Sălaj şi Ocolul Silvic Măgura Şimleu-Silvaniei şi constat că locul 
de muncă unde şi - a desfăşurat activitatea în perioada 01.04.1977 – 01.04.2001 se 
încadrează în grupa a II  de muncă. 

Au fost obligate pârâtele să-i elibereze o adeverinţă din care să rezulte că activitatea 
desfăşurată de reclamant în perioada 01.04.1977 – 01.04.2001 s-a desfăşurat în grupa a II de 
muncă şi să completeze carnetul de muncă cu aceste menţiuni. 

Au fost obligate pârâtele şi la 500 lei cheltuieli de judecată către reclamant. 
Soluţia menţionată a avut la bază următoarele considerente:  
Reclamantul a avut calitatea de angajat al Inspectoratului Silvic Sălaj, Centrul Fructe 

de Pădure Şimleu Silvaniei în perioada 01.04.1977 – 30.06.2001, fiind încadrat ca muncitor 
calificat, tâmplar (f. 8-25). 

În această perioadă reclamantul consideră că a prestat activitate ce se încadrează în 
grupa a II a de muncă potrivit prevederilor Ordinului nr. 50/1990 republicat, anexa nr. 2, 
poziţiile 169-171. 

Acordarea grupelor de muncă a fost reglementată prin Ordinul nr.50/1990, cu 
modificările ulterioare până la intrarea în vigoare a Legii nr.19/2000  care l-a abrogat. 

Locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale cu condiţii deosebite care 
se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării sunt prevăzute în mod 
expres în acest ordin. 

Coroborând dispoziţiile pct.2 şi 3 din Ordinul nr.50/1990 se constată că încadrarea în 
grupa I sau a II a de muncă este condiţionată de  prestarea activităţii la locurile de muncă şi 
activităţile prevăzute în anexele 1 şi 2 . 

Potrivit anexei 2 din Ordinul nr.50/1990: 
168. Prepararea şi aplicarea prin turnare a boiturilor, vopselelor, emailurilor şi 

lacurilor pe bază de răşini sau solvenţi toxici în industria lemnului, fabricarea de PAL, 
P.F.L. ; PAF, placaj, panel, furnir estetic, sertare caserate, uşi celulare şi panouri furniruite 
pentru mobilier. 

169. Şlefuirea mecanică sau manuală în alb a pieselor din lemn sau placaj şi a  
peliculei de lac nitrocelulozic poliesteric şi  carbomidic la fabricarea mobilei 
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170. Fabricarea spumelor poliuretanice şi polistiren expandat în sistem continuu şi în 
forme injectarea spumelor poliuretanice cu poliester expandat precum şi executarea 
miezurilor elastice şi  covoarelor vegetale  pentru tapiţerie. 

171. Fasonarea şi secţionarea arborilor în depozitele de buşteni; încărcarea şi 
descărcarea buştenilor şi a cherestelei  în depozite a materiei prime, a materialelor auxiliare 
şi finite, precum şi sortarea-stivuirea în depozite; debitarea şi prelucrarea materialului 
lemnos (gaterişti şi circularişti precum şi ajutării lor), tocarea şi derularea mecanică a 
lemnului în furnire şi blind. 

După cum reiese din aceste prevederi legale încadrarea în grupa a II a de muncă se 
făcea pentru angajaţii din industria lemnului şi cei din depozitele de buşteni pentru anumite 
activităţi specifice. 

În speţă reclamantul a desfăşurat astfel de activităţi specifice şi a  lucrat efectiv în 
locurile de muncă  prevăzute de normele legale pentru a putea fi încadrat în grupa a II a de 
muncă. 

Din expertiza tehnică judiciară de specialitate rezultă faptul că reclamantul  a 
desfăşurat activităţile prevăzute la pct. 171 din anexa 2 la Ordinul nr. 50/1990 (f. 83) şi 
anume încărcarea şi descărcarea materialului lemnos brut şi cherestelei,   astfel că se 
justifică încadrarea activităţii acestuia în grupa a II a de muncă. 

Prin urmare instanţa a admis cererea reclamantului referitoare la constatarea faptului 
că în perioada 01.04.1977 – 30.06.2001a desfăşurat activităţi ce se încadrează în grupa a II a 
de muncă. 

De asemenea, a admis cererea reclamantului cu privire la obligarea pârâţilor să-i 
elibereze o adeverinţă din care să rezulte faptul că în perioada 01.04.1977 – 30.06.2001 a 
desfăşurat activitate în grupa a II a de muncă (art. 40 alin. 2 lit. h din Codul Muncii). 

În temeiul art. 1 coroborat cu art. 3 din Decretul nr. 92/1976 în vigoare la data de 
referinţă, instanţa a obligat pârâţii să-i completeze reclamantului carnetul de muncă cu 
menţiunea că în perioada 01.04.1977 – 30.06.2001, a fost încadrat în grupa a II a de muncă. 

În baza art. 453 Cod procedură civilă instanţa a admis şi cererea reclamantului 
privind obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 500 lei (filele  74, 
75, 79). 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta Regia Naţională a Pădurilor 
Romsilva - Direcţia Silvică Sălaj prin care solicită modificarea sentinţei apelate în sensul 
respingerii, ca nefondate, a cererii de chemare în judecată. 

În motivare, pârâta susţine că expertiza efectuată în cauză nu poate fi avută în vedere 
la soluţionarea cauzei, întrucât aceasta s-a realizat fără a stabili activităţile specifice, 
concrete, de tâmplărie desfăşurate de către reclamant şi pe baza înscrisurilor de la sediul 
fostului angajator, expertul limitându-se doar la documentele de la dosarul cauzei. 

De asemenea, în ceea ce priveşte echipamente tehnice utilizate, arată că în loc să 
prezinte în lucrarea de specialitate propriile constatări privind echipamentele existente în 
atelierul de tâmplărie, a consemnat doar modul în care „petentul a prezentat atelierul de 
tâmplărie".  

Citează prevederile pct. 168, 169, 171 şi 172 din Ordinul nr. 50/1990 şi subliniază că 
activitatea reclamantului, care a fost angajat al pârâtei ca tâmplar la Centrul de Fructe de 
Pădure Şimleu Silvaniei, nu se încadrează în prevederile arătate. 

Potrivit art.7 din Ordinul 50/1990 „încadrarea în grupele I şi II de muncă se face 
proporţional cu timpul efectiv lucrat la locurile de muncă incluse în aceste grupe, cu condiţia 
ca, pentru grupa I personalul să lucreze în aceste locuri cel puţin 50%, iar pentru grupa II, 
cel puţin 70% din programul de lucru. 

Susţinerea reclamantului că şi-a desfăşurat activitatea în condiţii deosebite în procent 
de 100% din timpul lucrat este neîntemeiată. Activităţile pe care acesta le-a desfăşurat la 
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Centrul de Fructe de Pădure Şimleu Silvaniei nu erau numai cele specifice funcţiei de 
tâmplar (confecţionare lădiţe, paleţi, prelucrat cherestea), acesta desfăşurând şi alte 
activităţi: sortare, ambalare, încărcare fructe şi ciuperci, cel puţin 5 luni pe an în perioada 
iulie - noiembrie, confecţionare bucheţele de mesteacăn. 

Prin urmare, nu se poate reţine faptul că reclamantul desfăşura activităţi specifice 
funcţiei de tâmplar în procent de 100 % din timpul lucrat, sau 70% cum prevede art.7 din 
Ordinul 50/1990, astfel că nu se încadrează în grupa II de muncă. 

In drept, invocă Legea 62/2011, Codul de procedură civilă,precum şi celelalte acte 
normative indicate în memoriul de apel. 

Reclamantul K.F. nu a depus întâmpinare însă, prin concluziile scrise(f. 18), acesta 
s-a opus admiterii apelului, arătând că în ceea ce priveşte expertiza, aceasta a fost 
comunicată pârâtei apelante, dar aceasta nu a formulat nicio obiecţiune în termenul legal.  

De asemenea, menţionează că în mod corect prima instanţă a apreciat că şi-a 
desfăşurat activitatea în grupa a II a de muncă, aspect confirmat inclusiv de copia 
„fluturaşului de salariu”, eliberat de apelantă după abrogarea Ordinului nr. 50/1990, din care 
rezultă că la data de 28.02.2003 acesta beneficia de sporuri pentru condiţii grele. 

Apreciază că, daca apelanta ar fi considerat in continuare ca munca desfăşurata de 
tâmplarii din unitate consta in mare proporţie in munci necalificate, după abrogarea 
Ordinului 50/1990 n-ar fi acordat acestei categorii de salariaţi sporul pentru condiţii grele de 
munca. 

În fine, învederează că prin memoriul de apel pârâta nu a arătat motivele de 
nelegalitate pe care se sprijină calea de atac şi  nici încadrarea în drept a cererii. 

Solicită cheltuieli de judecată, constând în onorariu avocaţial.  
Nu au fost administrate probe noi. 
Apelul este fondat, după cum urmează: 
Prin prezentul demers, aşa cum acesta a fost precizat pentru termenul din 

16.06.2014, reclamantul doreşte să se constate că activitatea pe care a desfăşurat-o în 
perioada 01.04.1977 – 01.04.2001 se încadrează în grupa a II a de muncă, potrivit pct. 169-
171 din Ordinul 50/1990.  

 Curtea găseşte nefondat acest demers, apreciind că expertiza efectuată în cauză nu 
confirmă îndeplinirea tuturor condiţiilor stabilite de Ordinul nr. 50/1990, astfel încât aceasta 
nu poate să justifice o soluţie de admitere. 

Concluziile exprimate în lucrarea de expertiză (f. 81) nu pot fi reţinute de către 
instanţa de apel, câtă vreme acestea se fundamentează pe elemente „generice”, majoritatea 
teoretice. 

Astfel, constată că expertul a analizat principiile în asigurarea sănătăţii şi securităţii 
lucrătorilor, activitatea Centrului de Fructe de Pădure Şimleul Silvaniei(f. 83), respectiv a 
reţinut că formaţia de lucru din care făcea parte reclamantul era compusă din dulgheri şi 
tâmplari, fără a indica în concret în ce constă activitatea efectivă a reclamantului. 

De asemenea, acesta a enumerat, tipurile de activităţi ce se desfăşurau la unitatea 
Ocolul Silvic Măgura Simleul Silvaniei, respectiv „ prelucrarea lemnului şi confecţionarea 
de paleţi, box paleţi, europaleţi, etc, lăzi olandeze, lăzi pentru fazani, lăzi DN 150, DN 80, 
tavă universală, etc., respectiv încărcat, descărcat material lemnos brut şi cherestea, 
efectuarea curăţeniei cu colectarea, evacuarea şi încărcarea deşeurilor(rumeguş, talaş, resturi 
lemn, etc) rezultate din operaţiile de debitare, fasonare, lustruire, etc, a lemnului necesar 
confecţionării reperelor”(f. 83), activităţi privitoare la „recoltarea, achiziţionarea, 
prelucrarea şi valorificarea, în condiţii de eficienţă economică, a produselor lemnoase şi 
nelemnoase specifice fondului forestier - fructe de pădure, ciuperci comestibile din flora 
spontană şi cultivată, plante medicinale din flora spontană şi cultivată, plante tehnice, 
aromatice, legume, fructe, carne de vânat, vânat, trofee de vânat, mangal de bocşă, 
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cherestele, împletituri din nuiele de răchită, produse semifabricate din lemn şi altele 
asemenea, produse specifice vânatului, pomi de Crăciun şi răchită, etc.”, fără a arăta în 
concret care dintre activităţile enumerate au fost prestate de către reclamant, ponderea 
acestora în raport de programul de lucru al reclamantului, respectiv procentul în care 
acesta a desfăşurat aceste activităţi, aşa cum impun dispoziţiile pct. 7 al. 1 din Ordinul nr. 
50/1990 . 

Or, în lipsa indicării activităţii prestate efectiv de către reclamant, respectiv a 
individualizării procentului, apare ca nefondată concluzia reţinută de către expert privitoare 
la încadrarea activităţii reclamantului în grupa a II a de muncă, în procent de 100%, conform 
anexei 2, poziţia 171. 

Pentru aceleaşi argumente nu se poate reţine că activitatea reclamantului se 
încadrează la pct. 168, 169 şi 172 din Ordinul nr. 50/1990. 

În ceea ce priveşte apărările formulate de către reclamant prin concluziile scrise, faţă 
de momentul depunerii lor – primul termen de judecată, şi având în vedere că la dosar acesta 
nu a depus întâmpinare, Curtea le va înlătura, reţinând în acest sens dispoziţiile art. 482 
coroborate cu art. 208 Cod de procedură civilă.  

Pentru considerentele expuse şi având în vedere caracterul accesoriu al celorlalte 
petite ale acţiunii reclamantului în raport de cel principal privitor la încadrarea în grupa a II 
a de muncă, Curtea în temeiul art. 480 al. 2 Cod de procedură civilă va admite apelul pârâtei 
şi va schimba în totalitate sentinţa atacată, în sensul că va respinge ca neîntemeiată acţiunea 
formulată de reclamantul K.F.. 

 

Recalculare pensie. Luarea în considerare a venitului realizat în Regatul Maroc 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 852 din 1 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 566 din 01.04.2014 pronunţată în dosarul nr. .../100/2013 al 

Tribunalului Maramureş, în  temeiul art. 406 Cod procedură civilă instanţa s-a luat act de 
renunţarea reclamantului la petitele 1-4, respectiv anularea deciziei de pensionare nr. 
164027/19.10.1998, recalcularea pensiei ţinând cont de perioada lucrată în Maroc 
16.09.1974-01.09.1978, emiterea unei noi decizii de pensionare pentru această perioadă 
lucrată (asupra cărora instanţa s-a pronunţat prin sentinţa civilă nr. 1736/12.11.2013 
pronunţată în dosarul nr. 2636/100/2012); s-a admis în parte acţiunea civilă formulată de 
reclamantul M.A. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Maramureş şi, în consecinţă: 
s-a anulat decizia nr. 164027/13.12.2012 emisă de Casa Judeţeană de Pensii în baza 
Hotărârii nr. 3268/12.11.2012 a Comisiei Centrale de Contestaţii şi obligă pârâta să emită o 
nouă decizie de recalculare a pensiei în care să se ia în calcul venitul realizat de reclamant în 
Regatul Maroc în perioada 09.10. 1982-22.10.21984 şi să plătească retroactiv drepturile 
băneşti rezultate dintre pensia recalculată şi cea aflată în plată; s-a respins ca prematură 
cererea reclamantului de anulare a deciziei nr. 164027/28.01.2013 de dare în debit cu suma 
de 2.790 lei. 

Instanţa a reţinut prealabil analizei pe fond a cererii reclamantului că acesta a 
renunţat la judecata petitelor 1-4 din acţiunea introductivă având în vedere  că sentinţa civilă 
nr.1736/2013 a Tribunalului Maramureş nu este definitivă. 

În acelaşi timp, tot prealabil analizei pe fond a cererii , instanţa a reţinut că deşi 
reclamantul nu a contestat Hotărârea nr.3268/12.11.2012 a Comisiei Centrale de Contestaţii 
totuşi acesta nu poate fi privat de o judecată pe fond având în vedere art.6 din CEDO. 

Referitor la fondul cauzei instanţa a reţinut următoarele: 
Reclamantul şi-a desfăşurat activitatea ca profesor de matematică în perioada 

07.10.1982-22.10.1984 în Maroc, fiind detaşat, aşa cum rezultă din adeverinţa nr. 
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131/28.01.2013, adeverinţa de la fila 11 şi Protocolul încheiat între Ministerul Educaţiei şi 
Învăţământului din România şi Ministerul Educaţiei Naţionale din Regatul Maroc, aceasta 
fiind detaşat să lucreze în Regatul Maroc potrivit Ordinului nr. 1777/17.12.1974 şi Ordinului 
nr. 1029/09.09. 1976, respectiv Anexa la ordin poziţia 104 emisă de Ministerul Educaţiei şi 
Învăţământului. 

S-a arătat că în cadrul acordului marocano-român, începând cu 09.10.1982 reclaman-
tul şi-a exercitat funcţia de profesor la Liceul „Mahomed Ben Abdellahh” disciplina 
matematică şi a semnat contractul în scopul de a lucra în  Maroc pentru o perioadă de 2 ani 
aşa cum rezultă din înscrisul de la fila 5. 

A fost reţinut că prin Anexa la Protocolul încheiat între Ministerul Educaţiei şi Învă-
ţământului din România şi Ministerul Educaţiei Naţionale din Regatul Maroc sunt stipulate 
condiţiile de muncă, menţionându-se drepturile băneşti pentru munca prestată, faptul că 
aceste drepturi băneşti sunt supuse impozitării conform reglementărilor marocane în 
vigoare, la art. 2 din Anexa la Protocolul din 1973 fiind stabilit că „salariile sunt impozabile. 
Partea marocană va transmite baremul actual în vigoare, relativ la calculul impozitelor”. 

A fost reţinută incidenţa prevederilor Decretului nr. 233/23.12.1974 art. 2 alin. 3 care 
prevăd că „… perioada lucrată în  străinătate se ia în calcul la stabilirea vechimii 
neîntreruptă în muncă, în aceeaşi unitate precum şi ca vechime în funcţie ca şi specialitate” a 
art. 3 din acelaşi decret stipulează că cetăţenii români angajaţi în străinătate sunt obligaţi să 
transfere veniturile nete realizate, iar la art. 3 alin. 2 se precizează: „venitul net asupra căruia 
se calculează sumele reprezentând obligaţia de transfer se determină prin scăderea din 
venitul brut realizat în valută pentru munca prestată a impozitului, taxelor, reţinerilor pentru 
fondul de pensii, asigurări sociale şi medicale…” şi a art. 6 din Decretul nr. 23/1974 care 
stipulează: „Calculul şi urmărirea sumelor supuse obligaţiilor de transfer se face de către 
unităţile diplomatice sau oficiile consulare ale RSR din ţările respective…”. 

În cadrul stării de fapt instanţa a reţinut că reclamantul a dovedit cu contractul 
individual de muncă, adeverinţa de la fila 5 şi cartea de muncă, că în perioada 09.10.1982-
22.10.1984 acesta a desfăşurat raporturi de muncă cu instituţiile angajatoare din Maroc în 
această perioadă fiind incidente dispoziţiile art. 8 din Legea nr. 19/2000 care statuează că 
reprezintă stagiu de cotizare şi perioadele în care persoanele au plătit contribuţii de asigurări 
sociale în sistemul public din România, precum şi în alte ţări, în condiţiile stabilite prin 
acordurile sau convenţiile internaţionale la care România este parte. 

S-a arătat că detaşarea reclamantului s-a făcut în baza Ordinului nr. 1777/17.12. 1974 
şi a Ordinului nr. 1029/09.09.1976 emise de Ministerul Educaţiei şi Învăţământului şi 
Regatul Maroc şi a Protocolului încheiat între Ministerul Educaţiei şi acest regat şi 
Decretului nr. 215/1984 prin care s-a ratificat o convenţie cu Guvernul Maroc şi care la art. 
5 stabileşte că, dacă un  cetăţean al unei părţi contractante angajat pe teritoriul acestei părţi 
contractante este detaşat de către cel ce angajează pentru a efectua o muncă în  contul 
acestui angajator pe teritoriul celeilalte părţi contractante, el va continua, până la expirarea 
celei de-a treizeci şi şasea lună care urmează detaşării sale, să fie supus legislaţiei primei 
părţi ca şi cum el ar fi angajat pe teritoriul amintitei părţi, ca apoi la art. 15 din acelaşi act 
normativ să se precizeze că această convenţie se va aplica, de asemenea, situaţiilor apărute 
înainte de intrarea sa în vigoare. 

A fost reţinut de instanţă că contribuţia CAS nu se plăteşte de angajat ci se reţine 
conform regimului fiscal din ţara respectivă precum şi faptul că prin Decretul nr. 215/1984 
Statul Român a consfinţit dreptul persoanelor detaşate în Regatul Maroc de a beneficia de 
asigurări sociale la nivelul sumelor reţinute cu titlu de asigurări sociale pe teritoriul statului 
unde au fost realizate veniturile şi cuantumul acestora. 

În aprecierea instanţei Casa Judeţeană de Pensii Maramureş a nesocotit convenţia 
încheiată între România  şi Regatul Maroc. 
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A fost reţinut că, Casa Judeţeană de Pensii Maramureş invocă dispoziţiile Hotărârii 
nr. 3268/12.11.2012 a Comisiei Centrale de Contestaţii ce a constituit temei legal al emiterii 
deciziilor nr. 164027/13.12. 2012 şi nr. 164027/28.01.2013 prin care s-a constituit în sarcina 
reclamantului un debit de 2.791 lei. 

Cu privire la cererea reclamantului de anulare a deciziei nr. 164027/ 28.01.2013 de 
dare în  debit a sumei de 2.791 lei instanţa reţine că această cerere este prematură pentru 
următoarele considerente: 

Prin sentinţa civilă nr. 1736/12.11.2013 a Tribunalului Maramureş i s-a recunoscut 
reclamantului perioada 16.09.1974-01.09.1978 lucrată în  Maroc şi a fost anulată decizia de 
pensionare nr. 164027/01.08.2011 însă sentinţa nu a rămas irevocabilă. Prin hotărârea luată 
în prezentul dosar se recunoaşte reclamantului perioada lucrată în  Maroc 09.10.1982-
22.10.1984, se anulează decizia de pensionare nr. 164027/13.12.2012 emisă în baza 
Hotărârii nr. 3268/12.11.2012 a Comisiei Centrale de Contestaţii ca urmare a dispunerii 
revizuirii pensiei pentru această perioadă, însă nici această sentinţa nu este irevocabilă. 

Instanţa a considerat că dacă ambele hotărâri vor rămâne irevocabile, menţinându-se 
dispoziţiile de recunoaştere a perioadei lucrate de reclamant în Maroc, reclamantul va putea 
solicita ulterior anularea deciziei de dare în debit nr. 164027 din 28.01. 2013, decizie ce a 
fost emisă ca urmare a recalculării pensiei reclamantului în baza Hotărârii emise de Comisia 
Centrală de Contestaţii nr. 3268/12.11.2012. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta Casa Judeţeană de Pensii 
Maramureş solicitând admiterea apelului, schimbarea în parte sentinţa pronunţată, în sensul 
respingerii acţiunii reclamantului şi în ceea ce priveşte anularea deciziei de pensie nr.164027 
din 13.12.2012, de obligare a instituţiei Ia emiterea unei noi decizii de recalculare a pensiei 
reclamantului cu luarea în considerare a veninurilor realizate în Maroc în perioada 
09.10.1982 -22.10.1984 şi la plata drepturilor rezultate dintre pensia recalculată şi cea aflată 
în plată.  

 În motivele de apel s-a solicitat că raportat la dispoziţiile art476 - 482 cod procedură 
civilă,  să fie modificată în parte hotărârea atacată, în sensul respingerii acţiunii 
reclamantului şi în ceea ce priveşte anularea deciziei de pensie nr.164027/13.12.2012, de 
obligare a instituţiei la emiterea unei noi decizii de recalculare a pensiei reclamantului cu 
luarea în considerare a veniturilor realizate în Maroc în perioada 09.10.1982 - 22.10.1984 şi 
la plata drepturilor rezultate dintre pensia recalculată şi cea aflată în plată. 

  Motivând apelul a arătat că decizia de pensie nr. 164027 din 13.12.2012,  a 
fost emisă în baza Hotărârii nr. 3268 din 12.11.2012 emisă de Comisia Centrală de 
Contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, hotărârea  nu a fost contestată, iar 
raportat la prevederile art.151 alin.(3) din Legea nr.263/2010, această hotărâre a rămas 
definitivă. 

  În acelaşi timp a arătat că aşa cum rezultă din documentele existente la dosar, 
reclamantul este pensionar pentru limită de vârstă din anul 1998, pensia fiindu-i stabilită 
prin decizia nr. 164027 din 19.10.1998, în conformitate cu prevederile Legii nr.3/1977. în 
anul 2005 reclamantul beneficiind de recalcularea pensiei în baza O.U.G. nr.4/2005, iar în 
anul 2007 de recalcularea pensiei în baza O.U.G. nr. 19/2007; de asemenea, s-a mai arătat că 
pensia reclamantului a mai fost recalculată şi prin adăugarea unor perioade lucrate după 
pensionare. S-a stabilit că în anul 2011 reclamantul a solicitat recalcularea pensiei prin 
valorificarea stagiului de cotizare realizat în Maroc în perioada 16.09.1974 - 01.09.1978 şi a 
veniturilor realizate în perioada respectivă, cerere ce a fost respinsă prin decizia de 
respingere a cererii de recalculare nr. 164027 din 01.08.2011. Contestaţia reclamantului 
împotriva acestei decizii a fost respinsă de Comisia Centrală de Contestaţii prin hotărârea 
nr.3268 din 12.11.2012. S-a arătat  că reclamantul a formulat contestaţie împotriva deciziei 
de respingere a cererii de recalculare nr. 164027 din 01.08.2011 (dar nu şi împotriva 
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hotărârii Comisiei Centrale de; Contestaţii), contestaţia fiind soluţionată (admisă) irevocabil 
(dosar nr.2636/100/20,12 al Tribunalului Maramureş). 

  S-a invocat faptul că în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul 
privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul 
Casei Naţionale de Pensii Publice, comisia a dispus Casei Judeţene de Pensii Maramureş 
revizuirea deciziilor de pensie emise în cazul reclamantului sub mai multe aspecte, inclusiv 
sub aspectul nevalorificării perioadei 08.10.1982 - 22.10.1984 în care reclamantul a fost 
detaşat în Maroc, întrucât în această perioadă a fost considerat în concediu fără plată. Casa 
Judeţeană de Pensii Maramureş respectând dispozitivul hotărârii nr.3268/12.11.2012  a emis 
deciziile nr.164027 din 13.12.2012, contestate în prezentul dosar. 

  S-a arătat că din actele existente la dosar, reclamantul a avut două perioade 
de activitate în care a lucrat în Maroc, respectiv perioada 16.09.1974 - 01.09.1978 si 
perioada 08.10.1982 -22.10.1984. Referitor la prima perioadă, respectiv perioada 
16.09.1974 - 01.09.1978, solicitarea reclamantului de valorificare a acestei perioade a fost 
admisă în dosarul nr. 2636/100/2012 al Tribunalului Maramureş. 

  Cu privire la perioada 08.10.1982 - 22.10.1984 s-a făcut precizarea că aceasta 
a fost valorificată iniţial de casa (ca perioadă ce constituie stagiu de cotizare), întrucât a fost 
înscrisă în carnetul, de muncă, dar veniturile luate în considerare au fost cele avute în ţară 
anterior detaşării însă ulterior având în vedere dispozitivului hotărârii Comisiei Centrale de 
Contestaţii, s-a revenit. 

  Cu privire la netemeinicia cererii reclamantului s-a arătat că în conformitate 
cu prevederile art. 16 lit.a din Legea nr.263/2010, vechimea în muncă recunoscută pentru 
stabilirea pensiilor până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în sistemul 
public de pensii. Raportat la perioada 08.10.1982 - 22.10.1984 prin prisma dispoziţiilor 
legale în vigoare în perioada respectivă, pârâta a apreciat că aceasta perioadă nu a constituit 
vechime în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 01.04.2001 sens în 
care a invocat prevederile art.3 alin.d). art.9. art.48 alin.T4) si art.21 alin.(2) din Legea 
nr.3/1977, precum şi prevederile Decretului nr.233/1974. 

  Au fost invocate prevederile art.2 alin.2 din Decretul nr.233/1974, conform 
cărora cetăţenii români angajaţi în străinătate erau consideraţi în concediu fără plată la 
unităţile de la care aceştia proveneau iar din dispoziţiile alin.(3) al aceluiaşi articol nu 
rezultă că perioada lucrată în străinătate constituie vechime în muncă luată în considerare la 
stabilirea pensiei. În aprecierea pârâtei se impune să se facă distincţie între noţiunea de 
„vechime în muncă" şi cea de „vechime neîntreruptă în muncă", aşa cum reiese din art.9 
alin.l din Legea nr.3/1977, potrivit căruia vechimea în muncă ce se ia în considerare la 
stabilirea pensiilor este timpul cât o persoană a fost încadrată pe baza unui contract de 
muncă iar vechimea neîntreruptă în muncă este cea reglementată de art. 10 din Legea nr. 
1/1970 această ultimă vechime prezinta importanţă sub aspectul unor drepturi (altele decât 
pensiile) care se acordau în funcţie de vechimea neîntreruptă în muncă (de exemplu sporul 
de vechime, numărul de zile de concediu de odihnă etc). A fost invocat şi faptul că art.9 
alin.(2) din Legea nr.3/1977 prevedea că absenţele nemotivate şi concediile fără plată se 
scad din vechimea în muncă. 

  S-a arătat în motivarea solicitării şi Decretul nr.233/1974, în forma în vigoare 
în perioada în care reclamantul a lucrat în Maroc, nu cuprindeau dispoziţii referitoare la 
plata contribuţiei de asigurări sociale şi nici la plata contribuţiei pentru pensia suplimentară 
în ţară; din conţinutul art.3 alin.(3) din Decretul nr.233/1974, rezultând că veniturile 
realizate în străinătate erau supuse, inclusiv sub aspectul impozitării şi a contribuţiilor pentru 
fondul de pensii, legislaţiei ţării în care se desfăşura activitatea. A fost evidenţiat şi faptul că 
din prevederile art.3 din Decretul nr.233/1974 rezultă că sumele transferate în ţară (pentru 
întreţinerea familiilor şi acoperirii altor obligaţii) se calculau din venitul net, veniturile brute 
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obţinute fiind supuse legislaţiei din ţara respectivă. întrucât persoanele respective, pe 
perioada cât lucrau în străinătate, nu mai aveau raporturi de muncă cu unităţile la care au 
fost angajate anterior (fiind considerate în concediu fără plată), plata contribuţiei de 
asigurări sociale nu reprezenta o obligaţie în sensul art.2 şi 3 din Decretul nr.233/1974. 

  În ceea ce priveşte obligarea Casei Judeţene de Pensii Maramureş la luarea în 
considerare a veniturilor realizate de reclamant în Regatul Maroc în perioada 08.10.1982 - 
22.10.1984, consideră că au fost aplicate în mod greşit prevederile art.165 din Legea 
nr.263/2010 raportat la dispoziţiile art. 21 alin.(2) din Legea nr.3/1977, din hotărârea 
instanţei de fond nerezultând nici veniturile în lei care urmează a fi luate în considerare sau 
documentul din care să fie valorificate veniturile respective. 

  În susţinerea acestei critici au fost invocate dispoziţiile art.165 alin.(l) din 
Legea nr.263/2010, care prevăd că la determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele 
anterioare datei de 01.04.2001, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în funcţie de 
nfodul de înregistrare al acestora în carnetul de muncă iar la art.165 alin.(2) din aceeaşi lege 
se prevede că la determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin.(l) se au 
în vedere şi sporurile cu caracter permanent care după data de 1 aprilie 1992 au făcut parte 
din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt înregistrate în 
carnetul de muncă sau dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi conform legislaţiei în 
vigoare. 

  În sprijinul criticilor au fost invocate şi dispoziţiile art.21 alin.(2) din Legea 
nr.3/1977), la care face trimitere art.165 din Legea nr.263/2010,  care prevăd că în cazul 
persoanelor îndreptăţite la pensie, care au fost încadrate în muncă şi la organizaţii 
internaţionale, societăţi mixte sau la alte organizaţii din străinătate, primind retribuţii în 
valută, la stabilirea bazei de calcul a pensiei se iau în considerare retribuţiile tarifare de 
încadrare la nivelul funcţiilor similare din ţara, valabile în perioadele corespunzătoare dacă 
s-au plătit contribuţiile legale către asigurările sociale de stat. 

  S-a mai arătat că, prin documentele depuse, reclamantul nu a făcut dovada 
(printr-o adeverinţă emisă în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare) veniturilor, în 
lei, realizate în perioada 08.10.1982 - 22.10.1984. 

 Examinând hotărârea atacată cu luarea în considerare a criticilor din apel şi a 
dispoziţiilor art.476-478 din NCPC, , Curtea reţine că apelul este nefundat pentru 
considerentele ce succed. 

 Prin motivele de apel se critică hotărârea pentru faptul că nu s-a avut în vedere că 
Hotărârea nr.3268/12.11.2012 a Comisiei Centrale de Contestaţii în baza căreia s-a emis 
decizia de pensie nr.164027 din 13.12.2012 a rămas definitivă şi pentru faptul că s-a făcut o 
aplicare greşită a dispoziţiilor legale incidente respectiv Decizia nr.233/74, art.165 din 
Legea nr.263/2010 raportat la art.21 alin.2 din Legea nr.3/1977. 

 Criticile sunt neîntemeiate. 
 În privinţa primei critici, se constată că prin Hotărârea nr.3268/12.11.2012 a fost 

soluţionată contestaţia împotriva altei decizii de pensionare decât cea din prezenta cauză, 
respectiv este vorba de Decizia nr.164027/01.08.2011, în timp ce în prezenta cauză este în 
discuţie Decizia nr.164027/13.12.2012. 

 Faptul că prin această hotărâre s-a dispus Casei Judeţene de Pensii Maramureş 
revizuirea deciziei nr.164027/29.01.2007 precum şi a deciziilor ulterioare, nu constituie un 
motiv  suficient pentru atacarea ei întrucât aceste dispoziţii din hotărâre nu sunt  consecinţa 
controlului la care reclamantul a investit Comisia ci consecinţa unei reglementări secundare 
prin care se extinde controlul efectuat de comisie, nelimitând-o la motivele din contestaţie. 

 Sub auspiciile unei asemenea reglementări  Comisia nu s-a limitat numai la decizia 
atacată ci a  dat dispoziţii casei teritoriale, în privinţa altor decizii. 
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 Trecând peste legalitatea unei  asemenea abordări, care nu face obiectul prezentului 
dosar, se impune a fi reţinut că  reclamantul, nu putea declanşa controlul de legalitate pe 
calea contestaţiei în faţa instanţei, asupra acestor aspecte el putând investi instanţa pe calea 
contestaţiei arătate numai cu privire la modul de soluţionare a deciziei de  pensionare 
atacate. Acesta fiind controlul reglementat de dispoziţiile art.106 din Legea nr.263/2010. 

 Faţă de cele arătate, critica analizată este neîntemeiată. 
 În privinţa celeilalte critici se reţine că nici aceasta nu este întemeiată, pentru 

următoarele considerente: 
 Prin decizia nr.164027/13.12.2012, emisă în baza Hotărârii nr.3268/12.11.2012 a 

Comisiei Centrale de Contestaţii s-a recalculat pensia reclamantului prin nevalorificarea 
perioadei 08.10.1982 – 22.10.1984 în care reclamantul a fost detaşat în Maroc, întrucât în 
această perioadă a fost considerat în concediu fără plată, nefiind virate contribuţiile de 
asigurări sociale şi nu constituie vechime în muncă. 

  Curtea apreciază că au fost nesocotite dispoziţiile Convenţiei dintre 
Republica Socialistă România şi Regatul Maroc, convenţie prin care a fost reglementat 
regimul prestaţiilor de asigurări sociale generate de persoanele care realizau venituri pe 
teritoriul unuia din cele două state contractante, unde potrivit art. 5 alin. 1 se prevede că, în 
cazul detaşării unei persoane angajate pe teritoriul celuilalt stat contractant, această persoană 
va continua să fie spusă legislaţiei aplicabile în statul al cărui cetăţean este ca şi cum ar fi 
încă angajat pe teritoriul acestui stat, iar potrivit art. 8, perioadele de asigurare şi perioadele 
asimilate efectuate sub legislaţia uneia dintre cele două părţi contractante şi cele realizate 
sub legislaţia celeilalte părţi contractante pot fi totalizate, dacă este necesar, cu condiţia ca 
aceste stagii să nu se suprapună. 

 De asemenea, art. 15 al convenţiei precizate stipulează că dispoziţiile conţinute de 
acest act se aplică şi situaţiilor apărute înainte de intrarea în vigoare. 

 Prin Decretul nr. 215/1984 Statul Român a consfinţit dreptul persoanelor detaşate în 
Regatul Maroc de a beneficia de asigurări sociale – pensie – la nivelul sumelor reţinute cu 
titlu de prestări de asigurări sociale pe teritoriul statului unde au fost realizate veniturile şi 
cuantumul acestora, sub acest aspect decizia atacată este nelegală. 

 Probele depuse de reclamant demonstrează că în perioada 08.10.1982 – 22.10.1984 a 
desfăşurat raporturi de muncă cu instituţii angajatoare din Regatul Maroc, în condiţiile 
atestate prin înscrisurile ataşate la dosar, ce conduc la concluzia că salariul acordat era 
impozabil, reţinându-se contribuii la asigurări sociale din România şi alte ţări în condiţiile 
prevăzute prin acorduri sau convenţii internaţionale la care România este parte, context în 
care, deşi considerată în concediu fără plată, contestatoarei i-a fost recunoscută perioada în 
discuţie ca reprezentând doar vechime în muncă. 

 Or, potrivit art. 19 alin. 2 din Legea nr. 263/2010: 
 „(1) Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asiguraţii datorează 

şi/sau plătesc contribuţii de asigurări sociale în sistemul public de pensii din România, 
precum şi în alte ţări, în condiţiile stabilite prin acordurile sau convenţiile internaţionale la 
care România este parte. 

     (2) La stabilirea drepturilor de asigurări sociale se iau în considerare stagiile 
de cotizare realizate în sistemul public de pensii din România, precum şi perioadele de 
asigurare realizate sau recunoscute ca atare în alte ţări, în condiţiile reglementate prin 
instrumente juridice cu caracter internaţional la care România este parte şi/sau regulamente 
comunitare. 

     (3) În sistemul public de pensii, obligaţiile şi prestaţiile de asigurări sociale se 
achită în monedă naţională. 

 509 



    (4) În cazul drepturilor salariale sau veniturilor asigurate, stabilite în moneda 
altor ţări pe teritoriul României, contribuţiile se plătesc în lei la cursul de schimb valutar 
comunicat de Banca Naţională a României din data stabilită pentru plata acestor drepturi.” 

 În considerarea probelor produse şi a normelor evocate, ce fac dovada îndeplinirii 
condiţiilor impuse de textul invocat, respectiv impozitarea salariului şi reţinerea 
contribuţiilor către stat, inclusiv CAS etc., Statul Marocan fiind obligat să transmită 
României baremul actual în vigoare privind calculul impozitelor şi în lipsa demonstrării 
faptului neachitării contribuţiilor în discuţie (în care sens nu există nici o probă), singura 
concluzie ce se poate desprinde este aceea că demersul reclamantului se impune a fi 
soluţionat favorabil, acesta neputând fi lipsită de beneficiul implicat de plata unor astfel de 
contribuţii, în raport de veniturile obţinute de contestator în Regatul Maroc. 

 Împrejurarea că  veniturile reclamantului realizate în Regatul Maroc ar fi exprimate 
în dirhami nu ar prezenta o probă deoarece pot fi convertite în dolari şi mai departe în lei, în 
funcţie de  momentul plăţii, conform informaţiilor statistice din BNR. 

 Se are în vedere şi faptul că prin sentinţa civilă nr.1736/2012 pronunţată în dosarul 
nr.2636/100/2012 de Tribunalul Maramureş, rămasă irevocabilă prin Decizia civilă 
nr.641/R/2014 a Curţii de Apel Cluj, a fost dispusă emiterea  unei noi decizii în favoarea 
reclamantului, cu luare în calcul a venitului realizat de acesta în Regatul Maroc în perioada 
16.09.1974-01.09.1978 cu obligarea la plata retroactivă a drepturilor băneşti rezultate din 
pensia recalculată şi cea aflată în plată, susţinerile în drept ale părţilor şi reţinerile primelor 
instanţe fiind aceleaşi ca în prezentul dosar. 

 Nu există  motive rezonabile şi legale pentru care în prezenta cauză să se facă o altă 
aplicare a dispoziţiilor legale incidente şi pentru acre să fie înlăturate susţinerile din apel. 

 Având în vedere aceste considerente, se reţine că instanţa de fond a aplicat corect 
dispoziţiile legale incidente în cauză, motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod 
procedură civilă nefiind întemeiat.  

 Nu au fost  solicitate cheltuieli de judecată în apel. 
 
 

Pensionare anticipată. Persoană care a locuit cel puţin 30 de ani într-o zonă 
afectată de poluare permanentă. Aplicarea diminuării vârstei standard de pensionare 

pentru lunile de anticipare ce depăşesc 24 de luni  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 988 din 27 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 377 din 04.03.2014 pronunţată de Tribunalul Maramureş în 

dosar nr. ../100/2013 s-a respins contestaţia formulată de contestatorul D.I., în contradictoriu 
cu intimata Casa Judeţeană de Pensii Maramureş,ca nefondată. 

 Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că reclamantul D.I., născut la data de 24 
februarie 1953, i-a solicitat pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Maramureş prin cererea 
înregistrată sub nr. 173566 din 03.06.2013 înscrierea la pensie anticipată parţială.  

S-a reţinut că prin decizia atacată, raportat la vârsta standard de pensionare de 65 de 
ani pentru bărbaţi prevăzută de art. 53 al. 1 din Legea 263/2010,  în situaţia reclamantului 
numărul lunilor de anticipare este 57, cuantumul pensiei anticipate parţiale fiindu-i stabilit 
prin diminuarea cu 57 X 0,75% = 42,75%  a cuantumului pensiei pentru limită de vârstă ce i 
s-ar fi cuvenit, până la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de 
vârstă. 

A fost avut în vedere că reclamantul a contestat decizia la data de 16.07.2013 prin 
cererea nr. 20118 susţinând că are dreptul la reducerea vârstei de pensionare cu doi ani, de la 
65 de ani la 63 de ani, pentru că a locuit în Baia Mare peste 30 de ani şi, în aceste condiţii, 
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diminuarea trebuia raportată la vârsta de 63 de ani, astfel că, penalizarea ar trebui să fie de 
33 de luni, nu de 57 de luni cum a calculat pârâta.  

În reţinerea stării de fapt s-a arătat că prin adresa nr. 20118 din 26.07.2013 pârâta 
Casa Judeţeană de Pensii Maramureş i-a comunicat reclamantului că la data solicitării 
pensiei anticipate parţiale nu îndeplinea condiţiile cerute de art. 65 al. 5 din Legea 263/2010.  

În analiza litigiului, instanţa a avut în vedere că potrivit art. 65 al. 1 din Legea 
263/2010, pensia anticipată parţială se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei 
standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi 
celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani, iar conform art. 65 al.4 
cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de 
vârstă care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare lună de 
anticipare, până la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă. 

De asemenea, a fost avut în vedere că potrivit art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 
„persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă 
datorită extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, 
cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv, Baia Mare, Copşa Mică şi Zlatna, pe o 
rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei standard de 
pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4)”, iar norma interpretativă, 
respectiv art. 54 alin. (1) din Normele de aplicare a Legii nr. 263/2010, aprobate prin H.G. 
nr. 257/2011, menţionează: „persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 65 alin. 
(5) din lege pot solicita pensia anticipată parţială, fără penalizare, cu cel mult 2 ani 
înaintea vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6 la 
lege.” 

În aprecierea instanţei, legiuitorul nu a înţeles să stabilească o altă vârstă „standard” 
de pensionare pentru persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de 
poluarea remanentă, respectiv redusă cu 2 ani faţă de vârsta standard de pensionare 
menţionată la art. 53 al. 1 din Legea 263/2010, ci le-a recunoscut acestora beneficiul de a se 
pensiona anticipat (nu pentru limită de vârstă) cu cel mult 2 ani înaintea vârstei standard de 
pensionare, fără penalizare.  

Raportat la aceste dispoziţii legale, instanţa a reţinut că în situaţia reclamantului 
potrivit susţinerilor acestuia, aplicarea art. 65 al. 5 din Legea 263/2010 ar fi presupus ca 
acesta să solicite pensie anticipată la 63 de ani şi să beneficieze de o asemenea pensie, fără 
diminuarea prevăzută de art. 65 alin. (4) din Legea nr. 263/2010, până la vârsta de 65 de ani 
când pensia anticipată se transforma  în pensie pentru limită de vârstă. 

În aprecierea instanţei, având în vedere că reclamantul a solicitat pensie anticipată 
parţială la vârsta de 60 de ani şi 3 luni, respectiv cu 57 de luni înainte de împlinirea vârstei 
standard de pensionare definită în art. 3 lit. v din Legea 263/2010 ca fiind vârsta stabilită de 
lege, pentru bărbaţi şi femei, la care aceştia pot obţine pensie pentru limită de vârstă, în 
condiţiile legii, precum şi vârsta din care se operează reducerile prevăzute de lege, în mod 
corect corect prima instanţă a considerat că pârâta Casa Judeţeană de Pensii Maramureş i-a 
aplicat diminuarea de 42,75% raportat la vârsta de 65 de ani, decizia nr. nr. 249296 din 
02.07.2013, cât şi adresa nr. 20118 din 26.07.2013 fiind temeinice şi legale.  

În ce priveşte petitul reclamantului de recalculare a pensiei, instanţa a reţinut că 
Legea 263/2010 prevede în mod expres situaţiile în care se poate recalcula pensia anticipată 
parţială, respectiv în condiţiile art. 107 alin. (3), prin adăugarea veniturilor şi/sau stagiilor de 
cotizare, nevalorificate la stabilirea acesteia şi în condiţiile art. 67 alin. (1), la transformarea 
în pensie pentru limită de vârstă, situaţii care nu se regăsesc în speţă,  căci art. 65 alin. (5) 
din lege nu constituie temei legal pentru recalcularea pensiei anticipate parţiale prin 
reducerea diminuării.  
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Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul D.I. solicitând admiterea 
acestuia şi modificarea în tot a sentinţei atacate în sensul admiterii acţiunii introductive 
aşa cum a fost formulată. 

În motivele de apel, reclamantul arată că a solicitat Casei Judeţene de Pensii 
Maramureş, recalcularea pensiei sale cuvenită perioadei efectiv lucrate şi a vârstei la care a 
solicitat pensionarea având în vedere prevederile art.65 alin.5 al Legii nr.263/2010, care 
conferă posibiltiatea pensionării anticipate, fără penalizare, cu cel mult 2 ani înaintea 
împlinirii vârstei standard de pensionare, adică 63 de ani în loc de 65 de ani. 

În susţinerea apelului, reclamantul a arătat că, instanţa nu a ţinut cont de spiritul 
legii, respectiv de intenţia legiuitorului de a compensa, în vreun fel persoanele care au trăit o 
perioadă îndelungată în zone cu poluare accentuată, aşa cum este cazul municipiului Baia 
Mare şi de asemenea a arătat că instanţa a  interpretat în mod rigid şi excesiv de formalist 
textul legal, într-un sens care nu produce efecte juridice în cazul său. 

În acest sens a arătat că, în cazul persoanelor care se circumscriu textului legal, cum 
este şi cazul său – aspect necontestat în faţa instanţei – legiuitorul a înţeles să reducă practic, 
vârsta standard de pensionare cu 2 ani, de la 65 la 63 de ani. În acest sens, fiind clare 
prevederile art.54 alin.1, 2 ale HG 257/2011, privind normele de aplicare a Legii 
nr.263/2010, care se referă la pensionarea anticipată, fără penalizare, cu cel mult 2 ani 
înaintea vârstei standard de pensionare, astfel că printr-o interpretare per a contrario, se 
înţelege că, dacă se solicită pensionarea anticipată cu mai mult de 2 ani înaintea vârstei 
standard, atunci se va aplica penalizarea standard pe fiecare lună de anticipare, contrar 
interpretărilor date de pârâtă şi instanţă. 

În aprecierea reclamantului, interpretarea textului aplicabil ar fi de preferat 
interpretarea textului legal menţionat în sensul în care aceesta ar conferi o facilitate 
persoanei care corespunde ipotezei prevăzute, decât îns ensul în care ar înlătura orice 
facilitate în favoarea apelantului. 

Prin întâmpinarea depusă la dosar,  intimata Casa Judeţeană de Pensii, 
Maramureş, solicită respingerea apelului ca nefondat şi păstrarea în tot a sentinţei 
atacate. 

Prin întâmpinare s-a arătat că motivele de apel sunt nefondate. 
În susţinerea afirmaţiei, a fost reţinută incidenţa prevederilor art.65 alin.(l) din Legea 

nr.263/2010 potrivit cărora pensia anticipată parţială se cuvine, cu cel mult 5; ani înaintea 
împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de 
cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu încă la 8 ani, precum 
şi a dispoziţiilor art.65 alin.(4) din legea nr.263/2010, conform cu care cuantumul pensiei 
anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă care s-ar fi 
cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, până la 
îndeplinirea condiţiilor pentru limită de vârstă. Raportat la aceste dispoziţii legale s-a 
precizat că în cazul reclamantului, vârsta standard de pensionare este 65 de ani (art.53 alin.l 
din Legea hr.263/2010 raportat la anexa nr.5 la lege), acesta la data solicitării pensiei 
reclamantul avea vârsta de 60 de ani şi 3 luni, astfel că numărul de luni de anticipare era 57 
de luni, iar prin aplicarea art. 65 alin.(4) procentul de diminuare este de 42,75% (57 luni x 
0,75% = 42,75%). 

În privinţa solicitării reclamantului a se avea în vedere disp.art. 65 alin.(5) din Legea 
nr.263/2010 care conferă posibilitatea pensionării anticipate parţiale fără penalizare pentru 
anumite categorii de persoane, respectiv „Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în 
zonele afectate de poluarea remanentă datorită extracţiei şi prelucrării minereurilor 
neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangqn, fluor, clor, 
respectiv Baia Mare, Copşa Mică şi Zlatna, pe o rază de 8 km în ju,rul acestor localităţi, 
beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută 
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la alin. (4) ", pârâta a apreciat că eclamantului nu-i sunt aplicabile aceste dispoziţii legale, 
întrucât ele reglementează o categorie de pensie destinată care este tot o pensie anticipată 
parţială, care se poate acorda cu doi ani înaintea vârstei standard de pensionare reclamantul 
solicitând  pensie anticipată parţială cu aproape cinci ani (57 de luni) înainte de vârsta 
standard de pensionare.  

Pârâta a mai susţinut în apărare că textul art.65 al.5 din Legea 263/2010 nu conţine 
dispoziţii referitoare la reducerea procentului de penalizare a pensiei, categorie de pensie 
reglementată fiind o categorie de pensie anticipată parţială, exclusiv fără penalizare. 

Cu referire la aceleaşi dispoziţii legale, pârâta a mai arătat că acestea sunt clare şi 
lipsite de echivoc, sens în care a precizat că aceste dispoziţii se aplică doar persoanelor care 
solicită pensionarea anticipată cu cel mult doi ani înaintea împlinirii vârstei standard de 
pensionare, fapt ce  rezultă şi din prevederile art. 54 alin.(l) din normele de aplicare a 
prevederilor Legii nr.263/2010, aprobate prin H.G. nr.257/2011 care prevăd că: „Persoanele 
care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.65 alin.(5) din lege pot solicita pensia anticipată 
parţială, fără penalizare, cu cel mult doi ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare 
prevăzute în anexa nr.5... la lege'". Prin urmare, a arătat pârâta, persoanele care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de acest text de lege, pot beneficia de pensie anticipată parţială, fără 
penalizare, cu cel mult doi ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, iar la 
data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia 
anticipată parţială se transformă în pensie pentru limită de vârstă (art.67 alin.l din Legea 
nr.263/2010). 

S-a susţinut că, din aceste prevederi legale rezultă cu evidenţă că reducerea vârstei 
standard de pensionare cu doi ani, reglementată de art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 se 
referă doar la pensionarea anticipată parţială fără penalizare şi nu la pensia pentru limită de 
vârstă;  s-a apreciat că dacă aceste dispoziţii s-ar interpreta în sensul celor susţinute de 
reclamant, dispoziţiile referitoare la reducerea vârstei standard de pensionare ar trebui să se 
regăsească la capitulul IV secţiunea I din lege - pensia pentru limită de vârstă. 

În aprecierea pârâtei, este important de subliniat faptul că, din dispoziţiile art.65 
alin.(4), rezultă că diminuarea se aplică până la "îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea 
pensiei pentru limită de vârstă"; astfel că, raportat la acest moment (îndeplinirea condiţiilor 
pentru limită de vârstă - în cazul reclamantului 65 de ani) se calculează şi numărul lunilor de 
penalizare. Dacă penalizarea s-ar aplica doar pentru 33 de luni, aşa cum susţine reclamantul, 
ar exista o diferenţă între numărul de luni de penalizare şi numărul de luni rămas până la 
împlinirea vârstei standard de pensionare, ceea ce contravene dispoziţiilor art.65 alin.(4) din 
Legea nr.263/2010. 

Examinând hotărârea atacată cu luarea în considerare a criticilor din apel, a 
apărărilor din întâmpinare şi a dispoziţiilor art.476-478 din N.C.P.C., Curtea apreciază că 
apelul este fondat, în sensul celor ce se vor preciza în continuare. 

Critica adusă hotărârii conţine, în esenţă, interpretarea şi aplicarea greşită, de către 
prima instanţă, a dispoz.art.65 alin.5 din Legea 263/2010. 

În opinia reclamantului, prima instanţă nu a făcut o interpretare în spiritul legii a 
dispoziţiilor legale menţionate. 

Critica este întemeiată. 
Potrivit art. 65 alin. 5 din Legea nr. 263/2010, „persoanele care au locuit cel puţin 30 

de ani în zonele afectate de poluarea remanentă datorită extracţiei şi prelucrării minereurilor 
neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf,  cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, 
respectiv Baia Mare, Copşa Mică  şi Zlatna, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, 
beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută 
la alin. 4”. 
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 Contrar celor reţinute de instanţa de fond, Curtea apreciază că dispoziţiile art. 65 
alin. 5 din Legea 263/2010 sunt incidente în cazul pensiei reclamantului, întrucât acestea 
sunt prevăzute în cadrul Secţiunii a 3-a, Capitolul 4 din Legea 263/2010, secţiune care 
reglementează pensia anticipată parţial. Or, dacă s-ar accepta că art. 65 alin. 5 este aplicabil 
numai în situaţia în care se solicită reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, situaţie 
în care nu se mai aplică penalizarea prevăzută de art. 65 alin. 4 din Legea 263/2010, 
înseamnă că o astfel de pensie ar fi, de fapt întotdeauna o pensie anticipată, al cărei cuantum 
se stabileşte conform pensiei pentru limită de vârstă conform art. 62 alin. 4 din Legea 
263/2010. Însă, legea pensiilor stabileşte că o astfel de pensie este anticipată parţial, de 
esenţa căreia este determinarea cuantumului prin diminuarea cu 0,75 % pe lună de anticipare 
din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă care s-ar fi cuvenit asiguratului. 

 În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 54 alin. 1 din HG 257/2011 (prin care s-au 
aprobat normele de aplicare ale Legii 263/2010), conform cărora „Persoanele care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 65 alin. (5) din lege pot solicita pensia anticipată 
parţială, fără penalizare, cu cel mult 2 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare 
prevăzute în anexa nr. 5 sau, după caz, în anexa nr. 6 la lege”.  

Interpretând per a contrario aceste dispoziţii, se reţine că dacă se solicită pensionarea 
anticipată cu mai mult de doi ani înaintea vârstei standard de pensionare, la determinarea 
cuantumului pensiei anticipate parţiale se va aplica diminuarea pentru lunile de anticipare 
care depăşesc cele 24 de luni prevăzute de art. 65 alin. 5 din Legea 263/2010. 

O interpretare în sensul solicitat de către pârâtă, ar ignora, pe de o parte, 
dispoz.art.48 alin.2 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, potrivit cărora 
alineatul, ca subdiviziune a articolului, reglementează o ipoteză juridică specifică 
ansamblului articolului, care aşa cum s-a arătat se referă la pensia anticipată parţial, iar pe de 
altă parte, voinţa legiuitorului care a urmărit crearea unui beneficiu pentru toţi cei aflaţi în 
ipoteza normei regăsită în articolul arătat. 

Altfel spus, aplicarea alin.5 trebuie făcută în contextul întregului articol, recunoscând 
beneficiul acordat de legiuitor pe perioada celor 2 ani, respectiv fără penalizare între vârsta 
de 63 de ani şi 65 ani şi respectând celelalte dispoziţii ale articolului pentru ceilalţi 3 ani, 
până la împlinirea vârstei standard de pensionare, adică cu penalizare. 

Consideraţiile făcute în cadrul întâmpinării de către pârâtă privind influenţa pe care 
locul aşezării disp.art.65 alin.4 ar avea-o în cadrul reglementării de ansamblu, precum şi 
celelalte consideraţii, nu pot fi reţinute, întrucât ele ignoră voinţa legiuitorului, aşa cum 
aceasta a fost mai sus prezentată. 

Din perspectiva celor arătate, se constată că şi prima instanţă a făcut o interpretare şi 
aplicare greşită a dispoziţiilor legale susmenţionate. 

Pentru motivele arătate, urmează ca în baza art.480 alin.2 din N.C.P.C., să admită 
apelul şi să schimbe în tot hotărârea atacată în sensul admiterii acţiunii reclamantului cu 
consecinţa anulării deciziei de pensie atacată şi dispunerii la recalcularea pensiei anticipate 
prin luarea în considerare a unui nr.de 33 de luni de anticipare şi obligare la plata 
diferentelor rezultate retroactiv, de la 03.2006 şi până la  emiterea unei noi decizii. 

Nu au fost solicitate cheltuieli de judecată în apel. 
 

Reclaculare pensie. Spor de acord global şi de toxicitate. Luare în considerare 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1034 din 30 octombrie 2014  
Prin cererea  de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 

20 ianuarie 2014 reclamantul P.V. a solicitat în contradictoriu cu Casa Naţională de Pensii 
Publice şi Casa Judeţeană de Pensii Cluj anularea deciziei de pensie nr. 273266/23.05.2013 
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emisă de Casa judeţeană de pensii Cluj ca netemeinică şi nelegală, obligarea pârâtelor să 
emită o nouă decizie de pensie anticipată parţială cu luarea în considerare a sporului de 
acord global, toxicitate şi „ alte venituri” menţionate în adeverinţa nr. 513/09.11.2010 
eliberată de SC S. SA CLUJ NAPOCA pe perioada 16.09.1976 – 01.04.2001, cu acordarea 
drepturilor de pensie recalculate, începând cu data de 01.03.2013. 

Prin sentinţa civilă nr. 4339/13.06.2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosar nr. 
.../117/2014, s-a admis acţiunea civilă formulată  de reclamantul P.V. împotriva pârâtelor 
CASA JUDETEANA DE PENSII CLUJ si CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE si 
în consecinţă: 

A fost anulată Decizia de pensionare nr. 273266/23.05.2013 emisa de pârâta Casa 
Judeţeana de Pensii Cluj.                                                                        

A fost obligată pârâta Casa Judeţeana de Pensii Cluj să emită o nouă decizie de 
pensionare pentru reclamant cu luarea în considerare la stabilirea  punctajului mediu anual şi 
a cuantumului pensiei  a sporului in acord global, a sporului de toxicitate si alte venituri 
menţionate in adeverinţa nr.513/09.11.2010 si anexa la aceasta, emisa de SC. S. SA Cluj, 
începând cu data de 01.03.2013. 

 A fost obligată parata Casa Judeţeana de Pensii Cluj sa achite reclamantului suma de 
500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Soluţia menţionată a avut la bază următoarele considerente: 
Prin decizia nr. 273266 emisă de Casa Teritorială de Pensii Cluj a fost admisă 

cererea reclamantului privind acordarea pensiei anticipate parţiale. Pensia reclamantului a 
fost recalculată prin decizia cu acelaşi număr din data de 23.05.2013 ca urmare a cererii 
depusă la data de  13 februarie 2013 la  Casa Judeţeană de Pensii Cluj, fără a se lua în calcul 
sporurile  de acord global, toxicitate şi alte venituri menţionate în adeverinţa nr. 
513/09.11.2010 emisă de SC S. SA CLUJ.  

In speţa, procedura de recalculare a pensiei cuvenite reclamantului, raportat la data 
înregistrării cererii de recalculare, este reglementata de Legea nr. 263/2010, întrucât cererea 
de recalculare a fost formulata ulterior intrării in vigoare a acestei legi. 

Astfel, potrivit art. 107  alin 3 si 4 din Legea nr. 263/2010  pensia poate fi recalculata 
prin adăugarea veniturilor  si/sau a stagiilor de cotizare prevăzute de lege, nevalorificate la 
stabilirea acesteia, sumele rezultate urmând a se acorda începând cu luna următoare celei in 
care a fost înregistrata solicitarea. 

La art. 2 lit. c din Legea nr. 263/2010 a fost reiterate principiul contributivităţii 
instituit prin Legea nr. 19/2000, potrivit căruia drepturile de asigurări sociale se cuvin pe 
temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite, astfel încât doar veniturile care au 
constituit baza de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale se impune a fi avute in vedere la 
calcularea pensiilor, împrejurare ce echivalează cu realizarea scopului avut in vedere de 
legiuitor. 

In conformitate cu  dispoziţiile art. 165  alin 1 din Legea nr. 263/2010, la 
determinarea punctajelor lunare pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 se 
utilizează salariile brute sau nete in baza înregistrărilor in carnetele de munca iar la alin 2 se 
stipulează ca se au in vedere si sporurile  cu caracter permanent înregistrate in carnetele de 
munca  sau dovedite prin adeverinţe eliberate de unităţi. 

Veniturile constând in “acord global”, si “toxicitate”, menţionate in Adeverinţa 
nr.513/09.11.2010 eliberata de SC S. SA ROMÂNIA  au avut un caracter permanent in 
perioada arătata, fiind incluse, alături de celelalte sporuri, in salariul brut, constituind baza 
de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, achitându-se lunar atât cotele CAS cat si 
contribuţia la fondul pentru pensia suplimentara. Totodată, conform adresei nr. 
181/15.05.2014 emisă de SC S., veniturile incluse în adeverinţă la rubrica “ alte venituri” 
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reprezintă “ diferenţă acord global” acordată conform Legii nr. 57/1974, având regimul 
juridic al veniturilor constând în “ acord global”. 

Potrivit Deciziei nr. 19/17.10.2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţată în 
cadrul recursului în interesul legii, „Formele de retribuire obţinute în acord global, prevăzute 
de art. 12 alin. 1 lit. a) din Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974, 
vor fi luate în considerare la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public, dacă au 
fost incluse în salariul brut şi, pentru acestea, s-a plătit contribuţia de asigurări sociale la 
sistemul public de pensii.” 

Sporul pentru toxicitate a fost acordat reclamantului lunar în perioada decembrie 
1995 – iunie 2000, astfel încât nu se poate susţine că acest spor nu a avut caracter 
permanent, nefiind aplicabile dispoziţiile cuprinse în anexa nr. 15 la Normele de aplicare a 
Legii nr. 263/2010 conform cărora nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului  mediu 
anual întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare 
datei de 01.04.2001, … alte sporuri care nu au avut caracter permanent”). 

Prin urmare, instanţa apreciază că se impune a fi luate în considerare la stabilirea 
pensiei cuvenite reclamantului veniturile constând în sporul de acord global, toxicitate şi alte 
venituri menţionate în adeverinţa nr. 513/09.11.2010 emisă de SC S. SA Cluj-Napoca.  

În consecinţă, instanţa a admis acţiunea, potrivit dispozitivului, iar în baza art. 451 şi 
urm. C.pr.civ. a obligat parata Casa Judeţeana de Pensii Cluj sa achite reclamantului suma 
de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, onorariu avocaţial, justificate prin chitanţa de la 
fila 87 din dosar, acest cuantum fiind proporţional atât cu complexitatea cauzei cât şi cu 
munca depusă de avocat. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj, 
solicitând modificarea sentinţei în sensul respingerii acţiunii. 

Motivând recursul, pârâta învederează instanţei faptul că din 2011 se aplică Legea 
nr. 263/2011 a pensiilor, ale cărei Norme de aplicare sunt cuprinse în H.G. nr. 257/2011. 

În Anexa nr.15, pct. VI din noul act normativ în vigoare sunt excluse expres din 
calculul pensiei, nefiind luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual, întrucât nu au 
făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioarei datei de 1 aprilie 
2001: formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe baza de tarife 
sau cote procentuale; premiile anuale şi premiile acordate în cursul anului pentru realizări 
deosebite; formele de retribuire pentru "orele suplimentare" realizate peste programul 
normal de lucru; alte sporuri care nu au avut caracter permanent. 

Consideră că prin hotărârea pronunţată, prima instanţă a încălcat prevederile art. 165 
din Legea nr. 263/2010 şi art. 127 al. 1 din HG nr. 257/2011. 

În drept, invocă art. 466, 480 CPC, Legea 263 /2010 şi H.G. 257/2011. 
Prin întâmpinarea formulată în cauză, intimatul reclamant P.V. s-a opus admiterii 

apelului(f. 15). 
Nu s-a depus răspuns la întâmpinare şi nu au fost administrate probe noi. 
Apelul este nefondat. 
Reclamantul îşi întemeiază pretenţiile deduse judecăţii adeverinţa nr. 513/09.11.2010 

emisă de SC S. SA Cluj-Napoca(f. 11), care atestă că acesta a beneficiat în perioada 
septembrie 1976 – aprilie 2001 de venituri suplimentare, constând în regie, ore noapte, spor 
vechime, concediu de odihnă, spor acord, alte venituri, premii, ore suplimentare, toxicitate, 
concediu medical. 

Având în vedere că la fondul cauzei, cererea reclamantului a fost admisă în doar 
privinţa sporului de toxicitate, a acordului global şi a veniturilor de la rubrica „alte venituri” 
şi că reclamantul nu a formulat apel în cauză, Curtea consideră că analiza apelului declarat 
de pârâta CJP Cluj se circumscrie limitelor în care acţiunea a fost admisă la fond. 
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Astfel, reţine că potrivit art. 107 alin. 3 din Legea 263/2010, pensia poate fi 
recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, 
nevalorificate la stabilirea acesteia.  

Prin dispoziţiile art. 165 al. 1 şi 2 din acelaşi act normativ, legiuitorul a statuat că „la 
determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se 
utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora 
în carnetul de muncă…La determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la 
alin. (1) se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, 
au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt 
înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform 
legislaţiei în vigoare. 

Constituie sporuri cu caracter permanent( pct. 5 din Anexa nr. 15 a HG nr. 257/2010 
de aprobare a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 263/2010), în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din 
legislaţia de asigurări sociale: sporul de vechime în muncă (a se vedea pct. I); sporul pentru 
lucru în subteran, precum şi pentru lucru pe platformele marine de foraj şi extracţie; 
indemnizaţia de zbor; sporul pentru condiţii grele de muncă; sporul pentru lucrul sistematic 
peste programul normal; sporul pentru exercitarea unei funcţii suplimentare; alte sporuri cu 
caracter permanent prevăzute de legislaţia specifică fiecărui domeniu de activitate sau 
prevăzute în contractele colective şi individuale de muncă. 

Aceste sporuri se utilizează la determinarea punctajului mediu anual atât pentru 
perioadele anterioare, cât şi pentru cele ulterioare datei de 1 aprilie 1992, data intrării în 
vigoare a prevederilor Legii nr. 49/1992. 

 Mai mult, conform pct.VI din aceeaşi anexă „ nu sunt luate în calcul la stabilirea 
punctajului mediu anual întrucât nu au făcut parte din bază de calcul a pensiilor, conform 
legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001: formele de retribuire în acord sau cu bucata, în 
regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale; participarea la beneficii a 
oamenilor muncii din unităţile economice;  premiile anuale şi premiile acordate în cursul 
anului pentru realizări deosebite; recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din 
unele sectoare de activitate; diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, 
detaşare şi transfer; drepturile de autor; drepturile plătite potrivit dispoziţiilor legale, în cazul 
desfacerii contractului de muncă; al treisprezecelea salariu; formele de retribuire definite sub 
sintagma "plata cu ora", acordate cadrelor didactice şi specialiştilor din producţie sau din 
alte domenii de activitate pentru activitatea didactică de predare, seminare, lucrări practice, 
desfăşurate în afara obligaţiilor de muncă de la funcţia de bază, pentru acoperirea unor 
posturi vacante sau ai căror titulari lipseau temporar, precum şi pentru îndeplinirea unor 
activităţi didactice pentru care nu se justifică înfiinţarea unor posturi; formele de retribuire 
pentru "orele suplimentare" realizate peste programul normal de lucru; sporul acordat pentru 
personalul didactic care îndrumă practica psihopedagogică şi care asigură perfecţionarea de 
specialitate a învăţătorilor şi educatorilor;  indemnizaţiile de muncă nenormată;  
compensaţiile acordate conform decretelor nr. 46/1982 şi nr. 240/1982; alte sporuri care nu 
au avut caracter permanent. 

 În contextul legal expus, Curtea consideră că în mod corect prima instanţă a dispus 
valorificarea sporului de toxicitate, acesta făcând parte din baza de calcul a pensiei conform 
legislaţiei anterioare. 

În ceea ce priveşte veniturile realizate în acord, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
prin decizia nr. 19/17.10.2011 dată în soluţionarea unui recurs în interesul legii în dosarul 
nr. 18/2011, a stabilit că în interpretarea dispoziţiilor art. 2 lit. e), art. 78 şi art. 164 alin. (1) 
şi (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale şi ale art. 1 şi 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind 
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recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale 
de stat „formele de retribuire obţinute în acord global, prevăzute de art. 12 alin. 1 lit. a) din 
Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974, vor fi luate în considerare la 
stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public, dacă au fost incluse în salariul brut şi, 
pentru acestea, s-a plătit contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii. „ 

Reţinând că reglementarea legală din legea nr. 19/2000, privind recalcularea 
pensiilor din sistemul public pe baza veniturilor realizate în acord global,  a fost reiterată de 
o manieră identică în conţinutul Legii nr.  263/2010 şi având în vedere recursul în interesul 
legii evocat anterior, Curtea opinează că, prin analogie, concluziile reţinute de către Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie sunt aplicabile şi în cazul cererilor de recalculare a pensiei 
întemeiate pe venituri realizate în acord global, formulate sub imperiul dispoziţiilor Legii nr. 
263/2010.   

De asemenea, notează că prin adresa nr. 181/15.05.2014(f. 85 fond) eliberată de SC 
S. SA, cel din urmă a precizat că la rubrica „alte venituri” sunt cuprinse „diferenţe acord 
global”. 

Prin urmare, în mod corect prima instanţă a reţinut că solicitarea reclamantului de 
valorificare a veniturilor realizate „în acord global” şi ca „diferenţe acord global” este una 
justificată. 

Pentru considerentele expuse, în baza art. 480 al. 1 Cod de procedură civilă, Curtea 
va respinge ca nefondat apelul pârâtei. 

Ca parte căzută în pretenţii, potrivit art. 453 Cod de procedură civilă, va fi obligată 
pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj să achite reclamantului suma de 600 lei cheltuieli de 
judecată în apel, reprezentând onorariu avocaţial, potrivit chitanţei depuse la dosar(f. 25). 

 

Recalculare pensie. Adeverinţă ce atestă veniturile brute realizate în perioada 
1.01.1991-31.03.2001. Neluare în considerare 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1165 din 25 noiembrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 263 din 03.02.2014 a Tribunalului Sălaj, pronunţată în dosar 

nr. 3466/84/2013, a fost admisă acţiunea reclamantului D.V. formulata împotriva pârâtei 
Casa Judeţeană de Pensii Sălaj şi în consecinţă s-a anulat decizia de pensionare nr. 
131967/24.08.2012 emisă de pârâtă, precum şi Hotărârea nr. 5200/08.07.2013 emisă de 
Comisia Centrală de Contestaţii din Cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice şi a fost 
obligată pârâta să emită o noua decizie de pensionare cu luarea în considerare a adeverinţei 
nr. 284/23.05.2012 eliberată de S.C. C. SA Bucureşti. 

 Pentru  a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
 În data de 03.08.2012 reclamantul a solicitat recalcularea drepturilor de pensie prin 

valorificarea veniturilor brute lunare realizate în perioada cât a fost angajat al S.C. C. S.A. 
Bucureşti Sucursala Zalău din Adeverinţa nr. 284/23.05.2012, eliberată de S.C. C. S.A. 
Bucureşti Sucursala Zalău.  

 În urma analizării adeverinţei, pârâta a emis decizia nr. 131967/ 24.08.2012, prin 
care a respins cererea reclamantului întrucât, potrivit dispoziţiilor art. 165 din Legea nr. 
263/2010, pentru perioada anterioare datei de 01.04.2001, la determinarea punctajelor medii 
anuale s-au valorificat salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de 
înregistrare a acestora în carnetul de muncă şi sporurile cu caracter permanent care au făcut 
parte din baza de calcul a pensiilor conform prevederilor Legii nr. 263/2010, aprobate prin 
H.G. nr. 257/2011. 

 Pârâta Casa Judeţeană de Pensii Sălaj nu a valorificat adeverinţa nr. 284/23.05.2012 
emisă de către S.C. C. S.A. Bucureşti Sucursala Zalău, care cuprinde veniturile brute 
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realizate în perioada 01.01.1991-31.03.2001, motivând că în conformitate cu dispoziţiile art. 
165 din Legea nr. 263/2010, perioadele anterioare datei de 01.04.2001, la determinarea 
punctajelor lunare se valorifica salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul 
de înscriere a acestora în carnetul de munca, precum şi sporurile cu caracter permanent care 
au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare datei de 
01.04.2001.  

 În adeverinţa nr. 284/23.05.2012 emisă de către S.C. C. S.A. Bucureşti Sucursala 
Zalău, s-a arătat faptul că în perioada 02.08.1977-31.10.2004, reclamantul a fost angajat al 
acestei societăţi, beneficiind de veniturile evidenţiate în cuprinsul adeverinţei, venituri 
pentru care societatea a virat contribuţiile la bugetul de stat conform legilor în vigoare la 
acea dată.  

 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat prin Decizia nr. 19/2011, a admis 
recursul în interesul legii si a stabilit că formele de retribuire obţinute în acord global vor fi 
luate în considerare la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii dacă 
au fost incluse la salariul brut şi, pentru acestea s-a plătit contribuţia de asigurări sociale la 
sistemul public de pensii. Înalta Curte de Casaţie si Justiţie, prin Decizia nr. 5 din 
20.09.2010 a statuat faptul că "Sumele plătite pentru munca prestată de foştii salariaţi în 
regim de lucru prelungit, în condiţiile art. 1 si 2 din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 
1.546/1952 se au în vedere la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public”.  

 Adeverinţa refuzată a fi valorificată este un act care emană de la angajator, 
reprezentând act oficiale, pentru legalitatea şi temeinicia acestora răspunzând angajatorul. 

 Această adeverinţă îşi păstrează valabilitatea şi produce efecte juridice până la 
dovedirea înscrierii în fals. 

 Din menţiunile înscrise în adeverinţă rezultă unitatea la care a fost angajat, 
denumirea şi cuantumul sporurilor primite. Această adeverinţă are număr data eliberării, 
ştampila unităţii, precum şi semnătura celui ce angajează răspunderea angajatorului. 

 Acest act trebuia luat în calcul la stabilirea eventualelor drepturi de pensie ale 
reclamantului pentru că, în caz contrar ar fi lipsit de dreptul lui la asigurări sociale, drept 
care este garantat de stat. 

 Faţă de cele ce preced, instanţa a admis cererea reclamantului privind anularea 
deciziei de pensionare nr. 131967/24.08.2012 emisă de pârâtă, şi a fost obligată pârâta să 
emită o nouă decizie de pensionare cu luarea în considerare a veniturilor cuprinse în 
adeverinţa nr. 284/23.05.2012 eliberată de S.C. C. S.A. Bucureşti Sucursala Zalău. 

 Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâta Casa Judeţeană de Pensii Sălaj, 
solicitând în temeiul art. 480 Cod procedură civilă rejudecarea pe fond a cauzei şi anularea 
sentinţei atacate. 

 În motivare a arătat că reclamantul beneficiază de pensie pentru limită de vârstă 
începând cu data de 15.02.2010, prin decizia nr. 131967/12.04.2010, în baza Legii nr. 
19/2000, privind sistemul public de pensii, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Prin cererea nr. 8535/03.08.2012, contestatorul a solicitat recalcularea drepturilor de 
pensie prin valorificarea veniturilor brute aferente perioadei 01.01.1991-31.03.2001, din 
adeverinţa nr. 23.05.2012, eliberată de S.C. Cuprim S.A. – Sucursala Zalău. 

 În urma analizării adeverinţei s-a emis decizia nr. 131967/24.08.2012, prin care s-a 
respins cererea reclamantului întrucât potrivit dispoziţiilor art. 165 din Legea nr. 263/2010 şi 
art. 127 alin. 1 din H.G. nr. 257/2011, pentru perioada anterioară datei de 01.04.2001, la 
determinarea punctajului mediu anual s-au valorificat salariile brute sau nete, după caz, în 
conformitate cu modul de înregistrare a acestora în carnetul de muncă şi sporurile cu 
caracter permanent  care au  făcut parte din baza de calcul a  pensiilor conform prevederilor 
Legii nr. 263/2010, aprobate prin H.G. nr. 257/2011. 
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 Prin întâmpinarea înregistrată la data de 4 martie 2014, intimatul D.V. a solicitat 
respingerea  apelului formulat de pârâtă ca nefondat, cu menţinerea sentinţei atacate, ca fiind 
temeinică şi legală, arătând în esenţă că adeverinţa a cărei valorificare a solicitat-o a fost 
emisă în temeiul sentinţei civile nr. 4290/29.08.2011, pronunţată de Tribunalul Sălaj în 
dosar nr. 302/84/2011. 

 Invocând dispoziţiile art. 96 lin. 2 din Legea 19/2000, art. 16 alin. 1 din Constituţie, 
respectiv art. 70 din Legea 27/1996, intimatul a precizat că până la intrarea în vigoare a 
Legii 19/2000 atât salariatul cât şi angajatorul contribuiau la sistemul de asigurări sociale, 
astfel încât nu se poate reţine aplicarea retroactivă a principiului contributivităţii.  

 Potrivit art. 10 din Legea 3/1977, în forma sa iniţială, baza decalcul a pensiei o 
constituie retribuţia tarifară lunară, deci venitul brut realizat. Cu toate acestea, Casa 
Judeţeană de Pensii valorifică la pensie veniturile brute, dar refuză în mod nejustificat să 
facă acelaşi lucru şi în ceea ce priveşte veniturile brute realizate înainte de acea dată. 

 Intimatul a mai arătat că în cauză sunt incidente Deciziile nr. 19/2011 şi 5/2010 
pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea unui recurs în interesul legii 
şi că pornind de la principiul constituţional al egalităţii în drepturi, care se traduce prin 
reglementarea şi aplicarea unui tratament juridic similar unor subiecte de drept aflate în 
situaţii juridice similare, se impune menţinerea în totalitate a sentinţei atacate.  

 Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor de apel şi a apărărilor formulate, 
Curtea reţine următoarele: 

 Adeverinţa nr. 284/23.05.2012 eliberată de SC C. SA Bucureşti atestă veniturile 
brute realizate de intimatul D.V. în perioada 01.01.1991-31.03.2001 (fila 13 dosar fond). 
Din adeverinţă nu rezultă care sunt în concret veniturile realizate de intimat, respectiv cât 
reprezintă salariul de încadrare şi cât sporurile obţinute de aceasta în perioada de referinţă. 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 165 alin. 1 şi 2 din Legea 263/2010 la 
determinarea punctajelor anuale, pentru perioadele anterioare datei de 01.04.2001, se 
utilizează salariile brute sau nete, respectiv sporurile cu caracter permanent, care au făcut 
parte din baza de calcul a pensiei după data de 01.04.1992. 

 De asemenea, conform art. 127 din HG 257/2011 de aprobare a Normelor de aplicare 
a prevederilor Legii 263/2010 „(1) Sporurile cu caracter permanent care se pot valorifica la 
stabilirea şi/sau recalcularea drepturilor de pensie, potrivit prevederilor art. 165 alin. (2) din 
lege, sunt cele prevăzute în anexa nr. 15.  (2) Adeverinţa prin care se dovedesc aceste 
sporuri va cuprinde obligatoriu cel puţin următoarele elemente: 

    a) denumirea angajatorului; 
    b) datele de identificare a persoanei; 
    c) perioada în care s-a desfăşurat activitatea, cu indicarea datei de începere şi de 

încetare a acesteia; 
    d) funcţia, meseria sau specialitatea exercitată; 
    e) denumirea sporurilor, procentul sau suma acordată; 
    f) perioada în care a primit sporul şi temeiul în baza căruia s-a acordat”. 
Coroborând aceste dispoziţii legale, Curtea reţine că pentru a se stabili dacă un venit 

intră în baza de calcul a pensiei conform art. 165 din Legea 263/2010, adeverinţa care îl 
atestă trebuie să indice care este natura acelui venit, nefiind suficient să se menţioneze 
veniturile cumulate, aşa cum greşit a reţinut prima instanţă, întrucât în acest mod există 
posibilitatea ca un venit să fie luat în considerare de două ori sau să fie unul dintre veniturile 
exceptate de la calculul punctajului mediu anual. 

 De asemenea, faptul că adeverinţa a cărei valorificare se solicită a fost emisă în 
temeiul unei hotărâri judecătoreşti nu este de natură a determina o altă concluzie, întrucât 
dispoziţiile legale imperative, menţionate anterior, nu pot fi eludate. În litigiul purtat între 
persoana juridică care a preluat arhiva fostului angajator şi intimatul din prezenta cauză s-a 
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solicitat emiterea unei adeverinţe cu veniturile brute obţinute de intimat în perioada 
01.01.1991-31.03.2011, astfel încât, pe de o parte, instanţa nu se putea pronunţa decât în 
limitele investirii sale, iar pe de altă parte, persoana juridică care a preluat arhiva fostului 
angajator trebuia să execute hotărârea aşa cum a fost pronunţată. Aceasta nu înseamnă însă 
că o astfel de adeverinţă pe care fostul angajator, (respectiv persoana care a preluat arhiva 
fostului angajator), este obligat să o emită în temeiul art. 40 alin. 2 lit. h din Codul muncii, 
poate fi valorificată la stabilirea/recalcularea pensiei indiferent de conţinutul său, Legea 
263/2010 stabilind expres care sunt elementele pe care trebuie să le aibă o astfel de 
adeverinţă. 

 Nu se poate reţine o încălcare a principiului egalităţii având în vedere modul diferit 
în care sunt valorificate veniturile anterioare şi ulterioare datei de 01.04.2001, întrucât prin 
intrarea în vigoare a Legii 19/2000 s-a modificat în mod substanţial sistemul de pensii, 
inclusiv în ceea ce priveşte baza de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale, care pentru 
asiguraţii încadraţi cu contract individual de muncă, o constituie salariile individuale brute 
(care cuprind şi sporurile) pentru care s-a plătit contribuţia de asigurări sociale, aşa cum sunt 
evidenţiate acestea în declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor sau, după caz, în 
declaraţia rectificativă emisă în temeiul art. 6 alin. (2) din Legea 19/2000. O asemenea 
evidenţă nu exista conform reglementării anterioare (Legea 3/1977), întrucât nu era necesară 
la stabilirea pensiilor, astfel încât pentru a se putea valorifica la stabilirea/recalcularea 
pensiei veniturile obţinute anterior datei de 01.04.2001 trebuie să se respecte exigenţele 
prevăzute de noua reglementare.  

 Deciziile în interesul legii nr. 5/2010 şi 19/2011 nu sunt incidente în cauză, întrucât, 
având în vedere tocmai modul de eliberare al adeverinţei, nu se poate stabili dacă intimatul a 
obţinut sume pentru munca prestată în regim de lucru prelungit sau venit în acord, categorii 
de venituri la care se referă deciziile menţionate, pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. 

 Pentru aceste considerente, Curtea în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. 2 Cod 
procedură civilă urmează să admită apelul declarat de pârâtă şi să schimbe în tot sentinţa, în 
sensul respingerii acţiunii ca nefondată. 

 

Recalculare pensie. Perioadă în care munca a fost desfăşurată în grupa I-a de 
muncă. Luare în considerare  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1027 din 30 octombrie 2014 
Prin sentinţa civilă nr. 3375 din 17 aprilie 2014 pronunţată de Tribunalul Cluj în 

dosarul nr. 10725/117/2013 s-a respins acţiunea formulată de reclamantul O.I. împotriva 
pârâtei CASA JUDEŢEANA DE PENSII CLUJ, având ca obiect drepturi de asigurări 
sociale. 

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut, în esenţă, că prin Decizia nr. 
R/2700/28.08.2013, reclamantului i s-a respins cererea de pensionare pentru limită de vârstă. 

S-a reţinut că la data solicitării, vârsta acestuia este mai mică decât vârsta standard 
redusă conform art. 55 din Legea nr. 263/2010, perioada 31.07.1971-23.10.1974 nefiind 
considerată vechime realizată în grupa I-a de muncă. 

Aşa cum a rezultat din Adeverinţa nr. 269/07.08.2013, eliberată de fostul angajator 
SC C. SA în nominalizările făcute prin Decizia nr. 114/1990 privind acordarea grupei de 
muncă, reclamantul nu a figurat în liste, nemaifiind angajatul său. 

Având în vedere faptul că deşi la dosar s-a depus adeverinţa privind încadrarea 
reclamantului în grupa a I-a de muncă, aceasta nu a îndeplinit condiţiile prevăzute de art.126 
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din HG nr. 257/2011 instanţa, în temeiul art.153 lit. f şi g coroborat cu prevederile art.156 
din Legea nr.263/2010, a respins acţiunea reclamantului. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamantul O.I. solicitând modificarea în 
tot sentinţei atacate. 

În motivarea apelului, apelantul a arătat că conform menţiunilor din carnetul de 
muncă cap. IX nr. crt. 1-8 şi menţiunilor de la nr. crt. 2 pag.34 cap. XII (loc rezervat 
certificării rectificărilor făcute pentru eventuale date înscrise ..greşit), în perioada în care a 
fost angajat sudor de întreţinere la SC C. SA în baza procesului verbal nr.-14662/1974, act 
înscris în carnetul de muncă, a fost încadrat în grupa a-2-a de muncă, conform "anexei 2, 
poziţia 35 din ORD MMPS 59/1969. 

Datorită condiţiilor grele de muncă, a noxelor şi în special a prezenţei carburii de 
siliciu în aerul din incinta unităţii, activitatea menţionată la poziţia 35 din anexa nr.2 a ORD 
MMPS nr.59/1969, activitatea privind „fabricarea electrozilor siderurgici, de sudura, a 
electrozilor pentru arc voltaic a anozilor şi catozilor precopţi pentru electroliza 
aluminiului...", preluată identic în ORD 50/1990 la nr.crt.63, anexa" 1, ca făcând parte din 
grupa 1 de muncă:„ fabricarea electrozilor siderurgici, de sudură, a electrozilor pentru arc 
voltaic a anozilor şi catozilor precopţi pentru electroliza aluminiului...", pe lângă operaţiile 
prevăzute la anexa 1 pct.10 „fabricarea electrocorindonului, alimentarea cuptoarelor cu 
materii prime şi topirea acestora în cuptoare electrice cu arc." pct.81 „granularea cărbuni de 
siliciu, a electrocorindonului şi finisarea pietrelor de polizor." şi pct.85 „fabricarea 
corpurilor abrazive cu diametre peste 125 mm şi deservirea instalaţiei de fabricare a 
abrazivilor pe suport". 

Toate aceste activităţi se regăsesc în procesul de fabricaţie a produselor fabricate la 
SC C. SA, şi "toate aceste activităţi sunt menţionate şi în adeverinţa nr.269/07.08.2013. 

Pe de altă parte art.4 din D-L35/1990 prevede, că „..sporurile la salariu pentru munca 
desfăşurată în condiţii vătămătoare, grele, periculoase şi celelalte categorii de sporuri,,se 
plătesc tuturor celor îndreptăţiţi potrivit legii, fără a se condiţiona acordarea lor de 
încadrarea într-un număr limitat şi fără celelalte limitări stabilite prin decretele pentru 
desfăşurarea pe titular a planului." 

În acelaşi spirit de înlăturare a unor inechităţi în salarizarea personalului, în 
acordarea sporurilor şi încadrarea în grupe de muncă s-a emis D-L 68/1990, art.2 din acest 
act normativ prevăzând următoarele: „personalul de la locurile de muncă şi activităţile care, 
potrivit reglementarilor existente până în anul 1969 şi după aceea erau prevăzute să fie 
încadrate în grupele 1 sau 2 de muncă beneficiază de acest drept pe întreaga perioadă cât a 
lucrat la locurile de muncă şi activităţile respective. " 

Aceste măsuri care au condus la modificarea esenţială a legislaţiei muncii referitoare 
la grupele de muncă, începând cu1990 au avut în vedere noxele din întreprinderea C., 
"starea de sănătate a întregului personal, fiind de notorietate cazul portarului de la 
întreprinderea C. care s-a îmbolnăvit de silicoza, datorită prezenţei carburii de siliciu din 
atmosferă. 

Conform art.13 din ORD MMPS nr.50/1990 perioada lucrată după data de 
18.03.1969 până în prezent şi în continuare se încadrează în grupele l şi 2 de muncă în 
conformitate cu prevederile prezentului ordin ce înlocuieşte ORD nr. 59/1969, 105/1976 şi 
110/1977 a ministrului muncii şi ministrului sănătăţii care îşi încetează aplicabilitatea. 

În consecinţa, activitatea sa s-a desfăşurat după data del8.03.1969, ca ORD MMPS 
59/1969 a fost înlocuit de ORD 50/1990, iar adeverinţa nr.269/07.08.2013 atesta că a avut 
funcţia de sudor întreţinere, a fost încadrat în grupa 1 de muncă în procent de 100% pe toata 
perioada de activitate la această unitate. A menţionat că şi în condiţiile restrictive a 
ORD.59/1969 a beneficiat de grupa a-2-a de muncă conform înscrisurilor din carnetul de 
muncă. 
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Temeiul juridic al încadrării personalului unităţii SC C. SA în grupa 1 de munca îl 
reprezintă pct.10, 63, 81 şi 85 din anexă 1 la ORD 50/1990, aşa cum în ramura construcţii 
întreg personalul a fost încadrat în grupa a-2-a de munca în baza HG 1223/1990. 

Este contrară realităţii susţinerea intimatei că meseria de sudor întreţinere nu a 
implicat prin natura ei, condiţii grele de muncă, microclimat nefavorabil, noxe, etc. din 
moment ce chiar şi ORD restrictiv al MMPS nr.59/1969 îi recunoştea activitate în grupa 
superioara de muncă, deoarece munca pe care a desfăşurat-o presupunea prezenta în 
atelierele de producţie, unde se efectua coacerea electrocorindonului, finisarea materialelor 
abrazive, etc. 

Critică sentinţa fondului pentru faptul că se cantonează doar la anumite aspecte 
restrictive din normele metodologice de aplicare a Legii nr.263/2010, care duc în mod 
simplist la soluţii negative şi nu face aplicarea principiului rolului activ al instanţei, în 
analizarea şi aprecierea justa a stării de fapt, şi întinderii dreptului justiţiabilului. 

Astfel s-a citat doar art.126 alin.1 din norme cu privire la conţinutul adeverinţei ce a 
atestat o stare de lucruri anterioară datei de 01.04.2001 (model de adeverinţa din anexa 14) 
fără a se observa că la art.126 alin 4 din aceleaşi norme, legiuitorul arată că adeverinţa poate 
fi luată în considerare la recalcularea pensiilor „ chiar dacă nu sunt conforme cu modelul 
prevăzut la alin. l". 

Sunt reiterate în sentinţă şi lipsa actului administrativ emis de unitate prin care sunt 
nominalizate persoanele ce sunt încadrate în grupe superioare de muncă. 

Pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII CLUJ a formulat întâmpinare prin care a 
solicitat respingerea apelului ca nefondat şi menţinerea întru totul a sentinţei apelate. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, din perspectiva criticilor formulate în 
cererea de apel şi a apărărilor formulate prin întâmpinare, Curtea reţine următoarele: 

Conform Decretului-Lege nr. 68/1990 şi HG nr.1223/1990, locurile de muncă în care 
activitatea se încadrează în grupa I şi II de muncă urmau a fi precizate de către Ministerul 
Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Comisia Naţională pentru Protecţia 
Muncii, fapt concretizat prin Ordinul MMPS nr. 50/1990. 

 La punctul 6 din acest ordin se prevede că nominalizarea persoanelor care se 
încadrează în grupa I sau II de muncă se face de către conducerea societăţilor, cu 
consultarea organizaţiilor sindicale, ţinându-se seama de condiţiile concrete din fiecare 
unitate. 

 Rezultă aşadar că instituţia pârâtei nu a avut şi nu are nici o competenţă în a stabili 
grupa de muncă din care a făcut parte activitatea desfăşurată de un angajat potrivit normelor 
legale mai sus menţionate, astfel că nu poate să facă abstracţie de existenţa unei astfel de 
încadrări în grupa de muncă. 

Curtea reţine faptul că adeverinţa nr. 269/7.08.2013 eliberată de fostul angajator SC 
C. SA (f. 9  dosar fond) cuprinde toate menţiunile obligatorii prevăzute în modelul de 
adeverinţă din Anexa 14 la HG nr. 257/2011 pentru aprobarea  Normelor de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, fiind indicate şi 
documentele pe baza cărora s-a făcut încadrarea în grupa de muncă, respectiv state de plată. 

Motivaţia respingerii cererii de pensionare de către instituţia pârâtă constă în aceea 
că nominalizarea privind încadrarea în grupa de muncă nu se poate face conform statelor de 
plată, însă Curtea apreciază că o atare susţinere este lipsită de temei, deoarece enumerarea 
actelor prin care s-a făcut nominalizarea în vederea încadrării în grupa de muncă nu are un 
caracter limitativ, sens în care se constată că în finalul Anexei 14 la HG nr. 257/2011, s-a 
prevăzut că în cuprinsul adeverinţei „se completează actul administrativ emis de unitate, 
conform prevederilor Ordinului ministrului muncii şi ocrotirilor sociale, al ministrului 
sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 50/1990 pentru 
precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite 
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care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării (proces-verbal, decizie, 
tabel, hotărârea consiliului de administraţie şi a sindicatului privind nominalizarea 
persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă, pontajele lunare, registrul de evidenţă 
a intrărilor în subteran etc.)”. 

Curtea reţine că societatea angajatoare şi-a asumat răspunderea privind valabilitatea 
şi corectitudinea menţiunilor înscrise în adeverinţa eliberată pe numele reclamantului, iar 
aceste menţiuni se bucură de prezumţia de legalitate, până la proba contrară, care însă nu a 
fost făcută în cauză. 

 Cum toate aceste aspecte au fost dovedite cu actele depuse atât la instituţia pârâtă 
odată cu cererea de pensionare, cât şi la dosar şi cum pârâta prin refuzul recunoaşterii pentru 
reclamant a duratei vechimii în muncă corespunzătoare grupei I de muncă pentru perioada 
31.07.1971 – 23.10.1974 în procent de 100% şi-a depăşit atribuţiile, Curtea constată că se 
impunea anularea deciziei atacate prin care a fost respinsă cererea de pensionare şi obligarea 
pârâtei la emiterea unei noi decizii de pensie, în condiţiile în care se impune reanalizarea de 
către Casa Judeţeană de Pensii Cluj a întrunirii condiţiilor necesare de vârstă şi stagiu pentru 
acordarea pensiei cu luarea în calcul şi a perioadei în care activitatea reclamantului a fost 
încadrat în grupă de muncă. 

Ţinând seama de aceste considerente, Curtea apreciază ca hotărârea fondului este 
nelegală, astfel ca o va schimba, urmând ca în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. 8 
C.proc.civ. să admită apelul şi acţiunea.  

În temeiul art. 453 C.proc.civ. va obliga intimata să plătească apelantului reclamant 
cheltuielile de judecată efectuate de acesta şi justificate cu chitanţele depuse în faţa primei 
instanţe şi în apel. 

 

Decizie de pensionare. Contestare. Obligarea la luarea în considerare a 
veniturilor brute lunare la care s-au plătit contribuţiile de asigurări sociale, atestate 

prin adeverinţa ce evidenţiază doar suma globală şi nu defalchează categoriile de 
drepturi salariale. Respingere  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1047 din 4 noiembrie 2014  
 Prin sentinţa civilă nr.1232 din 05.05.2014, pronunţată de Tribunalul Sălaj în dosarul 

nr…./84/2014, a fost admisă acţiunea reclamantei R.V. formulata împotriva paratei Casa 
Judeţeană de Pensii Sălaj, şi în consecinţă a fost anulată decizia de pensionare nr. 
88680/3/19.06.2013 emisă de parata, şi obligată parata să emită o nouă decizie de 
pensionare cu luarea în considerare a veniturilor brute lunare la care s-au achitat 
contribuţiile de asigurări sociale, conform adeverinţei nr. 361/02.04.2013 eliberată de SC C. 
SĂ Bucureşti. 

A fost obligată parata la plata către reclamant a sumei de 200 lei, reprezentând 
cheltuieli de judecată.  

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin Sentinţa civilă nr. 3063/2012 a 
Tribunalului Sălaj, pronunţată în dosarul nr. .../84/2012, pârâta SA C. SA Bucuresti a fost 
obligată să-i elibereze reclamantei adeverinţă cu veniturile brute lunare la care s-au achitat 
contribuţiile de asigurări sociale la sistemul public de pensii. 

 Executând hotărârea instanţei SC C. SA Bucuresti i-a eliberat reclamantei  
adeverinţa nr. 361/02.04.2013 care cuprindea veniturile brute lunare la care s-au achitat 
contribuţiile de asigurări sociale la sistemul public de pensii. 

Pârâta a refuzat să valorifice această adeverinţă la calculul pensiei reclamantei 
motivând că nu a făcut parte din baza de calcul a pensiilor.   
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 Adeverinţa refuzată a fi luată în considerare este un act care emană de la SC C. SA 
Bucuresti ca urmare a obligaţiei stabilite prin dispozitivul sentinţei civile nr. 3063/2012 a 
Tribunalului Sălaj, cuprinzând toate elementele doveditoare ale virării contribuţiilor către 
fondul de pensii aferente veniturilor realizate de reclamantă. 

 Această adeverinţă este un act oficial, SC C. SA Bucureşti răspunde pentru 
legalitatea şi temeinicia ei şi până la înscrierea în fals îşi păstrează valabilitatea producând 
efecte juridice. 

 Din menţiunile arătate în adeverinţa depusă la dosar rezultă unitatea la care a fost 
angajată reclamanta, perioada în care a fost angajată, veniturile brute lunare la care s-a 
achitat contribuţia de asigurări sociale. Această adeverinţă are număr, data eliberării, 
ştampila unităţii, precum şi semnătura celui care angajează, SC C. SA Bucureşti. 

 Acest act trebuia luat în calcul la stabilirea drepturilor de pensie a reclamantei pentru 
că în caz contrar ar fi lipsită de dreptul ei la asigurări sociale, drept care potrivit art. 1 din 
Legea nr. 263/2010, este garantat de stat. 

 De asemenea ar fi încălcat şi principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de 
asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice, 
participante la sistemul public, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se pe temeiul 
contribuţiilor de asigurări sociale plătite (art. 2 lit. C din Legea nr. 263/2010).  

 Având în vedere aceste considerente instanţa a admis cererea reclamantei şi a obligat 
pârâta, în baza art. 453 alin. 1 Cod procedură civilă, să plătească reclamantei suma de 200 
lei, reprezentând cheltuieli de judecată.   

 Împotriva acestei hotărâri, pârâta Casa Judeţeană de Pensii Sălaj a declarat apel 
prin care a solicitat anularea sentinţei. 

 În motivarea apelului, pârâta a susţinut că pentru perioada anterioară datei de 
01.04.2001 s-au valorificat salariile brute sau nete, conform modului de înregistrare a 
acestora în carnetul de muncă şi sporurile cu caracter permanent. 

 În drept s-au invocat prevederile art.165 alin.1 din Legea nr.263/2010 şi art.127 
alin.1 din HG nr.257/2011. 

 Reclamanta R.V. a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca 
nefondat, arătând că adeverinţa supusă valorificării a fost emisă de fostul angajator în baza 
unei hotărâri judecătoreşti, precum şi că principiul egalităţii, al  mutualităţii şi al 
contributivităţii impun luarea în considerare a veniturilor brute realizate anterior datei de 
01.04.2001 sens în care se invocă şi Decizia nr.19/2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
precum şi Decizia nr.5 a aceleiaşi instanţe. 

 Examinând hotărârea în raport de motivele invocate, Curtea de Apel va admite 
recursul pentru următoarele considerente: 

 Adeverinţa nr.361/02.04.2013 emisă de S.C. C. S.A (fila 7 fond) reflectă situaţia 
veniturilor brute realizate în  perioada februarie1975 - iulie 1998, aceasta fiind noţiunea 
utilizată în cuprinsul adeverinţei, care deşi  menţionează nominal componenţa venitului brut, 
nu prezintă defalcat pe categorii  de drepturi salariale sumele plătite cu acest titlu, ci doar 
suma globală, care însumează toate drepturile salariale. 

 În atare situaţie instanţa nu poate verifica natura drepturilor salariale menţionate în 
adeverinţă, ori temeiul legal de acordare, iar adeverinţa de care se prevalează reclamantul nu 
respectă exigenţele pct. VI din Anexa nr.15 la Legea nr.263/2011, necuprinzând „denumirea 
sporurilor”, ceea ce o lipseşte de forţă probantă, deoarece denumirea de „total venit” nu 
poate fi considerat decât venitul brut incluzând salariul de bază, sporuri şi adaosuri, din care 
unele categorii sunt înscrise în carnetul de muncă, fiind valorificate la stabilirea drepturilor 
de pensie. 

 Pentru evitarea unei suprapuneri a adeverinţei cu datele din carnetul de muncă, este 
absolut obligatorie depunerea unei adeverinţe care să ateste  distinct  de salariul de bază, 
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sporurile sau veniturile neînscrise în carnetul de muncă, în speţă nefiind respectată o atare 
cerinţă legală. 

Aşadar, pentru a se stabili dacă un venit intră în baza de calcul a pensiei conform art. 
165 din Legea 263/2010, adeverinţa care îl atestă trebuie să indice care este natura acelui 
venit, nefiind suficient să se menţioneze veniturile cumulate, aşa cum greşit a reţinut prima 
instanţă, întrucât în acest mod există posibilitatea ca un venit să fie luat în considerare de 
două ori sau să fie unul dintre veniturile exceptate de la calculul punctajului mediu anual. 

 De asemenea, faptul că adeverinţa a cărei valorificare se solicită a fost emisă în 
temeiul unei hotărâri judecătoreşti nu este de natură a determina o altă concluzie, întrucât 
dispoziţiile legale imperative, menţionate anterior, nu pot fi eludate. În litigiul purtat între 
persoana juridică care a preluat arhiva fostului angajator şi intimata din prezenta cauză s-a 
solicitat emiterea unei adeverinţe cu veniturile brute obţinute de intimat, astfel încât, pe de o 
parte, instanţa nu se putea pronunţa decât în limitele investirii sale, iar pe de altă parte, 
persoana juridică care a preluat arhiva fostului angajator trebuia să execute hotărârea aşa 
cum a fost pronunţată. Aceasta nu înseamnă însă că o astfel de adeverinţă pe care fostul 
angajator, (respectiv persoana care a preluat arhiva fostului angajator), este obligat să o 
emită în temeiul art. 40 alin. 2 lit. h din Codul muncii, poate fi valorificată la 
stabilirea/recalcularea pensiei indiferent de conţinutul său, Legea 263/2010 stabilind expres 
care sunt elementele pe care trebuie să le aibă o astfel de adeverinţă. 

 Nu se poate reţine o încălcare a principiului egalităţii având în vedere modul diferit 
în care sunt valorificate veniturile anterioare şi ulterioare datei de 01.04.2001, întrucât prin 
intrarea în vigoare a Legii 19/2000 s-a modificat în mod substanţial sistemul de pensii, 
inclusiv în ceea ce priveşte baza de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale, care pentru 
asiguraţii încadraţi cu contract individual de muncă, o constituie salariile individuale brute 
(care cuprind şi sporurile) pentru care s-a plătit contribuţia de asigurări sociale, aşa cum sunt 
evidenţiate acestea în declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor sau, după caz, în 
declaraţia rectificativă emisă în temeiul art. 6 alin. (2) din Legea 19/2000. O asemenea 
evidenţă nu exista conform reglementării anterioare (Legea 3/1977), întrucât nu era necesară 
la stabilirea pensiilor, astfel încât pentru a se putea valorifica la stabilirea/recalcularea 
pensiei veniturile obţinute anterior datei de 01.04.2001 trebuie să se respecte exigenţele 
prevăzute de noua reglementare.  

 În fine, aplicarea deciziilor în interesul legii invocate de reclamantă prin întâmpinare 
în sensul recunoaşterii depline a efectelor principiului contributivităţii  este ab initio 
paralizată de lipsa menţiunii plăţii contribuţiilor sociale din adeverinţă şi de nedefalcarea 
drepturilor salariale, după cum nici principiul mutualităţii nu poate fi examinat în legătură 
cu normele Legii nr. 27/1996, abrogată la data cererii de recalculare.   

 Pentru aceste considerente, Curtea în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. 2 NCPC va 
admite apelul declarat de pârâtă şi va schimba în tot sentinţa, în sensul respingerii acţiunii ca 
nefondată. 

 
Notă. În acelaşi sens, şi decizia civilă nr. 1049 din 4 noiembrie 2014.  
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Pensie de asigurări sociale. Venituri în completare. Luare în considerare ca 
stagiu de cotizare în condiţii speciale, pentru emiterea deciziei de acordare a pensiei 

pentru limită de vârstă 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 909 din 7 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 1445 din 10.02.2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosar 

nr. .../117/2013, a  fost respinsă acţiunea formulată de reclamantul B.V.M. împotriva pârâtei 
Casa Judeţeană de Pensii Cluj, ca neîntemeiată. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
 Reclamantul solicită anularea deciziei de pensionare şi a hotărârii emisă de Comisia 

Centrală de Contestaţii ca urmare a contestării deciziei de pensionare cu luarea în calcul a 
veniturilor în completare menţionate în adeverinţa nr. 3518/01.10.2012. 

Din adeverinţa susmenţionată rezultă că în perioada august 2006 – mai 2008, pentru 
venitul de completare nu s-a achitat C.A.S. şi şomaj. 

Art.  8 (1) din Legea pensiilor prevede că: Constituie stagiu de cotizare perioadele în 
care persoanele au plătit contribuţii de asigurări sociale în sistemul public din România. 

La art. 13 (2) din H.G. nr. 246/2007 se prevede că: „Dovedirea stagiilor de cotizare 
realizate ulterior datei de 1 aprilie 2001 se face pe baza declaraţiilor privind evidenţa 
nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat 
iniţiale sau rectificative, după caz, prevăzute de Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 
19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi 
solidarităţii sociale nr. 340/2001, cu modificările şi completările ulterioare”. 

 Nefăcându-se dovada, de către reclamant, a achitării contribuţiilor de asigurări 
sociale pentru aceste venituri, în perioada 08.2006 – 05.2008, acestea nu pot fi luate în 
calcul la stabilirea drepturilor de pensie. 

 Referitor la perioadele de cotizare menţionate în acţiunea introductivă, respectiv 
valorificarea perioadelor 09.12.2003-01.01.2004, 14.03.2004-01.04.2004, 19.04.2004-
01.05.2004, 26.10.2004-01.11.2004 şi 11.11.2004-01.12.2004 la perioada de stabilire a 
stagiului de cotizare în condiţii speciale de muncă, precum şi valorificarea perioadelor 
01.11.2009-01.12.2009, 01.08.2010-01.09.2010 şi 01.05.2011-01.08.2011 acestea au fost 
soluţionate prin Hotărârea nr. 4837/27.05.2013 a Comisiei Centrale de Contestaţii din cadrul 
Casei Naţionale de Pensii Publice. 

Raportat la considerentele arătate mai sus, în baza art.  153 din Legea nr.263/2010 
instanţa a respins ca neîntemeiată acţiunea reclamantului. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamantul B.V.M., solicitând 
modificarea  sentinţei civile atacate, cu admiterea acţiunii aşa cum  a fost formulată. 

În motivare s-a arătat că în mod nejustificat, Casa Locala de Pensii Cluj nu a ţinut 
cont de vechimea în munca certificata de copia cărţii de muncă, reţinând ideea conform 
căreia perioada 01.08.2006-31.05.2008 când apelantul a beneficiat de venituri 
complementare conform prevederilor art.7 alin.3 din O.U.G. nr.8/2003 cu modificările şi 
completările O.U.G. nr. 124/2003, nu a fost luată în calcul deoarece nu apare pe stagiul de 
cotizare. 

După cum a arătat şi în cuprinsul cererii de chemare în judecată, raportat la 
prevederile OUG 8/2003, respectiv cele ale legii nr.263/2010, stagiul de cotizare trebuie 
calculat şi valorificat şi cu alte acte doveditoare. 

În acest sens, la dosarul cauzei a înţeles să anexe copie după cartea de munca pentru 
că datele acolo înscrise şi coroborate cu cele regăsite în adeverinţa nr. 3518/01.10.2012 
emisa de către Agenţia de Ocupare a Forţei de Munca Cluj, sa conducă la ideea admiterii 
acţiunii apelantului astfel cum aceasta a fost formulata. 
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Instanţa de fond nu a ţinut cont de înscrisurile probatorii depuse la dosarul cauzei şi 
coroborate cu textele legale în vigoare la data soluţionării cererii, care confirmau ca în 
perioada 08.2006- 05.2008, perioada în care a beneficiat de prevederile O.U.G. nr. 8 /2003 
se constituie stagiu de cotizare în virtutea prevederilor legale, chiar daca beneficiarii nu am 
plătit contribuţiile de asigurări sociale. 

În acest sens, raportat la Înscrisul de sub nr.3332/09.08.2005 al Direcţiei de 
Îndrumare metodologica - Casa Naţionala de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, a 
fost creat un precedent, iar perioada în care persoanele din sectorul minier care însumează 
un stagiu de cotizare de cel puţin 1.7- ani în condiţii speciale şi care beneficiază de venit de 
completare şi de plaţi compensatorii potrivit O.U.G. nr. 8/2003, constituie stagiu, de cotizare 
realizat în condiţii speciale de munca. Ori, apelantul B.V.M. îndeplineşte aceasta condiţie 
legală, întrucât, condiţiile speciale de munca pentru stagiul de cotizare pana la data de 
22.10.2013 (data emiterii buletinului de calcul privind respingerea cererii de înscriere la 
pensia pentru limita de vârsta), în privinţa apelantului însumează 18 ani 5 luni şi 1 zi, 
depăşind cerinţa legala. 
 Acordarea beneficiilor de muncă în condiţii speciale sunt justificate ca urmare a 
înscrierilor de pe cartea de munca a solicitantului, acesta figurând ca lucrător utilaje 
subteran. 

 Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor de apel şi a apărărilor formulate, 
Curtea reţine următoarele: 

 Prin Decizia nr. 3518/03.10.2012 emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii Cluj, 
apelantului i s-a respins cererea de pensionare pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de 
art. 52 din Legea 263/2010, perioada 01.08.2006-01.06.2008 în care a beneficiat de venituri 
complementare conform art. 7 alin. 3 din OUG 8/2003 nefiind luată în considerare „întrucât 
nu apare pe stagiile de cotizare” (fila 30 dosar fond). 

 Prin Hotărârea nr. 4837/27.05.2013 emisă de Comisia Centrală de Contestaţii din 
cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice s-a respins contestaţia formulată de reclamant 
împotriva deciziei de pensie menţionată anterior şi s-a dispus revizuirea deciziei, sub 
următoarele aspecte: valorificarea perioadelor 09.12.2003-01.01.2004, 14.03.2004-
01.04.2004, 19.04.2004-01.05.2004, 26.10.2004-01.11.2004 şi 11.11.2004-01.12.2004 în 
condiţii speciale de muncă, precum şi valorificarea stagiilor de cotizare şi a veniturilor 
asigurate aferente perioadelor 01.11.2009-01.12.2009, 01.08.2010-01.09.2010 şi 
01.05.2011-01.08.2011 (filele 22-27 dosar fond). 

 În Hotărârea nr. 4837/27.05.2013 se menţionează însă referitor la stagiul de cotizare 
aferent perioadei 01.08.2006-01.06.2008 că apelantul nu a depus la dosarul de pensie o 
adeverinţă eliberată de AJOFM din care să rezulte perioada şi cuantumurile lunare ale 
venitului de completare de care a beneficiat conform OUG 8/2003. 

 Curtea constată că din carnetul de muncă al apelantului (menţiuni înscrise la poziţiile 
77 şi 81 - filele 17-18 dosar fond) reiese că în perioada  01.08.2006-01.06.2008 acesta a 
beneficiat de venit de completare conform art. 7 alin. 3 din OUG 8/2003. Obţinerea 
venitului de completare de către apelant este confirmată şi prin Adeverinţa nr. 
3518/01.10.2012 emisă de Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj (fila 19 dosar 
fond), adeverinţă din care rezultă şi cuantumului venitului de completare obţinut de apelant, 
respectiv 522 lei lunar. 

 Conform art. 16 lit. c din Legea 263/2010 constituie stagiu de cotizare în sistemul 
public de pensii perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data intrării în vigoare a prezentei 
legi, în care persoanele au fost asigurate în baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 De asemenea, art. 10 din Legea 263/2010 prevede că  (1) Pentru perioadele de 
după 31 martie 2001, declaraţia nominală de asigurare prevăzută la art. 7 alin. (1) şi (2) 
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constituie documentul pe baza căruia se stabileşte stagiul de cotizare în sistemul public de 
pensii şi punctajul mediu anual pentru asiguraţii sistemului public de pensii, cu excepţia 
persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c).    (3) În situaţiile în care, pentru 
perioadele prevăzute la alin. (1) şi (2), derularea raporturilor de muncă sau de serviciu nu 
poate fi dovedită prin declaraţia nominală de asigurare, în vederea stabilirii stagiului de 
cotizare şi a punctajului anual, pot fi valorificate şi alte acte doveditoare, întocmite în 
condiţiile legii.   (4) Obligaţia prezentării actelor doveditoare prevăzute la alin. (3) revine 
persoanei în cauză. 

 Coroborând aceste dispoziţii legale, Curtea constată că dovedirea stagiului complet 
de cotizare aferent perioadei 01.04.2001-01.01.2011 se poate realiza prin declaraţia 
nominală de asigurare şi prin alte înscrisuri doveditoare. De altfel, acest aspect reiese şi din 
hotărârea comisiei de contestaţii, în care se reţine că motivul respingerii contestaţiei 
apelantului îl constituie faptul că acesta nu a depus la dosarul de pensie o adeverinţă 
eliberată de AJOFM din care să rezulte perioada şi cuantumurile lunare ale venitului de 
completare de care a beneficiat. 

  Art. 4 din OUG 8/2003 prevede că „(1) Suma acordată la momentul 
disponibilizării, precum si venitul lunar de completare, prevăzute la art. 2, sunt exceptate de 
la plata contribuţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat si către Fondul naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate. (5) Perioada acordării, potrivit prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenta, a venitului lunar de completare si a plăţilor compensatorii constituie 
stagiu de cotizare in sistemul public de pensii. (51) Perioada în care persoanele din sectorul 
minier, care dovedesc un stagiu de cotizare de cel puţin 17 ani în condiţii speciale, 13,5 ani 
in condiţii speciale in zona I de radiaţii sau 15 ani în condiţii speciale in zona II de radiaţii, 
beneficiază de venit lunar de completare şi de plaţi compensatorii, potrivit prezentei 
ordonanţe de urgenţă, constituie stagiu de cotizare realizat in condiţiile speciale de muncă, 
inclusiv în situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (4)”. 

 Drept urmare, reţinând că apelantul a dovedit cu Adeverinţa nr. 3518/01.10.2012 
emisă de Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj că în perioada 01.08.2006-
01.06.2008 a realizat venit de completare în cuantum de 522 lei lunar şi că intimata i-a 
recunoscut apelantului un stagiu de cotizare în condiţii speciale de 18 ani 2 luni şi 15 zile 
(respectiv 18 ani 5 luni şi o zi după punerea în executare a Hotărârii nr. 4837/27.05.2013 
emisă de Comisia Centrală de Contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice), 
Curtea de Apel constată că în conformitate cu dispoziţiile exprese ale art. 4 alin. 51 din OUG 
8/2003 perioada în care apelantul a beneficiat de venit de completare constituie stagiu de 
cotizare realizat în condiţii speciale. 

 De asemenea, realizând un stagiu de cotizare în condiţii speciale de peste 20 de ani 
în unităţi miniere (art. 30 slin. 1 lit. a din Legea 263/2010), apelantul beneficiază şi de 
reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani conform art. 56 alin. 2 lit. a din Legea 
263/2010, iar vârsta sa la data depunerii cererii de pensionare este de 45 de ani, respectându-
se astfel şi dispoziţiile alin. 3 din art. menţionat anterior. 

 Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor legale menţionate anterior, a art. 
149 şi 151 din Legea 263/2010, a art. 480 alin. 1 şi 3 Cod procedură civilă se va admite 
apelul declarat în cauză, se va schimba în tot sentinţa apelată şi, în consecinţă, se va admite 
acţiunea reclamantului B.V.M. în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj.   

 Se va anula în parte hotărârea nr. 4837/27.05.2013 a Comisiei Centrale de 
Contestaţii - CNPP sub aspectul respingerii contestaţiei formulate de reclamant împotriva 
deciziei nr. 3518/03.10.2012 emisă de pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj. 

 Se va anula decizia nr. 3518 din 03.10.2012 emisă de pârâtă pe care o va obliga să 
emită în favoarea reclamantului o decizie de acordare a pensiei pentru limită de vârstă cu 
luarea în considerare a perioadei 01.08.2006 - 31.05.2008 ca stagiu de cotizare în condiţii 
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speciale şi a dispoziţiilor stabilite prin Hotărârea nr. 4837/27.05.2013 cu privire la 
valorificarea stagiilor de cotizare ca urmare a cererii reclamantului din data de 22.08.2012. 

 

Recalculare pensie. Luarea în considerare a unui stagiu complet de cotizare de 
25 de ani, în loc de 35 de ani  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 902 din 6 octombrie 2014  
Prin acţiunea înregistrată la data de 16.10.2013, reclamantul S.M. a chemat în 

judecată pe pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj, solicitând recalcularea pensiei prin 
aplicarea stagiului de cotizare de 25 ani, precum şi plata diferenţelor începând cu data de 
01.08.2011 şi până la emiterea deciziei de recalculare, diferenţe actualizate cu indicele de 
inflaţie. 

 În motivare, se arată că la data de 22.04.2012 a formulat o cerere de recalculare a 
pensiei cu luarea în considerare a unui stagiu de cotizare de 25 de ani, reglementat prin art. 
68 din Legea nr. 567/2004, în condiţiile în care ulterior adoptării O.U.G. nr. 59/2011 i s-au 
revizuit drepturile de pensie prin raportare la un stagiu de cotizare de 35 de ani. 

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia tardivităţii, raportat la 
art. 21 alin. 1 din anexa la O.U.G. nr. 59/2011, conform căruia  decizia poate fi contestată în 
termen de 30 de zile de la comunicare la tribunal. 

 Pe fond, a solicitat respingerea acţiunii, arătând că art. 68 nu se referă la stagiul 
complet de cotizare, ci la 25 de ani vechime în specialitate/funcţie. Nu este un stagiu de 
cotizare fix, astfel art. 68 alin. 3 vorbeşte de « o vechime între 20 şi 25 de ani în această 
funcţie ». 

Potrivit art. 14 din H.G. nr. 290/2005 casele de pensii calculau atât pensia din 
sistemul public stabilită conform Legii nr. 19/2000 cât şi pensia de serviciu, achitându-se 
pensia cea mai avantajoasă. 

Art. 16 din H.G. nr. 290/2005 prevede că « Drepturile de pensie de serviciu se 
stabilesc şi se plătesc în conformitate cu prevederile art. 19/2000 ». 

La deschiderea iniţială a drepturilor de pensie s-a utilizat stagiul complet de cotizare 
prevăzut de Legea nr. 19/2000, pentru a determina partea din pensie care se plăteşte din 
bugetul de stat conform art. 68 alin. 6 din Legea nr. 567/2004. 

Prin sentinţa civilă nr. 3024 din 03.04.2014 pronunţate în dosarul nr. .../117/2013 al 
Tribunalului Cluj, a fost respinsă excepţia de tardivitate invocată de pârâtă şi a fost respinsă 
acţiunea formulată. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Raportat la excepţia tardivităţii invocată de pârâtă s-a avut în vedere faptul că 

reclamantul nu atacă nici o decizie de pensionare. Reclamantului i s-au revizuit drepturile de 
pensie conform O.U.G. nr. 59/2011 utilizându-se un stagiu complet de cotizare de 35 ani. 
Această decizie nu a fost contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la tribunal, 
astfel că această decizie a devenit definitivă inclusiv cu privirea la utilizarea stagiului 
complet de cotizare, în conformitate cu dispoziţiile art.21 alin. 1 din anexa la O.U.G. nr. 
59/2011. Prin urmare, acţiunea formulată ulterior având ca obiect utilizarea unui alt stagiu 
de cotizare începând cu 1.08.2011 şi plata diferenţelor cuvenite nu mai poate fi primită, 
deoarece ar însemna coexistenţa a două decizii inconciliabile din punct de vedere al 
stagiului de cotizare şi al punctajului. 

 De asemenea, dat fiind faptul că decizia de revizuire a pensiei nu a mai fost atacată, 
devenind definitivă, reclamantul nu mai poate contesta stagiul complet de cotizare, respectiv 
modalitatea de calcul a punctajului mediu anual, punctajul mediu anual calculat de pârâtă 
sub acest aspect fiind evidenţiat în cuprinsul deciziei de pensionare. 
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Sunt redate dispoziţiile art. 68 din Legea nr. 567/2004, subliniindu-se că pentru 
stabilirea pensiei de serviciu nu se utiliza un stagiu complet de cotizare, legea prevăzând 
acordarea unui procent de 80% din venitul brut realizat în ultima lună de activitate înainte de 
data pensionării dacă are o vechime în funcţie de 25 ani, respectiv majorarea cuantumul 
pensiei dacă avea o vechime în funcţie mai mare sau reducerea cuantumului pensiei în 
situaţia în care vechimea în funcţie era mai mică. 

Aşadar, prevederile legale menţionate mai sus fac referire la o vechime în funcţie şi 
nu la stagiul complet de cotizare. 

În art. 17 din HG nr. 290/2005 se prevede că emite o singură decizie de pensie casa 
teritorială de pensii, în care se înscriu distinct cuantumurile celor două categorii de pensii, 
pensia din sistemul public, respectiv pensia de serviciu, precum şi diferenţa dintre cele două 
pensii care se suportă de la bugetul de stat. Această diferenţă se evidenţiază distinct şi în fişa 
pentru evidenţa drepturilor băneşti ale pensionarului. 

Astfel, încă de la stabilirea drepturilor iniţiale de pensie, pentru pensia din sistemul 
public s-a utilizat stagiul de cotizare prevăzut de Legea pensiilor, în cazul reclamantului 
stagiul complet de cotizare fiind de 35 de ani. 

Pârâta, la emiterea deciziei de revizuire a pensiei, a utilizat stagiul complet de 
cotizare utilizat la calculul pensiei din sistemul public la data deschiderii drepturilor de 
pensie. 

Raportat la art. 153 din Legea nr.263/2010 a fost respinsă acţiunea. 
Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamantul, solicitând schimbarea în tot a 

sentinţei, cu consecinţa rejudecării şi admiterii acţiunii. 
În motivare a arătat că există contrarietate între considerentele şi dispozitivul 

hotărârii: judecătorul fondului respinge excepţia tardivităţii, reţinând că în speţă nu este 
vorba de o contestaţie a deciziei de pensionare, dar respinge acţiunea, apreciind că decizia 
iniţială de pensionare a dobândit titlu definitiv prin neatacarea în termen. 

Prima instanţă a apreciat greşit atât starea de fapt, cât şi textele normative aplicabile. 
Făcând trimitere la dispoziţiile art. 21 din Anexa la O.U.G. nr. 59/2011, judecătorul fondului 
ignoră dispoziţiile articolului 22, care face trimitere, în privinţa recalculării şi revizuirii, la 
dispoziţiile Legii nr. 263/210. 

Cererea reprezintă o solicitare întemeiată pe dispoziţiile art. 8 alin 3 din anexa la 
O.U.G. nr. 59/2011, permisă în mod expres atât de prevederile generale în materia pensiilor 
- Legea nr. 19/2000 (care vorbeşte de recalcularea pensiei la cererea pensionarului, prin 
luarea în considerare a stagiilor neluate în calcul la stabilirea pensiei), cât şi de legislaţia 
speciala - O.U.G. nr. 59/2011, care la art. 1, alin 2, 4 şi 5 face referire la revizuirea pensiei la 
cererea pensionarului. 

Invocă în sprijinul argumentaţiei sale şi prevederea art. 107 din Legea nr. 263/2010. 
În acelaşi sens s-au pronunţat şi alte instanţe judecătoreşti, citând din decizia nr. 

6473R din data 11.11.2009 a Curţii de Apel Bucureşti. 
Câtă vreme aspectul stagiului de cotizare nu a niciodată analizată de către Casa de 

Pensii Cluj, nicio decizie de pensionare a apelantului nu a putut deveni definitivă cu privire 
la o problemă neavută în vedere la emiterea acelei decizii. 

O altă soluţie ar echivala cu încălcarea liberului acces la justiţie, drept fundamental 
garantat de Constituţia României şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, ce trebui 
asigurat în mod concret şi efectiv, nu doar teoretic. 

Sentinţa este dată cu interpretarea greşită a prevederilor legale, în speţă fiind 
îndeplinite cumulativ condiţiile legale pentru a stabili incidenţa dispoziţiilor art. 68 alin 1 şi 
alin 3 din Legea nr. 567/2004 coroborate cu cele ale art. 8 alin 3 din O.U.G. nr. 59/2011, 
prin raportare la stagiul de cotizare complet de 25 ani. 
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Se face trimitere la considerentele deciziei Curţii Constituţionale nr. 60/2012, cu 
menţiunea că forţa obligatorie a acestei decizii reiese din prevederile art. 147 alin 4 din 
Constituţia României, şi la jurisprudenţa citată în cauză, sunt redate dispoziţiile art. 8 alin 3 
din Anexa (privind Metodologia de calcul privind revizuirea pensiilor prevăzute la art. 1 lit. 
c-h din Legea nr. 119/2010) la O.U.G. nr. 59/2011 şi ale art. 68 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 
567/2004, cu concluzia că stagiul de cotizare necesar pentru deschiderea drepturilor la 
pensia pentru limită de vârstă în ceea ce îl priveşte pe contestator era de 25 de ani. 

Raportând dispoziţiile art. 68 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 567/2004 la dispoziţiile art. 8 
alin. 3 din O.U.G. nr. 59/2011 şi la stagiul realizat de apelant, în mod evident, stagiul de 25 
de ani prevăzut de art. 68 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 567/2004 este mai favorabil, situaţie în 
care devin incidente dispoziţiile art. 8 alin 3 din Anexa 1 la O.U.G. nr.59/2011. 

Sunt făcute trimiteri la soluţii de speţă în cauze similare ale Curţii de Apel Cluj şi ale 
Curţii de Apel Bucureşti. 

 Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor de apel şi a apărărilor formulate, 
Curtea reţine următoarele: 

 Apelul este întemeiat şi urmează a fi admis, cu consecinţa schimbării în parte a 
sentinţei, în sensul admiterii acţiunii formulate. 

Un prim aspect criticat prin apel vizează consecinţa pe care o trage tribunalul din 
faptul neatacării de către beneficiar a deciziei revizuire a drepturilor de pensie ale 
contestatorului în temeiul O.U.G. nr. 59/2011. 

Se arată mai întâi, în legătură cu aceste reţineri ale primei instanţe, că sunt 
contradictorii, în sensul că odată ce s-a stabilit că acţiunea nu este tardivă, nu s-ar putea 
concluziona că efectele deciziei de revizuire a pensiei ar fi definitive şi imuabile. 

Curtea nu poate reţine o contrarietate sub acest aspect, fiind în mod clar distincte 
problema tardivităţii atacării unei decizii de pensionare de cea a corectitudinii acesteia. Cu 
alte cuvinte, aşa ca în speţa de faţă, este posibil să se formuleze acţiuni care, fără să 
reprezinte contestaţii formulate în termenul procedural de 30 de zile de la comunicare cu 
privire la o decizie de pensie, să cuprindă critici privitoare la corectitudinea datelor din 
această decizie de pensie. Aceste acţiuni nu vor fi tardive, întrucât nu cuprind petitul de 
anulare a deciziei de pensionare spre a cărei recalculare se tinde, fiind însă admisibile chiar 
dacă tind spre o recalculare, o modificare, o îndreptare a unei decizii de pensie definitive. 

Astfel – trecând la analizarea celui de al doilea motiv de apel, prin care se tinde la 
recunoaşterea admisibilităţii acţiunii, în raport de dezlegările tribunalului că nu ar fi 
admisibile critici sub aspectul corectitudinii calculului pensiei în afara termenului de 
contestare a deciziei – Curtea notează că dacă chestiunea admisibilităţii unei acţiuni prin 
care se tindea la corectarea unei decizii de pensie sub auspiciile Legii nr. 19/2000 se putea 
discuta în raport de conţinutul legii, nu acelaşi lucru se poate afirma în contextul Legii nr. 
263/2010. Aceasta prevede cu claritate, la art. 107, că „(1) în situaţia în care, ulterior 
stabilirii şi/sau plaţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau 
plătite şi cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială 
operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie 
de revizuire. (2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. 1 se acordă sau se 
recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data 
constatării diferenţelor”. 

Reiese cu suficientă precizie intenţia legiuitorului de a da prioritate principiului 
legalităţii în faţa celui al stabilităţii cuantumului pensiei, astfel cum a fost aceasta calculată 
iniţial - prin decizia de stabilire a dreptului de pensie, permiţând inclusiv beneficiarilor, în 
ipoteza în care constată, chiar în afara termenului de contestare a unei decizii de pensie, o 
eroare în modul de calcul a drepturilor lor, să o sesizeze autorităţii competente în materie, 
odată cu solicitarea de a se opera modificările care se impun. 
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Evident, diferenţa între situaţia de contestare a corectitudinii pensiei în cadrul 
termenului de 30 de zile de la comunicarea deciziei şi situaţia contestării acesteia ulterior 
expirării termenului este dată de termenul pentru care se pot acorda drepturile aferente 
stabilirii corecte a pensiei, anume, de la data cu care s-au pus în plată drepturile conform 
deciziei contestate în primul caz, respectiv cu cel mult trei ani înainte de data sesizării în cel 
de al doilea caz. 

De asemenea, aplicarea art. 107 din Legea nr. 263/2010 se poate face doar în raport 
de modul de calcul al pensiei, pe când contestarea deciziei de pensie poate privi inclusiv 
dreptul în sine, care prin ipoteză se poate respinge prin decizie. 

Cu aceste clarificări, Curtea notează că în ce priveşte al treilea motiv de apel, şi 
acesta este fondat, privind stagiul complet de cotizare de utilizat în cazul reclamantului, în 
stabilirea modului de aplicare a dispoziţiilor art. 8 din anexa la O.U.G. nr. 59/2011. 

Acest text de lege statuează că „(1) Punctajul mediu anual se determină prin 
împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate la stagiul 
complet de cotizare. 

    (2) Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual 
conform prezentei metodologii este cel prevăzut în anexa nr. 1. 

    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), la determinarea punctajului mediu 
anual se ia în considerare stagiul de cotizare utilizat la deschiderea drepturilor iniţiale de 
pensie, astfel cum a fost acesta reglementat în legislaţia în vigoare la data stabilirii acestora, 
în măsura în care acesta este mai favorabil beneficiarului”. 

 În anexa 1 la O.U.G. nr. 59/2011, în raport de data naşterii reclamantului, care este 
01.04.1950, stagiul complet de cotizare este de 35 de ani. 

Verificând dacă nu cumva stagiul de cotizare utilizat la deschiderea drepturilor 
iniţiale de pensie, astfel cum a fost acesta reglementat în legislaţia în vigoare la data 
stabilirii acestora, este mai favorabil beneficiarului decât cel stabilit în temeiul art. 8 alin. 2 
din anexa cuprinzând metodologia de calcul la O.U.G. nr. 59/2011, Curtea notează că prin 
„stagiul de cotizare utilizat la deschiderea drepturilor iniţiale de pensie” se înţelege acela de 
25 de ani, indicat de art. 68 alin. 1 din Legea nr. 567/2004, care stabilea: „(1) Personalul 
auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, astfel 
cum este prevăzut la art. 3 alin. (1), cu o vechime de cel puţin 25 de ani în specialitate, 
beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din 
baza de calcul reprezentată de salariul de bază brut lunar şi sporurile avute în ultima lună de 
activitate înainte de data pensionării”. 

Casa Judeţeană de Pensii Cluj, prin poziţia procesuală formulată în primă instanţă în 
raport de această chestiune, a indicat ca fiind „stagiul de cotizare utilizat la deschiderea 
drepturilor iniţiale de pensie” cel reglementat de Legea nr. 19/2000, utilizat la deschiderea 
iniţială a drepturilor de pensie pentru a determina partea de pensie care se plăteşte din 
bugetul de stat conform art. 68 alin. 6 din Legea nr. 567/2004. 

Se constată că ceea ce invocă pârâta nu reprezintă stagiul utilizat la deschiderea 
drepturilor iniţiale de pensie ale reclamantului, ci stagiul ipotetic, luat în considerare în 
cadrul unui calcul făcut pe baza unor date concrete şi a unora prezumate ca îndeplinite (e.g. 
considerarea ca îndeplinite a condiţiilor necesare deschiderii dreptului de pensie în lumina 
dispoziţiilor Legii nr. 19/2000) pentru stabilirea cuantumului pensiei pentru limită de vârstă 
din sistemul public, întrucât potrivit prevederilor art. 68 alin. 11 din Legea nr. 567/2004, 
„partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public, pensia de 
serviciu prevăzută la alin. (3) şi (10), precum şi pensia de serviciu acordată celor care nu 
îndeplinesc condiţia de limită de vârstă prevăzută de  Legea nr. 19/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, se suportă din bugetul de stat”. 
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Cu alte cuvinte, la data ieşirii la pensie a reclamantului, data de 30.07.2008, acesta 
nu îndeplinea condiţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000, neavând un stagiu complet de 
cotizare de 35 de ani, astfel încât ieşirea sa la pensie nu s-a făcut în temeiul acestei legi şi 
pentru a fi admisă cererea sa de pensionare şi a se stabili cuantumul pensiei, nu s-a utilizat 
stagiul complet de cotizare de 35 de ani, în cadrul calculului impus în temeiul legii pensiilor, 
ci doar printr-o ficţiune legală s-a acceptat că ar îndeplini condiţiile prevăzute de Legea nr. 
19/2000 şi s-a făcut un calcul prezumtiv, a cuantumului pensiei la care ar avea dreptul în 
sistemul Legii nr. 19/2000, dacă s-ar considera că îndeplineşte condiţiile de pensionare 
prevăzute de această lege. Totul, doar pentru a se stabili partea din pensia de serviciu care să 
fie suportată de la bugetul de stat. Acest calcul însă nu semnifică faptul că la ieşirea sa la 
pensie s-ar fi utilizat stagiul complet de cotizare de 35 de ani, întrucât nu acest stagiu 
complet s-a utilizat, ci acela prevăzut de legea specială. 

 Prin urmare, faţă de dispoziţiile clare ale legii, stagiul complet de cotizare utilizat în 
mod efectiv în cazul reclamantului, pentru acordarea pensiei speciale în aplicarea Legii nr. 
567/2004, este cel de 20 de ani, iar nu acela prezumat de lege ca îndeplinit în condiţiile 
dreptului comun, de 35 ani, conform Legii nr. 19/2000, şi care a fost utilizat doar într-un 
calcul pentru stabilirea părţii din pensie care să fie plătită de la bugetul de stat. 

 De altfel, nici nu s-ar putea interpreta altfel dispoziţiile art. 8 alin. 2 din anexa 
cuprinzând metodologia de calcul la O.U.G. nr. 59/2011, întrucât adoptarea interpretării 
propuse de Casa Judeţeană de Pensii Cluj ar semnifica lăsarea fără finalitate a acestor 
dispoziţii legale. Dacă s-ar aprecia că aceste dispoziţii se referă la stagiul complet de 
cotizare pentru situaţia lor (în funcţie de data naşterii) prevăzut de Legea nr. 19/2000, 
respectiv de normele la aceasta (anexa 9 din Ordinul nr. 340/2001 al Ministerului Muncii şi 
Solidarităţii sociale) la data la care foştilor beneficiari ai pensiilor speciale li s-a deschis 
dreptul la pensiile speciale, s-ar constata că practic destinatarilor legii nu li se oferă nici o 
alegere, întrucât stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu 
conform O.U.G. nr. 59/2011 (cel prevăzut în metodologia din anexa actului normativ) este 
absolut identic, în funcţie de data naşterii beneficiarilor, cu cel prevăzut în anexa 9 la 
Ordinul nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 
19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Or, ceea ce a dorit să reglementeze legiuitorul prin dispoziţiile art. 8 alin. 2 din anexa 
cuprinzând metodologia de calcul la O.U.G. nr. 59/2011 a fost un drept real, concret, la 
alegere, dintre două situaţii: cea de drept comun, şi cea mai favorabilă potrivit 
reglementărilor speciale existente anterior, în cuprinsul legilor speciale prin care erau 
reglementate pensiile speciale. Altfel spus, stagiul complet de cotizare putea fi ales de către 
foştii pensionari speciali a fi cel din legea specială, deci chiar această vechime în funcţie pe 
care legiuitorul o consideră a fi „stagiul complet de cotizare utilizat la deschiderea 
drepturilor iniţiale de pensie, cum a fost reglementat de legislaţia în vigoare la data stabilirii 
acestora”. 

Este şi echitabil să fie aşa, întrucât doar în acest mod se asigură proporţionalitatea 
măsurii de trecere de la sistemul pensiilor speciale la cel general de pensii: un pensionar 
admis la pensie în baza Legii nr. 19/2000 trebuia să lucreze un număr mai mare de ani, deci 
de-a lungul unui stagiu complet cuprins între 30 şi 35 de ani în cazul bărbaţilor (anexa 9 din 
Ordinul nr. 340/2001), astfel încât era firesc ca în cazul său, punctajul total reprezentat din 
cumularea punctajelor anuale realizate de-a lungul perioadei sale de activitate să fie împărţit 
la 30-35. În cazul unui fost pensionar admis la pensie în baza unei legi speciale, şi care prin 
ipoteză a lucrat, de regulă, un număr mai mic de ani, de pildă, în cazul personalului auxiliar 
al instanţelor, între 20 şi 25 de ani, a împărţi la 30-35 punctajul total rezultat din cumularea 
punctajelor anuale realizate de-a lungul activităţii profesionale ar determina o discriminare, 
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inducând o scădere a punctajului mediu prin chiar faptul împărţirii punctajului total la un 
împărţitor neproporţional cu numărul anilor lucraţi. 

În acelaşi sens, aşa cum arată şi apelantul, a dezlegat şi Curtea Constituţională a 
României prin decizia nr. 60/2012 referitor la constituţionalitatea dispoziţiilor privitoare la 
recalcularea pensiilor speciale prin prevederile Legii nr. 119/2010, arătând că această 
dispoziţie legală conferă posibilitatea stabilirii pensiei în raport de stagiul de cotizare utilizat 
la deschiderea drepturilor iniţiale de pensie, astfel cum a fost acesta reglementat în legislaţia 
în vigoare la data stabilirii acestora, însă numai în măsura în care acesta este mai favorabil 
beneficiarului.  

 Astfel, în considerentele deciziei menţionate anterior, instanţa de contencios 
constituţional a reţinut următoarele „pentru raţiuni ce vizează uniformitatea reglementării în 
domeniul pensiilor, art. 8 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 
pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)- h) din Legea nr. 
119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevede la alin. (2) un stagiu 
complet de cotizare pentru femei şi bărbaţi în acord cu prevederile Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, şi care, după 2015, în privinţa femeilor, gradual până în 
anul 2030, va fi la un nivel egal cu cel al bărbaţilor, respectiv de 35 de ani. Însă art. 8 alin. 
(3) din aceeaşi anexă prevede că se va lua în considerare stagiul de cotizare utilizat la 
deschiderea drepturilor iniţiale de pensie, astfel cum a fost reglementat în legislaţia în 
vigoare la data stabilirii acestora, în măsura în care acest stagiu de cotizare este mai 
favorabil beneficiarului, respectiv 25 de ani în privinţa grefierilor, astfel cum reiese din art. 
68 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în 
cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004. În consecinţă, rezultă că, de principiu, 
în privinţa grefierilor stagiul de cotizare de la alin. (3) anterior referit este mai favorabil 
datorită numărului mai mic de ani ai stagiului complet de cotizare, astfel încât în privinţa lor 
se va putea aplica acest text legal”. 

Faţă de aceste considerente, văzând intenţia clară a legiuitorului de a acorda o 
dispoziţie aparent de favoare, dar cum s-a văzut în cele ce preced, în fapt de echilibrare a 
măsurii, prin prevederile art. art. 8 din anexa la O.U.G. nr.  59/2011, pentru persoanele 
afectate de măsurile de recalculare a pensiilor, Curtea constată apelul fondat, urmând a 
schimba sentinţa în sensul admiterii acţiunii, prin raportare la modul de interpretare propus 
de apelant. 

Se vor acorda drepturile astfel recalculate cu începere de la data de 01.08.2011, 
întrucât solicitarea contestatorului în acest sens se încadrează în termenul prevăzut de art. 
107 din Legea nr. 263/2010, formulat de la data formulării cererii de recalculare a pensiei cu 
luarea în considerare a stagiului complet de cotizare de 25 de ani (fila 6 dosar fond). 

 
 

Grefier. Recalculare pensie prin utlizarea stagiului complet de cotizare de 25 
ani 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 913 din 7 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr.3380 din 17.04.2014,m pronunţată de Tribunalul Cluj în 

dosarul nr..../117/2013, a fost respinsă acţiunea formulata de reclamanta K.E.E. împotriva 
pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Cluj cu sediul in Cluj-Napoca, având ca obiect recalcularea 
drepturilor de asigurări sociale. 
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Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin Decizia nr. 242145/19.07.2011, 
emisă de pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj, s-a revizuit  pensia acordată reclamantei în 
conformitate cu OUG nr. 59/2011 stabilindu-i-se un cuantum al pensiei de 1117 lei, 
punctajul mediu anual fiind stabilit la 1,52309 puncte. 

Din această decizie rezultă că  la stabilirea drepturilor cu titlu de pensie s-a luat în 
considerare un stagiu complet de cotizare de 30 ani . 

Acelaşi stagiu de cotizare a fost reţinut si în deciziile anterioare, respectiv cea din 
31.08.2010 şi cea din 16.03.2011 . 

Pensia, ca drept fundamental, este o formă de prestaţie de asigurări sociale plătite 
lunar  în baza legii, inerentă şi indisolubil legată de calitatea de pensionar obţinută în baza 
unei decizii de pensionare cu respectarea tuturor prevederilor legale impuse de legiuitor. 
Potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 19/2000, în vigoare la data stabilirii pensiei de 
serviciu, dreptul de asigurări sociale este garantat de stat si se exercită prin sistemul public 
de pensii.  

Drepturile iniţiale la pensie ale reclamantei  au fost stabilite prin Decizia nr. 
242145/26.06.2007, când erau în vigoare prevederile Legii nr. 19/2000. 

Este adevărat că drepturile cu titlu de pensie ale reclamantei au fost stabilite în baza 
Legii nr. 567/2004 însă  stagiul complet de cotizare  este acela prevăzut de Legea nr. 
19/2000, respectiv 30 de ani. Prevederile art. 68 alin.3 din Legea nr. 567/2004 nu face 
referiri la stagiul complet de cotizare  ci la vechimea în specialitate/funcţie. 

Potrivit art. 1 din HG nr. 220/2005 privind aprobarea Normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la stabilirea pensiei de serviciu din Legea nr. 567/2004, pensia de 
serviciu se acorda  la data îndeplinirii condiţiilor de pensie  pentru limită de vârstă prevăzută 
de Legea nr. 19/2000, act normativ care stabilea  si întinderea stagiului complet de cotizare. 

Pârâta i-a stabilit corect drepturile cu titlu de pensie reclamantei, raportat la data 
deschiderii acestora, nefiind incidente prevederile art. 8 alin.3 din OUG nr. 59/2011. 

Faţă de cele ce preced instanţa, în temeiul art.153 lit. f si lit. g  coroborat cu art. 156 
din Legea nr. 263/2010, aşa cum a fost completată şi modificată, a respins acţiunea  
formulată întrucât drepturile cu titlu de pensie ale reclamantei au fost calculate în mod 
corect prin luare în considerare a unui stagiu complet de cotizare de 30 ani, conform 
prevederilor Legii nr. 19/2000. 

 Împotriva acestei hotărâri, reclamanta K.E.E. a declarat  apel prin care a solicitat 
modificarea sentinţei în sensul admiterii acţiunii. 

  În motivarea apelului, reclamanta a susţinut că nu i se aplică prevederile HG 
nr.290/2005, fiind pensionată anterior intrării în vigoare a acestui act normativ, ceea ce 
impune utilizarea stagiului de cotizare de 25 de ani, conform art.68 din Legea nr.567/2004, 
la determinarea punctajului. 

 Sunt invocate dispoziţiile art.8 alin.3 din OUG nr.59/2011, care stabilesc luarea în 
considerare a stagiului de cotizare  utilizat la  deschiderea drepturilor iniţiale de pensie în 
măsura în care este  mai favorabil beneficiarului. 

 Reclamanta se prevalează şi de dezlegările trasate prin Decizia nr.60/2012 a Curţii 
Constituţionale şi de practica judiciară în materie. 

 Pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj a depus întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea apelului ca nefondat, arătând că aplicarea stagiului de cotizare de 30 de ani  
este impusă de prevederile Legii nr.19/2000, neexistând un stagiu de cotizare de 25 de ani, 
conform art.68 din Legea nr.567/2004, care se referă la vechimea în specialitate /funcţie 
între 20 şi 25 de ani. Se invocă prevederile HG nr.290/2005 şi se contestă obligativitatea 
Deciziei nr.60/2012 prin care s-a respins o excepţie de neconstituţionalitate. 

 În fine, se susţine că reclamanta nu a  contestat conform legii Decizia 
nr.24215/06.06.2013, emisă în baza deciziei civile nr.339/R/2013 a Curţii de Apel Cluj. 
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 Reclamanta a depus răspuns la întâmpinare prin care a arătat că nu a avut motive să 
atace decizia nr.24215/06.06.2013 care respectă dispoziţiile hotărârii judecătoreşti, invocând 
că pârâta nu s-a prevalat de vreo excepţie cu privire la  decizia de pensie în faţa primei 
instanţe. 

 Examinând hotărârea în raport de motivele invocate, Curtea de Apel constată 
următoarele: 

 Apărarea pârâtei legată de necontestarea de către reclamantă a deciziei 
nr.24215/06.06.2013 în termenul legal de 30 de zile are semnificaţia unei veritabile excepţii 
a inadmisibilităţii acţiunii pentru neurmarea procedurii prealabile, care, însă contrar art.193 
alin.2 NCPC, nu a fost invocată în faţa primei instanţe de pârâtă prin întâmpinare, ceea ce 
atrage decăderea sa din posibilitatea de a o invoca. 

 De altfel, reclamanta nu avea nici un interes în a contesta decizia menţionată sub 
aspectul  stagiului de cotizare utilizat  la determinarea punctajului, deoarece acest element al 
modului de calcul al pensiei nu a constituit  obiectul controlului judiciar, limitat la stabilirea 
veniturilor ce intră în baza de calcul a pensiei. 

 În atare situaţie, Curtea de Apel va înlătura apărarea pârâtei, pronunţându-se 
conform principiului devoluţiunii (art.477 NCPC) în limitele argumentelor invocate de 
reclamantă prin apel şi de pârâtă prin întâmpinare. 

 Asupra fondului, Curtea reţine că art. 8 din Anexa  (privind Metodologia de calcul 
privind revizuirea pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c-h din Legea 119/2010) la OUG 59/2011 
prevede că: 

 „(1) Punctajul mediu anual se determină prin împărţirea numărului de puncte 
rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate la stagiul complet de cotizare. 

     (2) Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu 
anual conform prezentei metodologii este cel prevăzut în anexa nr. 1. 

     (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), la determinarea punctajului 
mediu anual se ia în considerare stagiul de cotizare utilizat la deschiderea drepturilor iniţiale 
de pensie, astfel cum a fost acesta reglementat în legislaţia în vigoare la data stabilirii 
acestora, în măsura în care acesta este mai favorabil beneficiarului”. 

 Conform considerentelor reţinute de Curtea Constituţională cu privire la acest aspect 
în Decizia nr. 60/2012: 

 „pentru raţiuni ce vizează uniformitatea reglementării în domeniul pensiilor, art. 8 
din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c) – h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea 
unor măsuri în domeniul pensiilor prevede la alin. (2) un stagiu complet de cotizare pentru 
femei şi bărbaţi în acord cu prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 
2010, şi care, după 2015, în privinţa femeilor, gradual până în anul 2030, va fi la un nivel 
egal cu cel al bărbaţilor, respectiv de 35 de ani. Însă art. 8 alin. (3) din aceeaşi anexă 
prevede că se va lua în considerare stagiul de cotizare utilizat la deschiderea drepturilor 
iniţiale de pensie, astfel cum a fost reglementat în legislaţia în vigoare la data stabilirii 
acestora, în măsura în care acest stagiu de cotizare este mai favorabil beneficiarului, 
respectiv 25 de ani în privinţa grefierilor, astfel cum reiese din art. 68 din Legea nr. 
567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi 
al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului 
Naţional de Expertize Criminalistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 1.197 din 14 decembrie 2004. În consecinţă, rezultă că, de principiu, în privinţa 
grefierilor stagiul de cotizare de la alin. (3) anterior referit este mai favorabil datorită 
numărului mai mic de ani ai stagiului complet de cotizare, astfel încât în privinţa lor se va 
putea aplica acest text legal.” 
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 Această dezlegare a instanţei de contencios constituţional este înzestrată, contrar 
apărărilor pârâtei, cu caracter obligatoriu, în raport de dispoziţiile art. 147 alin. (4) din 
Constituţia României, republicată, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale 
(Decizia nr. 1 din 4 ianuarie 1995 a Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 66 din 11 aprilie 1995), conform cărora atât dispozitivul, cât şi 
considerentele deciziilor Curţii Constituţionale sunt general obligatorii şi se impun cu 
aceeaşi forţă tuturor subiectelor de drept deopotrivă, în cazul deciziilor prin care se constată 
neconstituţionalitatea unor norme, dar şi în ipoteza celor prin care se resping obiecţii sau 
excepţii de neconstituţionalitate. 

     O lege care este contrară Constituţiei nu poate subzista în ordinea juridică 
internă. Potrivit doctrinei, autoritatea absolută a lucrului judecat în această materie înseamnă 
că decizia organului de control al constituţionalităţii produce efecte asupra legii înseşi, 
întrucât trăsătura specifică a controlului de constituţionalitate este aceea că reprezintă un 
control obiectiv, contenciosul constituţional fiind un contencios al normelor. 

 Prin urmare, stagiul de cotizare utilizat la deschiderea drepturilor de pensie ale 
recurentei îl reprezintă vechimea în specialitate care era necesară pentru acordarea pensiei 
de serviciu personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor conform art. 68 alin. 1 
din Legea  nr.567/2004, respectiv 25 de ani. 

Reclamantei nu i s-a deschis dreptul la pensie în temeiul Legii nr. 19/2000, astfel 
încât în mod greşit Tribunalul s-a raportat la dispoziţiile acestei legi pentru a determina dacă 
dispoziţiile art. 8 alin. 3 din Anexa la OUG nr. 59/2011 sunt aplicabile în cauză, sintagma 
„legislaţia în vigoare la data stabilirii acestora”, referindu-se la actele normative care 
reglementau pensiile speciale, în cazul pensiilor personalului auxiliar de specialitate din 
cadrul instanţelor Legea nr. 567/2004. În plus, prevederea legală menţionată anterior se 
referă la stagiul de cotizare utilizat la deschiderea drepturilor de pensie şi nu la cel care 
putea fi utilizat conform legii care reglementa sistemul public de pensii la data deschiderii 
dreptului la pensie al recurentei, respectiv Legea nr. 19/2000. În consecinţă, pentru aplicarea 
dispoziţiilor art. 8 alin. 3 din Anexa la OUG nr. 59/2011 nu era necesar ca recurenta să 
îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000 pentru acordarea pensiei 
pentru limită de vârstă (vârstă standard de pensionare şi stagiu minim de cotizare). 

Pentru aceste considerente, în baza a art. 480 alin. 2 NCPC, Curtea va admite apelul 
declarat de reclamantă în sensul celor ce urmează, cu precizarea că recalcularea pensie se va 
realiza, după cum reclamanta a solicitat,  începând cu luna următoare înregistrării cererii la 
pârâtă (28.03.2013, fila 13 fond), conform art. 107 alin. 5 din Legea nr. 263/2010,  aşadar 
din  data de 01.04.2013. 

 

Persoană pensionată anticipat parţial. Prestarea în paralel de activităţi 
extraprofesionale, din care a realizat venituri brute superioare a cel puţin de 4 ori 
salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 935 din 9 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 972 din 7 aprilie 2014 pronunţată de Tribunalul Sălaj în 

dosarul nr. …/84/2013 s-a admis cererea formulată de reclamantul J.I. în contradictoriu cu 
pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII SĂLAJ şi s-a dispus anularea Deciziei de 
recuperare a sumelor nr.166/23.08.2013. 

S-a respins capătul de cerere privind suspendarea executării. 
Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut, în esenţă, nu au fost încălcate 

prevederile art. 114 din Legea nr. 263, reclamantul nerealizând venituri din activităţi 
comerciale, acesta înregistrând pierderi, astfel cum se poate observa şi din adresa nr. 
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1278/19.03.2014 emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj, astfel încât în 
mod nelegal s-a procedat la suspendarea pensiei acestuia şi la emiterea de către pârâtă a 
deciziei nr. 166/23.08.2013. În consecinţă, având în vedere cele arătate, instanţa a admis 
această cerere a reclamantului privind anularea deciziei nr. 166 din 23.08.2013 privind 
recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale emisă de 
pârâtă. 

Având în vedere că reclamantul nu a arătat temeiul de drept în baza căruia a solicitat 
suspendarea executării silite pentru ca instanţa să poată analiza dacă sunt îndeplinite 
condiţiile pentru care s-a solicitat aceasta, instanţa a respins această cerere a reclamantului 
cu privire la suspendarea executării silite. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII 
SĂLAJ solicitând anularea sentinţei atacate. 

În motivarea apelului, apelanta a arătat că, în fapt, prin Decizia nr. 
130874/30.11.2009. s-a admis cererea de înscriere la pensie anticipată parţială începând cu 
data de 01.12.2009. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 263/2010 privind Sistemul unitar 
de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, casele teritoriale de pensii au 
obligaţia de a efectua suprapuneri de bază de date cu Administraţiile finanţelor publice. În 
urma suprapunerii bazelor de date, s-a constatat faptul că reclamantul, în perioada 
01.01.2011 — 20.07.2011, a încasat necuvenit drepturi de pensie în sumă de 4186 lei. 

Prin adresa nr. 130874/22.04.2013, petentul a fost somat să se prezinte la sediul 
Casei Judeţene de Pensii Sălaj, în vederea clarificării situaţiei, moment în care a prezentat 
Adeverinţa nr. 3130120214723/09.05.2013, privind veniturile realizare pe anul 2011, din 
care rezultă că a realizat venituri ce depăşesc de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. 

Potrivit prevederilor art. 114 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare, plata pensiei se suspendă, începând cu luna următoare celei în care beneficiarul 
unei pensii anticipate sau anticipate parţiale se regăseşte în una din situaţiile prevăzute la art. 
6 alin. (1 ), pct.1, II sau IV din lege, şi anume în speţa de faţă, persoanele care realizează, în 
mod exclusiv, un mediu salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat, care sunt membri ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale. 

Din Adeverinţa de venit pe anul 2011, emisă de Administraţia Finanţelor Publice a 
Municipiului Zalău, reiese faptul că reclamantul a realizat un venit impozabil de -34709 lei, 
din activităţi comerciale, deci a depăşit de 4 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea 
asigurărilor sociale de stat, mai ales că minusul reprezintă venitul brut realizat după scăderea 
cheltuielilor. 

Pe perioada de pensie anticipată parţială pensionarul nu poate cumula pensia cu 
venituri din o activitate profesională pentru care este obligat să plătească CAS (contribuţie 
pentru pensie). 

Astfel s-a emis decizia de debit nr. 166/23.08.2013, prin care s-a constatat în sarcina 
reclamantului un debit de 4186 lei, debit care se va recupera de la beneficiar în conformitate 
cu dispoziţiile art. 179 din Legea nr. 263/2010, privind Sistemul unitar de pensii publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, în termenul general de prescripţie de 3 ani. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, din perspectiva criticilor formulate în 
cererea de apel, Curtea reţine următoarele: 

Reclamantul este beneficiarul unei pensii anticipate parţial acordată în temeiul Legii 
nr. 19/2000 începând cu data de 13 mai 2010, prin decizia nr. 130874/30.11.2009 (f. 32 
dosar primă instanţă). 

Prin decizia nr. 166/23.08.2013 (f. 2), contestată în prezenta cauză, s-a constituit în 
sarcina reclamantului un debit în sumă de 4.186 lei, reprezentând pensia încasată necuvenit 
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în perioada 1 ianuarie 2011 – 20 iulie 2011, motivat de faptul că în acest interval de timp a 
cumulat pensia anticipată parţială cu veniturile realizate din activitate profesională realizând 
pe an calendaristic un venit brut echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut. 

Curtea reţine că potrivit dispoziţiilor art. 114 alin. 1 lit. b din Legea nr. 263/2010 
intrată în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, „În sistemul public de pensii, plata pensiei se 
suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze: 
(…) pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale, se 
regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia 
consilierilor locali sau judeţeni”. 

Potrivit art. 6 alin. (1) pct. IV „În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, 
prin efectul legii: (…) persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an 
calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile 
următoare: a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de 
management; b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale; c) persoane 
fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice; d) persoane angajate în instituţii 
internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora; e) alte persoane care realizează venituri din 
activităţi profesionale”. 

 Concluzia ce se desprinde din analiza acestor dispoziţii legale este aceea că în 
situaţia în care o persoană realizează venituri din activităţi profesionale, respectiv un venit 
brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, acesta este asigurată obligatoriu prin 
efectul legii şi astfel dreptul de a încasa pensia anticipată sau anticipată parţial se suspendă.  

 Din înscrisurile depuse la dosar, respectiv adeverinţa de venit emisă de AFP Zalău şi 
decizia de impunere anuală rezultă că în anul 2011, ca urmare a desfăşurării activităţilor 
profesionale, reclamantul a avut o pierdere de 34.709 lei, cu privire la care nu a fost stabilită 
nici obligaţia plăţii vreunui impozit.  

În cuprinsul acestor acte eliberate de organele fiscale venitul este redat sub forma „-
34.709 lei”, aspect cunoscut de apelantă, or, acesta nu reprezintă un venit but superior cu cel 
puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut, ci o pierdere.  

Ca atare, se constată că reclamantul nu a realizat în anul 2011 un venit brut mai mare 
decât de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat  - respectiv 8.088 lei, astfel că acesta nu a fost asigurat obligatoriu în sistemul 
public de pensii în temeiul art. 6 alin. 1 pct. IV lit. c din Legea nr. 263/2010, iar plata pensiei 
nu a fost suspendată. 

Aşadar, prima instanţă a făcut o aplicare corectă a dispoziţiilor legale incidente în 
cauză, stabilind că decizia de debit atacată este nelegală, în condiţiile în care prin aceasta s-a 
dispus recuperarea unor sumelor plătite cu temei legal cu titlu de pensie în perioada ianuarie 
– iulie 2011. 

Ţinând seama de aceste considerente, Curtea apreciază ca hotărârea fondului este 
legală şi temeinică, astfel ca o va menţine ca atare, urmând ca în temeiul dispoziţiilor art. 
480 alin. 1 C.proc.civ. să respingă ca nefondat apelul declarat de reclamant.   
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Decizie de revizuire a pensiei emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. Obligare la plata drepturilor stabilite 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1198 din 7 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 912 din 24.06.2014 a Tribunalului Maramureş pronunţată în 

dosar nr. ...*, a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului Statul 
Român reprezentant prin Ministerul Finanţelor Publice, invocată de acesta prin întâmpinare.  

 A fost respinsă contestaţia formulată de contestatorul S.T. împotriva Statului Român 
prin Ministerul Finanţelor Publice ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate 
procesuală. 

 A fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a chematei în garanţie 
Ministerul Administraţiei şi Internelor invocată din oficiu şi în consecinţă s-a respins cererea 
de chemare în garanţie a Ministerului Administraţiei şi Internelor faţă de pârâta Casa de 
Pensii Sectorială a Ministerului Administraţiei şi Internelor ca fiind introdusă împotriva unei 
chemate în garanţie fără calitate procesuală pasivă.  

 A fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului Administraţiei 
şi Internelor şi s-a respins contestaţia formulată împotriva  Ministerului Administraţiei şi 
Internelor  ca fiind introdusă faţă de o persoană fără calitate procesuală pasivă. 

 A fost respinsă în totalitate contestaţia formulată de contestatorul S.T. în 
contradictoriu cu intimata Casa de Pensii Sectorială a MAI B.eşti, ca nefondată. 

 Pentru a hotărî astfel, tribunalul în rejudecare a reţinut următoarele: 
Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice nu are calitate procesuală pasivă în 

prezenta contestaţie întrucât nu există identitate între acesta şi subiectul pasiv al raportului 
juridic dedus judecăţii, intimatul neputând fi obligat la plata diferenţelor de pensie solicitate.  

În ceea ce priveşte cererea de chemare în garanţie a Ministerului Apărării Naţionale 
faţă de pârâta Casa de Pensii Sectorială a MAI instanţa a reţinut că această chemată în 
garanţie nu are calitate procesuală pasivă neavând atribuţii în stabilirea, calculul şi  plata  
pensiilor.  

Pentru aceste considerente Ministerul Administraţiei şi Internelor nu poate avea 
calitate procesuală pasivă, nici calitate de pârât.  

Pe fondul cauzei, contestatorul solicită anularea deciziei 130748/12.12.2011 emisă 
de pârâta Casa Sectorială de Pensii a MAI prin care i s-a stabilit  cuantumul pensiei de 
serviciu la suma de 3184 lei.  

Solicită obligarea pârâtei să-i recalculeze punctajul de pensie conform calculelor 
efectuate în completarea contestaţiei de la filele 44-46 fond şi solicită a fi readusă pensia la 
cuantumul avut în decembrie 2011 în sumă de 3986 lei. Solicită restituirea sumelor 
neîncasate începând cu luna ianuarie 2012 şi până la aducerea cuantumului  pensiei la 
nivelul anterior, cu plata majorărilor de întârziere  aferente.  

La data de 4.11.2013 a fost emisă decizia de pensie nr. 130748 – fila 36 dosar 
rejudecare, pensia contestatorului fiind recalculată în baza Legii nr. 241/2013, care stabileşte 
reluarea şi plata drepturilor de pensie mai avantajoase  începând cu octombrie 2013, pentru 
persoanele în cazul cărora în urma aplicării OUG 1/2011, cuantumul pensiei revizuit a fost 
mai mic decât cel cuvenit în luna decembrie 2010, aşa cum este şi cazul contestatorului.  

Din buletinul ca calcul depus la dosar f. 37-49 rezultă că în perioada  ianuarie – 
noiembrie 2011 au fost valorificate condiţiile speciale de muncă pentru contestator iar în 
urma revizuirii punctajul  mediu anual stabilit  este de 3,81950 puncte cuantumul pensiei 
fiind de 3219 lei, majorat  faţă de cuantumul de 3184 lei stabilit prin decizia contestată din 
12.12.2011.  

Totodată contestatorului i-au fost restituite diferenţele rezultate ca urmare a emiterii 
deciziei de pensiei din 4.11.2013, în cuantum net de 5151 lei.  
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Această ultimă decizie de revizuire a pensiei  emisă în 4.11.2013 nu a fost contestată 
iar potrivit art. 149 alin. 4 din Legea nr. 263/2010, decizia de pensionare necontestată în 30 
de zile  (prevăzută la art. 149 alin. 1) rămâne definitivă.  

Contestatorul are deja în plată ultima decizie necontestată, astfel că în considerarea 
celor de mai sus contestaţia a fost respinsă ca nefondată în baza art. 153 lit. g din Legea nr. 
263/2010.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul S.T., solicitând casarea 
sentinţei şi rejudecarea cauzei, cu admiterea acţiunii, şi acordarea cheltuielilor de judecată. 

În motivare a arătat că pârâta prin întâmpinare nu răspunde la motivele acţiunii şi se 
limitează la un conţinut evaziv indiferent de motivări. 

La termenul de judecată din 28.09.2012 în temeiul art. 114 alin.2 şi art. 132 alin.1 
C.pr.civ., susţine că a depus completări la acţiunea iniţială, ocazie cu care a chemat în 
judecată şi Ministerul Afacerilor Interne, formulând capetele de cerere prin care solicită: 
anularea deciziei nr. 130748 din 12.12.2011 din motivele care ţin de neconstituţionalitatea 
legii şi a modului defectuos de calcul al punctajului mediu anual, obligarea la recalcularea 
pensiei, restituirea sumelor neîncasate ca urmare a diminuării pensiei şi plata cheltuielilor de 
judecată. 

Recurentul susţine că prin sentinţă se arată că i-au fost restituite  diferenţele rezultate 
ca urmare a emiterii deciziei de pensionare din 04.11.2013 în cuantum de 5151 lei, dar acest 
lucru nu este adevărat, neprimind nici un buletin de calcul privind aceste sume restante. 

 Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor de recurs şi a apărărilor 
formulate, Curtea reţine următoarele: 

Prin hotărârea recurată s-a reţinut, pe baza susţinerilor pârâtei Casa de Pensii 
Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne (fila 35 dosar fond), că reclamantului i-au fost 
restituite diferenţele rezultate ca urmare a emiterii deciziei de pensiei nr. 130748 din 
4.11.2013 (fila 36 dosar fond), în cuantum net de 5151 lei. 

Recurentul a depus un extras de cont pentru perioada 01.09.2013-03.08.2014 din 
care nu reiese că intimata i-ar fi achitat diferenţele de drepturi de pensie solicitate prin 
memoriul de recurs (filele 10-13). 

Deşi instanţa de recurs a solicitat intimatei Casa de Pensii Sectorială a Ministerului 
Afacerilor Interne să facă dovada achitării acestor diferenţe de drepturi de pensie, intimata 
nu a cerut administrarea vreunei probe în acest sens. 

În consecinţă, Curtea de Apel constată că intimata nu i-a achitat recurentului 
drepturile de pensie revizuite conform dispoziţiilor art. 2 alin. 2 lit. a din OUG 1/2011, 
drepturi care derivă din emiterea deciziei de revizuire nr. 130748/04.11.2013. 

 Pentru aceste considerente şi având în vedere şi limitele recursului declarat în cauză, 
în temeiul dispoziţiilor art. 3041 şi 312 alin. 1 şi 3 Cod procedură civilă se va admite declarat 
în cauză, se va modifica sentinţa recurată în sensul că se va admite acţiunea civilă formulată 
de reclamantul S.T. în contradictoriu cu pârâta Casa de Pensii Sectorială a Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi se va obliga pârâta Casa de Pensii Sectorială a Ministerului 
Administraţiei şi Internelor să plătească reclamantul S.T. diferenţele de drepturi de pensie 
recalculate conform deciziei nr. 130748/04.11.2013 emise de pârâtă, în cuantum de 5151 lei.  

 Întrucât nu au făcut obiectul recursului, se vor menţine restul dispoziţiilor sentinţei 
instanţei de fond. 
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Decizie de imputare. Şomer care în perioada în care a beneficiat de ajutor de 
şomaj, a realizat venituri mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1109 din 13 noiembrie 2014  
Prin contestaţia înregistrată sub nr. de mai sus, contestatoarea R.M. a chemat în 

judecată pe intimata Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa-Năsăud, 
solicitând instanţei să anuleze decizia de imputare nr.111/13.11.2013 emisă de intimată şi 
restituirea sumei achitate de contestatoare în aceeaşi dată. 

Prin sentinţa civilă nr. 787/F/26.05.2014 a Tribunalului Bistriţa Năsăud, pronunţată 
în dosar nr. .../112/2014, s-a admis în parte contestaţia formulată de contestatoarea R.M., în 
contradictoriu cu intimata Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa-
Năsăud,  şi în consecinţă: 

A fost anulată în parte decizia de imputare nr.111/13.11.2013 emisă de intimată în ce 
priveşte suma de 1602 lei şi a fost menţinută pentru suma de 397 lei, sumă restituită de către 
contestatoare. 

S-a respins cererea contestatoarei de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de 
judecată. 

Soluţia menţionată a avut la bază următoarele considerente:  
Contestatoarea a avut calitatea de şomer înregistrat în evidenţele intimatei  şi a 

beneficiat de indemnizaţie de şomaj în perioada 1 februarie 2011-31 iulie 2011. 
Prin decizia de imputare nr.111/13.11.2013 emisă de intimată contestată în cauză  s-a 

imputat contestatoarei suma de 1.999  lei, ca fiind încasată necuvenit în perioada 
28.02.2011-31.07.2011,  perioadă în care a beneficiat de indemnizaţie de şomaj, întrucât a 
încălcat prevederile art.41 lit.b şi art.44 lit.b, c din legea nr.76/2002, fiindcă a realizat 
venituri mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă   f.3. În vederea emiterii 
acestei decizii de imputare au fost întocmite referatul şi nota de constatare datate 13.11.2013 
f.48-49, din care reiese că modul de calcul al debitului stabilit în sarcina contestatoarei, 
respectiv 14 lei pentru luna februarie 2011 şi câte 397  lei pentru lunile martie, aprilie, mai 
iunie şi iulie 2011. Tribunalul constată că în data de 13.11.2013, contestatoarea a achitat în 
contul intimatei suma de 397  lei potrivit chitanţei depuse în copie de intimată  f.30, ce ar 
reprezenta contravaloare debit indemnizaţie şomaj. 

Potrivit art.44 lit b din legea nr.76/2002, reţinut ca temei legal în decizia contestată, 
încetarea plăţii indemnizaţiilor de şomaj acordate beneficiarilor are loc la data când 
realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decât valoarea 
indicatorului social de referinţă, în vigoare. 

Din acest text legal reiese atât data de la care trebuie operată încetarea plăţii 
indemnizaţiei de şomaj, cât şi situaţia ce determină această măsură, respectiv atunci când 
persoana ce primeşte indemnizaţie realizează venituri lunare din activităţi autorizate mai 
mari decât valoarea indicatorului social,  fără a se indica prin lege faptul că aceste venituri 
lunare trebuie calculate pe o perioadă de mai multe luni consecutive, ceea ce conduce la 
ideea că după prima lună în care beneficiarul a realizat venituri mai mari decât valoarea 
indicatorului social se impune încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj. 

În speţă, examinând înscrisurile depuse la dosar de părţile litigante, respectiv 
registrului de încasări şi plăţi al biroului asociat de arhitectură R., vizat de ANAF, tribunalul 
a constatat că în lunile februarie, martie, aprilie şi mai 2011 a avut cheltuieli mai mari decât 
încasările, deci venitul net în mod evident nu a fost mai mare decât valoarea indicatorului 
social de referinţă de  500 lei, aşa încât sumele pentru perioada 28.02.2011-31.05 2011 au 
fost nejustificat  reţinute ca debite prin decizia de imputare atacată. 

 În ce priveşte luna iunie 2011, venitul net impozabil pentru contestatoare a fost de 
804.62 lei, sumă ce a fost mai mare decât valoarea indicatorului de referinţă de 500 lei, dar 
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consideră că suma a fost nejustificată reţinută ca debit pentru această lună, ţinând cont de 
data prevăzută de lege de la care trebuie să opereze sistarea indemnizaţiei, respectiv de la 
realizarea veniturilor, ori aceasta în optica tribunalului trebuie să fie după finalul lunii 
respective pentru a se determina venitul net ca o diferenţă între încasări şi cheltuieli în 
activitatea autorizată desfăşurată în luna respectivă, ceea ce înseamnă că în cazul de faţă 
acest lucru putea fi stabilit la începutul lunii următoare, 1 iulie 2011, dată de la care trebuia 
să opereze încetarea îndemnizaţiei de şomaj în cazul contestatoarei. Tribunalul remarcă că 
şi-n luna  iulie 2011 venitul net impozabil pentru contestatoare a fost de 4077.56  lei şi a fost 
mai mare decât valoarea indicatorului social de 500 lei.  

Având în vedere aceste considerente, tribunalul a admis în parte contestaţia 
formulată şi a anulat în parte decizia de imputare nr.111/13.11.2013 emisă de intimată în ce 
priveşte suma de 1602 lei şi menţinută pentru suma de 397 lei, sumă restituită de către 
contestatoare prin chitanţa depusă în copie la dosar. Aşa fiind, în mod evident nu poate fi 
admis petitul din contestaţie privind restituirea sumei de 397 lei, fiindcă acesta a fost plătită 
tocmai pentru luna pentru care tribunalul a reţinut că a fost creat un debit ca urmare 
realizării unor venituri mai mari decât valoarea indicatorului de referinţă. 

Tribunalul nu a găsit întemeiate argumentele contestatoarei privind modul de 
determinare a veniturilor nete ca trebuind a fi împărţite la 12 numărul de luni, fiindcă textul 
legal incident în cauză art.44 lit. b din legea nr.76/2002 nu prevede aşa ceva, ci dispune 
expres că încetează plata indemnizaţiei în prima lună în care se realizează venituri mai mari 
decât valoarea indicatorului de referinţă, cu precizarea făcută în ce priveşte momentul exact 
ce trebuie avut în vedere stabilirea veniturilor nete, respectiv începutul lunii următoare, aşa 
încât prevederile art.6 din HG  nr.174/2002 invocate de contestatoare nu pot determina o 
soluţie de admitere în întregime a contestaţiei, atât timp cât în acest text legal se indică 
expres că se referă la veniturile prevăzute de art.17 şi art.34 din lege, ce reglementează 
cerinţele stabilirii dreptului de indemnizaţie de şomaj, iar nu se referă şi la veniturile 
prevăzute de art.44 din lege ce reglementează încetarea plăţii indemnizaţiei, ipotezele legale 
fiind cu totul diferite. 

Tribunalul a arătat că nici argumentele intimatei potrivit căreia contestatoarea ar fi 
realizat venituri mai mari decât valoarea indicatorului de referinţă încă de la data de 
28.02.2011 nu pot fi reţinute, fiind o dată stabilită incorect în decizia de imputare, neavând 
în vedere veniturile nete, ci cele brute, ori în optica tribunalului art.44 lit. b se referă la 
venituri efective, nete, iar faptul că în  decizia de impunere anuală a reieşit că venitul anual 
net a fost de 42.671  lei pentru anul 2011, aceasta se explică prin aceea că s-au avut în 
vedere veniturile realizate pe întreg anul 2011, deci şi pentru perioada ulterioară celei 
indicate în decizia de imputare, fiind în sarcina intimatei când a încheiat decizia contestată  
să stabilească cert că veniturile contestatoarei au fost mai mari pe întreaga perioadă indicată 
28.02.2011-31.07.2011 decât valoarea indicatorului social de referinţă, cea ce nu s-a făcut.  

Nici argumentul intimatei potrivit căreia contestatoarea ar fi recunoscut legalitatea 
deciziei de imputare prin faptul că a plătit benevol suma de 397 lei nu poate conduce la 
respingerea contestaţiei, atât timp cât contestatoarea a înţeles să conteste în termen legal 
decizia de imputare, prin care a solicitat inclusiv restituirea sumei respective, ceea ce 
conduce la concluzia că nu există un act unilateral de recunoaştere voluntară de natură a 
produce asemenea consecinţe juridice. 

În temeiul art.452 Noul Cod de procedură civilă ce impun ca dovada existenţei şi 
întinderii cheltuielilor de judecată solicitate să se depună cel mai târziu la data închiderii 
dezbaterilor asupra fondului, tribunalul, reţinând că în speţă contestatoarea nu a depus la 
dosar înscrisuri justificative în acest sens anterior închiderii dezbaterilor, a respins cererea 
contestatoarei de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată, deşi potenţial ar fi 
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fost îndreptăţită să i se acorde cheltuieli de judecată parţiale, intimata fiind în culpă 
procesuală raportat la soluţia luată.                              

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU 
OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BISTRIŢA - NĂSĂUD, solicitând schimbarea in 
totalitate a sentinţei atacate, în sensul menţinerii Deciziei de imputare nr. 111 din 
13.11.2013 emisa de AJOFM Bistriţa Năsăud ca temeinica si legala, fie schimbarea în parte 
a sentinţei atacate in sensul menţinerii Deciziei de imputare nr. 111 din 13.11.2013 emisa de 
AJOFM BN, pentru suma de 794 lei. 

În motivare, apelanta susţine că deşi în prevederile Legii nr. 76/2002 nu se regăseşte 
sintagma venituri efective „nete”, prima instanţă a interpretat în acest sens dispoziţiile art. 
44 lit. b din actul normativ evocat. 

In adresa ANAF nr. 20367/20.05.2014, solicitata de intimata, se arata ca organul 
fiscal stabileşte impozitul anual in baza declaraţiei privind venitul realizat ( formular 200), 
formular care nu a fost depus de intimata pentru a se vedea veniturile realizate efectiv 
raportat la veniturile estimative din Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate in 
anul 2011, din care reiese ca Venitul/câştig net anual pentru anul 2011 este de 42.671 lei. 

Consideră că în mod corect prima instanţă a reţinut că pentru perioada 28.02.2011-
31.05.2011 sumele au fost nejustificat reţinute, însă această împrejurare este imputabilă 
exclusiv intimatei care nu şi-a asumat obligaţiile stabilite prin declaraţie. 

Menţionează că intimata s-a prezentat la sediul instituţiei doar la momentul în care a 
fost depistata de controlul Curţii de Conturi, în sarcina apelantei nesubzistând obligaţia de a 
verifica din oficiu veniturile realizate de intimata, cea din urmă trebuind  să declare 
veniturile ce depăşesc 500 de lei.  

Învederează că Decizia de imputare a fost emisa pentru suma de 1.999 lei, întrucât 
nici articolul 6 din normele de aplicare nu face distincţie între venituri nete si venituri brute, 
existând doar sintagma de venituri impozabile. Mai mult, nici organele de control ale Curţii 
de Conturi nu au clarificat aceasta situaţie, motiv pentru care a fost imputata indemnizaţia de 
şomaj începând cu luna februarie 2011. 

De asemenea, precizează că reclamanta nu a dat nici un fel de răspuns referitor la 
veniturile evidenţiate în adresa de la Finanţe AJFPBN nr. 24004 din 19.09.2013, înregistrata 
la AJOFM BN sub nr. 9073 din 24.09.2013, unde apar sume foarte mari si nici nu a 
demonstrat cu documente ca acele venituri contrazic cifrele defalcate pe luni. 

 Conform dispoziţiilor art. 15 alin 1 din HG 174/2002 ( nemodificat de HG 
119/2014) – Normele de aplicare a Legii 76/2002 "Şomerii prevăzuţi la art. 17 din lege, care 
realizează venituri din activităţi autorizate potrivit legii vor beneficia de indemnizaţie de 
şomaj in condiţiile art.34, alin. l respectiv alin.3 din lege daca dovedesc ca acele venituri 
determinate potrivit art.6, nu depăşesc valoarea indicatorului social de referinţa al 
asigurărilor pentru şomaj si stimulării ocupării forţei de munca, in vigoare in luna pentru 
care se face dovada". 

2. În ceea ce priveşte suma de 794 lei, apelanta arată că aceasta  reprezintă 
indemnizaţia de şomaj aferenta lunilor iunie si iulie 2011, perioadă în care intimata a realizat 
venituri nete mai mari decât indicatorul social de referinţa. 

Consideră că în măsura în care reperul îl constituie veniturile nete, trebuie avut în 
vedere că intimata, conform sumelor declarate in contestaţie, a realizat venituri de peste 500 
lei atât in luna iunie 2011, cat si in luna iulie 2011, astfel că aceasta este ţinută sa restituie 
suma de 794 lei, reprezentând indemnizaţii de şomaj încasate in cele două luni. 

Menţionează apelanta că a dispus încetarea plaţii indemnizaţiei de şomaj in baza art. 
44 lit. b) din Legea 76/2002, si prin prisma dispoziţiilor art.24 alin. 2) din HG 174/2002 care 
prevede că : "încetarea plaţii indemnizaţiilor de somai pentru motivul prevăzut la art.44 lit. 
b) din lege se face cu data de întâi a lunii in care beneficiarul a realizat venituri mai mari 
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decât valoarea indicatorului social de referinţa...", şi arată că acest text a fost ignorat de către 
prima instanţă. 

Consideră că intimata trebuie să restituie şi indemnizaţia aferentă lunii iunie, câtă 
vreme venitul impozabil realizat în această lună este de 804,62 lei, acesta depăşind valoarea 
indicatorului social de referinţă. 

Subliniază că plata indemnizaţiei de şomaj aferenta lunii iunie 2011 s-a încasat in 
luna iulie 2011 in perioada 14-18, precum şi faptul că în perioada de şomaj intimata s-a 
prezentat lunar la viza, ocazie cu care trebuia sa comunice orice situaţie care a condus la 
acordarea drepturilor, inclusiv realizarea de venituri peste indicatorul social de referinţă. 

In drept, invocă dispoziţiile art. 466-482 din NCPC, Legea nr. 76/2002 nemodificata 
de Legea 250/2013 si HG 174/2002 nemodificata de HG 119/2014. 

Prin întâmpinarea depusă în termenul legal (f. 10), intimata R.M. s-a opus admiterii 
apelului, subliniind că deşi legea nu precizează daca aceste venituri sunt nete sau brute, art. 
6 din HG 174/2002 face referire la veniturile impozabile ale persoanelor fizice certificate de 
către organele teritoriale subordonate ANAF, iar conform HG 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 privind codul fiscal la art. 46 lit. 22 
se stipulează că "Pentru persoanele fizice autorizate impunerea se face la nivelul fiecărei 
persoane asociate din cadrul asocierii fara personalitate juridica, potrivit contractului de 
asociere, inclusiv al societăţii civile profesionale, asupra venitului net distribuit". 

Consideră că trebuie sa se facă deosebire între veniturile realizate de persoana fizica 
autorizata R.M., asociata in cadrul R. Birou Asociat de Arhitectura având CIF ..., si 
veniturile realizate de persoana fizica R.M., având CNP .... Astfel, venitul persoanei fizice 
cu CNP ... care a beneficiat de indemnizaţie de şomaj este parte din venitul net al Biroului 
de arhitectura R. cu CIF ..., in care R.M. are o cota de distribuire a venitului net de 95%. 

Prin urmare, venitul persoanei fizice R.M. la care se raportează indicele de referinţa 
500 lei este venitul net distribuit in cota de 95% al Biroului de arhitectura R.. După cum 
reiese din extrasul din Registrul de încasări si plaţi, indicatorul nu a fost depăşit decât pe 
lunile iunie si iulie.  

Suma de 397 lei restituita către apelanta reprezintă indemnizaţia de şomaj aferenta 
lunii iulie, luna iunie fiind prima luna in care au fost realizate venituri peste indicatorul de 
referinţa, fapt constatat doar după data de 1 iulie, moment de la care se poate face diferenţa 
intre încasările si cheltuielile din cadrul asocierii, astfel că , în acord cu art. 44 lit. b din 
legea 76/2002 sistarea indemnizaţiei de şomaj nu poate fi făcuta mai devreme de 1 iulie 
2011. 

Consideră irelevantă valoarea de 42671 lei, reţinută de către apelantă ca reprezentând 
venitul impozabil şi care a fost avut în vedere la emiterea deciziei de  imputare, această 
sumă reprezentând venitul pe tot anul 2011, inclusiv in lunile in care nu s-a acordat 
indemnizaţie de şomaj. 

În fine, arată că pentru persoanele fizice autorizate, ANAF emite pe parcursul unui 
an fiscal o singura decizie de impunere, venitul nefiind defalcat pe luni, singura evidenta a 
încasărilor lunare fiind registrul de încasări si plaţi vizat de această instituţie. 

Apelanta a depus răspuns la întâmpinare(f. 17) prin care reiterează  aspectele 
invocate prin memoriul de apel. 

În probaţiune s-au depus înscrisuri. 
Apelul este nefondat. 
Conform art. 34 din Legea nr. 76/2002 „(1) Şomerii prevăzuţi la art. 17 alin. (1) 

beneficiază de indemnizaţie de şomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
    a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni 

premergătoare datei înregistrării cererii; 
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b) nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, 
venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare; 

 De asemenea, potrivit art. 44 al. 1 lit. b din aceeaşi lege „ Încetarea plăţii 
indemnizaţiilor de şomaj acordate beneficiarilor are loc ...la data când realizează, din 
activităţi autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului 
social de referinţă, în vigoare; 

Potrivit dispoziţiilor legale arătate, Curtea concluzionează că încetarea plăţii 
indemnizaţiei de şomaj este strâns legată de cuantumul veniturilor lunare realizate. Este real 
că legiuitorul nu a arătat expres care este natura acestor venituri, respectiv dacă reperul 
constă în venituri brute sau nete”, dar cu toate acestea Curtea apreciază că în ceea ce o 
priveşte pe intimată trebuie avute în vedere veniturile nete. 

Astfel, pe de o parte, reţine că  potrivit art. 6 din normele de aplicare a Legii nr. 
76/2002 „ Veniturile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. f) şi la art. 34 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) 
lit. b) din lege sunt venituri lunare, care se determină prin raportarea venitului impozabil, 
certificat de către organele fiscale teritoriale subordonate Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, la numărul de luni aferente unui an fiscal.” 

Pe de altă parte, consideră că se impune a se face  distincţie între veniturile realizate 
de persoana fizica autorizata R.M., asociata in cadrul R. Birou Asociat de Arhitectura, având 
CIF ..., si veniturile realizate de persoana fizica R.M., având CNP ..., câtă vreme doar 
persoana fizică, având CNP…, este beneficiara ajutorului de şomaj şi, deci, în raport de 
veniturile celei din urmă poate intra în discuţie o eventuală depăşire a indicatorului social de 
referinţă.  

Or, conform art. 46 lit. 22 din HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal „pentru persoanele 
fizice autorizate impunerea se face la nivelul fiecărei persoane asociate din cadrul asocierii 
fara personalitate juridica, potrivit contractului de asociere, inclusiv al societăţii civile 
profesionale, asupra venitului net distribuit". 

Cum persoana fizică R.M., beneficiara ajutorului de şomaj, are o cotă de distribuire a 
venitului net de 95%, aspect necontestat, şi având în vedere că norma legală face trimitere 
expresă la „venitul net”, este evident că numai în raport de acest reper trebuie să se analizeze 
depăşirea indicatorului social de referinţă. 

După cum reiese din registrul jurnal de încasări şi plăţi pentru anul 2011, depus în 
apel(f. 34-43), în ceea ce priveşte intervalul februarie – iulie 2011,  Biroul de arhitectura R. ( 
cu CIF ...) nu a realizat venituri, cu excepţia lunilor iunie şi iulie. 

De asemenea, constată că prin aplicarea procentului de 95% la suma evidenţiată în 
acest registru pentru anul 2011 rezultă exact suma reţinută de organele fiscale, ceea ce 
confirmă realitatea sumelor înscrise în cuprinsul lui, profitul fiind identic cu cel din tabelul 
depus de intimată(f. 21 fond) şi care a stat la baza emiterii deciziei de debit.  

Dacă în luna iulie intimata a realizat venituri nete peste indicatorul social de 
referinţă, cum corect a reţinut şi prima instanţă, nu aceeaşi concluzie poate fi reţinută şi în 
ceea ce priveşte luna iunie. 

Având în vedere că în cuprinsul art. 44 al. 1 lit. b din Legea nr. 76/2002 legiuitorul a 
indicat ca moment de la care încetează plata indemnizaţiei de şomaj „data” la care se 
realizează venituri şi reţinând că registrul anterior menţionat atestă primele încasări doar în 
30.06.2011(f. 39), iar stabilirea realizării veniturilor nete se realizează ulterior acestui 
moment, respectiv după încheierea lunii(numai atunci putându-se determina dacă încasările 
au depăşit cheltuielile şi dacă, astfel, au fost realizate venituri nete), Curtea consideră că 
decizia de debit este justificată doar pentru luna iulie 2011. 

Nu poate fi primit modul de calcul expus de către apelantă prin decizia de debit, 
întrucât, pe de o parte, aceasta s-a raportat la venitul net anual, deşi art. 6 din normele de 
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aplicare a Legii nr. 76/2002  vizează veniturile „lunare”, iar perioada reţinută în decizia de 
debit se limitează la lunile februarie - iulie 2011, iar nu la cele 12 luni ale anului 2011, iar pe 
de altă parte intimata a beneficiat de ajutor de şomaj doar până în luna iulie 2011, iar nu şi 
pentru lunile ce au urmat până la finele anului. 

Argumentează apelanta că încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj, în cazul intimatei, 
a intervenit la data de 01.06.2011, sens în care face trimitere la prevederile art. 24 al. 2 din 
HG nr. 174/2002 cuprinzând normele de aplicare ale Legii nr. 76/2002, susţineri ce nu pot fi 
primite, întrucât aceste dispoziţii nu dezvoltă sau detaliază prevederile art. 44 lit. b din lege, 
ci adaugă la lege, ceea ce contravine art. 16. al. 4 teza finală din legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. 

Sunt lipsite de relevanţă susţinerile apelantei privitoare la obligaţiile ce incumbă 
reclamantei ca beneficiară a unei indemnizaţii de şomaj, câtă vreme apelanta este cea care a 
emis o decizie de imputare, care trebuie să fie fundamentată atât în fapt, cât şi în drept, şi 
prin urmare să se întemeieze pe înscrisuri neechivoce.  

Or, însăşi apelanta arată prin memoriul depus la dosar că din adresa de la Finanţe 
AJFPBN nr. 24004/19.09.2013, înregistrată la instituţie sub nr. 9073/24.09.2013 „apar sume 
foarte mari”, însă aceasta nu a făcut nici un demers pentru a se lămuri asupra valorii reale a 
veniturilor nete din perioada în care intimata a beneficiat de indemnizaţie de şomaj, 
preferând să emită la data de 13.11.2013 o decizie de imputare prin raportare la veniturile 
nete din întreg anul 2011, deşi intimatei i s-a acordat indemnizaţia doar până în luna iulie 
2011.  

Pentru considerentele expuse anterior, Curtea găseşte apelul pârâtei nefondat, astfel 
că, în baza art. 480 al. 1 Cod de procedură civilă îl va respinge ca atare. 

 

Revoluţionar. Indemnizaţie diminuată cu 15% în anul 2010. Solicitarea 
restituirii. Neîndreptăţire 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1056 din 4 noiembrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 933 din 27.01.2014 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul 

nr. .../117/2013, a fost respinsă acţiunea formulată şi precizată de reclamantul M.R.M. 
împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Cluj, având ca obiect asigurare socială. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Astfel cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar, coroborate cu susţinerile părţilor, 

reclamantul este beneficiarul unei indemnizaţii reparatorii lunare acordate în temeiul Legii 
nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa 
sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din 
noiembrie 1987. 

Potrivit art.4 alin.4 din Legea nr. 341/2004, beneficiază de o indemnizaţie lunară 
reparatorie calculată prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat, persoanele prevăzute de lege numai dacă au un venit mai mic 
decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi 
aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. 

Potrivit art.14 alin.1 lit. d) din Legea nr.118/2010, de la data intrării în vigoare a 
acestei legi, indemnizaţiile prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii 
care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de 
persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 
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anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, au fost reduse cu 15%. 

Conform art.16 din Legea nr.118/2010, prevederile art.4 alin.1 din lege s-au aplicat 
până la data de 31 decembrie 2010, iar potrivit alin.2 al aceluiaşi articol, începând cu data de 
1 ianuarie 2011, legiuitorul a precizat că se vor  aplica politici sociale şi de personal care să 
asigure încadrarea în nivelul cheltuielilor bugetare rezultate ca urmare a aplicării măsurilor 
de reducere a acestora adoptate în cursul anului 2010, în condiţiile Legii-cadru nr. 330/2009, 
precum şi cu respectarea prevederilor legii bugetului de stat şi ale legii bugetului asigurărilor 
sociale de stat pentru anul 2011. 

În acest sens a fost adoptată Legea nr.285/2010, care, la art.10 alin.1 prevede că, 
începând cu luna ianuarie 2011, drepturile prevăzute la art.14 din Legea nr. 118/2010 
privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi 
completările ulterioare, se majorează cu 15% faţă de cuantumul aflat în plată în luna 
octombrie 2010. 

Prin urmare, legiuitorul a reglementat în mod expres modul de calcul al 
indemnizaţiei reperatorii acordate celor îndreptăţiţi în acest sens potrivit Legii nr.341/2004, 
pentru anul 2011, prevăzând că în calculul acesteia se va porni de la cuantumul aflat în plată 
în luna octombrie 2010, care se majorează cu 15%. Faţă de aceste dispoziţii ale legii noi, 
care stabilesc cuantumul indemnizaţiei reparatorii pe anul 2011 fără vreo referinţă la 
indicatorii salariu mediu brut sau câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat, ci doar la cuantumul indemnizaţiei care a fost plătită 
reclamantului în luna octombrie 2010, instanţa reţine că indemnizaţia cuvenită în anul   2011 
a fost corect stabilită. 

Afirmaţia reclamantului că indemnizaţia reparatorie de revoluţionar trebuie să fie 
calculată în funcţie de salariul mediu brut este adevărată, acestea fiind prevederile Legii nr. 
341/2004. Pe lângă aceste prevederi se aplică, însă, şi cele cuprinse în Legea nr. 118/2010 şi 
în Legea nr. 285/2010, acte normative care au aceeaşi forţă juridică pe care o are şi Legea 
nr. 341/2004. Prin urmare, la cuantumul obţinut în urma calculului prevăzut de Legea nr. 
341/2004, trebuie să se aplice reducerea prevăzută de art. 14 lit. (d) din Legea nr. 118/2010 
şi mărirea prevăzută de art. 10 din Legea nr. 285/2010.  

Cu privire la anul 2012, instanţa reţine că, potrivit art. 18 din Legea nr. 283/2011 
indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin, (4) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, nu se acordă în anul 2012. Faţă de prevederile speciale cuprinse în 
Legea nr. 283/2011, instanţa a considerat că în mod corect pârâta nu a plătit indemnizaţia 
specială pretinsă de reclamant, reţinându-se şi incidenţa în cauză a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 922/2012.   Prin urmare, instanţa a constatat că pârâta Casa 
Judeţeană de Pensii Cluj a aplicat în mod corect prevederile legale incidente pentru care, pe 
fond, a respins acţiunea reclamantului ca neîntemeiată. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamantul M.R.M., solicitând 
modificarea sentinţei civile atacate, cu admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată. 

În motivare a arătat în esenţă că Legea 118/2010 - lege privind unele masuri necesare 
în vederea restabilirii echilibrului bugetar - are, în realitate, ca obiect de reglementate o serie 
de restrângeri ale exerciţiului unor drepturi fundamentale, iar în ceea ce priveşte beneficiarii 
Legii nr. 341/2004, Legea nr. 118/2010 prevede la art.14 lit. d.) reducerea cu 15% a 
următoarelor drepturi: indemnizaţiile prevăzute de Legea recunoaşterii fata de eroii-martiri 
şi luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei romane din Decembrie 1989, precum şi 
faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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Având în vedere cele susţinute solicită restituirea sumelor reţinute fără titlu în anul 
2010. aceste sume ridicându-se la valoarea totala de 2.808 lei, pentru fiecare reclamant. 

S-a mai invocat că indemnizaţia aferentă anului 2011 a fost greşit calculată, intimata 
raportându-se la salariul mediu brut aprobat pe anul 2010 (1836 lei) şi nu la salariul mediu 
brut pe anul 2011, aşa cum prevede art. 4 din Legea 341/2004, întrucât Legea 287/2010 nu 
conţine dispoziţii cu privire la salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat la care se refera art.4 din Legea nr. 341/2004. 

Consideră că o astfel de interpretare a textului legal nu poate fi acceptata de instanţa, 
având în vedere ca reclamant nu poate fi prejudiciat în dreptul său pe motiv ca legea nu 
dispune sau nu e clară. 

Faptul că legiuitorul a omis sa menţioneze expres ca noţiunea de salariu mediu brut, 
regăsită în dispoziţiile Legii nr. 341/2004, se înlocuieşte cu noţiunea de câştig salariat, nu 
conduce la concluzia că există vid legislativ. 

Prin adoptarea O.U.G. nr. 11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinţa 
câştigul salarial mediu brut în domeniul muncii şi protecţiei sociale, în cuprinsul Notei de 
fundamentare se menţionează ca la promovarea acestei ordonanţe s-a avut în vedere art.36, 
alin. l din Legea nr. 24/2000 potrivit căruia actele normative trebuie redactate intr-un limbaj 
şi stil juridic specific normative, concis, sobru, clar şi precis, care sa excludă orice echivoc. 
Lipsa acestui echivoc real reiese şi din cuprinsul notei de fundamentare, unde, pentru 
definirea aceluiaşi indicator, sunt utilizate încă trei denumiri distinctive, respectiv una în 
titlu şi doua în art. l, nefăcându-se diferenţe între definirea termenilor. 

Abilitatea de care dau dovada autorităţile în adoptarea unei strategii inimaginabile de 
persecutare a revoluţionarilor a determinat chiar apariţia acestei ordonanţe care confirma 
similitudinea celor doua sintagme, respective „salariu mediu brut” şi „câştig salarial mediu 
brut”. 

Apelantul a mai arătat că în anul 2012, Statul Roman prin Casa Locală de Pensii 
Turda, nu i-a plătit cuantumul corect al indemnizaţiei reparatorii, deşi, e acordată de 
dispoziţiile Legii nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu 
dispoziţiile  art.8 (1)din Legea nr.283/2011, ambele în vigoare. 

În drept, a invocat prevederile art. 466 colab cu art. 480 alin 2 C.proc civ, art. 583 
cod proc civila, OUG 80/2013 - acţiunea fiind scutita de plata taxei de timbru, O.U.G. nr. 
80/2010, O.U.G. nr. 37/2008, Legea nr. 283/2011, Legea nr. 554/2004, Legea nr. 341/2004, 
Legea nr. 441/2004 art. 4, alin 4. 

 Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor de apel şi a apărărilor formulate, 
Curtea reţine următoarele: 

 Referitor la criticile privind diminuarea indemnizaţiei de revoluţionar pentru anul 
2010, se constată că prin Decizia nr. 874/2010 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate 
a prevederilor Legii 118/2010, Curtea Constituţională a statuat în sensul că dispoziţiile art. 
14 lit. d din legea menţionată sunt constituţionale, analiza efectuându-se chiar în raport de 
art. 53 din Constituţie, cu referire şi la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. 
În aceste condiţii, instanţa de judecată nu ar putea decât cu depăşirea atribuţiilor să constate 
că  dispoziţiile menţionate, care reglementează diminuarea indemnizaţiei de revoluţionar cu 
15 %, sunt neconstituţionale.  

 De asemenea, în condiţiile în care instanţa de contencios constituţional a examinat 
distinct măsura de reducere a pensiilor de cea de reducere a indemnizaţiei de revoluţionar, 
Curtea de Apel apreciază că dispoziţiile art. 43 alin. 2 din Legea 341/2004 ( care prevede că 
„Reglementările prevăzute de legislaţia privind pensiile, proprie fiecărui plătitor, referitoare 
la stabilire, plată, modificare, suspendare, reluare, încetare, expertizare, revizuire, contestare 
şi recuperare a sumelor încasate necuvenit, se aplică şi indemnizaţiilor prevăzute de lege, 
dacă aceasta nu dispune altfel”), nu pot fi interpretate în sensul indicat de apelant la fondul 
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cauzei, respectiv că indemnizaţiile de revoluţionar se asimilează pensiilor, iar întrucât 
reducerea acestora este neconstituţională şi reducerea indemnizaţiilor este neconstituţională. 

 În consecinţă, diminuarea începând cu 03.07.2010 a indemnizaţiei reparatorii la care 
este îndreptăţit apelantul în temeiul art. 4 alin. 4 din Legea 341/2004 are temei legal chiar în 
dispoziţiile invocate în apelul de apel, respectiv art. 14 lit.d din Legea 118/2010.   

În ceea ce priveşte modul concret de calcul al indemnizaţiilor pentru anul 2011, 
Curtea reţine că potrivit prevederilor art. 4 şi urm. din Legea nr. 341/2004, indemnizaţiile se 
calculează prin aplicarea unor coeficienţi asupra salariului mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata. 

Prin dispoziţiile cuprinse în art. 14 lit. d din Legea nr. 118/2010, privind unele 
măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, s-a prevăzut că de la data intrării 
în vigoare a acestei legi, respective 3 iulie 2010, „se reduc cu 15% (…) indemnizaţiile 
prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la 
victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au 
jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov 
din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare”, prevederi care 
urmau să se aplice până la data de 31 decembrie 2010. 

Ulterior, a fost adoptată Legea nr. 285/2010, privind salarizarea în anul 2011 a 
personalului plătit din fonduri publice, act normativ care la art. 10 alin. 1  a prevăzut că 
“Începând cu luna ianuarie 2011, drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) şi d) şi alin. 
(4), art. 13 şi 14 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii 
echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 15% faţă de 
cuantumul aflat în plată în luna octombrie 2010”. 

Aşadar, prevederile cuprinse în Legea nr. 285/2010 reglementează modul de calcul al 
indemnizaţiilor începând cu data de 1 ianuarie 2011, întrucât au caracter special, derogator 
faţă de dispoziţiile generale ale Legii nr. 341/2010 privitoare la modul de calcul al acestor 
indemnizaţii, neputându-se face abstracţie de intenţia legiuitorului care a înţeles să majoreze 
în anul 2011 cu un procent fix de 15% cuantumul indemnizaţiilor aflat în plată în luna 
octombrie 2010, astfel încât beneficiarii acestor indemnizaţii nu au drept de opţiune între 
modul de calcul stabilit în Legea nr. 341/2004, chiar dacă acesta ar fi fost mai favorabil, şi 
cel reglementat prin Legea nr. 285/2010. De altfel, în acelaşi sens s-a pronunţat şi Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 22/2013 în soluţionarea unui recurs în interesul 
legii, decizie obligatorie conform art. 517 alin. 4 Cod procedură civilă.  

Referitor la anul 2012, Curtea reţine că prin art. 18 din Legea nr. 283/2011, s-a 
prevăzut că  „În anul 2012, indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea 
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut 
de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 
341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu se acordă”.  

Drept urmare, în mod corect apelantul nu a beneficiat în anul 2012 de indemnizaţia 
reparatorie prevăzută de art. 4 alin. 4 din Legea 341/2004.  

Întrucât apelantul nu este îndreptăţit la acordarea unor diferenţe de drepturi constând 
în indemnizaţia reparatorie, nici capătul de cerere privind acordarea de penalităţi până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiei de reparare a prejudiciului de către intimată, nu este 
întemeiat. 

Pentru aceste considerente, Curtea de Apel, în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. 1 
Cod procedură civilă, va respinge ca nefondat apelul formulat de reclamantă, urmând să 
păstreze sentinţa primei instanţe.  
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Hotărâre pronunţată de un tribunal arbitral, în lipsa convenţiei arbitrale. 

Anulare 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 104 din 16 octombrie 2014  
1. Hotărârea arbitrală 
Prin hotărârea nr. 103/17.02.2014 a arbitrului U.C.O., dată în dosarul cu acelaşi 

număr, tribunalul arbitral a admis cererea creditoarei Asociaţia de  Proprietari  de pe str. E. 
com. F., jud. Cluj împotriva debitoarei R.A.L., aceasta din urmă fiind obligată să-i plătească 
creditoarei suma de  5115,15  lei, din care  2833 lei suma de bază şi 2282,16 lei penalităţi 
pentru perioada decembrie  2011- decembrie  2013, debitoarea fiind obligată şi la plata 
onorariului arbitrului în sumă de  511 lei, reprezentând  10% din valoarea obiectului cererii. 

În considerentele acestei hotărâri, se arată că, verificându-şi competenţa, tribunalul 
arbitral a avut  în vedere decizia  din 24.01.2014 privind stabilirea  competenţei arbitrajului 
de către  comitetul executiv al asociaţiei, procesul verbal de afişare din aceeaşi dată,  
constatând  că nu există o cerere  privire  numirea arbitrului unic  şi nici vreun impediment 
pentru a funcţiona chiar  organizatorul arbitrajului ca arbitru unic. 

În probaţiune, au fost depuse centralizatoarele de cheltuieli, somaţia către debitor  
pentru plata restanţei din data de  13.11.2013, tabelele  lunare care au fost  afişate la uşa 
blocului de locuinţe  în perioada pentru care se solicită cheltuiala, dovada  comunicării 
documentelor  către  debitor  şi refuzul acestuia de  a ridica corespondenţa  prin returnarea 
plicului sigilat, desfăcut de creditoare  şi ataşat  la dosar.  

În ceea ce priveşte  procedura aplicabilă, arbitrul a reţinut  că, potrivit  art. 541  Cod 
proc. civ., arbitrajul este o jurisdicţie alternativă cu caracter privat, tribunalul arbitral putând 
stabili reguli de procedură derogatorii de la dreptul comun, cu condiţia să nu fie contrară 
ordinii publice, arbitrul unic  hotărând că este aplicabil regulamentul de arbitraj documentar 
- restanţe cheltuieli comune  2013. Verificând existenţa clauzei arbitrale conform acestui 
regulament, a constatat  că nu este  necesar să fie redactate  citaţii suplimentare către părţi, 
în vederea soluţionării pe calea arbitrajului a litigiului dintre ele, toate  comunicările  fiind 
făcute conform regulamentului. 

2. Acţiunea  în anulare 
 Împotriva acestei hotărâri, a  formulat acţiune  în anulare debitoarea  R.A.L., 

solicitând desfiinţarea ei, din mai multe considerente: 
 - lipsa  convenţiei arbitrale, subzistând  motivul prev. de art. 608 alin. 1 lit. b  Cod 

proc. civ., între  părţi neexistând o convenţie arbitrală scrisă, aceasta  nefiind nici menţionată 
în cuprinsul hotărârii arbitrale, conform cerinţei prev. de art. 603 alin. 1  lit. c Cod proc. civ.; 

- tribunalul arbitral nu a  fost  constituit  în conformitate cu convenţia arbitrală, aşa  
cum cere art. 588 Cod proc. civ., fiind desemnat  unilateral de către creditor, astfel că 
desemnarea arbitrului este lovită de  nulitate, conform dispoziţiilor art. 557  Cod proc. civ.; 

- partea a lipsit de la termenul  la care au avut  loc dezbaterile şi procedura  de citare  
nu a fost  legal îndeplinită, subzistând, astfel, şi motivul de desfiinţare  prev. de art. 608 alin. 
1  lit. d  Cod proc. civ., debitoarea  nefiind  notificată în prealabil cu privire la debitul 
acumulat, şi nici cu privire la procedura de arbitraj, ea nelocuind  la adresa  indicată de 
arbitru pentru comunicarea actelor de procedură, respectiv  pe str. Barc nr. 47, Cluj-Napoca, 
fiind  plecată de  mai multe  luni în străinătate şi, oricum, domiciliul ei fiind  situat  în 
imobilul în litigiu, apartamentul nr. 3  din acest  imobil, fiind  încălcate, astfel, dispoziţiile 
art. 577 Cod proc. civ; 

- tribunalul a  dat  mai mult decât s-a cerut, respectiv aproape dublul sumei de bază, 
penalităţile  fiind  nejustificate, necunoscându-se temeiul juridic  în baza căruia au fost 
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stabilite  şi acordate  la cererea  creditoarei, subzistând  şi motivul de  desfiinţare  prev. de 
art. 608 alin. 1  lit. f Cod proc. civ.; 

- greşit a fost  obligată creditoarea la plata cheltuielilor de  judecată privind 
arbitrajul, nefiind  în culpă pentru ivirea litigiului; 

- hotărârea arbitrală nu prevede calea de atac  împotriva ei, nu a cercetat  litigiul în 
mod amănunţit, în baza  unei audieri pe fondul cauzei. 

3. Întâmpinarea creditoarei 
Creditoarea  Asociaţia de  Proprietari de  pe str. E., com. F., prin întâmpinare, a 

solicitat respingerea  acţiunii în anulare, în principal,  ca  inadmisibilă, în temeiul art. 193  
Cod proc. civ., pentru că nu a fost  parcursă procedura  prealabilă a medierii, în subsidiar, ca  
nefondată, pentru că  litigiul a  fost dedus  arbitrajului conform  hotărârii comitetului 
executiv al asociaţiei de proprietari şi Regulamentului de arbitraj documentar, procedura 
arbitrală este stabilită de arbitru şi a avut ca reper procedura europeană privind  cererile cu 
valoare redusă, respectiv  Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European şi al 
Consiliului, aplicabil în toate  statele  UE, cu excepţia Danemarcei încă din anul 2009, iar, 
conform art. 576 Cod proc. civ., părţile pot  împuternici arbitrul să stabilească regulile de 
procedură aplicabile, iar, în baza acestora, arbitrul a apreciat că nu este obligatorie citarea  
părţilor pentru o dezbatere orală, actele prezentate  fiind  suficiente  pentru pronunţarea  
hotărârii. 

4. Competenţa secţiilor specializate ale  Curţii de Apel Cluj 
Acţiunea  în anulare a fost  înregistrată iniţial pe rolul Secţiei a II-a  civilă, de 

contencios administrativ  şi fiscal, care, prin încheierea  civilă nr. 222/28.05.2014 şi-a 
declinat  competenţa  în favoarea Secţiei I civile a  curţii. 

Secţia I civilă, verificându-şi competenţa, în temeiul art. 131 alin. 1 Cod proc. civ., a 
apreciat  că este competentă în soluţionarea litigiului, aşa cum rezultă din încheierea  
şedinţei publice  din 4.09.2014,  dată la  care, în temeiul art. 244  Cod proc. civ., instanţa a 
constatat  terminarea cercetării procesului, acordând  părţilor termen pentru dezbaterea pe 
fond a cauzei şi punându-le  în vedere să depună note scrise  cu cel puţin 5  zile  înainte.  

5. Notele scrise ale  părţilor 
La dosar, a depus  note scrise  doar debitoarea care a formulat acţiunea  în anulare, 

reiterând, în esenţă, solicitările formulate  prin acţiunea  în anulare şi solicitând  şi plata 
cheltuielilor de  judecată. 

6. Analizând acţiunea  în anulare formulată de debitoare, raportat la  dispoziţiile  
art. 608 Cod proc. civ., ce constituie temeiul ei în drept, curtea apreciază că aceasta este  
fondată. 

Au fost  invocate  mai multe motive de desfiinţare a  hotărârii arbitrale, motive care, 
în măsura în care  s-ar  constata că sunt  fondate, ar atrage  soluţii diferite raportat la  
dispoziţiile  art. 613  Cod proc. civ., privind  judecarea acţiunii în anulare, întrucât, în cazul 
în care se  constată lipsa convenţiei arbitrale, admiţând acţiunea, curtea trimite cauza spre 
judecată instanţei competente să o soluţioneze, potrivit  legii, aşa cum rezultă din  
dispoziţiile  art. 613 alin. 3  lit. a Cod proc. civ., în timp ce, în celelalte cazuri invocate, 
conform art. 613 alin. 3  lit. b Cod proc. civ., trimite cauza spre rejudecare tribunalului 
arbitral, dacă cel puţin una dintre părţi solicită expres acest  lucru, ceea ce nu s-a  întâmplat, 
în caz  contrar, dacă litigiul este  în stare de  judecată, pronunţându-se  în fond, în limitele  
convenţiei arbitrale, sau, dacă nu poate hotărî în fond, fiind  nevoie de noi probe, 
pronunţându-se  în fond  după administrarea lor, etapă procesuală precedată de  pronunţarea  
hotărârii de anulare. 

Aşadar, cercetarea  motivului privind  lipsa  convenţiei arbitrale, care  obligă 
instanţa, în caz de admitere, la  trimiterea  cauzei instanţei competente, face de prisos 
analiza celorlalte  motive, în temeiul cărora curtea ar trebui să se pronunţe  pe fondul cauzei. 
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Analizând  motivul referitor la lipsa  convenţiei arbitrale, raportat la  dispoziţiile  art. 
608 alin. 1  lit. b  Cod proc. civ., curtea  constată că acesta este fondat, întrucât nu au fost 
respectate  dispoziţiile  art. 548 Cod proc. civ., nefiind  încheiată în scris vreo astfel de 
convenţie  între Asociaţia de proprietari şi membrii acesteia, hotărârea  Comitetului 
executiv, compus din trei persoane, din 24.01.2014 (f. 9 dosar nr. 284/33/2014 al Secţiei II 
civilă, de contencios  administrativ  şi fiscal) fiind  în mod greşit calificată astfel de către 
arbitru. 

Nu sunt  incidente dispoziţiile  art. 608 alin. 2  Cod proc. civ., ce  prevăd  că nu mai 
pot fi invocate ca motive pentru anularea hotărârii arbitrale  neregularităţile care nu au fost  
ridicate  potrivit art. 592 alin. 1  şi 3 Cod proc. civ., referitoare la existenţa  şi validitatea  
convenţiei arbitrale, care trebuiau invocate de cel interesat, sub sancţiunea decăderii, până la 
primul termen de  judecată la care a fost  legal citat, pentru că debitoarea nu a fost  niciodată 
citată în procedura arbitrală. Potrivit  dispoziţiilor art. 576 alin. 1 Cod proc. civ., regulile de 
procedură aplicabile arbitrajului  se stabilesc  de  părţi, în convenţie arbitrală sau de către 
arbitru în baza  unei împuterniciri a părţilor, ceea ce  nu este cazul, întrucât  între  părţi nu a 
fost  încheiată vreo convenţie arbitrală, iar, în toate celelalte cazuri, procedura arbitrală este 
cea stabilită de Codul de procedură civilă, în Cartea a IV-a. Despre arbitraj, aşa cum rezultă 
din alineatul 3 al aceluiaşi articol. Potrivit  art. 577 şi 580 Cod proc. civ., părţile trebuie 
citate cu 15  zile  înaintea termenului de dezbatere, cerinţă care nu a fost respectată de 
arbitru. Nu sunt incidente în cauză dispoziţiile regulamentului privind cererile cu valoare 
redusă, invocate de asociaţie prin întâmpinare, întrucât, pe de o parte, nu s-a precizat 
incidenţa acestuia în cuprinsul hotărârii arbitrale, fiind invocată doar ulterior, prin 
întâmpinare, pe de altă parte, regulamentul nu este incident, litigiul neprezentând vreun 
element de extraneitate şi, nu în ultimul rând, pentru că procedura respectivă, chiar incidentă 
de ar fi fost, presupunea o comunicare scrisă între părţi, pe formulare tipizate, ce nu a fost 
respectată. 

Raportat la obiectul cauzei, care este  un litigiu privind  un raport  juridic stabilit de  
asociaţia de proprietari cu o altă persoană fizică, instanţa  competentă material este  
judecătoria, potrivit  dispoziţiilor art. 94  pct. 1  lit. c  Cod proc. civ. Neinvocându-se alte 
reguli de competenţă teritorială, conform dispoziţiilor art. 107 alin. 1  Cod proc. civ., 
instanţa competentă teritorial este cea de la domiciliul pârâtei, pârâtă într-o astfel de 
acţiune fiind debitoarea care a promovat acţiunea  în anulare  şi care are  domiciliul în com. 
F.. 

În temeiul art. 613 alin. 3  lit. a Cod proc. civ., din considerentele arătate, curtea va 
admite acţiunea, va anula hotărârea arbitrală şi va trimite cauza spre judecată Judecătoriei 
Cluj-Napoca, care  este  instanţa  competentă să o soluţioneze. 

În temeiul art. 453 alin. 1  Cod proc. civ., asociaţia va fi obligată la plata cheltuielilor 
de  judecată în favoarea debitoarei care a exercitat acţiunea  în anulare, în sumă de  180 lei, 
reprezentând  taxă judiciară de timbru, dovedită în condiţiile art. 452  Cod proc. civ., prin 
chitanţele de la  filele 10 şi 31 din dosarul Secţiei a  II-a  civilă, de  contencios  administrativ  
şi fiscal. 

Curtea apreciază că asociaţia de  proprietari   este  în culpă procesuală în ceea ce 
priveşte acţiunea  în anulare, indiferent de soluţia ce urmează a fi dată asupra fondului 
litigiului de către   instanţa  competentă, întrucât cheltuielile  ocazionate de anularea  
hotărârii arbitrale  pe motivul lipsei competenţei tribunalului arbitral ca urmare a  lipsei 
convenţiei arbitrale  nu au legătură cu cele  privind fondul litigiului referitor la cheltuieli 
restante  şi penalităţi aferente acestora. 

 
Cerere având ca obiect obligarea Administraţiei Naţionale a Penintenciarelor la 

plata ajutorului în cuantum de 20 de salarii cuvenit cu ocazia pensionării. 
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Competenţa secţiei a II a civile de contencios admninistrativ şi fiscal a 
tribunalului. 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 109 din 28 octombrie 2014  
Prin acţiunea înregistrată sub nr…/112/2014, reclamantul I.C. a chemat în judecată 

pe pârâta Administraţia Naţională a Penitenciarelor, solicitând obligarea pârâtei la plata 
ajutorului în cuantum de 20 de salarii, cuvenit cu ocazia pensionării, în baza art.20 alin.1 din 
Anexa VII a Legii nr.284/2010.  

 Prin sentinţa civilă nr.676/19.06.2014 pronunţată de secţia a II-a civilă de 
contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Bistriţa Năsăud, s-a declinat competenţa de 
soluţionarea în favoarea Secţiei I civilă a aceleiaşi instanţe. 

Pentru a hotărî astfel, s-a reţinut că sumele solicitate de reclamant au natura juridică 
a unui ajutor social ce se acordă în baza unui raport juridic de asigurări sociale, născut ca 
urmare a aplicării nemijlocite a art. 20 alin 1 cap. II, anexa 7  din legea 284/2010, 
competenţa aparţinând jurisdicţiei conflictelor de muncă şi asigurări sociale. 

 Prin sentinţa civilă nr.1290 din 13.10.2014, pronunţată de secţia a I-a civilă a  
Tribunalului Bistriţa Năsăud s-a  declinat competenţa în favoarea secţiei a II-a civilă şi de 
contencios administrativ şi fiscal şi, constatându-se ivit conflictul negativ de competenţă, s-a 
dispus suspendarea cauzei şi înaintarea dosarului Curţii de Apel Cluj  în vederea soluţionării 
acestui conflict. 

Pentru a hotărî astfel, s-a reţinut că prin acţiunea dedusă judecăţii reclamantul, ce a 
avut anterior sesizării instanţei calitatea de funcţionar special în cadrul pârâtei, a solicitat 
obligarea pârâtei la plata ajutorului în raport de salariul funcţiei de bază îndeplinite la data 
pensionării, respectiv 20 de salarii actualizate cu dobânda legală calculată până la momentul 
plăţii efective 

Potrivit  art.20 din Legea nr. 284/2010, anexa VII, art.20 alin. 1, "La trecerea în 
rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la 
pensie, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul 
administraţiei penitenciare, pentru activitatea depusă, în funcţie de vechimea efectivă ca 
militar, poliţist, funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi 
personal civil în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 
beneficiază de un ajutor stabilit în raport cu solda funcţiei de bază, respectiv salariul funcţiei 
de bază avută/avut în luna schimbării poziţiei de activitate”. 

Faţă de aceste prevederi legale, s-a apreciat că acest ajutor bănesc prevăzut în legea 
anterior indicată în favoarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul 
administraţiei penitenciare nu are natura juridică a unor drepturi băneşti derivate din 
raporturi de asigurări sociale, aşa cum a indicat instanţa care şi-a declinat prima competenţa 
de soluţionare a cauzei, ci raporturile juridice  se stabilesc între reclamant în calitate de fost 
funcţionar statutar  şi pârâtă, situaţie în care acestea trebuie să fie soluţionate de instanţa de 
contencios administrativ ce soluţionează litigiile privind această categorie de funcţionari 
statutari, fiind vorba de un drept bănesc ce derivă din raporturile de serviciu dintre părţile 
litigante în virtutea calităţii funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei 
penitenciare pe care a deţinut-o reclamantul, neputându-se reţine că ar fi un ajutor bănesc 
acordat acestuia în temeiul calităţii de pensionar.  

Tribunalul a reliefat că jurisdicţia de asigurări sociale se realizează în cauzele anume 
indicate de art. 153 lit. a-j din legea nr.263/2010, iar litigiul dedus judecăţii nu se încadrează 
în nici unul dintre aceste cazuri indicate limitativ de legiuitor şi nici legea nr. 284/2010 nu a 
indicat că litigiile generate de neplata acestui ajutor bănesc se soluţionează de tribunalele ce 
judecă asigură sociale sau litigii de muncă. 
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Mai trebuie remarcat că şi din jurisprudenţa Curţii de Apel B.eşti, depusă de 
reclamant odată cu cererea de chemare în judecată f.4-6, reiese că litigii similare au fost 
soluţionate de instanţele de contencios administrativ, iar nu de către instanţele ce 
soluţionează litigii de muncă ori de asigurări sociale. 

Având în vedere aceste considerente, tribunalul, având în vedere prevederile art.136 
şi 130  din Noul Cod de procedură civilă, a considerat că nu este competentă material să 
soluţioneze cauza dedusă judecăţii Secţia I civilă din cadrul acestui tribunal, motiv pentru 
care va admite excepţia de necompetenţă materială invocată din oficiu, şi-n consecinţă, va 
declina în favoarea Tribunalului Bistriţa-Năsăud, Secţia a II-a civilă şi de contencios 
administrativ fiscal competenţa de soluţionare a acţiunii civile formulate de reclamant 
împotriva pârâtei, fiind aplicabile prevederile art.109 din Legea nr.188/1999 ce arată expres  
că litigiile  care au ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public sunt de competenţa 
secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, cu excepţia situaţiilor pentru care 
este stabilită expres prin lege competenţa altor instanţe. 

 Examinând conflictul negativ de competenţă, Curtea de Apel constată următoarele: 
 Elementul esenţial în determinarea jurisdicţiei aplicabile acţiunii deduse judecăţii 

este stabilirea naturii ajutorului acordat în baza art.20 din anexa VII a Legii nr.284/2010. 
 Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal susţine natura de ajutor social 

a sumelor acordate în baza normei juridice menţionată, spre deosebire de Secţia I-a civilă 
care priveşte ajutorul ca un beneficiu decurgând din executarea raporturilor de serviciu 
dintre părţi. 

 Curtea de Apel apreciază că această ultimă opinie este cea judicioasă, având în 
vedere că dispoziţia legală care constituie temeiul juridic al acţiunii, are ca ipoteză situaţia 
premisă a desfăşurării raporturilor de serviciu dintre funcţionarul public cu statut special şi 
administraţia  penitenciarelor, în raport de  care se naşte dreptul funcţionarului de a 
beneficia de ajutorul bănesc. 

 Aşadar, acordarea acestui drept bănesc cu ocazia trecerii în rezervă sau direct în 
retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept de pensie nu are decât 
semnificaţia momentului exigibilităţii dreptului, fără a influenţa natura sa care este 
indisolubil legată de executarea raporturilor de serviciu dintre părţi, fiind în cele din urmă în 
beneficiu pentru activitatea cu caracter de continuitate desfăşurată în cadrul unei funcţii ce 
implică o responsabilitate considerabilă. 

 De altfel, Curtea de Apel reţine că primele două situaţii ale normei în discuţie, 
respectiv „la trecerea în rezervă sau direct în retragere” nu sunt puse în legătură cu naşterea 
corespunzătoare a dreptului la pensie, cum este ipoteza încetării raporturilor de serviciu; or, 
fără îndoială că legiuitorul nu a intenţionat să trateze diferit acordarea ajutorului în funcţie 
de situaţia care a generat naşterea dreptului, deoarece în absenţa unei prevederi exprese nu 
poate fi acceptată o derogare de la unicitatea soluţiei legislative preconizate. 

 Prin urmare, toate cele trei situaţii în care funcţionarul public  cu statut special 
beneficiază de ajutorul în discuţie trebuie tratate unitar sub aspectul calificării jurisdicţiei 
aplicabile, care este atrasă tocmai de executarea raporturilor de serviciu. 

 În fine, semnificaţia semantică a termenului de ajutor nu îl plasează exclusiv în 
jurisdicţia asigurărilor sociale, nefiind deloc străin de raporturile de muncă/serviciu în 
condiţiile în care pe de o parte ajutorul este acordat de fostul angajator, nicidecum de 
instituţia care administrează şi  gestionează bugetul asigurărilor sociale de stat, iar pe de altă 
parte demersul reclamntului nu poate fi plasat în jurisdicţia de asigurări sociale care se 
realizează în cauzele anume indicate de art. 153 lit. a-j din Legea nr.263/2010. 

 Pentru considerentele expuse anterior Curtea de Apel în baza art.136 NCPC, va 
stabili competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea secţiei a II-a civilă de contencios  
administrativ şi fiscal a Tribunalului Bistriţa Năsăud. 
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Acţiune în despăgubiri, formulată de o persoană fizică împotriva societăţii de 
asigurări. Competenţa tribunalului specializat. 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 110 din 31 octombrie 2014  
Prin Sentinţa civilă nr. 1288 din 14.04.2014 pronunţată de Tribunalul Specializat 

Cluj s-a declinat competenţa materială de soluţionare a cererii formulată de către reclamanţii 
M.L.C. şi M.C.H., în contradictoriu cu pârâta A. SA, în favoarea Tribunalului Cluj. 

 Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut următoarele: 
 Prin cererea înregistrată în data de 12 decembrie 2013, la Tribunalul Specializat 

Cluj, reclamanţii au solicitat obligarea pârâtei SC A. SA la plata următoarelor sume: 
350.000 lei reprezentând despăgubiri reclamantei A.L.C., penalităţi de 0,2 % pe zi calculate 
la suma de 350.000 lei începând cu data 23.01.2013 şi până la achitarea integrala a sumelor 
datorate conform art. 37 din Ordinul  14/2011 emis de Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor, reclamantei A.L.C., 220.000 lei reprezentând despăgubiri reclamantului 
M.C.H., penalităţi de 0,2 % pe zi calculate la suma de 220.000 lei începând cu data 
23.01.2013 şi până la achitarea integrala a sumelor datorate conform art. 37 din Ordinul 
14/2011 emis de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, reclamantului M.C.H., precum şi 
a cheltuielilor de judecată.  

 În motivarea cererii, reclamanţii au arătat că în data de 05.08.2012, au fost victimele 
unui accident rutier, suferind vătămări corporale, în accident fiind implicat un autoturism 
pentru care exista poliţă de asigurare de răspundere civilă tip RCA, emisă de SC A. SA.  

În drept, au invocat art. 1357 şi urm. Cod civil, Legea nr. 136/1995, Ordinul nr. 
14/2011 emis de CSA.  

 Analizând excepţia necompetenţei materiale invocată din oficiu la termenul din 
14.04.2014, aceasta a fost admisă conform art. 132 N.C.pr.civ. şi Tribunalul Specializat Cluj 
a dispus trimiterea dosarului spre soluţionare Tribunalului Cluj, pe raza teritorială a căreia 
îşi are sediul pârâta ce se doreşte a fi obligată la plată, acţiunea fiind înregistrată în data de 
12 decembrie 2013, după intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură civilă şi având ca 
obiect cereri în pretenţii de peste 200.000 lei. 

 Aşa cum se deduce din prevederile art. 94, pct. 1, lit. j şi art. 95 C.pr.civ., tribunalele 
sunt competente să soluţioneze cererile în materie civilă cererile având o valoare de peste 
200.000 lei.  

 Faptul că litigiul se poartă între „profesionişti” nu atrage competenţa materială de 
soluţionare a acestuia de către Tribunalul Specializat Cluj, neexistând vreo normă de 
procedură care să prevadă faptul că litigiile dintre „profesionişti” trebuie să fie judecate de 
către această instanţă specializată. Instanţă specializată fiind, Tribunalul Specializat Cluj nu 
poate soluţiona decât acele cauze ce îi sunt expres date de către legiuitor spre competentă 
soluţionare. Categoria „profesioniştilor” nu este identică şi nu poate fi confundată cu cea a 
foştilor comercianţi, o extindere a competenţei, prin analogie, considerând că automat toate 
litigiile purtate între „profesionişti” trebuie soluţionate de către instanţele specializate, foste 
comerciale, neputând fi făcută. La stabilirea competenţei materiale, nu se poate aplica vreo 
analogie, normele ce reglementează această materie, trebuind să fie exprese şi de strictă 
interpretare. Nu există nicio normă legală care să prevadă că fostele instanţe comerciale se 
transformă în instanţe „profesioniste” practic toate textele de lege ce se refereau la 
competenţa instanţelor comerciale faţă de raporturile dintre comercianţi, fiind căzute în 
desuetudine, odată cu dispariţia „dreptului comercial”, ca ramură distinctă a „dreptului 
civil”. 
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 La momentul reorganizării fostelor tribunale comerciale în „tribunale specializate” 
(fără a se preciza o nouă specializare în vreun act normativ apărut ulterior acestei 
reorganizări), este evident că în lipsă de dispoziţii contrare, aceste noi tribunale au preluat 
spre competentă soluţionare categoriile de litigii pe care le aveau deja în competenţă. Or, 
odată cu dispariţia ramurii dreptului comercial (fără a fi pus ceva în loc printr-un act 
normativ expres), normele legale ce dădeau în competenţa generală a fostului tribunal 
comercial, acum specializat, litigiile având o natură comercială, dacă nu pot fi considerate 
ca fiind abrogate, sunt cel puţin căzute în desuetudine. 

 Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj – Secţia civilă, la data de 
03.06.2014. 

  La data de 24.09.2014, reclamanţii au depus la dosar un înscris în care au arătat că 
invocă excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Cluj şi au solicitat declinarea 
competenţei în favoarea Tribunalului Specializat Cluj.   

 Prin sentinţa civilă nr. 445/26.09.2014 a Tribunalului Cluj  s-a admis  excepţia 
necompetenţei materiale a Tribunalului Cluj şi în consecinţă: 

 S-a declinat competenţa de soluţionare a cererii de chemare în judecată formulată de 
reclamanţii M.L.C. şi M.C.H., în contradictoriu cu pârâta S.C. A. S.A., în favoarea 
Tribunalului Specializat Cluj. 

 S-a  constatat ivit conflictul negativ de competenţă. 
 S-a  dispus trimiterea dosarului la Curtea de Apel Cluj, pentru regulator de 

competenţă. 
 Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a  reţinut  următoarele:ş 
Prin cererea de chemare în judecată, reclamanţii au solicitat obligarea pârâtei S.C. A. 

S.A. la plata de despăgubiri, fiind vorba despre un raport juridic cu o persoană care are 
calitatea de profesionist, astfel cum este definită această calitate prin art. 3 alin. 2 şi 3 Cod 
civil, conform căruia „Sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o 
întreprindere. Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către 
una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, 
administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are 
sau nu un scop lucrativ”.  

Potrivit dispoziţiilor art. 36 alin. 3 din Legea nr. 304/2004, în cadrul tribunalelor 
funcţionează secţii sau, după caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, 
cauze comerciale, cauze cu minori si de famI., cauze de contencios administrativ şi fiscal, 
cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale […]. 

Potrivit art. 37 din acelaşi act normativ, în domeniile prevăzute de art. 36 alin. (3) se 
pot înfiinţa tribunale specializate [….]. Tribunalele specializate preiau cauzele de 
competenţa tribunalului în domeniile în care se înfiinţează. 

Prin înfiinţarea Tribunalului Comercial Cluj, acesta a preluat potrivit dispoziţiilor art. 
37 alin. 3 din Legea nr. 304/2004 cauzele de competenţa tribunalului în domeniul în care s-a 
înfiinţat, respectiv cauzele de natură  comercială, în prezent şi litigiile dintre sau cu 
profesionişti. 

S-a reţinut  în acest sens faptul că, deşi criteriul de delimitare a cauzelor prin 
raportare la dreptul material şi-a pierdut funcţionalitatea, niciuna dintre normele noului Cod 
civil ori ale Legii nr. 71/2011 de punere în aplicare a acestuia nu interzice separarea litigiilor 
în care cel puţin una dintre părţi are calitatea de profesionist în materia „activităţilor de 
producţie, comerţ sau prestări de servicii” (expresie care, conform art. 8 din Legea nr. 
71/2011, înlocuieşte expresiile „acte de comerţ”, respectiv „fapte de comerţ”) de celelalte 
litigii care implică profesionişti în alte materii şi conferirea competenţei de soluţionare a 
primei categorii tribunalelor specializate.  
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Dispoziţiile art. 226 alin. 1 din Legea nr. 71/2011 au un caracter enunţiativ şi nu 
limitativ, prevăzând posibilitatea înfiinţării în cadrul secţiilor civile a unor complete 
specializate pentru soluţionarea anumitor categorii de litigii, în considerarea obiectului sau 
naturii acestora, precum: cereri în materie de insolvenţă, concordat preventiv şi mandat ad 
hoc; cereri în materia societăţilor comerciale şi a altor societăţi, cu sau fără personalitate, 
împiedicarea ori denaturarea concurenţei; cererile privind titlurile de valoare şi alte 
instrumente financiare. 

Este real că prin art. 19 din Legea nr. 71/2011 a fost abrogat art. 2 pct. 1 lit. a Cod 
proc. civ. care stabilea în favoarea tribunalelor cererile în materie comercială al căror obiect 
este de peste 100.000 lei şi astfel, aparent, soluţionarea cauzei ar reveni tribunalului civil. 

Cu toate acestea, soluţia care rezultă din interpretarea art. 228 din Legea nr. 71/2011, 
normă specială faţă de art. 227 din acelaşi act normativ, conform topografiei textului, este 
cea contrară. 

Conform art. 228 din Legea nr. 71/2011, până la data intrării în vigoare a Codului 
civil, tribunalele comerciale Argeş, Cluj şi Mureş se reorganizează ca tribunale specializate 
sau, după caz, ca secţii civile în cadrul tribunalelor Argeş, Cluj şi Mureş, în condiţiile art. 
226. 

Stabilirea întregii sfere de competenţă a tribunalelor specializate revine, conform art. 
228 alin. 1 din Legea nr. 71/2011, Consiliului Superior al Magistraturii, dispoziţiile art. 227 
din Legea nr. 71/2011 vizând doar o parte dintre cauzele de competenţa tribunalelor 
specializate, respectiv cele pentru care legile speciale prin raportare la noul Cod civil prevăd 
expres că anumite cauze sunt de competenţa tribunalelor comerciale ori, după caz, de 
competenţa secţiilor comerciale ale tribunalelor sau curţilor de apel. 

Tribunalele comerciale Argeş, Cluj şi Mureş au fost reorganizate ca tribunale 
specializate prin Hotărârea CSM nr. 654 din 31 august 2011. Pentru a pronunţa această 
hotărâre, Consiliul Superior al Magistraturii a avut în vedere volumul de activitate 
înregistrat la nivelul celor trei tribunale comerciale, prin comparaţie cu volumul de activitate 
în materie comercială de la alte tribunale situate în localităţi în care îşi au sedii curţi de apel. 

Deşi Consiliul Superior al Magistraturii nu s-a pronunţat expres asupra competenţei 
materiale a tribunalelor specializate, a avut în vedere volumul de activitate al acestor 
instanţe, volum care include toate cauzele a căror natură „comercială” era determinată prin 
aplicarea dispoziţiilor art. 3, art. 4, art. 7, art. 9 şi art. 56 din Codul comercial din 1887.  

În consecinţă, nu se poate reţine intenţia legiuitorului de a transfera competenţa de 
soluţionare a acestor cauze în favoarea secţiilor civile ale tribunalelor de drept comun, 
reorganizarea păstrând în favoarea tribunalelor specializate competenţa materială în limitele 
competenţei fostelor tribunale comerciale. 

Având în vedere considerentele şi dispoziţiile legale expuse, instanţa a admis 
excepţia invocată şi în baza art. 132 N.C.P.C. a declinat competenţa în favoarea Tribunalului 
Specializat Cluj.  

 Văzând şi dispoziţiile art. 133 şi 134 din Codul procedură civilă, instanţa a constatat 
existenţa conflictului negativ de competenţă între cele două tribunale de pe raza Curţii de 
Apel Cluj şi va înainta dosarul acestei din urmă instanţe, în vederea pronunţării unui 
regulator de competenţă.  

 Dosarul s-a  înregistrat  pe  rolul Curţii de Apel Cluj, sub  nr. 1376/33/2014. 
 Asupra prezentului conflict de competenţă, curtea reţine  următoarele: 
Examinând conflictul de competenţă negativ curtea reţine următoarele: 
 Reclamanţii au chemat în judecată pârâta  SC A. SA  solicitând obligarea acesteia la 

plata unor despăgubiri, în temeiul contractului de asigurare de răspundere civilă tip RCA, 
urmare a producerii unui eveniment rutier în data de 05.08.2012. 

 559 



Curtea constată că litigiul se poartă între reclamanţii persoane fizice  şi pârâta 
societate de asigurare, adică profesionist, iar obiectul litigiului îl constituie acordarea unor 
despăgubiri al căror cuantum înlătură competenţa prev. de art. 94 pct. 1 lit. j Cod proc. civ., 
în baza unui contract de asigurare încheiat cu pârâta.  

Reglementarea unitară, în prezent, a raporturilor de drept privat, realizată prin art. 3  
Cod civil, nu înseamnă  dispariţia dreptului comercial, ci numai o schimbare a 
fundamentelor acestuia.  Existenţa, în continuare, a dreptului comercial, se întemeiază pe 
interpretarea dispoziţiilor Codului civil şi ale legii de punere in aplicare a Codului civil, 
precum şi pe faptele petrecute în istoria dreptului comercial.      Art. 3 C. civ. prevede că 
dispoziţiile Codului civil se aplică şi raporturilor dintre profesionişti, precum şi raporturilor 
dintre aceştia şi orice alte subiecte de drept civil.  

          În ceea ce priveşte profesioniştii, Codul civil  defineşte profesioniştii ca fiind 
toţi cei care exploatează o întreprindere, având o arie de aplicare mult mai largă decât cea a 
"comerciantului" din reglementarea anterioară.  

          Legea nr. 71/2011 privind punerea în aplicare a Codului civil prevede expres 
faptul că noţiunea de "profesionist"  include categoriile de comerciant, întreprinzător, 
operator economic, precum şi orice alte persoane autorizate să desfăşoare activităţi 
economice sau profesionale. 

            Prin exploatarea unei întreprinderi se înţelege exercitarea sistematică, de 
către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, 
administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu 
un scop lucrativ. 

 În concepţia Codului civil, desfăşurarea unei activităţi organizate şi sistematizate, 
califică această activitate ca având caracter profesional, iar persoana care o realizează are 
calitatea de profesionist. 

 Definiţia dată de Codul civil exploatării unei întreprinderi şi, implicit, întreprinderii 
are un caracter general; ea priveşte orice activitate indiferent de natura acestei activităţi şi 
scopul acesteia. 

 În caracterizarea unei întreprinderi, trebuie avut în vedere obiectul de activitate şi 
scopul acestei activităţi. 

 Desfăşurarea unei activităţi economice în scopul obţinerii unui profit defineşte 
caracteristicile activităţii comerciale. Aceasta înseamnă că o întreprindere al cărei obiect 
este activitatea economică, desfăşurată în scopul obţinerii unui profit este o întreprindere 
economică (comercială) şi, dimpotrivă, întreprinderea al cărei obiect este neeconomic şi nu 
urmăreşte obţinerea profitului este o întreprindere civilă. 

  Art. 3 alin. (2) C. civ. prevede că persoana care exploatează o întreprindere are 
calitatea de profesionist. 

 Având în vedere că întreprinderea poate fi o întreprindere economică (comercială) 
sau o întreprindere civilă, profesionistul care exploatează o întreprindere economică 
(comercială) are calitatea de comerciant. În acest sens, art. 8 din Legea de aplicare a Codului 
civil prevede noţiunea de profesionist prevăzută la art. 3 C. civ., care include categoriile de 
comerciant, întreprinzător, operator economic, precum şi orice alte persoane autorizate să 
desfăşoare activităţi economice sau profesionale, astfel cum aceste noţiuni sunt prevăzute de 
lege, la data intrării în vigoare a Codului civil. 
           Exploatarea unei întreprinderi economice (comerciale) de către profesionistul 
comerciant, implică săvârşirea unor acte juridice, fapte juridice şi operaţiuni economice. 

 Întrucât privesc o întreprindere economică (comercială), aceste acte juridice, fapte 
juridice si operaţiuni economice pot fi calificate drept acte juridice comerciale. Regimul 
juridic al acestor acte este cel prevăzut de Codul civil şi legile speciale. 
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Activitatea desfăşurată de o societate de asigurare are, fără îndoială ca scop obţinerea 
profitului. 

Contractul de asigurare este acel act juridic prin care o parte, numită asigurat, se 
obligă să plătească o primă unei alte părţi numită asigurător, iar aceasta din urmă se obligă 
ca, la producerea unui anume risc, să plătească asiguratului sau beneficiarului asigurării 
despăgubirea ori suma asigurată (indemnizaţie), în limitele şi la termenele convenite (art. 9 
din Legea 136/1995).  

Raporturile juridice generate de actele juridice comerciale – incluzând şi actele 
societăţii de asigurare -  sunt raporturi juridice comerciale. 

Pe cale de consecinţă, litigiile izvorâte din actele juridice comerciale sunt litigii 
comerciale. 

Din dispoziţiile Hotărârii CSM nr. 654/31 august 2011,evocate de Tribunalul Cluj, 
rezultă că intenţia legiuitorului, exprimată în mod expres şi neîndoielnic prin Legea nr. 
71/2011, a fost aceea ca tribunalele specializate – cum este şi Tribunalul Specializat Cluj – 
să-şi menţină aceeaşi arie de competenţă materială  ca şi fostul Tribunal Comercial Cluj, 
practic, Tribunalul Specializat Cluj păstrând aceeaşi competenţă materială  pe care a avut-o 
şi fostul Tribunal Comercial Cluj, pentru acest tribunal operând doar o reorganizare, sub 
aspectul denumirii, ca tribunal specializat. 

Prin urmare, litigiile dintre „profesionişti” trebuie să fie judecate de către această 
instanţă specializată, Tribunalul Specializat Cluj, iar Tribunalul Cluj -Secţia Civilă în mod 
corect a constat că nu este competent material să soluţioneze acţiunea având ca obiect 
acordarea unor despăgubiri în temeiul unui contract de asigurare. 

 
 

Cereri de abţinere formulate succesiv de toţi judecătorii unei secţii a 
tribunalului. Trimiterea ultimei cereri de abţinere spre soluţionare celeilalte 

secţii a tribunalului. Neregularitate. Necesitatea soluţionării cererii de abţinere 
de către completul imediat următor, conform art. 98 alin.(2) din regulamentul 

de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 111 din 31 octombrie 2014  
Prin decizia civilă nr. 604/A/2.10.2014 a Tribunalului Maramureş, secţia a II-a 

civilă, de contencios administrativ şi fiscal pronunţată în dosarul nr. … s-a admis  excepţia 
de necompetenţă materială a secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal din 
cadrul Tribunalului Maramureş. 

S-a declinat competenţa materială pentru soluţionarea cererilor de abţinere formulate 
de membrii completului de judecată investit cu soluţionarea dosarului nr. ..., în favoarea 
secţiei I civilă. 

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a  reţinut  următoarele: 
Urmare a declaraţiei de abţinere formulate de doamnele judecătoare V.C. şi A.S.T., 

care alcătuiesc completul de judecată investit sub dosar nr. ... înregistrat pe rolul secţiei I 
civilă, cu adresa de la fila 1 dosarul a fost înaintat secţiei a II-a spre competentă soluţionare. 

 Raportat la prevederile art. 98 alin. (2) din Hotărârea nr. 387/2005, instanţa a aprecit 
că nu este competentă în soluţionarea celor două cereri de abţinere. 

 Fără a lăsa loc de interpretare, dispoziţiile legale aplicabile reţin textual că cererea de 
abţinere se soluţionează de completul imediat următor celui din componenţa căruia face 
parte judecătorul care formulează cerere de abţinere, evident că după epuizarea completelor 
ciclul se reia de la completul cu nr. I.  Pentru soluţionarea cererii de abţinere judecătorii 
secţiei I nu sunt incompatibili, incompatibilitatea poate fi luată în discuţie doar vis-a-vis de 
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fondul cauzei când, desigur, se poate recurge la prevederile art. 98 alin. 3 indice 1 însă, doar 
după stabilirea stării de incompatibilitate faţă de toţi judecătorii unei secţii. 

Prin decizia civilă nr. 401/A/20.10.2014 a Tribunalului Maramureş, pronunţată în 
dosarul nr. ... s-a declinat competenţa de soluţionare a declaraţiilor de abţinere formulate de 
d-nele judecătoare A.S.T. şi C.V., membre ale completului de judecată căruia i s-a repartizat 
soluţionarea căii de atac exercitate în dosar nr...., în favoarea Secţiei a II-a Civilă a 
Tribunalului Maramureş. 

A fost înaintat dosarul Secţiei I Civile a Curţii de Apel Cluj  competente să 
soluţioneze conflictul de competenţă dintre cele două secţii ale Tribunalului Maramureş.   

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a  reţinut  următoarele: 
Dosarul nr. ... a fost înregistrat pe rolul Secţiei I civile a Tribunalului Maramureş în 

vederea soluţionării apelului declarat de reclamantă împotriva sentinţei pronunţate de 
Judecătoria Târgu Lăpuş.  

Membrii completului de judecată s-au abţinut succesiv, declaraţiile lor de abţinere 
fiind încuviinţate şi, ulterior, s-au admis şi cererile de abţinere ale judecătorilor incluşi în 
complet conform planificării de permanenţă.  

Ultimii doi judecători ai Secţiei I Civilă a Tribunalului Maramureş incluşi în 
completul de judecată în vederea soluţionării declaraţiilor de abţinere ale membrilor 
completului de judecată căruia i s-a repartizat soluţionarea căii de atac exercitate în dosar 
nr.... , respectiv d-nele judecător A.S.T. şi C.V., au înţeles, la rândul lor, a se abţine de la 
judecata apelului.  

          În aceste condiţii, din pricina abţinerilor tuturor judecătorilor Secţiei I Civilă a 
Tribunalului Maramureş în cadrul acestei secţii nu se poate alcătui completul de judecată 
pentru soluţionarea incidentului procedural referitor la membrii completului de judecată 
căruia i-a fost repartizată aleatoriu cauza. 

Ca urmare, având în vedere dispoziţiile art. 50 al. 1 Cod procedură civilă - „abţinerea 
sau recuzarea se soluţionează de un alt complet al instanţei respective, în compunerea căruia 
nu poate intra judecătorul recuzat sau care a declarat că se abţine” şi prevederile art.  98 al. 2 
din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti -„incidentele procedurale 
referitoare la toţi membrii completului de judecată, precum incompatibilitatea, recuzarea sau 
abţinerea, se vor soluţiona de completul cu numărul imediat următor, care judecă în aceeaşi 
materie. Dacă în materia respectivă nu există decât un singur complet de judecată, 
incidentele procedurale referitoare la toţi membrii completului vor fi soluţionate de 
completul imediat următor, indiferent de materia în care judecă”, instanţa a apreciat că în 
situaţia de faţă competenţa de soluţionare a incidentului procedural revine Secţiei a II-a 
Civilă a Tribunalului Maramureş şi, raportat la dispoziţiile art. 136 Cod procedură civilă, îşi 
va declina competenţa în favoarea Secţiei a II-a Civilă a Tribunalului Maramureş, complet 
apel NCPC. 

Constatând conflictul de competenţă între cele două secţii ale Tribunalului 
Maramureş, dosarul  a fost  înaintat Secţiei I Civile a Curţii de Apel Cluj.  

Asupra  conflictului de  competenţă, înregistrat la   Curtea de  Apel Cluj – Secţia I  
civilă, sub nr. 1360/33/2014, curtea reţine  următoarele: 

Instanţa  competentă să soluţioneze cererile de abţinere formulate de doamnele 
judecătoare V.C. şi A.S.T., de abţinere de la judecarea dosarului nr. ... este secţia I civilă din 
cadrul Tribunalului Maramureşului pentru   următoarele considerente: 

Secţia I civilă a  Tribunalului Maramureş a  fost investită cu soluţionarea apelului 
declarat în dosar nr. .... 

Primii doi judecători desemnaţi pentru soluţionarea apelului au formulat cerere de 
abţinere, care a fost admisă, judecătorii care au soluţionat cererea de abţinere a primilor, 
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admiţând-o, au formulat, la  rândul lor, cerere de abţinere de la  judecarea apelului, admisă 
la rândul său. 

Această succesiune de cereri de abţinere, admise, urmate de cererile de abţinere ale 
judecătorilor desemnaţi potrivit art. 98 alin. 2  din Hotărârea CSM  nr. 387/2005, a  
continuat până când  s-a ajuns  la ultimul complet de  judecată investit  cu soluţionarea  
ultimei cereri de abţinere. 

După soluţionarea cererii de abţinere, în sensul admiterii, acest  complet  compus din 
d-nele  judecătoare V.C. şi A.S.T., a  formulat, la  rândul său, cerere de  abţinere. 

Aceasta a  fost  înregistrată pe  rolul Secţiei a  II-a  civilă a Tribunalului Maramureş. 
Curtea  constată că în mod greşit s-a procedat  în acest  mod, soluţionarea acestei 

cereri de  abţinere trebuia să rămână pe  rolul Secţiei I civile a  Tribunalului Maramureş, 
care era  instanţă competentă să o soluţioneze raportat la  dispoziţiile  art. 98 alin. 2 din 
Hotărârea  CSM nr. 387/2005. 

Potrivit  dispoziţiei legale evocate, competenţa  soluţionării acestei din urmă cereri 
de abţinere revenea completului cu numărul imediat  următor, care  judecă în aceeaşi 
materie, respectiv, dacă era epuizat numărul tuturor  completelor din aceeaşi materie, 
numărătoarea urma să se reia de  la  început. 

Completul căruia i-ar fi revenit spre soluţionare această cerere de abţinere nu era  
incompatibil să o judece, întrucât nici un alt  complet care  judecă în aceeaşi materie nu  s-a  
mai pronunţat, anterior, asupra  unei  declaraţii de abţinere formulată de d-nele  judecătoare  
V.C. şi A.S.T.. 

Abia  în ipoteza  în care şi această cerere ar fi admisă, devine  incidentă dispoziţia 
art. 98 alin. 31 din Hotărârea  CSM nr. 387/2005, în ceea ce priveşte judecarea apelului 
declarat  în dosar  nr. .... 

 
 
Competenţă teritorială. Suspendare provizorie a executării silite. Instanţa de la 

domiciliul debitorului 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 112 din 5 noiembrie 2014  
Prin încheierea civilă nr. 334 din 24.04.2014 pronunţată de Judecătoria Dej în 

dosarul nr. ... s-a admis excepţia de necompetenţă teritorială absolută invocată, din oficiu, 
de instanţă. 

S-a declinat competenţa de soluţionare a cererii de suspendare provizorie a executării 
silite, formulate de către contestatoarele V.S. şi N.A. în contradictoriu cu intimaţii V.V., 
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII şi M.C. SRL în favoarea Judecătoriei Beclean. 

Prin sentinţa civilă nr. 1553 din 8 octombrie 2014 pronunţată de Judecătoria 
Beclean în dosarul nr. ... s-a admis excepţia necompetenţei teritoriale absolute a 
Judecătoriei Beclean cu privire la soluţionarea acţiunii având ca obiect suspendare 
provizorie a executării silite formulată de petentele V.S. şi N.A. împotriva creditorului V.V. 
şi a terţilor popriţi CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII şi M.C. SRL. 

S-a declinat competenţa în favoarea Judecătoriei Dej şi s-a dispus înaintarea 
dosarului Curţii de Apel Cluj în vederea soluţionării conflictului negativ de competenţă. 

Pentru a hotărî astfel instanţa a reţinut că potrivit dispoziţiilor art. 713 alin. 1 Cod 
procedură civilă contestaţia se introduce la instanţa de executare.  

Prin Decizia nr. 348/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 650 alin. (1) şi art. 713 alin. (1) din Codul de procedură civilă, dispoziţiile 
art. 650 alin. 1 au fost declarate neconstituţionale. 

Prin urmare calitatea de instanţă de executare nu mai aparţine exclusiv instanţei în 
raza căreia îşi are sediul executorul judecătoresc care face executarea. 
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În conformitate cu dispoziţiile art. 718 alin. 1 şi 7 Cod procedură civilă până la 
soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea 
părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda 
executarea, iar dacă există urgenţă şi dacă s-a plătit cauţiunea, instanţa poate dispune, prin 
încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea 
cererii de suspendare. 

Suspendarea provizorie a executării silite este supusă următoarelor condiţii de 
admisibilitate: 

• existenţa pe rolul instanţei a unei cereri de suspendare formulate în condiţiile art. 
718, alin. 1 şi 4 cod procedură civilă; 

• justificare unei astfel de măsuri; 
• dovada plăţii cauţiunii. 

Asupra cererii de suspendare provizorie a executării se pronunţă instanţa de 
executare învestită în condiţiile art. 718 alin. 1 Cod procedură civilă cu soluţionarea unei 
contestaţii la executare sau a unei alte cereri privind executarea silită. 

Pe rolul Judecătoriei Dej se află înregistrat dosarul cu numărul 936/219/2014 având 
ca obiect contestaţie la executare, fapt arătat chiar de către petenţi care au depus la dosarul 
cauzei înscrisuri doveditoare în acest sens.  

Faţă de cele expuse anterior instanţa a admis excepţia necompetenţei teritoriale 
absolute a Judecătoriei Beclean cu privire la soluţionarea acţiunii având ca obiect 
suspendare provizorie a executării silite formulată de petentele V.S. şi N.A.,  a declinat 
competenţa în favoarea Judecătoriei Dej şi a dispus înaintarea dosarului Curţii de Apel Cluj 
în vederea soluţionării conflictului negativ de competenţă. 

Analizând conflictul negativ de competenţă ivit, Curtea reţine următoarele: 
La data investirii Judecătoriei Dej forma art. 713 alin. 1 şi 2 Cod procedură civilă era 

„Instanţa competentă (1) Contestaţia se introduce la instanţa de executare. (2) În cazul 
urmăririi silite prin poprire, dacă domiciliul sau sediul debitorului se află în circumscripţia 
altei curţi de apel decât cea în care se află instanţa de executare, contestaţia se poate 
introduce şi la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau sediul debitorul. În 
cazul urmăririi silite a imobilelor, al urmăririi silite a fructelor şi a veniturilor generale ale 
imobilelor, precum şi în cazul predării silite a bunurilor imobile, dacă imobilul se află în 
circumscripţia altei curţi de apel decât cea în care se află instanţa de executare, contestaţia se 
poate introduce şi la judecătoria de la locul situării imobilului.“ 

Textul acesta permitea ca şi excepţie de la art. 650 Cod procedură civilă ca şi altă 
instanţă decât instanţa de executare, anume şi instanţa unde îşi găsea domiciliul sau sediul 
debitorul, să judece, potrivit art. 713 Cod procedură civilă, contestaţia la executare şi ca o 
consecinţă şi cererile de suspendare şi suspendare provizorie a executării silite. 

 Cum la data investirii primei instanţe debitorii aveau domiciliul în Dej şi au introdus 
de altfel la Judecătoria Dej şi contestaţia la executare prin care au cerut şi suspendarea 
executării silite înregistrată sub nr. 936/219/2014, rezultă că o contestaţie la executare se 
putea introduce la Judecătoria Dej, prin urmare şi cererea de suspendare a executării silite şi 
de suspendare provizorie a executării silite înregistrată la data de 18.04.2014 sub nr. ... era 
de competenţa Judecătoriei Dej. 

Această competenţă aparţinea acestei judecătorii indiferent dacă ar fi fost sau nu 
înregistrată contestaţia la executare, cât timp textul art. 718 alin. 1 Cod procedură civilă 
permite ca suspendarea să poată fi solicitată odată cu contestaţia la executare sau prin cerere 
separată. 

În acest context este fără relevanţă unde are sediul executorul judecătoresc care a 
efectuat executarea silită. 

 564 



Trebuie sesizat că Judecătoria Dej, atunci când îşi analizează competenţa şi o declină 
în favoarea Judecătoriei Beclean, nu face analiza art. 713 alin. 2 Cod procedură civilă şi 
posibila incidenţă a acestuia în cauza de faţă. 

La data pronunţării celei de a doua declinări de competenţă, a Judecătoriei Beclean, 
anume în 08.10.2014, era în vigoare acelaşi text legal, al art. 713 alin. 2 Cod procedură 
civilă, în aceeaşi formă arătată mai sus, dar nici Judecătoria Beclean nu face o analiză a 
acestui text legal şi incidenţa lui în cauză. 

Ulterior acest text legal primeşte o nouă formă, care nu interesează cauza, pentru că 
norma de procedură este de imediată aplicare, şi în sensul că instanţa rămâne câştigată 
potrivit normei de competenţă de la data investirii respectivei instanţe, dacă noile norme de 
competenţă nu prevăd altfel. 

Cum art. 713 Cod procedură civilă a fost modificat prin Legea nr. 138 din 
15.10.2014, lege care nu prevede nimic în ce priveşte situaţii precum cea de faţă, rămâne ca 
acesta să producă efecte pentru perioada în care a fost în vigoare, ambele hotărâri din cauza 
de faţă fiind pronunţate sub imperiul art. 713 alin. 2 în forma în vigoare arătată mai sus. 

Competenţa rămâne astfel câştigată în favoarea Judecătorie Dej, instanţă competentă 
la data la care a pronunţat încheierea nr. 337/24.04.2014. 

Judecătoria Beclean a reţinut incidenţa Deciziei nr. 348/2014  a Curţii 
Constituţionale, însă această decizie declară neconstituţionale doar dispoziţiile art. 650 alin. 
1 Cod procedură civilă, şi face referire la imprecizia stabilirii executorului judecătoresc pe 
raza curţii de apel, iar nu şi la stabilirea instanţei competente alternativ prin prisma 
dispoziţiilor art. 713 alin. 2 Cod procedură civilă. 

Curtea constată că prin Decizia nr. 348 din 17 iunie 2014 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 650 alin. (1) şi art. 713 alin. (1) din Codul de 
procedură civilă a Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 529 din 16 iulie 
2014, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate şi s-a constatat că dispoziţiile art. 650 
alin. (1) din Codul de procedură civilă sunt neconstituţionale. 

Potrivit art. 31 alin. 3 din Legea nr. 47/1992 „Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în 
vigoare constatate ca fiind neconstituţionale îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la 
publicarea deciziei Curţii Constituţionale, dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, 
după caz, nu pune de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe 
durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de 
drept.“ 

 Prin urmare, la data pronunţării celei de a doua declinări de competenţă, a 
Judecătoriei Beclean, anume în 08.10.2014, dispoziţiile art. 650 alin. (1) din Codul de 
procedură civilă erau suspendate de drept şi nu puteau fi analizate ca fiind incidente în 
cauză. 

 În aceste condiţii devin aplicabile, pentru perioada de până la Legea nr. 138 din 
15.10.2014, normele de drept comun cu privire la competenţă, şi în ce priveşte cererile de 
suspendare a executării silite, potrivit art. 2 Cod procedură civilă, cu excepţia cazurilor în 
care există norme speciale de stabilire a competenţei. 

O astfel de normă specială, în vigoare şi prin urmare obligatorie la data celor două 
hotărâri de declinare, este cea a art. 713 alin. 2 Cod procedură civilă, arătată anterior. 

Prin urmare sunt aplicabile dispoziţiile speciale care reglementează competenţa 
alternativă a altei instanţe faţă de instanţa de executare, oricare ar fi aceasta, în favoarea 
instanţei de la domiciliul debitorului, în sensul că instanţa competentă să soluţioneze 
contestaţia la executare şi cererile de suspendare şi de suspendare provizorie a executării 
silite este cea în circumscripţia căreia se află domiciliul debitorului. 
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Aşa fiind, în baza art. 135 C.pr.civ., se va stabili că instanţa  competentă să 
soluţioneze cererea de suspendare provizorie a executării silite formulată de debitoarele V.S. 
şi N.A. este Judecătoria Dej. 

 
 
Competenţă materială. Încuviinţarea executării silite. Competenţa judecătoriei, 

iar nu a tribunalului 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 113 din 6 noiembrie 2014  
Prin încheierea civilă nr. 6872/17.09.2014, dată de Judecătoria Bistriţa în  camera de 

consiliu, în dosarul nr. ..., a fost admisă excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei 
Bistriţa privind soluţionarea cererii de încuviinţare a executării silite  formulată de Biroul 
executorului judecătoresc M.M., privind pe creditorul D.R.C. şi pe debitorul B.V.D., 
pronunţată de Judecătoria Bistriţa în dosarul nr. ... şi, în consecinţă, dosarul nr. ... a fost 
trimis la Tribunalul Bistriţa-Năsăud. 

 Considerente 
 Prin cererea înregistrată sub nr. ..., Biroul executorului judecătoresc M.M. a solicitat 

să se încuviinţeze executarea silită, în baza Sentinţei civile nr. 8237/27.09.2011 pronunţată 
de Judecătoria Bistriţa în dosarul nr. ..., pentru recuperarea creanţei în cuantum de 6.171 lei, 
reprezentând debit stabilit prin titlu executoriu precum şi dobândă legală calculată la nivelul 
de referinţă comunicat de B.N.R. diminuat cu 20%, de la data punerii în întârziere 
(26.01.2009) până la data plăţii efective.. 

În temeiul art. 129, alin. 2, punctul 2 din Cod de procedură civilă, instanţa a invocat 
cu prioritate excepţia necompetenţei materiale.  

 Necesitatea clarificării competenţei materiale a judecătoriei la soluţionarea 
încuviinţării executării silite s-a ivit ca urmare a pronunţării, la data de 17 iunie 2014, a  
deciziei nr. 348/2014  a Curţii Constituţionale, fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 529, fiind obligatorie de la acea dată, decizie prin care dispoziţiile articolului 650 
alineatul (1) din Codul de procedură civilă au fost declarate neconstituţionale. Mai exact, 
această decizie se referă la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 650 alin. (1) 
şi art. 713 alin. (1) din Codul de Procedură Civilă, act normativ care se aplică de la 15 
februarie 2013. 

 Având  în vedere decizia CCR amintită, prin care a fost declarat neconstituţional 
aliniatul 1 al art. 650 din Codul de Procedură Civilă, de la data de 16.07.2014, aplicabile în 
cazul cererilor privind încuviinţarea executării silite, şi luând în considerare că pe durata de 
45 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, dispoziţiile 
constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept, instanţa reţine că, în prezent, 
legea nu mai prevede în mod expres care este instanţa de executare. 

 Prin decizia Curţii Constituţională a fost declarat neconstituţional singurul articol din 
codul de procedură civilă care definea instanţa de executare, atât în sens de competenţă 
materială, cât şi teritorială, deşi din considerentele deciziei reiese că a fost analizată 
constituţionalitatea articolului doar sub aspectul competenţei teritoriale a  instanţei de 
executare. 

 Pentru soluţionarea excepţiei de necompetenţă materială a judecătoriei Bistriţa la 
soluţionarea cererii de încuviinţare a executării silite trebuie clarificate două aspecte 
esenţiale, dacă considerentele deciziei Curţii Constituţionale nr. 348/2014 pot reglementa 
competenţa materială a instanţei de executare şi dacă, pentru stabilirea competenţei 
materiale a instanţei de executare, se pot folosi dispoziţii legale privitoare la alte situaţii 
asemănătoare. 
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Instanţa a reţinut că răspunsul la cele două aspecte anterior menţionate nu poate fi 
decât negativ, pentru considerentele ce vor fi prezentate în continuare. 

Conform  art. 126 alin. 2 din Constituţia României  „competenţa instanţelor 
judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”, or considerentele 
unei decizii ale Curţii Constituţionale nu sunt lege şi nu pot stabili competenţa instanţelor 
judecătoreşti.   

Potrivit art. 5 alin. 3 din codul de procedură civilă, „în cazul în care o pricină nu 
poate fi soluţionată nici în baza legii, nici a uzanţelor, iar în lipsa acestora din urmă, nici în 
baza dispoziţiilor legale privitoare la situaţii asemănătoare, ea va trebui judecată în baza 
principiilor generale ale dreptului, având  în vedere toate circumstanţele acesteia şi ţinând 
seama de cerinţele echităţii”. 

Conform articolului anterior menţionat, instanţa reţine că se pot aplica dispoziţiile 
legale privitoare la situaţii asemănătoare pentru stabilirea competenţei instanţei ce va 
încuviinţa executarea silită  doar în situaţia în care codul de procedură civilă nu ar conţine 
dispoziţii în acest sens şi în lipsa uzanţelor. 

Potrivit art. 95 Cod de procedură civilă, se instituie regula că tribunalele „judecă în 
primă instanţa toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe”.    

Astfel, în baza legii, se poate determina competenţa instanţei ce va soluţiona 
încuviinţarea silită, respectiv tribunalul, cât timp cererea de încuviinţare a executării silite nu 
este dată prin vreo dispoziţie legală judecătoriei şi nu este permis a se aplica dispoziţiile 
legale privitoare la situaţii asemănătoare cât timp art. 95 permite soluţionarea pricinii, în 
sens de stabilire a competenţei. 

Deşi art. 713 alin 2 din cod procedură civilă face referire la posibilitatea introducerii 
contestaţiei la executare la instanţa de executare sau la judecătoria în a cărei circumscripţie 
îşi are domiciliul sau sediul debitorul, instanţa reţine că textul nu este aplicabil în cauză 
pentru stabilirea competenţei instanţei ce va încuviinţa executarea silită, pentru că, deşi 
stabilirea competenţei pentru  soluţionarea contestaţiei la executare este o situaţie 
asemănătoare cu stabilirea competenţei pentru încuviinţarea executării silite, art. 5 alin. 3 
din cod procedură civilă interzice aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la situaţii 
asemănătoare cât timp există un articol de lege ce stabileşte competenţa instanţelor, 
respectiv art. 95 Cod de procedură civilă. 

 A doua declinare de competenţă, conflictul negativ de competenţă 
 Prin sentinţa civilă nr. 1156 din 1.10.2014 pronunţată de  Tribunalul Bistriţa-Năsăud 

în dosarul nr. ...,  s-a declinat  competenţa materială de soluţionare a cauzei în favoarea 
Judecătoriei Bistriţa, constantându-se  ivirea unui conflict negativ de competenţă şi dosarul a 
fost înaintat Curţii de Apel Cluj, pentru soluţionarea conflictului ivit.  

 Considerente 
 Este real că, prin decizia nr. 348/2014 a Curţii Constituţionale, dispoziţiile art. 650 

alin. 1 C.proc.civ., potrivit cărora „instanţa de executare este judecătoria în circumscripţia 
căreia se află biroul executorului judecătoresc care face executarea, în afara cazurilor în care 
legea dispune altfel”, au fost declarate ca fiind neconstituţionale, însă, pentru stabilirea 
instanţei competente să soluţioneze cererea de încuviinţare a executării silite, trebuie avute 
în vedere prevederile art. 665 alin. 2 C. proc. civ., care reglementează procedura 
încuviinţării executării silite, potrivit cărora „cererea de încuviinţare a executării silite se 
soluţionează de instanţă în termen de maximum 7 zile de la înregistrarea acesteia la 
judecătorie (…)”, context în care se constată că, în mod expres, competenţa materială de 
soluţionare a cererilor de încuviinţare a executării silite este conferită judecătoriilor. 

 Prin urmare, chiar şi în condiţiile în care s-a constatat neconstituţionalitatea 
dispoziţiilor art. 650 alin. 1 C. proc. civ. care defineau instanţa de executare, tribunalul a 
reţinut că cererea de încuviinţare a executării silite se impune a fi soluţionată de  judecătorie, 
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conform art. 94 alin. 4 C. proc. civ., cauza fiind dată în mod expres prin lege în competenţa 
judecătoriei, nefiind incidente dispoziţiile art. 95 alin. 1 C. proc. civ., care instituie 
competenţa de drept comun a tribunalelor. 

Faptul că judecătoria este competentă material să soluţioneze cererea de încuviinţare 
a executării silite  rezultă  şi din considerentele  decizie nr. 348/2014 a Curţii 
Constituţionale, neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 650 din Codul de procedură civilă 
fiind  examinată  doar sub aspectul  competenţei teritoriale a judecătoriei şi nu sub aspectul 
competenţei materiale a acestei instanţei, în paragraful 20 al deciziei arătându-se expres de 
către Curte că, revine legiuitorului sarcina ca pe viitor să reglementeze expres instanţa de 
executare competentă….,  precum judecătoria în circumscripţia căreia se află imobilul, 
domiciliul sau sediul debitorului sau locul unde urmează să se facă executarea. 

Având în vedere aceste considerente, în temeiul art. 132 noul Cod procedură civilă, 
tribunalul a admis excepţia  de necompetenţă materială invocată din oficiu şi a declinat 
competenţa de soluţionare a cererii de încuviinţare a executării silite  formulată de Biroul 
executorului judecătoresc M.M., pentru executarea silită, în baza titlului executoriu-sentinţa 
civilă nr. nr. 8237/27.09.2011, pronunţată de Judecătoria Bistriţa în dosarul nr. ..., în 
favoarea Judecătoriei Bistriţa 

Totodată, tribunalul a constatat că, potrivit art. 133 pct. 2 din Codul procedură, s-a 
ivit un conflict negativ de competenţă şi, în temeiul  art. 134 din acelaşi cod, a înaintat 
dosarul instanţei ură civilă competente să soluţioneze conflictul ivit care, conform  art. 135 
alin. 1 noul Cod procedură civilă, este Curtea de apel  Cluj, aceasta fiind instanţa imediat 
superioară şi comună instanţelor aflate în conflict. 

Soluţionând conflictul negativ de competenţă, în temeiul art. 135 alin. (4) Cod proc. 
civ., curtea apreciază că instanţa competentă să soluţioneze cererea de încuviinţare a 
executării silite este Judecătoria Bistriţa, din considerentele reţinute de tribunal, respectiv  
pentru că, pe de  o parte, textul art. 665 alin. 2  Cod proc. civ., reglementează expres 
competenţa  materială a  judecătoriei privind  soluţionarea cererii de  încuviinţare a 
executării silite, iar, pe de altă parte, din considerentele deciziei Curţii Constituţionale, 
rezultă că dispoziţiile art. 650 alin. 1 Cod proc. civ. au fost declarate  neconstituţionale  
numai în ceea ce priveşte competenţa teritorială a  instanţei, nu şi cea materială, nepunându-
se, astfel, problema  stabilirii instanţei competente  în lipsa  vreunui text de lege, respectiv a 
aplicării art. 95 pct. 1  Cod proc. civ., ce reglementează plenitudinea de competenţă a 
tribunalului. 

 

Acţiune având ca obiect obligarea Inspectoratului Judeţean de Poliţie, la plata 
ajutoarelor cu ocazia pensionării. Agent şef principal de poliţie. Competenţa secţiei de 

contencios administrativ a tribunalului 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 131 din 11 decembrie 2014  
Prin cererea formulată la data de 07.04.2014 reclamantul G.I.S. a solicitat în 

contradictoriu cu pârâţii Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş şi Ministerul 
Administraţiei şi Internelor obligarea pârâtului Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 
Maramureş la calculul şi plata  ajutoarelor de care ar fi trebuit să beneficieze la pensionare, 
potrivit Anexei VII, Cap. II, Secţiunea a 3-a, art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea cadru nr. 
284/2010, actualizate cu rata inflaţiei şi dobânda legală calculată începând cu data 
pensionării şi până la data plăţii efective şi obligarea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor să aloce sumele necesare în calitate de ordonator principal de credite. 
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Prin sentinţa civilă nr. 3746/25.09.2014 a Tribunalului Maramureş, pronunţată în 
dosar nr. .../100/2014, s-a admis excepţia necompetenţei funcţionale a Secţiei a II-a a 
Tribunalului Maramureş, pentru soluţionarea acţiunii şi în consecinţă: 

S-a declinat în favoarea Secţiei I din cadrul Tribunalului Maramureş competenţa 
funcţională pentru soluţionarea acţiunii formulate de reclamantul G.I.S., în  contradictoriu 
cu pârâţii Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş şi Ministerul Administraţiei şi 
Internelor. 

În esenţă, s-a reţinut că potrivit înscrisului de la fila 5 reclamantul este beneficiarul 
unei pensii de asigurări sociale în baza Deciziei nr. 170480/13.02.2013, iar dispoziţiile 
legale invocate în acţiune, respectiv Legea nr. 47/1992, Legea nr.284/2010, Legea 
nr.285/2010 şi Legea nr.283/2011 nu reglementează în sfera jurisdicţională (de competenţă), 
situaţie în care rămân incidente prevederile art.269 din Legea nr.2/2013, respectiv Legea 
nr.304/2004 şi Hotărârea CSM nr.387/2005, care constituie dreptul comun în materia 
jurisdicţiei raporturilor de muncă (serviciu) şi asigurări sociale. Prevederile Legii 
nr.554/2004 nu au aplicare în condiţiile în care drepturile de natură financiară reclamate 
izvorăsc din raportul de serviciu şi nu au caracterul unui act de autoritate administrativ. 

La data de 11.11.2014  prin sentinţa civilă nr. 1288, pronunţată în dosar nr. 
.../100/2013, Tribunalul Maramureş a declinat competenţa de soluţionare a cererii formulate 
reclamantul G.S., în contradictoriu cu pârâţii Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş 
şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, în favoarea Tribunalului Maramureş – Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal. 

Pentru a se pronunţa în sensul arătat, Tribunalul a avut în vedere că drepturile băneşti 
pretinse de reclamantul G.S. izvorăsc din raportul de serviciu al acestuia cu pârâtul angajator 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş în cadrul căruia a activat ca agent şef 
principal  de poliţie.  

 Potrivit art. 1 al. 1 din Legea nr. 360/2002  privind Statutul poliţistului, poliţistul 
este funcţionar public civil, cu statut special şi, în conformitate cu art. 2 alin. (1) din aceeaşi 
lege, poliţistul este învestit cu exerciţiul autorităţii publice. 

 În considerarea acestor prevederi legale, statutul său juridic cunoaşte elemente 
derogatorii de la dispoziţiile generale care reglementează raporturile de muncă, respectiv 
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.  Astfel, poliţistul este subiect al unui raport de serviciu, 
raport care ia naştere, se execută şi încetează în condiţii speciale.  

În privinţa funcţionarilor publici există reglementări speciale referitoare la legislaţia 
muncii. Astfel, potrivit art. 109 din Legea nr. 188/1999 republicată privind Statutul 
funcţionarilor publici, "Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului 
public sunt de competenţa instanţelor de contencios administrativ, cu excepţia situaţiilor 
pentru care este stabilită expres prin lege competenţa altor instanţe". 

Reţinând că pretenţiile reclamantului din prezenta cauză izvorăsc din raportul său de 
serviciu cu pârâtul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş,  instanţa a apreciat că, 
faţă de prevederile legale evocate, aparţine instanţei de contencios administrativ competenţa 
materială a soluţionării litigiului dedus judecăţii, iar potrivit Hotărârii Colegiului de 
Conducere al Tribunalului Maramureş nr. 32 din 18.12.2013 completele de judecată 
specializate pentru soluţionarea litigiilor de contencios administrativ funcţionează în cadrul 
Secţiei a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului 
Maramureş.  

Ca urmare, în temeiul art. 132 alin. 3 Cod procedură civilă raportat la art. 136 alin.1 
şi 4 din acelaşi act normativ, instanţa a admis excepţia de necompetenţă a completului de 
litigii de muncă şi asigurări sociale din cadrul Secţiei I Civilă a Tribunalului Maramureş şi a 
declinat competenţa în favoarea secţiei Tribunalului Maramureş specializate în judecarea 
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litigiilor de contencios administrativ, respectiv Secţiei a II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal a Tribunalului Maramureş. 

Asupra conflictului negativ de competenţă, Curtea reţine următoarele: 
Elementul esenţial în determinarea jurisdicţiei aplicabile acţiunii deduse judecăţii 

este stabilirea naturii ajutorului acordat în baza art.20 din anexa VII a Legii nr.284/2010. 
 Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal susţine natura de ajutor social 

a sumelor acordate în baza normei juridice menţionată, spre deosebire de Secţia I-a civilă 
care priveşte ajutorul ca un beneficiu decurgând din executarea raporturilor de serviciu 
dintre părţi. 

 Curtea de Apel apreciază că această ultimă opinie este cea judicioasă, având în 
vedere că dispoziţia legală care constituie temeiul juridic al acţiunii, are ca ipoteză situaţia 
premisă a desfăşurării raporturilor de serviciu dintre funcţionarul public cu statut special şi 
Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe P. de Băseşti” a judeţului Maramureş, în 
raport de  care se naşte dreptul funcţionarului de a beneficia de ajutorul bănesc. 

 Aşadar, acordarea acestui drept bănesc cu ocazia trecerii în rezervă sau direct în 
retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept de pensie nu are decât 
semnificaţia momentului exigibilităţii dreptului, fără a influenţa natura sa care este 
indisolubil legată de executarea raporturilor de serviciu dintre părţi, fiind în cele din urmă un 
beneficiu pentru activitatea cu caracter de continuitate desfăşurată în cadrul unei funcţii ce 
implică o responsabilitate considerabilă. 

 De altfel, Curtea de Apel reţine că primele două situaţii ale normei în discuţie, 
respectiv „la trecerea în rezervă sau direct în retragere” nu sunt puse în legătură cu naşterea 
corespunzătoare a dreptului la pensie, cum este ipoteza încetării raporturilor de serviciu; or, 
fără îndoială că legiuitorul nu a intenţionat să trateze diferit acordarea ajutorului în funcţie 
de situaţia care a generat naşterea dreptului, deoarece în absenţa unei prevederi exprese nu 
poate fi acceptată o derogare de la unicitatea soluţiei legislative preconizate. 

 Prin urmare, toate cele trei situaţii în care funcţionarul public  cu statut special 
beneficiază de ajutorul în discuţie trebuie tratate unitar sub aspectul calificării jurisdicţiei 
aplicabile, care este atrasă tocmai de executarea raporturilor de serviciu. 

 În fine, semnificaţia semantică a termenului de ajutor nu îl plasează exclusiv în 
jurisdicţia asigurărilor sociale, nefiind deloc străin de raporturile de muncă/serviciu în 
condiţiile în care pe de o parte ajutorul este acordat de fostul angajator, nicidecum de 
instituţia care administrează şi  gestionează bugetul asigurărilor sociale de stat, iar pe de altă 
parte demersul reclamantului nu poate fi plasat în jurisdicţia de asigurări sociale care se 
realizează în cauzele anume indicate de art. 153 lit. a-j din Legea nr.263/2010. 

 Pentru considerentele expuse anterior Curtea de Apel în baza art.136 NCPC, va 
stabili competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea secţiei a II-a civilă de contencios  
administrativ şi fiscal a Tribunalului Maramureş. 

 
 

Tribunal care funcţionează cu numai doi asistenţi judiciari. Litigiu de muncă. 
Cerere de abţinere. Admiterea cererii de abţinere şi trimiterea cauzei spre 

soluţionare unui alt tribnal 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, încheierea civilă nr. 114 din 7 noiembrie 
2014  

Prin încheierea pronunţată la data de 28.10.2014 în dosarul nr…. al Tribunalului 
Maramureş, s-a dispus suspendarea cauzei până la soluţionarea cererilor de abţinere şi 
trimiterea dosarului la Curtea de Apel Cluj în vederea soluţionării acestor cereri. 
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 Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că în cauză s-au formulat cereri de abţinere 
de către d-na judecător G.B. şi asistenţii judiciari O.S. şi D.M., care trebuie soluţionate de 
Curtea de Apel Cluj . 

 Examinând cererile de abţinere formulate în cauză, Curtea de Apel constată 
următoarele: 

 Obiectul acţiunii deduse judecăţii în dosarul nr.3845/100/2014 îl constituie o  
contestaţie în anulare împotriva sentinţei civile nr.143/04.02.2014 a Tribunalului Maramureş 
(dosar nr….), pronunţată de d-na judecător G.B. şi asistenţii judiciari O.S. şi D.M.. 

 Contestaţia în anulare formulată în prezenta cauză a fost repartizată spre soluţionare 
aceluiaşi complet de judecată, care, în raport de dispoziţiile art.41 şi art.54 NCPC se află 
într-o situaţie de incompatibilitate absolută, neputând judeca această pricină, motiv pentru 
care  s-au formulat cereri de abţinere de către  membrii menţionaţi ai completului de 
judecată. 

 Dispoziţiile art.50 NCPC prevăd că  cererea de abţinere se soluţionează de către un 
alt complet al instanţei respective, în compunerea căruia nu poate intra judecătorul (n.r. şi 
asistenţii judiciari) care au declarat că se abţin . 

 Or, în cauză, nu se poate alcătui un alt complet de judecată în compunere diferită 
impusă de dispoziţiile legale evocate, deoarece în cadrul Tribunalului Maramureş îşi 
desfăşoară activitatea doar cei doi asistenţi judiciari care au formulat cereri de abţinere, 
neputând fi legal constituit completul, chiar dacă acest impediment nu se referă şi la d-na 
judecător G.B., care ar putea fi înlocuită de un alt judecător. 

 Prin urmare, devin aplicabile dispoziţiile art.50 alin.2 NCPC care impun, în atare 
situaţie, judecarea cererii de către instanţa ierarhic superioară, respectiv de Curtea de Apel 
Cluj care constată că motivele de abţinere sunt întemeiate, deoarece membrii completului au 
pronunţat sentinţa atacată cu contestaţie în anulare, fiind în situaţia de incompatibilitate 
absolută, conform art.41 NCPC. 

 Pentru considerentele expuse anterior, Curtea de Apel în baza art.50 alin.2 şi art.51 
NCPC  va admite cererile de abţinere, şi în temeiul art.52 alin.1 NCPC, va dispune 
trimiterea contestaţiei în anulare spre soluţionare Tribunalului Sălaj, instanţă de acelaşi grad 
din circumscripţia Curţii de Apel Cluj, fiind menţinute actele  îndeplinite în cauză. 

 
Delegarea temporară a autorităţii părinteţti. Competenţa judecătoriei, iar nu a 

tribunalului 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 117 din 14 noiembrie 2014  
Prin cererea înregistrată iniţial pe rolul Judecătoriei Gherla la data de 28.07.2014 sub 

nr. …, petiţionara PRIMĂRIA COMUNEI A. a solicitat instanţei să  dispună delegarea 
temporară a autorităţii părinteşti cu privire la minorul M.V.A., născut la data de 28.05.1999, 
în favoarea numitei T.A., pe durata plecării la muncă în străinătate a părinţilor minorului, 
respectiv numiţii M.V. şi M.T.. 

Cererea nu a fost motivată în drept. 
Pentru dovedirea cererii, petiţionara a depus mai multe declaraţii, anchetă socială şi 

acte de stare civilă (f.3-39). 
Prin sentinţa civilă nr. 551 din data de 08 august 2014 a Judecătoriei Gherla, s-a 

admis excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei Gherla şi s-a declinat competenţa 
în favoarea Tribunalului Cluj, în vederea soluţionării cererii introduse de petiţionara 
Primăria comunei A., având ca obiect delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire 
la minorul M.V.A. în favoarea numitei T.A., pe durata plecării la muncă în străinătate a 
părinţilor minorului, respectiv numiţii M.V. şi M.T.. 
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Analizând probele aflate la dosar precum şi normele juridice în vigoare, judecătoria a 
reţinut următoarele: 

La termenul din 08 august 2014, reprezentantul Ministerului Public a ridicat excepţia 
necompetenţei materiale a Judecătoriei Gherla şi a propus declinarea competenţei în 
favoarea Tribunalului Cluj. 

Conform articolului 132 din Codul de procedură civilă, (1) Când în faţa instanţei de 
judecată se pune în discuţie competenţa acesteia, din oficiu sau la cererea părţilor, ea este 
obligată să stabilească instanţa judecătorească competentă ori, dacă este cazul, un alt organ 
cu activitate jurisdicţională competent. 

 (3) Dacă instanţa se declară necompetentă, hotărârea nu este supusă niciunei căi de 
atac, dosarul fiind trimis de îndată instanţei judecătoreşti competente sau, după caz, altui 
organ cu activitate jurisdicţională competent. 

Conform articolului 45 din Legea nr.272/2004, protecţia specială a copilului 
reprezintă ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor destinate îngrijirii şi dezvoltării 
copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a celui care, în vederea 
protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora. De asemenea, conform 
articolului 133 alineatul (1) din acelaşi act normativ, cauzele prevăzute de prezenta lege 
privind stabilirea măsurilor de protecţie specială sunt de competenţa tribunalului de la 
domiciliul copilului. 

Aşa cum reiese din actele de la fila 28, minorul M.V.A. are domiciliul în comuna A., 
satul A., numărul 191, judeţul Cluj. 

Având în vedere cele de mai sus, s-a admis excepţia de necompetenţă materială a 
Judecătoriei Gherla şi s-a declinat competenţa soluţionării cauzei în favoarea Tribunalului 
Cluj.  

Văzând şi dispoziţiile articolelor 424 alineatul (1) şi 634 alineatul (1) punctul 1. din 
Codul de procedură civilă. 

Pe rolul Tribunalului Cluj, în urma declinării, dosarul a fost înregistrat sub nr. 
…/235/2014, la data de 12.08.2014. 

Prin sentinţa civilă nr.  475 din data de 14 octombrie 2014 a Tribunalului Cluj, 
pronunţată în dosarul nr. …, s-a admis excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului 
Cluj şi s-a declinat competenţa de soluţionare a cererii formulată de petenta COMUNA A. – 
Serviciul Public de Asistenţă Socială - prin Primar, privind notificarea formulată de M.V. şi 
M.T., în favoarea Judecătoriei Gherla, s-a suspendat judecata cauzei şi s-a înaintat dosarul 
Curţii de Apel Cluj, în vederea soluţionării conflictului negativ de competenta.  

Analizând cu precădere excepţia de necompetenţă materială, raportat la disp. art. 132 
Cod procedură civilă, tribunalul a reţinut următoarele: 

 Dispoziţiile art. 104 - 105 din Legea 272/2004 reglementează situaţia în care sunt 
necesare măsuri referitoare la protecţia copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. 

Prin urmare, legiuitorul a prevăzut că, părintele care exercită singur autoritatea 
părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are 
obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, 
iar confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către 
instanţa de tutelă în faţa căreia se exprimă şi acordul persoanei căreia urmează să-i fie 
delegată autoritatea părintească. Cererea se soluţionează în procedură necontencioasă, 
potrivit Codului de procedură civilă.  

În opinia instanţei, art. 133 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 se referă la cauzele privind 
stabilirea măsurilor de protecţie specială, care sunt de competenţa tribunalului de la 
domiciliul copilului. În condiţiile în care măsurile de protecţie specială a copilului sunt 
expres şi limitativ precizate la art. 59 din Legea nr. 272/2004 ca fiind a) plasamentul; b) 
plasamentul în regim de urgenţă; c) supravegherea specializată, măsura pe care petenta o 
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solicită instanţei nu se circumscrie cazurilor la care face referire art. 59, pentru a atrage 
competenţa tribunalului prevăzută la art. 133 din Legea nr. 272/2004. 

Fiind o cerere de competenţa instanţei de tutelă şi legea nu prevede expres altfel, s-a 
apreciat ca incidente dispoziţiile art. 94 alin. 1 lit. a Cod procedură civilă, care prevăd 
competenţa judecătoriei ca şi instanţa de tutelă. 

Având în vedere cele de mai sus, în temeiul disp. art. 132 alin. 2 Cod procedură 
civilă, tribunalul a admis excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Cluj şi a declinat 
competenţa de soluţionare a cererii formulată de petenta COMUNA A. – Serviciul Public de 
Asistenţă Socială - prin primar, privind notificarea formulată de M.V. şi M.T., în favoarea 
Judecătoriei Gherla. 

Totodată, constatând intervenit conflictul negativ de competenţă, în baza disp. art. 
133 Cod procedură civilă, instanţa a suspendat judecata cauzei şi a înaintat dosarul Curţii de 
Apel Cluj în vederea soluţionării conflictului negativ de competenţă. 

Pe rolul Curţii de Apel Cluj, cauza s-a înregistrat la data de 12.11.2014 sub nr. 
…/33/2014. 

Curtea de Apel Cluj sesizată cu soluţionarea conflictului de competenţă ivit între 
Judecătoria Gherla şi Tribunalul Cluj, instanţe care se află în raza de competenţă a Curţii, 
în temeiul art.135 alin.4 C.pr.civ., reţine următoarele: 

Astfel, prin cererea înregistrată iniţial pe rolul Judecătoriei Gherla petenta 
COMUNA A. – Serviciul public de Asistenţă Socială – prin primar a solicitat instanţei să  
dispună delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la minorul M.V.A., născut la 
data de 28.05.1999, în favoarea numitei T.A., pe durata plecării la muncă în străinătate a 
părinţilor minorului, respectiv numiţii M.V. şi M.T.. 

 Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cuprinde în 
Cap.VI, Secţiunea a 4-a , art.104 - art.108, normele juridice privind protecţia copilului cu 
părinţi plecaţi la muncă în străinătate. 

 Dispoziţiile art. 104 - 108 din actul normativ menţionat reglementează situaţia în 
care sunt necesare măsuri referitoare la protecţia copilului cu părinţi plecaţi la muncă în 
străinătate. 

 Astfel, potrivit art.104 din Legea nr.272/2004, „(1) Părintele care exercită singur 
autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în 
străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială 
de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara. 

    (2) Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă 
de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, după caz. 

    (3) Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se efectuează 
de către instanţa de tutelă, în conformitate cu prevederile prezentei legi. 

    (4) Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile şi tutorelui, precum şi în cazul în 
care ambii părinţi urmează să plece la muncă într-un alt stat. 

 Art. 105 din aceeaşi lege statuează că  „(1) Persoana desemnată conform art. 104 
alin. (2) trebuie să facă parte din familia extinsă, să aibă minimum 18 ani şi să îndeplinească 
condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare creşterii şi îngrijirii unui copil. 

    (2) Serviciile publice de asistenţă socială organizate la nivelul municipiilor, 
oraşelor, comunelor asigură persoanelor desemnate consI.re şi informare cu privire la 
răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului pe o perioadă de 6 luni. 

    (3) Instanţa va dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la 
persoana copilului, pe durata lipsei părinţilor, dar nu mai mult de un an, către persoana 
desemnată potrivit art. 104 alin. (3). 

    (4) Acordul persoanei căreia urmează să-i fie delegată autoritatea părintească se 
exprimă de către aceasta personal, în faţa instanţei. 
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    (5) La cerere se ataşează acte din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute 
la alin. (1). 

    (6) Cererea se soluţionează în procedură necontencioasă, potrivit Codului de 
procedură civilă. Soluţionarea cererii de delegare a drepturilor şi îndatoririlor părinteşti se 
face în termen de 3 zile de la depunerea acesteia. 

    (7) Hotărârea va cuprinde menţionarea expresă a drepturilor şi îndatoririlor care se 
deleagă şi perioada pentru care are loc delegarea. 

    (8) Pentru situaţia prevăzută la alin. (2), după ce instanţa hotărăşte delegarea 
drepturilor părinteşti, persoana în sarcina căreia cad îngrijirea şi creşterea copilului trebuie 
să urmeze, obligatoriu, un program de consI.re, pentru a preveni situaţii de conflict, 
neadaptare sau neglijenţă în relaţia cu minorul. 

    (9) Instanţa de judecată va comunica o copie a hotărârii de delegare primarului de 
la domiciliul părinţilor sau tutorelui, precum şi primarului de la domiciliul persoanei căreia i 
se acordă delegarea autorităţii părinteşti. 

Din interpretarea acestor texte legale rezultă că legiuitorul a prevăzut că, părintele 
care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să 
plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de 
asistenţă socială de la domiciliu, iar confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne 
copilul se efectuează de către instanţa de tutelă în faţa căreia se exprimă şi acordul 
persoanei căreia urmează să-i fie delegată autoritatea părintească. Cererea se soluţionează în 
procedură necontencioasă, potrivit Codului de procedură civilă. 

Conform art. 94 alin. 1 C.pr.civ., „Judecătoriile judecă: 1. în primă instanţă, 
următoarele cereri al căror obiect este evaluabil sau, după caz, neevaluabil în bani: a) 
cererile date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de famI., în afară de cazurile 
în care prin lege se prevede în mod expres altfel;” 

Art.76 din Legea nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a legii nr.134/2010 privind 
Codul de procedură civilă stabileşte că „Până la organizarea instanţelor de tutelă şi famI., 
judecătoriile sau după caz, tribunalele ori tribunalele specializate pentru minori şi famI. vor 
îndeplini rolul de instanţe de tutelă şi famI., având competenţa stabilită potrivit Codului 
civil, Codului de procedură civilă, prezentei legi, precum şi reglementărilor speciale în 
vigoare. 

Este adevărat că art. 133 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 cuprins în Cap.X intitulat 
„Reguli speciale de procedură” stabileşte următoarele: “Cauzele prevăzute de prezenta lege 
privind stabilirea măsurilor de protecţie specială sunt de competenţa tribunalului de la 
domiciliul copilului”. 

În opinia Curţii, norma juridică de competenţă materială mai sus arătată este de 
strictă interpretare şi se referă doar la cauzele privind stabilirea măsurilor de protecţie 
specială prevăzute de lege care sunt de competenţa tribunalului de la domiciliul copilului.  

În condiţiile în care măsurile de protecţie specială a copilului sunt expres şi limitativ 
prevăzute la art. 59 din Legea nr. 272/2004 ca fiind: a) plasamentul; b) plasamentul în regim 
de urgenţă; c) supravegherea specializată, măsura pe care petenta o solicită instanţei nu se 
circumscrie cazurilor la care face referire art. 59, pentru a atrage competenţa tribunalului 
prevăzută la art. 133 alin.1 din Legea nr. 272/2004. 

Prin urmare, cererea petentei având ca obiect delegarea temporară a autorităţii 
părinteşti cu privire la minorul M.V.A., născut la data de 28.05.1999, în favoarea numitei 
T.A., pe durata plecării la muncă în străinătate a părinţilor minorului, respectiv numiţii M.V. 
şi M.T. este de competenţa instanţei de tutelă care, în speţă, este judecătoria fiind incidente 
dispoziţiile art. 94 alin. 1 pct.1 lit. a C.pr.civ. coroB.t cu cele ale art. 76 din Legea 
nr.76/2012.  
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Pentru aceste considerente de fapt şi de drept, Curtea, în temeiul art.135 alin.4 
C.pr.civ., stabileşte competenţa materială de soluţionare a cererii formulată de petenta 
COMUNA A. – Serviciul public de Asistenţă Socială – prin primar, având ca obiect 
delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la minorul M.V. – A., numitei T.A., în 
favoarea Judecătoriei Gherla. 

 
Instituirea tutelei şi încetarea măsurii plasamentului. Competeţa judecătoriei, 

iar nu a tribunalului  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 126 din 8 decembrie 2014  
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca la 

data de 1.09.2014, reclamanta M.I.P. a solicitat, in calitate de matusa a minorului R.I.M.C., 
tutela minorului si incetarea masurii de protectie speciala de plasament care s-a instituit prin 
Sentinta Civila nr.263/2010 la Centrul de primire a copilului in regim de urgenta “G.”. 

Cererea nu a fost întemeiată în drept. 
 Prin sentinţa  civilă  nr.10491/ 14 octombrie 2014 a Judec[toriei Cluj Napoca, 

pronunţată în dosarul nr..../2014, s-a admis exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei 
Cluj-Napoca şi, în consecinţă, s-a declina competenta de solutionare a cauzei înaintată de 
reclamanta M.I.P. în contradictoriu cu pârâta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI CLUJ, cu sediul în Cluj-Napoca, în favoarea 
TRIBUNALULUI CLUJ. 

Pentru a pronunţa această sentinţă Judecătoria Cluj-Napoca a reţinut că reclamanta a 
solicitat tutela minorului si incetarea masurii de protectie speciala de plasament care s-a 
instituit prin Sentinta Civila nr.263/2010 la Centrul de primire a copilului in regim de 
urgenta “G.”. 

Potrivit art. 24 din Legea nr.272/2004 dispunerea, inlocuirea sau incetarea masurii 
protectiei speciale a plasamentului copilului aflat in dificultate sunt de competenţa 
tribunalului în primă instanţă. 

 Astfel, raportat la obiectul principal al cauzei: incetarea masurii de protectie speciala 
de plasament prevazuta in Sentinta Civila nr.263/2010 la Centrul de primire a copilului in 
regim de urgenta “G.”(f.7), instanţa constată că excepţia invocată este întemeiată. 

 In masura in care se va considera de instanta competenta ca se impune incetarea sau 
inlocuirea masurii protectiei speciale a plasamentului copilului la o persoana, potrivit art.62 
din Legea nr.272/2004, se va dispune si delegarea exercitarii drepturilor parintesti.  

Faţă de aceste considerente, instanţa, în baza art. 132 C.pr.civ. si a dispozitiilor Legii 
nr.272/2004, a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei către Tribunalul Cluj. 

Prin sentinţa civilă nr. 537/11 Noiembrie 2014 a Tribunalui Cluj, pronunţată în 
dosarul nr..../2014, s-a admis excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Cluj şi, în 
consecinţă, s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei având ca obiect instituirea tutelei  
formulată de reclamanta M.I. în contradictoriu cu intimata  Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială si Protecţia Copilului Cluj, în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca. 

S-a constatat conflictul negativ de competenţă şi s-a dispus trimiterea dosarului 
Curţii de Apel Cluj în vederea soluţionării acestuia. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, la termenul de judecată din data de 11.11.2014 
tribunalul, după disjungerea celor două cereri principale şi formarea unui nou dosar având 
ca obiect plasament, a invocat, raportat la cererea din prezentul dosar, privind tutela 
minorului, din oficiu, excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Cluj-Secţia Civilă, 
excepţie pe care a  apreciat-o ca fiind întemeiată pentru considerentele ce vor fi expuse în 
continuare. 
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Reclamanta M.I.P. a solicitat tutela minorului având în vedere faptul că prin Sentinta 
Civila nr.263/2010 s-a instituit măsura de protectie speciala de plasament la Centrul de 
primire a copilului in regim de urgenta “G.”. 

Potrivit dispoziţiilor art. 94 pct. 1 N.C.Pr.Civ.,  „judecătoriile judecă în primă 
instanţă  cererile date de Codul Civil în competenţa instanţei de tutelă şi famI., în afară de 
cazurile în care prin  lege se prevede în mod expres altfel „. 

De asemenea, în conformitate cu  dispoziţiile art.119 NCC numirea tutorelui se face 
de către instanţa de tutelă , în camera de consiliu, prin hotărare definitivă. 

Din coroB.rea acestor prevederi legale rezultă aşadar, că judecătoria, ca instanţă de 
tutelă, este competentă să soluţioneze în primă instanţă cererile privitoare la instituirea 
tutelei. 

Este adevărat că  există anumite litigii care sunt date prin lege specială, în 
competenţa de primă instanţă a tribunalelor , cum ar fi cele prevăzute de Legea nr.272/2004, 
însă acestea referă strict la cauzele avand ca obiect  stabilirea măsurilor de protecţie specială 
prevăzute de acest act normativ, ceea ce nu este cazul în speţă.  

Aşa fiind, raportat la considerentele mai sus arătate, în temeiul dispoziţiilor art. 129 
al.2 pct.2, art.130 al.2 NCPC coroB.t cu art,119  N.C.Civ., tribunalul a admis excepţia 
necompetenţei materiale în soluţionarea prezentului litigiu şi a declinat competenţa de 
soluţionare a cererii de  instituire a tutelei  formulată de reclamanta M.I.a în contradictoriu 
cu intimata Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Cluj, în favoarea 
Judecătoriei Cluj-Napoca, a constatat ivit conflictul negativ de competenţă şi a dispus în 
temeiul art.135 NCPC înaintarea dosarului Curţii de Apel Cluj în vederea soluţionării 
acestuia. 

Pe rolul Curţii de Apel Cluj, cauza s-a înregistrat la data de 03.12.2014 sub nr. 
1596/33/2014. 

Curtea de Apel Cluj sesizată cu soluţionarea conflictului de competenţă ivit între 
Tribunalul Cluj şi Judecătoria Cluj Napoca instanţe care se află în raza de competenţă a 
Curţii, în temeiul art.135 alin.4 C.pr.civ., reţine următoarele: 

Astfel, prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-
Napoca la data de 1.09.2014, reclamanta M.I.P. a solicitat, in calitate de matusa a minorului 
R.I.M.C., tutela minorului si incetarea masurii de protectie speciala de plasament care s-a 
instituit prin Sentinta Civila nr.263/2010 la Centrul de primire a copilului in regim de 
urgenta “G.”. Cererea nu a fost întemeiată în drept. 

 În şedinţa publică din 11.11.2014, tribunalul, în temeiul art.99 C.pr.civ., a apreciat că 
în prezenta cauză este vorba de două capete de cerere principale, sens în care a disjuns 
cererea privind tutela minorului,  de cererea privind încetarea plasamentului, urmând a se 
forma un dosar nou în ceea ce priveşte cererea privind încetarea plasamentului. 

Conform art. 94 alin. 1 C.pr.civ., „Judecătoriile judecă: 1. în primă instanţă, 
următoarele cereri al căror obiect este evaluabil sau, după caz, neevaluabil în bani: a) 
cererile date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de famI., în afară de cazurile 
în care prin lege se prevede în mod expres altfel;” 

Art.76 din Legea nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a legii nr.134/2010 privind 
Codul de procedură civilă stabileşte că „Până la organizarea instanţelor de tutelă şi famI., 
judecătoriile sau după caz, tribunalele ori tribunalele specializate pentru minori şi famI. vor 
îndeplini rolul de instanţe de tutelă şi famI., având competenţa stabilită potrivit Codului 
civil, Codului de procedură civilă, prezentei legi, precum şi reglementărilor speciale în 
vigoare. 

De asemenea, în conformitate cu  dispoziţiile art.119 C.civ., numirea tutorelui se face 
de către instanţa de tutelă, în camera de consiliu, prin hotărâre definitivă. 
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Din coroB.rea acestor prevederi legale rezultă aşadar, că judecătoria, ca instanţă de 
tutelă, este competentă să soluţioneze în primă instanţă cererile privitoare la instituirea 
tutelei. 

Este adevărat că art. 133 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 cuprins în Cap. X intitulat 
„Reguli speciale de procedură” stabileşte următoarele: “Cauzele prevăzute de prezenta lege 
privind stabilirea măsurilor de protecţie specială sunt de competenţa tribunalului de la 
domiciliul copilului”. 

În opinia Curţii, norma juridică de competenţă materială mai sus arătată este de 
strictă interpretare şi se referă doar la cauzele privind stabilirea măsurilor de protecţie 
specială prevăzute de lege care sunt de competenţa tribunalului de la domiciliul copilului.  

În condiţiile în care măsurile de protecţie specială a copilului sunt expres şi limitativ 
prevăzute la art. 59 din Legea nr. 272/2004 ca fiind: a) plasamentul; b) plasamentul în regim 
de urgenţă; c) supravegherea specializată, iar tribunalul a disjuns cele două cereri principale 
ale reclamantei şi a constatat propria sa competenţă materială cu privire la încetarea masurii 
de protectie speciala a plasamentului minorului, cererea privind instituirea tutelei pe seama 
reclamantei nu se circumscrie cazurilor la care face referire art. 59, pentru a atrage 
competenţa tribunalului prevăzută la art. 133 alin.1 din Legea nr. 272/2004. 

Prin urmare, cererea reclamantei având ca obiect instituirea tutelei minorului 
R.I.M.C. este de competenţa instanţei de tutelă care, în speţă, este judecătoria fiind incidente 
dispoziţiile art. 94 alin. 1 pct.1 lit. a C.pr.civ. coroB.t cu cele ale art. 76 din Legea 
nr.76/2012 şi art. 119 C.civ.  

 Pentru aceste considerente de fapt şi de drept, Curtea, în temeiul art.135 alin.4 
C.pr.civ., stabileşte competenţa materială de soluţionare a cererii formulată de reclamanta 
M.I. în contradictoriu cu DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 
PROTECŢIA COPILULUI CLUJ,  în favoarea Judecătoriei Cluj Napoca. 

 
Acţiune având ca obiect pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract 
autentic de vânzare-cumpărare. Valoarea litigiului de 170.000 lei. Competenţa 

judecătoriei, iar nu a tribunalului. 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 127 din 8 decembrie 2014  
Prin Sentinţa civilă nr. 9920/02.10.2014 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în 

dosarul nr. … s-a admis excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Cluj-Napoca, 
invocată de instanţă din oficiu şi s-a declinat competenţa de soluţionare a cererii de chemare 
în judecată formulată şi precizată de reclamanţii G.C.I. şi G.S. în contradictoriu cu pârâţii 
B.S., S.I., B.A.. 

Prin decizia (sentinţă de fapt) civilă nr. 528 din 6 noiembrie 2014 pronunţată de 
Tribunalul Cluj în dosarul nr. … s-a admis excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului 
Cluj şi s-a declinat competenţa materială de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei 
Cluj-Napoca.  

S-a constatat conflictul negativ de competenţă şi s-a trimis dosarul la Curtea de Apel 
Cluj în vederea soluţionării conflictului. 

Pentru a hotărî astfel Tribunalul a reţinut că reclamanţii G.C.I. şi G.S. au învestit 
instanţa de judecată cu o acţiune civilă având mai multe capete de cerere, respectiv 
pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de act autentic de înstrăinare a terenului 
în suprafaţă de 44.003 mp., rectificare de carte funciară, dezmembrare, alipire, partaj, 
intabulare în CF. 

Prin cererea de chemare în judecată, reclamanţii au preţuit imobilul care face 
obiectul litigiului la valoarea de 170.000 lei. 
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Potrivit art. 98 al. 1 Cod procedură civilă, competenţa se determină după valoarea 
obiectului cererii arătată în capătul principal de cerere. Pentru determinarea competenţei 
materiale se impune a se stabili care este petitul principal al cererii de chemare în judecată. 

Contrar, opiniei Judecătoriei, Tribunalul a apreciat că petitul principal este cel 
referitor la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de act autentic de înstrăinare 
a terenului în suprafaţă de 44.003 mp., celelalte capete de cerere având caracter accesoriu. 
Acţiunea în prestaţie tabulară are ca scop obţinerea unei hotărâri judecătoreşti care să 
suplinească înscrisul de constituire sau de strămutare a dreptului real imobiliar şi să 
servească la intabularea acestuia. Demersul judiciar al reclamanţilor are ca scop principal 
pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de act autentic de înstrăinare şi chiar 
dacă pentru atingerea acestui scop, se mai impun şi alte operaţiuni de carte funciară, aceasta 
nu schimbă caracterul de petit principal al acţiunii în prestaţie tabulară. 

Aşa cum se arată în art. 3 pct. 2 lit. c din OUG nr. 80/2013, acţiunea în prestaţie 
tabulară este o acţiune evaluabilă în bani. 

Potrivit art. 94 al. 1 pct. j Cod procedură civilă, „judecătoriile judecă cererile 
evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv...” 

Având în vedere aceste dispoziţii legale şi faţă de valoarea declarată a imobilului de 
170.000 lei, tribunalul a admis, în tem. art. 248 Cod procedură civilă  excepţia 
necompetenţei materiale a Tribunalului Cluj şi în tem. art. 132 al. 3 Cod procedură civilă a 
declinat competenţa materială de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca.  

S-a constatat conflictul negativ de competenţă şi s-a trimis dosarul la Curtea de Apel 
Cluj în vederea soluţionării conflictului.  

Analizând conflictul negativ de competenţă, Curtea reţine următoarele: 
Reclamanţii au învestit prima instanţă cu soluţionarea unei acţiuni având ca obiect 

pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de act autentic de înstrăinare a terenului 
în suprafaţă de 44.003 mp. iar ulterior şi-au precizat acţiunea şi cu petite de rectificare de 
carte funciară, dezmembrare, alipire, partaj, intabulare în CF, privind acelaşi teren, şi au 
chemat în judecată încă doi pârâţi. 

Reclamanţii au indicat evaluare în bani a acestei acţiunii sau a obiectului cererii ca 
fiind în sumă de 170.000 lei. 

Conform prevederilor art. 95 pct. 1 din noul C.pr.civ., tribunalele judecă în primă 
instanţă toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe. 

 Este adevărat că, în concepţia noului Cod de procedură civilă, tribunalul a devenit 
instanţă de drept comun, faţă de vechiul Cod de procedură civilă, în concepţia căruia 
instanţa de drept comun era judecătoria. 

Curtea constată însă că această normă generală de procedură se aplică doar în situaţia 
în care nu există alte reglementări specifice. Or, dispoziţiile art. 94 pct. 1 lit. j) C.pr.civ. 
stabilesc că judecătoriile judecă orice alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 
200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea părţilor, profesionişti sau neprofesionişti. 

În cauză instanţa a fost investită cu o acţiune în prestaţie tabulară sau în executarea 
unui contract privind un imobil, iar acest gen de acţiuni nu sunt date în competenţa altor 
instanţe, fiind prin urmare o acţiune de drept comun având ca obiect o altă cerere decât cele 
de la lit. a-i, sau din alte norme speciale, evaluabilă în bani, de competenţa judecătoriei. 

Potrivit art. 98 al. 1 Cod procedură civilă, competenţa se determină după valoarea 
obiectului cererii arătată în capătul principal de cerere. Pentru determinarea competenţei 
materiale se impune a se stabili care este petitul principal al cererii de chemare în judecată. 

Tribunalul a apreciat corect că petitul principal este cel referitor la pronunţarea unei 
hotărâri judecătoreşti care ţine loc de act autentic de înstrăinare a terenului în suprafaţă de 
44.003 mp., celelalte capete de cerere având caracter accesoriu. Acţiunea în prestaţie 
tabulară are ca scop obţinerea unei hotărâri judecătoreşti care să suplinească înscrisul de 
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constituire sau de strămutare a dreptului real imobiliar şi să servească la intabularea 
acestuia. Demersul judiciar al reclamanţilor are ca scop principal pronunţarea unei hotărâri 
judecătoreşti care ţine loc de act autentic de înstrăinare şi chiar dacă pentru atingerea acestui 
scop, se mai impun şi alte operaţiuni de carte funciară, aceasta nu schimbă caracterul de 
petit principal al acţiunii în prestaţie tabulară. 

Rectificarea de carte funciară şi operaţiunile de dezmembrare şi alipire sunt 
operaţiuni intermediare care folosesc doar scopului urmărit de reclamanţi, executarea 
contractului prin obligarea pârâţilor la semnarea încheierea unui contract autentic, care este 
petit principal, şi intabularea strict ca şi operaţiune de publicitate imobiliară, prin urmare 
sunt incidente dispoziţiile art. 98 Cod procedură civilă în ce priveşte stabilirea petitului 
principal, care este unul singur, şi a petitelor accesorii. 

Nu se poate reţine incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 99 Cod procedură civilă 
întrucât nu există mai multe capete de cerere principale, independente, întrucât reclamanţii 
au un singur scop, prestaţia tabulară, încheierea contractului, şi nu există capete de cerere 
care ar putea să subziste independent de acest capăt de cerere la o analiză a interesului 
actual, cum ar fi de exemplu rectificarea sau dezmembrarea, pe care le pot solicita doar în 
considerarea petitului privind obligarea la încheierea contractului privind acelaşi teren. 

Aşa fiind, în baza art. 135 C.pr.civ., se va stabili că instanţa  competentă să 
soluţioneze acţiunea civilă intentată şi precizată de reclamanţii G.C.I. şi G.S. împotriva 
pârâţilor B.S. şi B.A. având ca obiect prestaţie tabulară şi altele este Judecătoria Cluj-
Napoca. 

 
 

Despăgubiri solicitate de constructor, de la proprietarul terenului. Prescripţie 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1248 din 16 octombrie 2014  
I. Prin acţiunea civilă formulată reclamanta F. Baia Mare a solicitat în 

contradictoriu pârâta C.A. obligarea pârâtei la plata sumei de 120.000 lei, reprezentând 
despăgubiri. 

II. Prin cererea reconvenţională formulată pârâta a solicitat în contradictoriu cu 
reclamanta obligarea acesteia la plata sumei de 5.260, 14 Euro cu titlu de despăgubiri 
pentru lipsa de folosinţă a imobilului, pentru ultimii 3 ani anteriori formulării acţiunii. 

III. Prin Sentinţa civilă nr. 207 pronunţată la data de 21 martie 2013 de Judecătoria 
Târgu Lăpuş a fost respinsă cererea formulată de reclamanta F. Baia Mare în 
contradictoriu pârâta C.A., având ca obiect pretenţii şi a fost admisă în parte cererea 
reconvenţională formulată de C.A., reclamanta F. Baia Mare fiind obligată la plata sumei 
de 4.091 euro, reprezentând despăgubiri pentru lipsa de folosinţă a construcţiei „magazin 
universal şi depozit” situat în localitatea Suciu de Sus, nr. 821, edificată pe terenul înscris 
în CF nr. 1678 topo 352/1/1 şi la plata sumei de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut că la data de 12 noiembrie 1964, 
dată la care i s-a transmis reclamantei folosinţa terenului ce a făcut obiectul celor două 
convenţii, construcţia în natură magazin mixt cu bufet cooperatist era deja edificată. 
Menţiune ulterioară în cuprinsul convenţiei din 25 martie 1968 referitoare la scopul 
încheierii sale nu face dovada contrară. Doar martorul S.G. a arătat că imobilul în litigiu a 
fost construit de către Uniunea Naţională a Cooperaţiei de Consum reprezentată de 
Cooperativa de Consum Suciu de Sus, însă declaraţia sa fundamentată pe informaţiile 
dobândite în anul 1973 când, în calitate de revizor, a verificat existenţa documentaţiei 
privind realizarea magazinului, provenienţa fondurilor şi a terenului, şi modalitatea de 
aprobare a investiţiei, nu se coroborează cu nici un alt mijloc de probă.  
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Potrivit art. 1169 din Codul civil de la 1864, „cel ce face o propunere în fata judecăţii 
are obligaţia să o dovedească”, respectiv, în cauză, aceasta probă incumbă reclamantei. Cum 
reclamanta nu a făcut dovada calităţii de constructor al  magazinului universal şi al 
depozitului situate în localitatea Suciu de Sus, nr. 821, edificate pe terenul înscris în CF nr. 
1678 topo 352/1/1, instanţa a constatat că între reclamant şi titularul dreptului afirmat nu 
există identitate, astfel că a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, 
şi a respins cererea formulată de către acesta, în contradictoriu cu pârâta C.A. ca fiind 
introdusă de către o persoană fără calitate procesuală activă. 

Admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantei a făcut inutilă 
analizarea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii introductive invocată de pârâtă pe 
considerentul că nu a fost îndeplinită procedura prealabilă prevăzută de dispoziţiile art. 720 
ind. 1 Cod procedură civilă. 

Analizând cererea reconvenţională dedusă judecăţii, prin prisma probaţiunii şi a 
dispoziţiilor  legale în materie, prima instanţa a reţinut faptul că pârâta reclamantă 
reconvenţional a dobândit prin accesiune imobiliară proprietatea construcţiei „Magazin 
universal şi depozit”, situată în localitatea Suciu de Sus, nr. 821, jud. Maramureş, conform 
Sentinţei civile nr. 787/2006 pronunţată în dosarul .../2005 a Judecătoriei Tg. Lăpuş, rămasă 
definitivă şi irevocabilă prin respingerea apelului. Acest complex imobiliar se află parţial 
(doar în ce priveşte suprafaţa utilă de 34,45 mp) în folosinţa reclamantei pârâtă 
reconvenţional, astfel cum rezultă din declaraţia tuturor martorilor audiaţi în cauză. 

Prin urmare, deşi este proprietara terenului iar, potrivit prevederilor art. 480 şi 
următoarele din Codul civil, pârâta reclamantă reconvenţional este îndreptăţită să exercite 
toate prerogativele dreptului de proprietate, respectiv posesia, folosinţa şi dispoziţia, în 
speţă, în afară de dispoziţia juridică, aceasta nu poate exercita nici o altă prerogativă.  

Potrivit art. 998 din Codul civil de la 1864, orice faptă a omului care cauzează altuia 
un prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara. Din prevederile 
legale menţionate rezultă că pentru angajarea răspunderii civile delictuale se cer a fi 
întrunite cumulativ următoarele condiţii: existenţa unui prejudiciu – prejudiciu care trebuie 
sa fie cert, adică sigur sub aspectul existentei sale şi al posibilităţilor de evaluare şi să nu fi 
fost reparat încă-, existenţa unei fapte ilicite– adică orice faptă prin care, încălcându-se 
normele dreptului obiectiv, se cauzează prejudicii dreptului subiectiv aparţinând unei 
persoane-, existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, existenţa 
vinovăţiei celui care a cauzat prejudiciul, constând în intenţia, neglijenţa sau imprudenţa cu 
care a acţionat. 

Instanţa a constatat că, în baza art. 1169 din Codul civil de la 1864, pârâta 
reclamantă reconvenţional a făcut doar în parte proba ce-i revenea, a îndeplinirii tuturor 
condiţiilor antrenării răspunderii civile delictuale în privinţa reclamantului pârât 
reconvenţional care a continuat să folosească magazinul şi depozitul în litigiu deşi acestea 
au fost dobândite de pârâtă prin accesiune imobiliară prin sentinţei civile nr. 787/2006 
pronunţată în dosarul .../2005 a Judecătoriei Tg. Lăpuş, producându-i astfel proprietarului un 
prejudiciu constând în lipsa folosinţei bunului său. De asemenea, s-a reţinut că, prin aceeaşi 
hotărâre judecătorească, s-a dispus evacuarea reclamantei din acelaşi imobil însă dispoziţia 
instanţei nu a fost respectată. 

Pretenţiile pârâtei reclamante reconvenţional au fost întemeiate doar în parte, 
respectiv în ce priveşte suma de 4.091 euro la care a fost evaluată lipsa de folosinţă a 
spaţiului de 32,47 mp, indicat de pârâtă (fila 9 verso) pentru ultimii 3 ani anterior formulării 
cererii reconvenţionale, prin raportul de expertiză întocmit de către experţii M.A., F.D si 
B.R. (filele 139-167, 186-197 dosar).  
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Pe cale de consecinţă, instanţa a admis în parte cererea reconvenţională şi a obligat 
reclamanta F. Baia Mare să plătească pârâtei reclamantă reconvenţional echivalentul în lei la 
data plăţii al sumei de 4.091 euro. 

În temeiul art. 274-277 Cod procedură civilă, instanţa a respins cererea reclamantei 
care se află în culpă procesuală de acordare a cheltuielilor de judecată şi a obligat-o pe 
reclamantă să plătească pârâtei C.A. care, la rândul său se află parţial în culpă procesuală la 
plata sumei de  1.500 lei reprezentând cheltuieli de judecată, raportat la procentul de 77,8% 
în care i fost admisă cererea reconvenţională. 

IV. Prin decizia civilă nr. 190 din 07.05.2014 a Tribunalului Maramureş pronunţată 
în dosarul nr. .../2010 s-a admis apelul declarat de F. Baia Mare împotriva Sentinţei civile 
nr. 207 pronunţate la data de 21.03.2013 de Judecătoria Târgu Lăpuş în dosarul nr. 
.../2010, pe care a schimbat-o în parte în sensul: 

S-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei F. Baia Mare. 
S-a respins excepţia inadmisibilităţii formulării cererii de chemare în judecată. 
S-a respins excepţia prescripţiei dreptului la acţiune. 
S-a admis cererea formulată de reclamanta F. Baia Mare în contradictoriu cu 

pârâta C.A., având ca obiect pretenţii. 
A fost obligată pârâta C.A. să plătească reclamantei F. Baia Mare suma de 120.000 

lei cu titlu de despăgubiri. 
A fost obligată pârâta C.A. să plătească reclamantei F. Baia Mare suma de 4011 lei 

cu titlu de cheltuieli de judecata la fond. 
S-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate care nu sunt contrare 

prezentei. 
A fost obligată intimata C.A. să plătească apelantei F. Baia Mare suma de 2005,5 lei 

cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. 
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele: 
Obiectul cererii de chemare în judecată care face obiectul dosarului nr. .../2010 îl 

constituie solicitarea reclamantei de a o obliga pârâta-reclamantă reconvenţional  C.A. la 
plata sumei de 120.000 lei sumă solicitată cu titlu de despăgubiri, având în vedere că 
imobilul „Magazin Universal şi Depozit” situate în Suciu de Sus nr. 821 a fost edificat de 
reclamantă, însă pârâta a obţinut dreptul de proprietate, prin accesiune asupra respectivului 
imobil. Suma solicitată reprezintă valoarea despăgubirilor solicitate pentru respectiva 
construcţie, o parte de 159 mp din construcţie fiind vândută încă din 1997 către Cooperativa 
de Credit Suciu de Sus. 

Din probele administrate în cauză, atât în faţa instanţei de fond cât şi în faţa instanţei 
în apel, s-a reţinut că reclamanta F. Baia Mare, foloseşte o parte din imobilul situat în Suciu 
de Sus nr. 821, cealaltă poarte fiind folosită de pârâta C.A., acesta având amenajată în 
respectiva locaţie un magazin. Acest fapt a fost reţinut din declaraţiile martorelor P.L. (fila 
30), respectiv M.V. (fila 29). 

Din cuprinsul declaraţiilor martorilor S.G. (fila 35 din dosarul de fond), respectiv 
F.V.  (fila 36), instanţa a constatat că imobilul situat în localitatea Suciu de Sus, imobil 
pentru care reclamanta-apelantă a solicitat acordarea de despăgubiri, a fost construit de către 
Cooperativa de Consum, în baza acordului dat de CAP, iar din anul 1973 şi până în 1995 F. 
a folosit în continuu respectiva construcţie. 

Judecătoria Târgu Lăpuş a reţinut faptul că între persoana care este titularul dreptului 
la despăgubiri-pârâta intimată C.A. dobândind terenul şi în baza accesiunii imobiliare 
artificiale a dobândit şi dreptul asupra construcţiei edificate anterior- şi reclamantă nu există 
identitate, astfel că SCC F. nu are calitate procesuală activă în cauză. 

S-a reţinut, fapt necontestat de niciuna dintre părţi, aspect de notorietate, că fostele 
magazine construite în diferite localităţi şi folosite de cooperativele de consum, au fost 
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construite de aceste cooperative pe terenul primit şi cu acordul CAP-ului, entitate care la 
momentul respectiv era proprietarul terenului. Astfel, la momentul edificării construcţiei 
Cooperativa de Consum a avut acordul proprietarului terenului. 

Mai mult decât atât, odată cu memoriul de apel, la fila 5 din prezentul dosar a fost 
depusă Autorizaţia pentru executare de lucrări nr. 93 din data de 28 martie 1969, autorizaţie 
eliberată Uniunii Judeţene a Cooperativelor de Consum (UJCC)Baia Mare pentru 
construirea unui magazin tip P+E. Potrivit menţiunilor din autorizaţia arătată, imobilul era 
compusă din magazin, magazie, împrejmuire latina cu 2 cabine şi drum de acces. 

S-a reţinut astfel că antecesoarea Societăţii Cooperative de Consum F. este persoana 
care a construit imobilul care a intrat în patrimoniul intimatei C.A. prin accesiune 
imobiliară. 

Din acest punct de vedere s-a constatat, coroborând declaraţiile martorilor amintiţi 
anterior cu menţiunile din autorizaţia pentru executarea de lucrări depusă în dosarul din apel 
la fila 5 că între persoana care a construit (succesoarea în drepturi a fostei Uniuni Judeţene a 
Cooperativelor de Consum-UJCC) şi SCC F. există identitate, astfel că din acest punct de 
vedere reclamanta are calitate procesuală activă. Reţinând acest fapt s-a constatat că 
excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei F. nu este întemeiată, astfel că sub 
acest aspect, instanţa a admis apelul declarat, a fost respinsă excepţia lipsei calităţii 
procesuale active astfel că au fost analizate, aşa cum s-a solicitat şi în cuprinsul întâmpinării 
depuse la dosarul cauzei de C.A., excepţiile inadmisibilităţii şi excepţia prescripţiei 
dreptului la acţiune. 

În privinţa acestor excepţii, instanţa a constatat că acestea nu sunt fondate, astfel că 
acestea au fost respinse. S-a reţinut că excepţia inadmisibilităţii acţiunii a fost invocată prin 
prisma faptului că reclamanta nu a realizat procedura prealabilă prevăzută de art. 7201 
C.proc.civ. S-a constatat că această excepţie a fost invocată ulterior primei zile de înfăţişare 
şi, fiind o excepţie de ordine privată trebuia invocată într-un anumit termen. Pe de altă parte, 
s-a considerat că prezenta cauză nu are caracter comercial, astfel că prevederea art. 7201 
C.proc.civ., se consideră că nu este aplicabil, astfel că excepţia invocată nu este fondată, 
sens în care acesta a fost respinsă. 

În cauză a mai fost invocată excepţia prescripţiei dreptului la acţiune. Pârâta-
reclamantă reconvenţional a arătat că solicitarea de a se acorda despăgubiri trebuia 
formulată în termen de 3 ani de la invocarea dreptului de accesiune imobiliară. 

Excepţia nu este fondată. Se constată că s-a constatat dobândirea dreptului de 
proprietate prin accesiune imobiliară prin Sentinţa civilă nr. 787 pronunţată de Judecătoria 
Târgu Lăpuş în dosarul nr. .../2005. Sentinţa arătată a fost menţinută prin Decizia nr. 114/A 
pronunţată la data de 26.04.2007 a Tribunalului Maramureş. Sentinţa a devenit irevocabilă 
prin respingerea recursului prin Decizia civilă nr. 1755/R/17.09.2007, potrivit menţiunilor 
inserate pe Decizia nr. 114/A (f.201-202).Prezenta acţiune a fost promovată la data de 19 
aprI. 2010, cu respectarea termenului de 3 ani de la momentul la care a devenit irevocabilă 
Sentinţa civilă nr. 787 din 09.11.2006 a Judecătoriei Târgu Lăpuş.  

În privinţa fondului cererii, s-a reţinut că solicitarea reclamantei-apelante de a se 
dispune obligarea pârâtei-intimate la plata sumei de 120.000 lei este întemeiată. 

S-a constatat, fapt reţinut anterior că antecesoarea SCC F. Baia Mare a construit 
respectivul imobil. Astfel, potrivit art. 494 C.civ., constructorul de bună-credinţă are dreptul 
să fie despăgubit pentru materiale şi muncă sau pentru sporul de valoare al terenului, în 
măsura în care proprietarul terenului intenţionează să păstreze construcţia. 

Constructorul este considerat de bună-credinţă deoarece la momentul edificării 
construcţiei acesta a avut consimţământul titularului dreptului de proprietate, obţinând 
autorizaţia pentru executarea de lucrări. 
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Având în vedere acest aspect, instanţa a reţinut că în prezenta cauză, reclamanta, 
potrivit art. 494 C.civ., are dreptul la despăgubiri. 

În faţa instanţei de fond s-a realizat şi expertiză tehnică în specialitatea construcţii 
stabilindu-se valoarea de circulaţie a întregului imobil la valoarea de 72946 lei-sporul de 
valoare a terenului - (fila 145 din dosarul Judecătoriei Târgu Lăpuş), iar valoarea 
materialelor şi a muncii la acest moment care reprezintă costul de reconstrucţie este la 
valoarea de 180.531 lei, astfel cum rezultă din cuprinsul Anexei nr. 1 a raportului de 
expertiză depus la fila 146 din dosar. 

Instanţa nu a avut în vedere susţinerea că valoarea materialelor şi a muncii pentru 
construcţia în cauză este în valoare de 37.840 lei. S-a reţinut că valoarea arătată raportat la 
suprafaţa de 241,61 mp-complexul comercial, respectiv 277,20 mp suprafaţa magaziei, şi 
6,85 mp suprafaţa celorlalte construcţii.    

De asemenea s-a constatat că valoarea clădirii (materiale şi manoperă) este calculată 
ca fiind valoarea randamentului-valoarea terenului, ori prin prisma prevederilor art. 494 
C.civ., valoarea arătată trebuie să fie raportată la materialele efectiv folosite la construcţie şi 
valoarea manoperei. Astfel s-a considerat că valoarea de reconstrucţie, astfel cum a fost 
indicată în Anexa nr.1-fila 146 este o valoare mai apropiată de noţiunea definită în cuprinsul 
art. 494 C.civ.. 

S-a constatat în prezenta cauză că reclamanta-apelantă a solicitat obligarea pârâtei-
intimate la plata sumei de 120.000 lei, astfel că având în vedere şi principiul disponibilităţii, 
instanţa a admis apelul declarat şi a schimbat sentinţa atacată, în sensul admiterii cererii de 
chemare în judecată şi a dispus obligarea pârâtei C.A. la plata sumei de 120.000 lei cu titlu 
de despăgubiri în favoarea reclamantei. 

În privinţa soluţiei pronunţate asupra cererii reconvenţionale, instanţa a apreciat că 
motivele arătate în memoriul de apel nu sunt fondate. Faptul că s-a contestat valoarea 
prejudiciului nu poate duce la concluzia că cererea reconvenţională este nefondată. S-a 
reţinut, fapt confirmat şi în memoriul de apel că reclamanta a folosit suprafaţa de 34,45 mp. 
Nu a fost contestată menţiunea din considerentele hotărârii atacate potrivit cărora şi după ce 
instanţa de judecată a dispus evacuarea reclamantei din spaţiul respectiv, suprafaţa de 34,45 
mp a fost folosită de acesta.  

Din acest punct de vedere s-a apreciat că în mod corect s-a stabilit că sunt îndeplinite 
condiţiile art. 998-999 C.civ., astfel că reclamanta datorează despăgubiri pentru lipsa de 
folosinţă a suprafeţei arătate, reţinând că potrivit hotărârii judecătoreşti acesta avea obligaţia 
de a elibera respectivul spaţiu. Faptul că nu s-a cerut efectiv nici o sumă de bani nu poate 
duce la respingerea cererii, în condiţiile în care între părţi a avut loc un litigiu având ca 
obiect evacuarea.    

Având în vedere că a fost schimbată în parte soluţia primei instanţe, s-a considerat că 
şi soluţia dată capătului de cerere având ca obiect cheltuielile de judecată solicitate în faţa 
instanţei de fond a fost schimbată în sensul că au fost acordate cheltuieli pentru judecata în 
faţa Judecătoriei în sumă de 4011 lei, sumă ce reprezintă taxa judiciară de timbru. 

Reţinând aspectele mai sus arătate, instanţa a considerat că în apel sunt îndeplinite 
condiţiile art. 274 C.proc.civ., coroB.t cu prevederile art. 298 C.proc.civ., astfel că intimata 
C.A. a fost obligată la plata sumei de 2005,5 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel, 
suma reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru achitate în cauză. 

V. Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta C.A. solicitând modificarea în 
parte a deciziei civile nr. 190/2014 a Tribunalului Maramureş în sensul respingerii cererii 
reclamantului. 

În motivare s-a arătat că hotărârea instanţei de apel este netemeinică şi nelegală, fiind 
dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii. 
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Excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei a fost soluţionată în mod 
greşit, din probele administrate neputându-se reţine calitatea de proprietar a reclamantei, 
neexistând acte certe sau alte probe prin care să se facă dovada edificării construcţiei sau a 
proprietăţii acesteia. 

În mod nelegal a fost soluţionată excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, termenul 
de prescripţie începând să curgă de la data la care proprietarul terenului a ridicat pretenţii 
asupra construcţiei prin invocarea dreptului de accesiune imobiliară, respectiv luna mai 
2005 când a fost înregistrată acţiunea având ca obiect constatarea dreptului de proprietate 
prin accesiune imobiliară. 

S-a invocat în acest sens doctrina şi practica judiciară în materie, raportat la 
prevederile art. 7 alin. 3 din Decretul nr. 167/1958 arătându-se că dreptul de creanţă al 
reclamantei a fost un drept afectat de o condiţie suspensivă, respectiv de invocarea 
accesiunii imobiliare, eventualul drept de a obţine despăgubiri născându-se odată cu 
introducerea acţiunii. 

Nu se poate reţine că termenul de prescripţie începe să curgă de la data rămânerii 
irevocabile a sentinţei civile nr. 787/2006 pronunţată de Judecătoria Târgu-Lăpuş prin care 
s-a constatat dreptul de accesiune imobiliară artificială a pârâtei. 

În consecinţă termenul de prescripţie s-a împlinit în luna mai 2008. 
Pe fondul cauzei s-a arătat că prin reţinerea valorii de reconstrucţie stabilite prin 

expertiza efectuată în cauză ca fiind mai apropiată de noţiunea definită în cuprinsul art. 494 
Cod civil s-au încălcat dispoziţiile legale şi principiul disponibilităţii părţilor. 

Deşi concluziile completării celui de-al doilea raport de expertiză au fost acceptate 
de către părţi, instanţa de apel s-a substituit voinţei părţilor, înlăturând concluzia a 3 experţi 
şi considerând că valoarea actuală a materialelor şi a manoperei este dată de valoarea de 
reconstrucţie regăsită în anexa nr. 1 a lucrării. 

Instanţa de apel a acordat ceea ce nu s-a solicitat, şi anume valoarea de reconstrucţie, 
argumentând că ar reprezenta preţul materialelor şi manoperei, în acelaşi fel procedând şi în 
ceea ce priveşte cheltuielile de judecată. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 304 pct. 6 şi pct. 9 C.pr.civ. 
VI. În apărare, intimata SOCIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM F. BAIA-

MARE a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului, motivele 
invocate neputând fi reţinute pentru modificarea hotărârii. 

VII. La termenul de judecată din 09.10.2014 pârâta recurentă a depus la dosar note 
de şedinţă la care s-a anexat doctrină şi practică judiciară relevantă în cauză (fila 18 şi 
urm. dosar). 

VIII. Analizând recursul declarat de pârâta C.A. împotriva deciziei civile nr. 190 din 
07.05.2014 a Tribunalului Maramureş pronunţată în dosarul nr. .../2010, Curtea reţine 
următoarele: 

1.Prima critică din cererea de recurs priveşte modul de soluţionare a excepţiei lipsei 
calităţii procesuale active a reclamantei, critică care de principiu poate fi considerată ca 
punând în discuţie legalitatea hotărârii atacate, condiţie de admisibilitate a recursului 
raportat la dispoziţiile art.304 C.pr.civ. 

În cauză, se constată însă că ceea ce se contestă este modalitatea de interpretare a 
probaţiunii administrate referitor la calitatea de proprietar a reclamantei, pe baza acesteia 
fiind soluţionată excepţia lipsei calităţii procesuale active. În aceste condiţii se pune de fapt 
în discuţie temeinicia hotărârii atacate, iar nu legalitatea acesteia, temeinicia hotărârii 
nemaiputând fi analizată de către instanţa de recurs raportat la prevederile art. 304 C.pr.civ. 
în forma în vigoare aplicabilă în cauză. 

2.Cea de-a două critică formulată la adresa deciziei pronunţate în apel priveşte modul 
de soluţionare a excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune. 
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Această critică este apreciată a fi întemeiată de către Curte, pentru următoarele 
considerente: 

Esenţial pentru soluţionarea excepţiei este stabilirea momentului de la care începe să 
curgă termenul  de prescripţie al dreptului  la acţiune având ca obiect pretenţii derivând din 
invocarea dreptului de accesiune imobiliară. 

Referitor la această problemă, instanţa de apel a apreciat în sensul că acest termen de 
prescripţie începe să curgă de la momentul la care s-a constatat dobândirea dreptului de 
proprietate prin accesiune imobiliară prin sentinţa civilă nr. 787 pronunţată de Judecătoria 
Târgu-Lăpuş în dosarul nr. .../2005, sentinţă care a rămas irevocabilă prin decizia civilă nr. 
1755/17.09.2007, considerând că raportat la momentul la care a devenit irevocabilă sentinţa, 
acţiunea care face obiectul dosarului a fost promovată în termenul de 3 ani prevăzut de lege. 

Contrar celor susţinute de către instanţa de apel, Curtea apreciază corectă teza 
invocată de către pârâtă în cererea de recurs, apreciind că termenul de prescripţie de 3 ani, 
necontestat de către părţi, începe să curgă de la momentul la care pârâta şi-a manifestat 
intenţia de a prelua construcţia, prin introducerea acţiunii în accesiune imobiliară, respectiv 
de la data de 31.03.2005. 

În acest sens este întreaga doctrină şi practică judiciară, invocată şi de către recurentă 
în mod pertinent, statuându-se că dreptul de creanţă al constructorului este unul afectat de o 
condiţie suspensivă, condiţie suspensivă constând în invocarea accesiunii imobiliare 
artificiale de către proprietarul terenului, invocare care se face prin formularea cererii de 
chemare în judecată având acest obiect, neprezentând relevanţă momentul pronunţării 
hotărârii judecătoreşti prin care este soluţionată această cerere. 

Ţinând cont de aceste statuări, Curtea constată că dreptul la acţiune în despăgubiri al 
constructorului este prescris raportat la data introducerii acţiunii, 19.04.2010 în condiţiile în 
care acţiunea având ca obiect constatarea dreptului de proprietate asupra construcţiei prin 
accesiune imobiliară a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu Lăpuş  la data de 
31.03.2005.   

Având în vedere că excepţia prescripţiei dreptului la acţiune este considerată 
întemeiată nu se mai impune analizarea celorlalte motive de recurs care privesc fondul 
cauzei. 

Prin urmare, în temeiul art.312 alin.3 C.pr.civ. va fi admis în parte recursul declarat 
de pârâta C.A. împotriva deciziei civile nr. 190 din 07.05.2014 a Tribunalului Maramureş 
pronunţată în dosar nr. .../2010  care va fi modificată în sensul că va fi admisă excepţia 
prescripţiei dreptului la acţiune şi în consecinţă respinsă cererea de chemare în judecată 
formulată de către reclamanta F. BAIA-MARE în contradictoriu cu pârâta C.A.. 

Vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale deciziei, cu excepţia celei privind cheltuielile 
de judecată, cheltuieli de judecată care nu mai pot fi acordate reclamantei în condiţiile în 
care acţiunea formulată de către aceasta a fost respinsă. 

În temeiul art.274 alin.1 C.pr.civ instanţa va obliga reclamanta să achite pârâtei suma 
de 2810,5 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs. 

 
 
 

Masă succesorală. Partaj de ascendent. Confirmare de către descendenţi 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1249 din 16 octombrie 2014  
1. Soluţia primei instanţe 
Prin sentinţa civilă nr. 1313/2013 pronunţată de judecătoria Năsăud la data de 5 iunie 

2013 în dosarul nr. 2501/265/2010, a fost respinsă acţiunea civilă formulată şi precizată de 
reclamanţii B.N.V. şi B.A. în contradictoriu cu pârâţii B.V.V., B.A., I.V., I.O., C.M., C.R., 
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Comuna Coşbuc prin primar, T.M., C.I., N.R., C.V., C.I., C.G., S.M., S.L., Z.O., A.R., C.I., 
C.R., T.V., C.A., T.L., M.I., C.A., I.I., I.M.A., s-a admis cererea reconvenţională formulată 
de pârâţii reclamanţi reconvenţional I.I. şi I.M.A. şi, în consecinţă, s-a dispus partajarea 
judecătorească a terenului înscris în cartea funciară nr. 2514 Coşbuc (provenită din 
conversia pe hârtie a cărţii funciare nr. 421 Coşbuc) cu nr. top 182, 183/1, 183/3; s-a atribuit 
reclamanţilor reconvenţionali I.I. şi I.M.A. lotul de teren în suprafaţă de 1061 mp. având nr. 
top nou 183/1/1, 183/3/1 şi 182/1 de natură curte şi arabil în intravilan, conform completării 
nr. 2 a raportului de expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în cauză de expert R.G.I.; s-a 
dispus ca restul suprafeţei de teren de 1846 mp cu nr. top nou 183/1/2, 183/3/2 şi 182/2 
(1060 mp) şi nr. top nou 183/1/3, 183/3/3 şi 182/3 să rămână înscrisă pe vechii proprietari 
tabulari. 

Totodată, s-a dispus înscrierea în cartea funciară în favoarea pârâţilor reclamanţi 
reconvenţional a dreptului de proprietate astfel dobândit asupra imobilului teren în 
conformitate cu completarea nr. 2 a raportului de expertiză tehnică extrajudiciară efectuată 
în cauză de expert R.G.I., s-a disjuns cererea de intervenţie în interes propriu formulată de 
intervenienţii C.A.F. şi C.I.A. şi judecarea separată a acesteia, formarea unui nou dosar 
având ca obiect succesiune, partaj, constatare validitate, reclamanţi fiind C.A.F. şi C.I.A., 
pârâţi fiind B.V.V., B.A., I.V., I.O., C.M., C.R., Comuna Coşbuc prin primar, T.M., C.I., 
N.R., C.V., C.I., C.G., S.M., S.L., Z.O., A.R., C.I., C.R., T.V., C.A., T.L., M.I., C.A., I.I., 
I.M.A..   

Au fost obligaţi reclamanţii B.N.V. şi B.A. să plătească pârâţilor C.M., I.O., I.V., I.I. 
şi I.M.A. suma de 1.969 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.  

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond, în baza probatoriului 
administrat, a reţinut faptul că, potrivit extrasului de carte funciară nr. 421 Coşbuc cu nr. top 
183/1, 183/3, 182, terenul în suprafaţă de 300 mp, 2197 mp şi 410 mp, are ca proprietar  
tabular pe S.I. a lui I., în cotă de 1/48 părţi, S.G. în cotă de 1/48 părţi, S.F. în cotă de 1/48 
părţi, S.M. în cotă de 1/48 părţi, T.A. în cotă de 4/48, T.P., în cotă de 4/48 părţi, T.V. în cotă 
de 4/48 părţi, T.D. în cotă de 4/48 părţi, C.I. în cotă de 2/48 părţi potrivit înscrierii din 1939, 
T.V. şi soţia R. împreună cota de 12/48 părţi, potrivit înscrierii din anul 1959, C.C.D. şi 
soţia C.V.M. împreună cota de 12/48 părţi potrivit înscrierii din anul 1959, C. Ana în cotă de 
2/48 părţi potrivit înscrierii din anul 1965. 

Prin înscrierea din anul 2010, în baza actului notarial 2550 cota numiţilor T.V. şi 
soţia R. de 12/48, s-a înscris în favoarea numiţilor I.I. şi soţia I.M.A. cu titlu de cumpărare 
bun comun. 

Potrivit certificatului de moştenitor nr. 64 suplimentar la certificatul de moştenitor 
nr. 42/2009 al BNP A.M.I., s-a dezbătut succesiunea după defuncţii T. R. şi T.V. cu privire 
la porţiunea de sub B15 în cotă de 12/48 din întregul imobil înscris în cartea funciară 421 
Coşbuc, nr. top 182, 183/1 şi 183/3 în suprafaţă totală de 2907 mp, bun al acestora cu titlu 
de cumpărare. În urma dezbaterii succesiunii s-a stabilit că moştenitori legali sunt I.O. şi 
C.M. în calitate de fiice, în cote de ½ părţi fiecare. 

Prin contractul de vânzare autentificat sub nr. 2250/12.11.2010 de BNP A.M.I., I.O. 
şi C.M. în calitate de vânzătoare, au vândut cumpărătorilor I.I. şi I.M.A., ca bunuri comune, 
întreaga cotă de proprietate de 6/48 părţi fiecare din imobilele înscrise în cartea funciară 
2514 Coşbuc (provenită din conversia pe hârtie a cărţii funciare nr. 421 Coşbuc) cu nr. top 
182, 183/1, 183/3 grădina casei şi grădină, bunuri proprii dobândite cu titlu de moştenire 
legală intabulate sub B12.1 (I.O. în cotă de 6/48) şi B.13.1 (C.M. în cotă de 6/48 părţi) 
conform încheierii nr. 10228/25.10.2010.   

Potrivit înscrisului intitulat „Declaraţie” la data de 28.11.1976 numiţii I.V. şi soţia 
I.O. născută T., au vândut numiţilor B.V.V. şi soţiei B.A. născută C. pentru suma de 14.000 
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lei, grădina în intravilan în suprafaţă de 883 mp situată în vatra satului între vecinii T.V. a 
lui G. şi C.I., grădină primită ca zestre de soţia lui I.V. de la părinţii ei T.V. şi R.. 

Potrivit art. 948 Cod civil „condiţiile esenţiale pentru validitatea unei convenţii sunt: 
1. capacitatea de a contracta; 2. consimţământul valabil al părţii ce se obligă; 3. un obiect 
determinat; 4. o cauză licită”.  

Potrivit art. 1294 Cod civil „vinderea este o convenţie prin care două părţi se obligă 
între sine, una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru şi aceasta a plăti celei dintâi 
preţul”.  

Conform art. 1295 Cod civil „vinderea este perfectă între părţi şi proprietatea este de 
drept strămutată la cumpărător, în privinţa vânzătorului, îndată de părţile s-au învoit asupra 
lucrului şi asupra preţului, deşi lucrul încă nu se va fi predat şi preţul încă nu se va fi 
numărat”.  

Din examinarea dispoziţiilor legale sus menţionate, reiese că vânzarea-cumpărarea 
este un contract sinalagmatic, care dă naştere la obligaţii reciproce între părţile contractante, 
cu titlu oneros, comutativ, consensual, fiind necesar acordul de voinţă al părţilor fără 
îndeplinirea vreunei formalităţi şi fără remiterea lucrului vândut, cu singura excepţie de la 
principiul consensualismului privind vânzarea-cumpărarea de terenuri care este valabilă 
doar încheiată în formă autentică şi este un contract translativ de proprietate din momentul 
încheierii lui, ceea ce înseamnă că operează transferul dreptului de proprietate de la vânzător 
la cumpărător la data perfectării convenţiei. 

Potrivit art. 5 alin. 2 Titlul X din Legea nr. 247/2005 „în situaţia în care după 
încheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fără construcţii, una dintre părţi 
refuză ulterior să încheie contractul, partea care şi-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza 
instanţa competentă care poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract”.  

Potrivit art. 1073 C.civ. creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a 
obligaţiei şi în caz contrar are dreptul la dezdăunare”.  

În raport de probatoriul administrat în cauză, instanţa a apreciat că înscrisul sub 
semnătură privată întitulat „Declaraţie”, pe care reclamanţii îşi întemeiază cererea de 
chemare în judecată, nu întruneşte condiţiile unui antecontract în sensul că nu poartă 
semnătura promitentei vânzătoare I.O..  

Pe de altă parte, instanţa a reţinut că terenul în litigiu a constituit bunul comun al 
defuncţilor T.V. şi soţia R. (împreună cota de 12/48 părţi), acesta revenind pârâtelor C.M. şi 
I.O. ca bun propriu în cote de 6/48 fiecare, în baza certificatului de moştenitor nr. 64, 
suplimentar la certificatul de moştenitor nr. 42/2009 al BNP A.M.I.. 

Chiar dacă s-ar accepta de instanţă varianta că acest bun a constituit doar proprietatea 
pârâtei I.O., fiind primit cu titlu de zestre, aspect contestat de pârâţi şi nedovedit de 
reclamanţi, înscrisul sub semnătură privată întitulat „Declaraţie”, pe care reclamanţii îşi 
întemeiază cererea de chemare în judecată nu poate fi validat de instanţă atât timp cât acesta 
nu este semnat şi nici recunoscut de pârâta I.O., înscrisul purtând doar semnătura pârâtului 
I.V., soţul pârâtei I.O., care însă nu avea drept de proprietate asupra acestui teren. 

Mai mult, instanţa a reţinut din probatoriul administrat în cauză că numita I.O., 
participantă la întocmirea înscrisului, a fost I.O. - mama pârâtului I.V. şi soacra pârâtei I.O., 
fiica lui T.V. şi R., fiind vorba doar de o potrivire de nume. 

În acest sens pârâtul I.V., în răspunsul la interogatoriu, a arătat că a semnat înscrisul 
„la presiunea mamei”, iar martorul I.O. care a fost de faţă la încheierea înscrisului, arată că 
terenul a fost vândut de „I.V. şi I.O. - mama lui I.V.” şi că „pârâta I.O. prezentă astăzi în 
sală nu este aceeaşi persoană cu I.O. prezentă la încheierea acestui înscris”. 

Martorul B.P. a arătat că ştie din auzite că terenul a fost cumpărat de B.V. de la I.O., 
soţia lui V. şi a precizat că soacra acesteia pe care o chema tot I.O., locuia împreună cu fiul 
şi cu nora sa. 
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Reclamanţii au arătat prin răspunsurile la interogatoriu că I.O. nu a semnat înscrisul 
deoarece nu ştia să semneze, sens în care i-ar fi spus soţului să semneze şi pentru ea. 

Instanţa a reţinut că această susţinere este neîntemeiată, nefiind recunoscută de 
pârâţi, iar, din adeverinţa eliberată de Şcoala Generală „G. Coşbuc” din localitatea Coşbuc 
rezultă că pârâta I.O. a absolvit la zi 4 clase şi la fără frecvenţă 8 clase.  

Pentru aceste considerente, instanţa a respins ca neîntemeiat capătul de cerere de 
constatare validitate a înscrisului sub semnătură privată, intitulat „Declaraţie”, încheiat la 
data de 28.11.1976, prin care pârâţii B.V.V. şi soţia B.A. au cumpărat de la pârâţii I.V. şi 
I.O. suprafaţa de 883 mp teren. 

Cu privire la petitul privind anularea certificatului de moştenitor nr. 64 suplimentar 
la certificatul de moştenitor nr. 42/2009 al BNP A.M.I., instanţa a reţinut că a fost inclus la 
masa succesorală, imobilul înscris sub porţiunea de sub B15 în cotă de 12/48 din întregul 
imobil înscris în cartea funciară 421 Coşbuc, nr. top 182, 183/1 şi 183/3 în suprafaţă totală 
de 2907 mp, bun al defuncţilor T.V. şi T. R., cu titlu de cumpărare. 

Potrivit probatoriului administrat în cauză, aceştia nu au calitatea de succesori ai 
defuncţilor, fiind terţi faţă de certificatul de moştenitor nr. 64 suplimentar la certificatul de 
moştenitor nr. 42/2009 al BNP A.M.I., calitate în care pot solicita anularea acestui act dacă 
dovedesc că înţelegerea intervenită între succesori, cu ocazia procedurii notariale, le încalcă 
drepturile şi constituie o convenţie frauduloasă. 

Dispoziţiile art. 119 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale 
prevăd următoarele: „(1) Cei care se consideră vătămaţi în drepturile lor prin emiterea 
certificatului de moştenitor pot cere instanţei judecătoreşti anularea acestuia şi stabilirea 
drepturilor lor, conform legii. Până la anularea sa prin hotărâre judecătorească, certificatul 
de moştenitor face dovada calităţii de moştenitor, legal sau testamentar, precum şi dovada 
dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa succesorală, 
în cota care se cuvine fiecăruia”. 

Prin urmare, pretenţiile reclamanţilor B.N.V. şi B.A. trebuie analizate şi în raport de 
forţa probantă a actului juridic contestat, ţinându-se seama că, faţă de terţi, certificatul de 
moştenitor nu poate face dovada decât cu privire la calitatea de moştenitor, nu şi asupra 
componenţei masei succesorale, chiar dacă aceasta este menţionată în cuprinsul lui. 

Patrimoniul defunctului se transmite moştenitorilor în situaţia juridică în care se află 
la decesul lui şi nu se poate susţine că trecerea unor bunuri în masa succesorală, cu ocazia 
dezbaterilor în faţa notarului, ar constitui probă în ceea ce priveşte dreptul de proprietate al 
moştenitorilor asupra lor. Practica judiciară şi literatura de specialitate au subliniat în mod 
constant faptul că certificatul de moştenitor nu constituie un titlu de proprietate care să poată 
fi opus ca atare terţilor. 

În acest context, instanţa a reţinut că reclamanţii B.N.V. şi B.A. nu au făcut dovada 
vreunui drept de proprietate asupra imobilului în litigiu şi nu au probat încălcarea acestui 
drept prin emiterea certificatului de moştenitor contestat.  

De asemenea, reclamanţii nu au probat existenţa vreunei convenţii frauduloase a 
moştenitorilor participanţi la dezbaterea succesiunii defuncţilor T.V. şi T. R., în sensul că 
aceştia ar fi consimţit la includerea imobilului în masa succesorală cu intenţia de a frauda 
interesele reclamanţilor.  

Faţă de cele mai sus expuse, având în vedere probele administrate în cauză prin 
raportare şi la soluţia de respingere a capătului de cerere privind constatare validitate înscris 
sub semnătură privată, intitulat „Declaraţie”, încheiat la data de 28.11.1976, instanţa a 
respins ca neîntemeiat şi petitul de anulare a certificatului de moştenitor nr. 64 suplimentar 
la certificatul de moştenitor nr. 42/2009 al BNP A.M.I..  

 În raport de soluţia adoptată cu privire la petitul privind constatare validitate înscris 
sub semnătură privată, intitulat „Declaraţie”, încheiat la data de 28.11.1976 şi petitul de 
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anulare a certificatului de moştenitor nr. 64 suplimentar la certificatul de moştenitor nr. 
42/2009 al BNP A.M.I., pe cale de consecinţă instanţa a respins şi celelalte capete de cerere 
formulate de reclamanţi. 

Astfel, din evaluarea judiciară a materialului probator administrat în cauză, instanţa a 
reţinut că cererea reconvenţională formulată de pârâţii reclamanţi reconvenţional I.I. şi 
I.M.A., este întemeiată şi în consecinţă a dispus partajarea judecătorească a terenului înscris 
în cartea funciară 2514 Coşbuc (provenită din conversia pe hârtie a cărţii funciare nr. 421 
Coşbuc) cu nr. top 182, 183/1, 183/3 atribuind reclamanţilor reconvenţional I.I. şi I.M.A. 
lotul de teren în suprafaţă de 1061 mp. având nr. top nou 183/1/1, 183/3/1 şi 182/1, de 
natură curte şi arabil în intravilan, conform completării nr. 2 a raportului de expertiză 
tehnică extrajudiciară efectuată în cauză de expert R.G.I.. 

De asemenea, s-a dispus ca restul suprafeţei de teren de 1846 mp cu nr. top nou 
183/1/2, 183/3/2 şi 182/2 (1060 mp) şi nr. top nou 183/1/3, 183/3/3 şi 182/3 să rămână 
înscrisă pe vechii proprietari tabulari. 

Cu privire la cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienţii 
C.I.A. şi C.A.F. instanţa a dispus disjungerea acesteia şi judecarea separată.   

În baza art. 22 din Legea nr. 7/1996 instanţa a dispus înscrierea în cartea funciară în 
favoarea reclamanţilor reconvenţional I.I. şi I.M.A. a dreptului de proprietate astfel dobândit 
asupra imobilului teren în suprafaţă de 1061 mp. având nr. top nou 183/1/1, 183/3/1 şi 
182/1. 

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, instanţa a obligat reclamanţii B.N.V. şi 
B.A. să plătească pârâţilor C.M. I.O. I.V. I.I. şi I.M.A. suma de 1.969 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru, timbru judiciar şi onorariu de 
avocat, conform chitanţelor depuse la dosar.  

În drept s-a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 728 şi urm., art. 948, art. 1073, art. 1294, 
art. 1295 Cod civil, art. 55, art. 274 Cod procedură civilă, art. 22 din Legea nr. 7/1996, art. 5 
alin. 2 Titlul X din Legea nr. 247/2005. 

Apelul 
Prin decizia civilă nr. 56/A/16.04.2014  a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, a  fost 

respins ca nefondat apelul declarat de reclamanţii B.N.V. şi B.A., împotriva sentinţei civile 
nr. 1313/2013 pronunţată de Judecătoria Năsăud la data de 5 iunie 2013 în dosarul nr. 
2501/265/2010,  care a fost  menţinută ca legală şi temeinică. 

Apelanţii au fost obligaţi în solidar să plătească intimaţilor I.V. şi I.O., C.M., I.I. şi 
I.M.A., suma de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel, reprezentând onorariu de 
avocat. 

Apelanţii au fost obligaţi în solidar să plătească intimatei C.M. suma de 500 lei cu 
titlu de cheltuieli de judecată în apel, reprezentând onorariu de avocat. 

Considerente  
Cadrul procesual a fost stabilit de reclamanţii apelaţi prin acţiunea introductivă şi 

prin completarea de acţiune (f. 1, 108 vol. I dosar fond), astfel încât, în respectarea 
principiului disponibilităţii părţilor în procesul civil, analiza trebuie realizată în limitele 
stabilite de reclamanţi. 

Din cuprinsul cererii de chemare în judecată, rezultă că reclamanţii au investit 
instanţa cu următoarele solicitări: 

1. constatarea compunerii masei succesorale rămase în urma defuncţilor T. R. şi T.V. 
din cota de 12/48 părţi din terenul înscris în cartea funciară nr. 421 Coşbuc top. 182, 183/1, 
183/3 de natură grădină; 

2. constatarea vocaţiei pârâtei intimate I.O. la moştenirea rămasă în urma părinţilor 
săi, în cotă de 1/1 parte; 
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3. constatarea valabilităţii antecontractului de vânzare-cumpărare intitulat 
„declaraţie” din 28 noiembrie 1976 prin care pârâţii intimaţi B.V.V. şi B.A. au cumpărat de 
la pârâţii intimaţi I.V. şi I.O. suprafaţa de 883 m.p., cu consecinţa pronunţării unei hotărâri 
care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare în ipoteza refuzului promitenţilor 
vânzători de a da act apt de intabulare; 

4. constatarea dobândirii de către pârâţii intimaţi B.V.V. şi B.A. a dreptului de 
proprietate asupra construcţiilor edificate pe terenul de 883 m.p., cu consecinţa localizării 
acestora; 

5. constatarea valabilităţii contractului de întreţinere încheiat la data de 10 
septembrie 2010 prin care reclamanţii apelanţi au primit imobilele casă şi teren în schimbul 
prestării întreţinerii, cu consecinţa pronunţării unei hotărâri care să ţină loc de act apt de 
intabulare în ipoteza refuzului întreţinuţilor de a da un asemenea act; 

6. intabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate al reclamanţilor apelanţi 
asupra casei şi terenului, cu înscrierea uzufructului viager în favoarea întreţinuţilor. 

Ulterior, la data de 20 mai 2011 (f. 108 vol. I dosar fond) reclamanţii şi-au modificat 
acţiunea solicitând: 

1. anularea certificatului de moştenitor nr. 64/22.10.2010 eliberat de Biroul notarului 
public A.M.I.; 

2. constatarea nulităţii contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
2250/12.11.2010 de acelaşi birou notarial; 

3. restabilirea situaţiei anterioare încheierii acestor acte. 
Prin cererea reconvenţională formulată la data de 23 iunie 2011 pârâţii I.I. şi I.M.A. 

au solicitat partajarea judecătorească a terenului înscris în cartea funciară nr. 421 Coşbuc 
top. 182, 183/1, 183/3, conform cotelor de coproprietate şi a modului de folosinţă, cu 
consecinţa înscrierii dreptului lor de proprietate în evidenţele de carte funciară. 

Imobilul teren în litigiu, în cotă de 12/48 părţi din terenul înscris în cartea funciară 
nr. 421 Coşbuc top. 182, 183/1, 183/3 a constituit proprietatea tabulară a soţilor T.V. şi T. 
R., dobândită prin cumpărare în anul 1959, conform menţiunilor din extrasul de carte 
funciară depus la dosar (f. 5 vol. I dosar fond), aspect necontestat în cauză. 

Soţii T. au avut două fete O. şi M.. Fiica O. s-a căsătorit cu pârâtul I.V., luând 
numele de famI. al soţului, iar fiica M. a devenit prin căsătorie C.. 

Potrivit adeverinţei nr. 1789/8.09.2010 (f. 6 vol. I dosar fond) mama pârâtelor I.O. şi 
C.M., numita T. R., a decedat la data de 4 martie 2004, iar tatăl acestora câteva luni mai 
târziu, la data de 12 decembrie 2004. 

Întrucât, în timpul vieţii, defuncţii nu au transmis prin act autentic dreptul lor de 
proprietate asupra suprafeţei lor tabulare, imobilul teren în cotă de 12/48 părţi din cartea 
funciară nr. 421 Coşbuc top. 182, 183/1, 183/3 a intrat în masa succesorală a defuncţilor. 

Cu privire la acest teren, moştenitoarele legale au dezbătut succesiunea pe cale 
notarială la data de 22 octombrie 2010 (f. 110 vol. I dosar fond), iar, ulterior, la data de 12 
noiembrie 2010, moştenitoarele proprietare, au înstrăinat terenul în litigiu pârâţilor intimaţi 
I.I. şi I.M.A., fiul şi nora pârâtei I.O. (f. 111 vol. I dosar fond). 

Atât certificatul de moştenitor, cât şi contractul autentic de vânzare-cumpărare, s-au 
încheiat pe parcursul judecării litigiului. 

În susţinerea dreptului lor de proprietate, reclamanţii s-au prevalat, în faţa instanţei 
de fond, de înscrisul intitulat „declaraţie” din 28.11.1976, prin care I.V. şi I.O. vând 
numiţilor B.V.V. şi B.A., părinţii reclamantului apelant, terenul în litigiu. 

Prin acţiunea introductivă, s-a solicitat instanţei constatarea valabilităţii 
antecontractului de vânzare-cumpărare intitulat declaraţie. 

Pe parcursul judecăţii desfăşurate în faţa instanţei de fond, s-a constatat că înscrisul 
nu a fost semnat de pârâta intimată I.O., fiica lui T.V.. Aspectul a fost confirmat şi de 
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promitenţii cumpărători B.V.V. şi B.A. prin răspunsul la interogatoriul luat în faţa primei 
instanţe (f. 235, 236 vol. II dosar fond). 

Prin apelul declarat, s-a recunoscut faptul că, la momentul înţelegerii cu privire la 
terenul în litigiu, nu s-a încheiat vreun act scris, datorită relaţiei de rudenie dintre pârâţii I.V. 
şi B.V.V.. 

Aşa cum s-a dovedit pe parcursul judecăţii, prin probatoriul testimonial administrat 
(f. 352, 354, 355 vol. II dosar apel, 282 vol. II dosar fond), pârâţii erau veri primari, mamele 
lor fiind surori. Întrucât, la naşterea pârâtului intimat B.V.V., mama acestui a decedat, 
pârâtul a fost crescut de sora mamei, numita I.I. (căsătorită cu I.D.) mama pârâtului intimat 
I.V. şi soacra pârâtei intimate I.O., fiica lui T.V., locuind împreună cu familia I.. 

Înscrisul intitulat „declaraţie” a fost încheiat ulterior şi antedatat 28.11.1976. 
Aspectul a fost confirmat în apel personal de pârâtul intimat B.V.V. (f. 315 vol. II dosar 
apel), dar şi de martorul I.O. audiat la fondul cauzei (f. 271 vol. II dosar fond).  

Este indiscutabil că, în faţa instanţei de fond, s-a susţinut teza încheierii la data de 
28.11.1976 a unei convenţii scrise sub semnătură privată, iar, în faţa instanţei de apel, s-a 
afirmat teza realizării la aceeaşi dată a unei convenţii verbale.  

Cu toate acestea, inadmisibilitatea întemeiată pe prevederile art. 292 şi art. 294 
C.proc.civ., invocată de pârâţii intimaţi C.M., I.O., I.V., I.I. şi I.M.A. nu a  putut fi reţinută. 

Antecontractul nu reprezintă altceva decât acordul de voinţă dintre părţi făcut cu 
intenţia de a da naştere obligaţiei de a face, adică de a încheia în viitor actul în formă 
autentică. 

Înscrisul de care s-au prevalat reclamanţii la instanţa de fond nu reprezintă decât 
suportul material care consemnează acordul de voinţă pretins realizat la data de 28.11.1976. 

În faţa instanţei de apel, reclamanţii apelanţi au menţinut teza realizării acordului de 
voinţă la data de 28.11.1976, susţinând că operaţiunea nu s-a materializat pe un anumit 
suport, ci s-a realizat verbal. 

Motivele invocate de apelanţi în justificarea demersului lor au rămas aceleaşi – 
realizarea acordului de voinţă cu privire la înstrăinarea terenului şi edificarea ulterioară de 
promitenţii cumpărători a unei construcţii. 

Pe de altă parte, textul art. 292 C.proc.civ., interzice părţilor să se folosească de alte 
motive, mijloace de apărare şi dovezi decât cele invocate la fond ori decât cele arătate în 
cuprinsul cererii de apel. 

Or, este evident că apelanţii nu au înţeles să invoce alte motive, mijloace de apărare 
ori probe decât cele expres indicate pe parcursul judecăţii în faţa primei instanţe şi prin 
cererea de apel. 

Nici dispoziţiile art. 294 C.proc.civ. nu au fost încălcate de apelanţi. Faptul că, în 
apel, reclamanţii se prevalează de un antecontract verbal şi nu scris nu înseamnă schimbare 
de obiect sau cerere nouă. 

La fel ca în faţa instanţei de fond, reclamanţii apelanţi au solicitat validarea acordului 
de voinţă realizat la data de 28.11.1976. Faptul că, în faţa instanţei de fond, s-a  invocat 
realizarea scrisă a acordului de voinţă, iar, în apel, s-a  susţinut realizarea verbală a aceluiaşi 
acord nu înseamnă o schimbare a unui element al raportului juridic civil şi nici cerere nouă. 
În fapt, a fost  păstrată solicitarea constatării validităţii acordului de voinţă realizat între părţi 
la data de 28.11.1976.  

Aşa cum corect a reţinut instanţa de fond, în condiţiile lipsei consimţământului 
pârâtei intimate I.O., cererea de constatare a valabilităţii antecontractului de vânzare-
cumpărare nu a fost admisă. 

Obligaţia încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică se 
transmitea pârâtei intimate I.O. numai dacă antecontractul se încheia cu antecesorii acesteia, 
proprietarii T.V. şi T. R.. 

 591 



Prin probatoriul testimonial administrat (f. 313 vol. I dosar apel, 351, 353, 356 vol. II 
dosar apel, 271, 282, 283 vol. II dosar fond), nu s-a dovedit cu certitudine că acordul de 
voinţă s-a realizat între promitenţii cumpărători B. şi soţii I., majoritatea martorilor audiaţi 
neputând atesta dacă acordul de voinţă s-a realizat numai cu pârâtul intimat I.V. sau şi cu 
intimata I.O., soţia lui I.V. ori cu mama pârâtului I.V., numita I.I. (cunoscută în localitate 
sub numele de O.).  

Întrucât, din probatoriul testimonial administrat în cauză, coroB.t cu răspunsurile la 
interogatoriu ale pârâţilor intimaţi I.V. şi I.O., nu a rezultat cert că înţelegerea s-a realizat şi 
cu pârâta intimată I.O., soţia lui I.V., instanţa  nu a putu reţine calitatea acesteia de 
promitent vânzător. 

Aşadar, întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile pentru pronunţarea unei hotărâri 
judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare cu privire la teren, nu a 
putut fi reţinută calitatea pârâţilor intimaţi B.V.V. şi B.A. de proprietari ai terenului în 
litigiu, cu titlu de cumpărare şi în consecinţă nu a putu fi validat nici contractul de întreţinere 
încheiat între reclamantul apelant şi soţia sa cu părinţii reclamantului apelant în privinţa 
terenului, întreţinuţii nefiind proprietari ai imobilului teren transmis în schimbul întreţinerii. 

Ca atare, înscrierea în evidenţele de carte funciară a dreptului de proprietate al 
apelanţilor asupra terenului nu s-a putut dispune. 

Pe de altă parte, chiar dacă din probatoriul testimonial administrat (f. 270, 281 vol. II 
dosar fond) coroB.t cu răspunsul la interogatoriu al pârâtului intimat I.V. (f. 302 vol. II 
dosar apel – pct. 7) s-ar reţine că înţelegerea în privinţa terenului s-a realizat cu I.V., soţia 
acestuia I.O. cunoscând înţelegerea făcută şi neopunându-se, acordul de voinţă dintre părţi 
nu poate fi validat. 

Moştenirea defuncţilor T.V. şi T. R. a fost dezbătută notarial iniţial în anul 2009, 
eliberându-se certificatul de moştenitor nr. 42/20.07.2009 (f. 183 vol. I dosar apel). 

Deşi terenul în litigiu s-a inclus în masa succesorală abia prin certificatul de 
moştenitor suplimentar nr. 64/2010, tribunalul a reţinut că, prin certificatului de moştenitor 
nr. 42/2009, necontestat de apelanţi, emis anterior declanşării prezentului litigiu, s-a reţinut 
calitatea de moştenitoare a defuncţilor a pârâtelor intimate I.O. şi C.M.. 

Prin urmare, în condiţiile în care acest certificat de moştenitor nu s-a contestat, pârâta 
intimată C.M. nu poate fi considerată neacceptantă a masei succesorale, aşa cum au invocat 
reclamanţii în considerentele acţiunii introductive. 

Fiind vorba de doi moştenitori validarea antecontractului de vânzare-cumpărare 
încheiat cu unul dintre coindivizari este condiţionată de împrejurarea ca bunul să cadă în 
lotul coproprietarului înstrăinător. 

În cauză, instanţa nu a fost investită cu o cerere de partajare între moştenitoarele 
legale a terenului cu consecinţa revenirii bunului în patrimoniul pârâtei intimate I.O.. 

Cererea de atribuire a bunului în favoarea pârâtei intimate I.O. era esenţială pentru o 
eventuală validare a antecontractului de vânzare-cumpărare, deoarece, în ipoteza constatării 
nulităţii contractului autentic de vânzare-cumpărare încheiat cu pârâţii intimaţi I.I. şi I.M.A. 
şi anulării certificatului de moştenitor nr. 64/2010, aşa cum s-a solicitat de reclamanţii 
apelanţi, repunerea în situaţia anterioară solicitată nu poate avea loc cu ignorarea 
certificatului de moştenitor nr. 42/2009, existent şi neatacat, care consacră calitatea de 
moştenitoare a ambelor fiice ale defuncţilor T.V. şi T. R., a căror masă succesorală ar fi pusă 
în discuţie.  

Întrucât reclamanţilor apelanţi nu li se poate recunoaşte vreun drept de proprietate 
asupra terenului în litigiu, pe considerentul mai sus evocat (acela al încheierii promisiunii de 
vânzare nu cu adevăratul proprietar, ci cu un neproprietar care nu a dobândit ulterior vreun 
drept asupra terenului), aceştia nu intră în categoria terţilor vătămaţi prin emiterea 
certificatului de moştenitor nr. 64/2010. 
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Prin urmare, acţiunea în anularea certificatului de moştenitor promovată de aceştia 
nu este întemeiată. 

Chiar dacă actul autentic de vânzare-cumpărare încheiat de moştenitoarele terenului 
cu pârâţii intimaţi I.I. şi I.M.A. s-a încheiat în cursul procesului, în condiţiile în care părţile 
aveau cunoştinţă de faptul că terenul este în posesia famI.i B., că, pe teren, s-a edificat o 
casă în care locuieşte familia B., tribunalul a reţinut că, în calitate de proprietare, pârâtele 
intimate I.O. şi C.M. pot dispune cum cred de cuviinţă de bunurile lor. 

Conform menţiunilor din contractul autentic de vânzare-cumpărare, care fac dovadă 
până la proba contrară, la momentul înstrăinării valoarea imobilelor obiect al actului autentic 
a fost de 1.816,90 lei potrivit raportului de evaluare pe anul 2010 întocmit de Camera 
Notarilor Publici Cluj. 

Preţul vânzării a fost de 1.500 lei, achitat integral conform răspunsurilor la 
interogatoriu ale vânzătoarelor şi ale cumpărătorilor, diferenţa dintre valoarea bunului şi 
preţul achitat fiind justificată de raporturile de rudenie dintre părţi, de relaţiile apropiate 
dintre acestea, vânzătoarele fiind mama, respectiv mătuşa cumpărătorului I.I..  

În condiţiile în care antecontractul din 28.11.1976 nu poate fi validat, fraudarea 
intereselor reclamanţilor apelanţi care să atragă nulitatea absolută a vânzării nu a putut fi 
reţinută. 

Prin urmare, în mod corect instanţa de fond reţinând că antecontractul invocat de 
reclamanţii apelanţi nu poate fi validat pentru că provine de la un neproprietar, că 
succesiunea defuncţilor T.V. şi T. R. s-a dezbătut pe cale notarială, că certificatul de 
moştenitor nu este lovit de nulitate absolută sau relativă, că, în calitate de proprietare, 
moştenitoarele puteau dispune liber de bunurile moştenite, a respins cererile de constatare a 
compunerii maselor succesorale rămase în urma defuncţilor, a vocaţiei succesorale, cererea 
de validare a antecontractului de vânzare-cumpărare intitulat „declaraţie” din 28.11.1976 şi 
a contractului de întreţinere viageră din 10.09.2010 încheiat cu privire la teren, precum şi 
cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate al reclamanţilor asupra 
terenului cu titlu de întreţinere.    

Totodată, în mod corect, reţinând calitatea pârâţilor intimaţi I.I. şi I.M.A. de 
proprietari ai terenului, instanţa a admis cererea reconvenţională, dispunând partajarea 
terenului şi înscrierea dreptului de proprietate al cumpărătorilor în evidenţele de carte 
funciară. 

Soluţia instanţei de fond a fost apreciată ca fiind corectă şi în privinţa construcţiilor 
edificate pe terenul în litigiu. 

Aşa cum rezultă din probatoriul testimonial administrat la fond şi în apel (f. 270, 281 
vol. II dosar fond, 313 vol. I dosar apel, 351, 353, 355 vol. II dosar apel) şi din răspunsurile 
la interogatoriile luate părţilor (f. 255 – 257 vol. II dosar fond, 296 pct. 7, 303 pct. 20, 311 
pct. 6 vol. I dosar apel) construcţia casă în regim P+1, obiect al prezentului litigiu, localizată 
pe terenul în suprafaţă de 118 m.p. a fost edificată de pârâţii intimaţi B.V.V. şi B.A., aspect 
necontestat de vreuna dintre părţi. 

Începând cu data edificării şi până în prezent impozitul aferent construcţiei s-a 
achitat de pârâţii intimaţi B.V.V. şi B.A., aspect confirmat prin adeverinţa nr. 
2638/9.10.2013 (f. 120 vol. I dosar apel). 

Construcţia s-a realizat în temeiul autorizaţiei pentru executarea de lucrări nr. 
26/1183 din 16 august 1977 (f. 336 vol. II dosar apel). 

Din probatoriul testimonial administrat, rezultă că, din momentul începerii ridicării 
construcţiei şi pe parcursul executării, proprietarii terenului T.V. şi T. R. nu s-au opus în 
vreun fel construirii. 

Din acelaşi probatoriu administrat şi din răspunsurile la interogatoriul luat pârâţilor 
intimaţi I.O., I.V. şi C.M. (f. 292 pct. 16, 302 pct. 18, 308 pct. 11), rezultă că niciodată 
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familia T. nu a locuit în construcţia edificată de pârâţii intimaţi B.V.V. şi B.A., aceştia 
având propria lor casă în care acum locuieşte pârâta intimată C.M.. 

Faptul că proprietarii terenului cunoşteau că pârâţii intimaţi B.V.V. şi B.A. doresc 
edificarea unei locuinţe, că nu s-au opus construirii, rezultă neîndoielnic din faptul că 
autorizaţia de construire s-a emis atât pe numele pârâtului intimat B.V.V., cât şi pe numele 
proprietarului terenului T.V.. 

Din cuprinsul documentaţiei care a stat la baza emiterii autorizaţiei de construire (f. 
337, 340, 341 vol. II dosar apel), rezultă că fixarea amplasamentului construcţiei s-a 
realizat în prezenţa proprietarului T.V., care a şi semnat procesul-verbal nr. 
1185/16.08.1977 (semnătura prezumându-se până la dovada contrară); proprietarul T.V. a 
solicitat emiterea adeverinţei nr. 119/1.07.1977 privitor la persoanele înscrise în cartea 
funciară nr. 421 Coşbuc, adeverinţa fiind solicitată pentru întocmirea unei documentaţii de 
construire, aşa cum rezultă din conţinutul său; sora proprietarului T.V., numita C. M. a 
consimţit la edificarea construcţiei. 

În cauză, s-a dovedit că pârâţii intimaţi B.V.V. şi B.A. sunt cei care au edificat casa 
pe propria cheltuială, fiind constructori de bună-credinţă. 

Pasivitatea şi toleranţa proprietarului terenului reprezintă o atitudine care se are în 
vedere doar pentru considerarea constructorului ca fiind de bună-credinţă. 

Pentru justificarea unui drept real asupra terenului, este necesar a se proba că 
proprietarul terenului a permis constructorului să-şi ridice propria construcţie pe acel teren, 
i-a cedat locul în scopul edificării de constructor a propriei case. 

Esenţial este, aşadar, acordul neîndoielnic al proprietarului dat în scopul construirii 
de către altul pe terenul său. 

Până la momentul la care constructorul dovedeşte un titlu asupra terenului, el este 
doar titularul unui drept de creanţă născut din principiul îmbogăţirii fără justă cauză (fiind 
îndreptăţit doar la despăgubiri de la proprietarul actual al terenului care se prezumă în 
temeiul accesiunii ca fiind proprietarul construcţiei) şi nu a unui drept de proprietate asupra 
construcţiei. 

Întrucât, în cauză, instanţa nu a fost investită cu recunoaşterea unui eventual drept 
de folosinţă asupra terenului până la momentul la care pârâţii intimaţi B.V.V. şi B.A. obţin 
un titlu asupra terenului în litigiu, aceştia rămân doar titularii unui drept de creanţă asupra 
construcţiei, neputându-se recunoaşte în favoarea lor un drept de proprietate. 

Cât timp pârâţii intimaţi B.V.V. şi B.A. nu pot fi consideraţi proprietari ai 
construcţiei, antecontractul de întreţinere viageră încheiat cu reclamanţii apelanţi la data de 
10 septembrie 2010 (f. 12 vol. I dosar fond) nu poate fi validat, lipsind condiţia ca 
întreţinuţii să fie proprietari ai bunului dat în schimbul întreţinerii lor. 

Lipsa calităţii de proprietari asupra construcţiei şi terenului împiedică înscrierea în 
cartea funciară a dreptului de proprietate al reclamanţilor apelanţi. 

În baza considerentelor relevate şi făcând aplicarea dispoziţiilor art. 296 C.proc.civ., 
tribunalul a respins ca nefondat apelul declarat. 

În temeiul art. 274, 277 C.proc.civ., reţinând culpa procesuală a reclamanţilor 
apelanţi şi văzând interesul lor comun şi legătura dintre aceştia (soţi) tribunalul i-a obligat în 
solidar să plătească intimaţilor I.V. şi I.O., C.M., I.I. şi I.M.A., suma de 1.500 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată în apel, reprezentând onorariu de avocat justificat cu chitanţele nr. 
139/14.11.2013 şi nr. 147/18.11.2013 depuse în original la dosar (f. 383, 384 vol. II). 

În baza aceluiaşi temei legal şi a aceloraşi considerente tribunalul a obligat apelanţii 
în solidar să plătească intimatei C.M. suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în 
apel, reprezentând onorariu de avocat justificat cu chitanţa din 9 aprI. 2014 depusă în 
original la dosar. Această cheltuială poate fi acordată numai intimatei C.M. atât timp cât 
chitanţa ce atestă plata cuprinde menţiunea achitării sumei numai de această persoană. 
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Recursul  
Împotriva acestei decizii, au declarat  în termen legal recurs reclamanţii, solicitând în 

principal, casarea şi rejudecarea, iar, în subsidiar,  modificarea ei în sensul admiterii apelului 
şi schimbării sentinţei apelate, în sensul admiterii acţiunii principale  şi respingerii cererii 
reconvenţionale, cu cheltuieli de judecată în toate   instanţele. 

În motivarea  recursului lor reclamanţii învederează că motivarea instanţei de apel 
este  una contradictorie, hotărârea cuprinzând  motive străine de natura pricinii şi chiar  fiind  
nemotivată parţial, ceea ce nu permite controlul judiciar, putându-se  vorbi chiar de o 
necercetare a  fondului, subzistând  motivul de recurs  prev. de art. 304  pct. 7 Cod proc. civ. 
şi impunându-se, în principal,  soluţia prev. de art. 312 alin. 3  Cod proc. civ. 

Esenţial în soluţionarea cauzei a fost  soluţionarea  capătului de cerere din acţiunea 
principală privind  validarea antecontractului de  vânzare-cumpărare, motivarea  instanţei 
fiind  contradictorie  raportat la argumentele  cuprinse  în pag. 14 alin. 3, 4  şi ultim, în care  
instanţa de apel reţine, pe de o parte, lipsa  consimţământului pârâtei intimate I.O., pe de altă 
parte, faptul că  acesteia  i s-ar fi transmis obligaţia de  încheiere a contractului autentic de 
vânzare-cumpărare doar dacă promitenţii vânzători ar fi fost antecesorii acesteia, T.V. şi T.  
R., pentru ca, în final, să arate că, fiind  vorba de doi moştenitori, validarea antecontractului 
este  condiţionată de  împrejurarea ca bunul să cadă în lotul coproprietarului înstrăinător. 

În realitate,  proprietarii tabulari T.  V.  şi T. R. au dat  fiicei lor I.O., cu titlu de 
zestre, terenul în litigiu, fără a se  întocmi vreun act scris  în acest sens, aceasta din urmă 
promiţându-le  pârâţilor  B.V.V. şi B.A. înstrăinarea  în viitor a terenului, în condiţiile în 
care, conform art. 30 din Legea nr.  58/1974, terenurile erau scoase din circuitul civil, 
neputând fi înstrăinate prin acte  juridice  între vii. 

La data  înregistrării cererii de chemare în judecată, proprietarii tabulari erau 
decedaţi, moştenirea lor era dezbătută prin certificatul de  moştenitor  nr. 42/2009, în care  
pârâta  I.O.  figura ca  moştenitor,  terenul în litigiu fiind  dobândit de aceasta cel puţin în 
cotă de ½  parte, cu titlu de  moştenire  legală, neexistând  vreun impediment  pentru 
încheierea  contractului autentic de vânzare-cumpărare  promis. 

Hotărârea instanţei de apel este  contradictorie  şi parţial nemotivată cu privire la 
acest aspect, pentru că reţine, pe de o parte, că, din răspunsurile la  interogatoriu ale  
pârâţilor I.V. şi I.O. şi probatoriul testimonial administrat  în cauză nu rezultă cu certitudine 
că înţelegerea s-a realizat  şi cu pârâta I.O., iar, pe de altă parte, că ea  cunoştea  înţelegerea 
realizată de soţul ei şi nu s-a  opus şi totuşi acordul de  voinţă nu poate fi validat, pentru ca 
apoi, în continuare, să arate că defuncţii proprietari tabulari mai aveau o moştenitoare, pe  
pârâta C.M., iar antecontractul nu putea fi validat  decât  dacă terenul cădea  în lotul 
coproprietarului înstrăinător, instanţa de apel neanalizând deloc solicitarea de  validare  cel 
puţin în parte, pentru cota de  ½ ce aparţinea promitentei vânzătoare şi cu privire la care  nu 
exista vreun impediment  legal. 

 Hotărârea este  dată şi cu încălcarea prev. art. 1017  şi 1073 C. civil, subzistând  
motivul de recurs  prev. de art. 304 pct. 9 Cod proc. civ., pentru că reţine în considerente că 
cererea de atribuire a  bunului în favoarea promitentei vânzătoare era  esenţială pentru o 
eventuală validare a antecontractului şi constatarea nulităţii absolute  a contractului autentic 
de vânzare-cumpărare şi a  nulităţii certificatului de  moştenitor  suplimentar  nu pot avea  
loc cu ignorarea certificatului iniţial nr. 42/2099, care  nu a fost atacat. 

În ceea ce priveşte anularea certificatului de  moştenitor  suplimentar, instanţa a 
respins acest capăt de cerere, motivând-o pe  lipsa de  interes a reclamanţilor, în sensul că 
aceştia ar fi putut să o solicite doar dacă ar fi încheiat antecontractul cu proprietarii tabulari 
după care s-a dezbătut succesiunea, or această excepţie  nu a  fost  pusă în discuţia 
contradictorie a părţilor, aşa cum cere art. 137  Cod proc. civ. 
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În plus, hotărârea este  şi contradictorie, pentru că, pe de o parte, reţine lipsa de 
calitate a reclamanţilor, iar, pe de altă parte, respinge acţiunea  lor pe  fond, subzistând  şi 
motivul de  recurs  prev. de art. 304 pct. 7 Cod proc. civ. şi cu privire la soluţia dată acestui 
capăt de cerere. 

Cu privire la constatarea nulităţii absolute a contractului de  vânzare autentic  pentru 
că ar fi fost  încheiat  în frauda  intereselor reclamanţilor, au fost  încălcate  dispoziţiile  art. 
948, 966 şi 968 C. civil, instanţa de apel reţinând că proprietarul poate să dispună cum vrea 
de  bunurile sale, ignorând principiul bunei credinţe, iar apoi dezvoltă consideraţii privind  
preţul vânzării şi justificarea acestuia  prin prisma calităţii de rudenie  a  părţilor, motive 
care sunt cu totul străine de natura  pricinii, câtă vreme  reclamanţii nu au invocat preţul 
derizoriu. 

Petitul privind  înscrierea  în cartea  funciară  a construcţiei edificată de  B.V.V. a 
fost  soluţionat  cu încălcarea  dispoziţiilor art. 304  pct. 9 Cod proc. civ., pentru că instanţa 
reţine că, în fapt, construcţia a fost edificată cu acordul expres al proprietarului tabular T.  
V., care a fost  prezent  la fixarea amplasamentului construcţiei şi a semnat  procesul verbal, 
că edificarea  construcţiei s-a  făcut exclusiv prin aportul fam. B. şi fam. T.  nu a  locuit  
niciodată în imobil, fiind, astfel, răsturnată prezumţia  instituită de art. 492 C. civ., hotărârea 
fiind  dată, în realitate, cu încălcarea acestui text de lege. În plus, o pasivitate de  27 de ani 
echivalează cu un acord, pentru că nici după moartea proprietarilor  T., din anul 2004, cele 
două moştenitoare nu au emis vreo pretenţie asupra terenului sau construcţiei până în anul 
2010 când  au fost chemate  în judecată, aspecte  rezultând  din probele  administrate, care 
nu au fost analizate de   instanţa de apel. 

Solicitarea de  validare a contractului de  întreţinere sub semnătură privată a fost 
greşit respinsă ca urmare  a soluţiei greşite dată cu privire la celelalte  petite  din acţiunea 
principală.  

Decizia  este  nelegală şi sub aspectul modului de stabilire  a cheltuielilor de  
judecată acordate  pârâtei C.M., respectiv a sumei de  500 lei, reprezentând  onorariu 
avocaţial pentru dl. avocat  M.S., acesta fiind angajat abia  la termenul la care apelul a fost  
soluţionat  pe fond, până la acel moment, pârâta  fiind  asistată de  un alt  avocat  şi având 
aceeaşi poziţie cu ceilalţi pârâţi. 

Întâmpinarea din recurs 
Pârâţii intimaţi, prin întâmpinare, au solicitat respingerea recursului, cu obligarea  

recurenţilor la plata cheltuielilor de  judecată în recurs. 
În întâmpinare, pârâţii arată că recursul trebuie respins pentru că se referă doar  la  

hotărârea  pronunţată în apel şi nu şi la soluţia primei instanţe, or decizia din apel nu a 
soluţionat cauza pe fond, apelul fiind respins. 

Toate  motivele de recurs vizează modul în care  instanţa de apel a administrat 
probele, neîncadrându-se  în prev. art. 304 Cod proc. civ. 

Susţinerile privind nemotivarea  hotărârii sau că motivele ar fi contradictorii sunt 
nefondate, în realitate, susţinerile recurenţilor fiind  contradictorii în faţa ambelor  instanţe 
de fond. 

Sunt reluate, apoi, în esenţă, considerentele hotărârii din apel. 
Soluţionarea recursului 
 Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate, raportat la disp. art. 304 

pct. 7 şi 9 Cod proc. civ., ce constituie temeiul său în drept, curtea apreciază că acesta este 
fondat, din considerentele ce urmează a fi expuse. 

 Astfel, aşa cum corect susţin recurenţii, motivarea  instanţei de apel este  
contradictorie în ceea ce priveşte  proba promisiunii de  vânzare-cumpărare, subzistând 
motivul de recurs  prev. de art. 304 pct. 7 Cod proc. civ., întrucât, pe de  o parte, reţine că 
acest  contract a  fost  încheiat  verbal, înscrisul ulterior, nesemnat de  pârâta I.O., fiind  doar 
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unul recognitiv şi că nu rezultă cu certitudine cine  s-a  obligat să înstrăineze, chiar  pârâta, 
ori soţul ei şi mama  lui, având  acelaşi nume cu cel al pârâtei, iar, pe de altă parte, că, chiar  
dacă s-ar reţine că pârâta nu s-a  opus promisiunii, acordul de  voinţă nu poate fi validat 
pentru că nu au fost  formulate anumite capete de cerere de către reclamanţi prin cererea de  
chemare în judecată, nepuse  în discuţia  părţilor de  către prima   instanţă, cadrul procesual 
neputând fi completat  în apel. 

 Din motivarea  instanţei de apel, nu rezultă, aşadar, cu certitudine, dacă ea a avut  
convingerea că pârâta I.O. s-a  obligat sau nu să înstrăineze imobilul în litigiu antecesorilor  
reclamanţilor, respectiv  pârâţilor  B.. 

 Aceeaşi concluzie  poate fi trasă şi din felul în care   instanţa a motivat  hotărârea  în 
ceea ce priveşte acordul privind edificarea construcţiei, pentru că, pe de o parte, reţine că 
proprietari tabulari, părinţii pârâtelor  I.O.  şi C.M., nu s-au opus  construirii, autorizaţia de  
construire  s-a  emis şi pe  numele  lor,  şi pe  numele  pârâţilor B., fixarea amplasamentului 
construcţiei s-a realizat  în prezenta  proprietarului T.  V., care a şi semnat  procesul verbal 
şi familia T. (părinţii pârâtelor I.  şi C.) nu a locuit  vreodată în imobil, iar, pe de altă parte, 
arată că instanţa  nu a fost  investită cu recunoaşterea unui eventual drept de folosinţă asupra 
terenului până la  momentul obţinerii unui titlu asupra acestuia, ceea ce  nu are  nicio logică, 
câtă vreme reclamanţii solicită chiar  un drept de   proprietate  asupra terenului, neavând  
vreun motiv să solicite  doar  un drept de folosinţă.  

 În condiţiile în care  hotărârea  instanţei de apel cuprinde  motive contradictorii, 
subzistând  motivul de  recurs  prev. de art. 304  pct. 7 Cod proc. civ., instanţa de recurs 
poate ea  însăşi să statueze asupra stării de  fapt, lămurind-o.  

 Exercitându-şi această atribuţie, curtea apreciază că, din ansamblul probelor 
administrate, rezultă că numiţii T.  V. şi T. R. au înzestrat-o pe fiica lor I.O. cu terenul în 
litigiu. Pârâta I.O., locuind  împreună cu soacra ei, soţul ei şi vărul acestuia, pârâtul B., a 
fost de acord să înstrăineze terenul primit de la  părinţii ei pârâtului B., care era  considerat  
un membru al famI.i. Aceasta rezultă din faptul că familia  T., părinţii pârâtei I.O., au fost de 
acord  cu edificarea  construcţiei, fiind  trecuţi în autorizaţia  de construire emisă în condiţii 
restrictive anterior anului 1989, ceea ce  însemna recunoaşterea  unui drept în favoarea  
constructorului asupra terenului care îi conferea  un drept de   proprietate  asupra  
construcţiei, drept  asupra terenului ce  nu putea fi decât  unul de  folosinţă sau de   
proprietate. Aceeaşi împrejurare este  confirmată şi de  semnarea procesului verbal privind  
fixarea amplasamentului construcţiei, precum şi de plata impozitului de către promitenţii 
cumpărători. Contractul autentic  nu putea fi încheiat  datorită interdicţiei de  înstrăinare a  
terenurilor prin acte  între vii, din art. 30 din Legea nr.  58/1974. Acesta a fost  motivul 
pentru care  nu putea fi încheiat  actul de  transmitere  nici în favoarea fiicei, ea  putând 
dobândi terenul decât pentru cauză de  moarte. 

 Că a fost  vorba de  un drept de   proprietate, şi nu de unul de folosinţă şi de un 
contract încheiat între fiică şi familia B., şi nu înre părinţii T. şi familia B. rezultă din faptul 
că nici una  dintre  părţi nu a  susţinut altceva, toate celelalte  probe fiind  tot  în sensul 
existenţei unei promisiuni de  înstrăinare, şi nu de constituire a unui drept de folosinţă, 
întrucât  dreptul famI.i B. nu a fost  contestat de fam. I. decât  în momentul în care fam. B. a 
dorit să reglementeze  situaţia  juridică  a imobilului, promovând  prezenta acţiune, acesta  
fiind  motivul pentru care  terenul obiect  al prezentului litigiu nu a fost  trecut  în certificatul 
iniţial de  moştenitor  nr. 42/2009, acesta fiind  completat  doar  ulterior, în timpul 
procesului. 

 Înţelegerea  dintre fam. T.  şi copiii lor, în sensul înzestrării fiicei I.O., rezultă 
inclusiv  din modul în care pârâtele I. şi C., surori, au înţeles să dezbată succesiunea  cu 
privire la acest  teren şi actele de dispoziţie încheiate de acestea ulterior, ele nefăcând un 
partaj succesoral în cadrul certificatului de  moştenitor, dar ambele  înstrăinând  ulterior 
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terenul fiului pârâtei I.  şi soţiei acestuia pentru un preţ apreciat chiar de   instanţa de apel ca 
fiind  foarte mic, dar  justificat de calitatea de rude a părţilor. În realitate, pârâtele  nu au 
făcut decât să confirme  înţelegerea, pârâta C.M. culegând masa succesorală după părinţi din 
certificatul iniţial nr. 42/2009, conform partajului succesoral realizat  prin acesta, fără sultă, 
iar  terenul obiect al prezentului litigiu, cu care  pârâta I.O. a  fost  înzestrată de  părinţii ei, a  
fost  trecut  doar  în suplimentul de certificat de  moştenitor emis  în cursul procesului, care  
nu mai cuprinde  un partaj succesoral, dar este  urmat de o înstrăinare  în favoarea copilului 
pârâtei înzestrate, din toată această atitudine a  pârâţilor rezultând dorinţa de fraudare a  
intereselor reclamanţilor, ceea ce  loveşte de  nulitate, pentru cauză ilicită, contractul de  
vânzare-cumpărare autentic, contrar susţinerilor instanţei de apel, a cărei motivare este  
contradictorie, dar a cărei hotărâre este  şi parţial nemotivată pentru că nu analizează modul 
în care au fost  întocmite certificatele de  moştenitor  succesive. 

 Hotărârea  instanţei de apel este  şi nelegală, subzistând  motivul de recurs  prev. de 
art. 304  pct. 9 Cod proc. civ., privind  greşita aplicare a  normei de drept substanţial, pentru 
că nu era necesară anularea certificatului iniţial, în condiţiile în care pârâtele I.  şi C.  sunt 
amândouă moştenitoare ale  părinţilor lor, în cuprinsul celor  două certificate, coroB.te cu 
înstrăinarea ulterioară în cursul procesului, cele  două pârâte  nefăcând decât să recunoască 
partajul de ascendent care  nu a putut fi realizat în cursul vieţii părinţilor datorită legilor 
privind  circulaţia juridică a terenurilor.  

 Instanţa de apel a  susţinut  că reclamanţii trebuia să formuleze o cerere de  partaj 
succesoral, solicitând  ca terenul în litigiu să cadă în lotul promitentei vânzătoare, însă, aşa 
cum rezultă din modul de  încheiere a actelor  în cursul procesului, pârâtele  au realizat  un 
astfel de  partaj, înţelegându-se  să înstrăineze  terenul pentru un preţ simbolic  copilului 
uneia dintre ele, şi sub  acest aspect hotărârea  instanţei de apel fiind  nelegală, dată cu 
aplicarea greşită a legii, subzistând  motivul de recurs  prev. de art. 304  pct. 9 Cod proc. civ. 
De altfel, în interogatorul luat pârâtei C.M. de instanţe de apel (f. 308, răspunsul la 
întrebarea nr. 16, aceasta recunoaşte partajul de ascendent, susţinând că părinţii au dat zestre 
surorii ei terenul în litigiu, acesta fiind motivul pentru care au „împroprietărit” cu acest teren 
pe fiul pârâtei I.O.,, care trebuia să primească terenul zestre de la mama lui, aşa cum mama 
lui l-a primit de la părinţii ei). 

  Raportat la toate aceste  considerente, în temeiul art. 312 alin. 1 – 3 Cod proc. 
civ., raportat la art. 304  pct. 7 şi 9 Cod proc. civ., recursul reclamanţilor  urmează a  fi 
admis, decizia  pronunţată în apel modificată, în sensul admiterii apelului, schimbării 
sentinţei apelate, cu consecinţa admiterii în parte a acţiunii principale.  

 Va fi respins capătul de cerere privind  anularea certificatului de  moştenitor emis  în 
cursul procesului, care  nu face decât  să recunoască partajul de ascendent şi care, coroB.t cu 
contractul ulterior de  vânzare-cumpărare probează partajul dintre moştenitoare, cu efect 
declarativ sub imperiul vechiului cod  civil, aplicabil cauzei (art. 786 C. civ.).  

 Vor fi respinse şi capetele de cerere privind înscrierea construcţiei şi intabularea 
dreptului de proprietate al reclamanţilor (şi a uzufructului viager al pârâţilor B.) pe o 
porţiune determinată din teren şi pe construcţie, întrucât, deşi au fost chemaţi în judecată toţi 
proprietarii tabulari (deci şi cei ai cotei rămase de 12/48 parte), nu a fost formulat un capăt 
de cerere de partaj, decât prin cererea de intervenţie principală, disjunsă. De altfel, 
reclamanţii se feresc să formuleze clar în ce temei cer înscrierea pe o porţiune determinată 
de teren, ei putându-şi înscrie dreptul doar pe o cotă ideală deocamdată, partajul urmând a fi 
realizat în dosarul disjuns. Construcţia nu poate fi înscrisă în cartea funciară şi dreptul 
asupra ei intabulat doar în favoarea reclamanţilor (uzufructul în favoarea pârâţilor B.), 
pentru că, în lipsa unui partaj al terenului, construcţia urmând soarta acestuia, ca bun 
accesoriu, nu poate fi înscrisă în aceeaşi carte funciară decât în coproprietate, ceea ce nu s-a 
solicitat, nefiind nici în interesul reclamanţilor, urmând ca acestea să fie realizate după 
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partajul din dosarul disjuns. Faţă de această împrejurare, ceilalţi coproprietari chemaţi în 
judecată nu au calitate procesuală faţă de capetele de cerere admise, faţă de aceştia acţiunea 
urmând a fi respinsă. 

 În consecinţă, în temeiul art. 111 C.pr.civ, va fi constatată compunerea  masei 
succesorale  rămasă în urma defuncţilor  T.  R.  şi T.  V., constând din cota de  12/48 părţi 
din terenul înscris  în CF 412 Coşbuc, parcelele cu nr. top 182, 183/1, 183/3, grădină şi 
vocaţia  pârâtei I.O. la acest teren şi, în temeiul art. 1073 şi 1077 C. civ., va fi obligată 
pârâta I.  O. să încheie cu pârâţii B.V.V. şi B.A.  contract autentic de  vânzare-cumpărare 
pentru această cotă, în caz de refuz, prezenta  hotărâre  urmând să ţină loc de  contract 
autentic  notarial de  vânzare-cumpărare. 

În temeiul art. 111 Cod proc. civ., raportat la art. 480 C. civ., constatându-se 
răsturnată prezumţia prevăzută de art. 492 C. civ., se va constata că pârâţii B.V.V. şi B.A. au 
dobândit  dreptul de proprietate asupra  construcţiilor  edificate pe acest teren. 

În temeiul art. 948 pct. 4, 966 şi 968 C. civ., va fi constatată nulitatea absolută a 
contratului de  vânzare-cumpărare  nr. 2250/12.11.2010, autentificat de  Biroul Notarului 
Public A.M.I., contract  încheiat  între  pârâtele  I.O.  şi C.M., în calitate de  vânzătoare  şi 
pârâţii I.I. şi I.  M. Ana, în calitate de  cumpărători, pentru cauză ilicită. 

În temeiul art. 34 pct. 1 din Legea nr. 7/1996, în forma în vigoare la data înscrierii 
dreptului de proprietate al pârâţilor cumpărători, se va dispune rectificarea cuprinsului cărţii 
funciare, în sensul restabilirii situaţiei anterioare. 

În temeiul art. 5 alin. 2 din Titlul X al Legii nr. 247/2005, sub imperiul căreia a fost 
încheiat antecontractul de întreţinere şi a dobândit ulterior şi dată certă, prin anexarea la 
cererea de chemare în judecată, vor fi obligaţi pârâţii  B.V.V. şi B.A.  să încheie cu 
reclamanţii contract autentic de  întreţinere, cu rezerva  uzufructului, pentru cota de  12/48 
parte din parcelele cu nr. top 183/1, 183/3  şi 182  din CF 421 Coşbuc, teren, în caz de refuz 
prezenta  hotărâre  ţinând  loc de contract  autentic  notarial de  întreţinere şi va fi dispusă  
intabularea dreptului de proprietate al reclamanţilor  asupra cotei de 12/48 parte din 
parcelele cu nr. top 183/1, 183/3  şi 182  din CF 421 Coşbuc, teren, precum şi a dreptului de  
uzufruct  viager  în favoarea  pârâţilor B.V.V. şi B.A.. 

Nu va fi admisă cererea privind obligarea la încheiere de contract de întreţinere şi pe 
construcţie, întrucât aceasta nu este înscrisă în cartea funciară, capătul respectiv de cerere 
fiind respins din considerentele deja arătate. Aceasta deoarece hotărârea judecătorească ce 
ţine loc de contract autentic notarial de vânzare-cumpărare are regimul juridic al 
contractului autentic notarial pe care-l suplineşte, or notarul public  nu poate încheia  un 
contract autentic fără ca dreptul transmiţătorului să fie înscris mai întâi în cartea  funciară,  
aşa cum rezultă din  dispoziţiile  art. 26 alin. 1 din Legea nr. 7/1996, întrucât, deşi dreptul de 
proprietate se dobândeşte prin accesiune şi este opozabil erga omnes fără înscriere în cartea 
funciară, titularul nu poate dispune de acesta înainte de a-l înscrie în cartea funciară, notarul 
fiind obligat să verifice această împrejurare, solicitând extras de autentificare în baza art. 54 
din Legea nr. 7/1996, încheierea contractului în absenţa unui astfel de extras constituind 
contravenţie, conform şi art. 64 alin. 2  lit. i din aceeaşi lege (în acelaşi sens, a se vedea 
decizia civilă nr. 282 din 11 septembrie 2011, pronunţată în dosarul nr. 2884/117/2008 al 
Curţii de Apel Cluj, reflectând jurisprudenţa completului în această materie). 

 Cererea  reconvenţională urmează a fi respinsă ca  urmare  a admiterii capătului de 
cerere  din acţiunea principală privind  constatarea nulităţii absolute a contractului de  
vânzare-cumpărare  al pârâţilor I., pentru cauză ilicită.  

 Fiind  în culpă procesuală, în temeiul art. 316, 298, 274 şi 277 Cod proc. civ., pârâţii  
I.V., I.O., C.M., I.I. şi I.  M.  A. vor  fi obligaţi să le  plătească reclamanţilor cheltuieli de 
judecată în sumă de  6200 lei, raportat la  petitele din acţiunea principală admise faţă de 
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aceştia, reprezentând taxă judiciară de timbru, timbru judiciar şi onorariu avocaţial în primă 
instanţă, apel şi recurs, în părţi egale, câte 1240 lei fiecare. 

 
 

Calitate procesuală pasivă. Acţiune având ca obiect neconcordanţa dispoziţiilor 
capitolului IV din Legea nr. 329/2009 prin care s-a instituit interdicţia cumului pensiei 

cu salariul în sistemul bugetar, cu normele dreptului european, în contradictoriu cu 
Statul Român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice. Lipsa calităţii procesuale 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 927 din 8 octombrie 2014  
Prin acţiunea civilă înregistrată sub dosar nr. .../100/2013  pe rolul Tribunalului 

Maramureş, reclamantul M.D. a chemat în judecată Statul Român reprezentat de Ministerul 
Finanţelor Publice, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, pentru: 

1. a se constata neconcordanţa/ neconformitatea prevederilor Cap.IV din Legea nr. 
329/2009, prin care s-a instituit interdicţia cumulului pensiei cu salariul în sectorul bugetar, 
cu normele dreptului european în materie şi jurisprudenţa consacrată în domeniu a Curţii 
Europene a Drepturilor Omului, întrucât, contrar dispoziţiilor imperative ale ar. 20 alin. 2 
Cap. I Titlul II din Constituţia României, la situaţia reclamantului de pensionar pentru limită 
de vârstă al Ministerului Afacerilor Interne şi angajat cu contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată al Agenţiei Naţionale Antidrog, au fost aplicate reglementările sus 
citate ale Legii nr. 329/2009, în temeiul cărora i s-a suprimat/suspendat pensia de către 
conducerea Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I. în perioada 1.01.2010- 31.08.2012, iar 
repunerea acesteia în plată s-a făcut numai din luna septembrie 2012, după ce, în prealabil, 
în 06.08.2012 reclamantul a demisionat din calitatea de angajat al A.N.A.  

Se mai arată că în art. 20 alin. 2 al Cap. I Titlul II din Constituţia României, 
legiuitorul a statuat imperativ că în cazul unor neconcordanţe între reglementările legale 
naţionale cu normele dreptului european în materie, primează în aplicare acestea din urmă, 
ceea ce în situaţia reclamantului se impunea. 

2. Obligarea pârâtului la plata retroactivă a pensiei pentru perioada 1.01.2010 -
31.08.2012, perioadă în care dreptul la pensie al reclamantului a fost suprimat/suspendat. 

Pentru justa şi deplina soluţionare a acestei cauze reclamantul a solicitat un punct de 
vedere preliminar de la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene la întrebările punctuale ce le 
formulează, după cum urmează: 

Prin reglementarea cumulului pensiei cu salariul în sectorul bugetar, conform 
prevederilor instituite în Cap. l IV din Legea nr.329/2009 sunt încălcate principiile 
fundamentale de drept unanim recunoscute în normele de drept comunitare europene vizând: 

- egalitatea în drepturi şi nediscriminarea cetăţenilor europeni; 
- predictibilitatea legilor şi respectarea drepturilor legal câştigate; 
 - dreptul la muncă şi creşterea calităţii vieţii oamenilor; 
- dreptul la pensie şi proprietate privată; 
S-a mai arătat că prin condiţionarea pensionarilor cumularzi din sectorul bugetar care 

au pensie mai mare de 1693 lei, de a opta între pensie şi salariu, s-a creat o situaţie de 
discriminare a acestora în raport cu pensionarii care obţin pensie până la suma de 1693 lei, 
întrucât aceştia pot cumula pensia cu salariul indiferent ce cuantum ar avea acesta.  

Din expunerea de motive la proiectul de lege privind reorganizarea unor autorităţi şi 
instituţii publice reiese că Guvernul a invocat ca principal considerent/motiv la emiterea 
actului normativ înrăutăţirea situaţiei economice a României la unii indicatori macro-
economici, scăderea producţiei industriale, rata inflaţiei mai mare decât media Uniunii 
Europene, scăderea nominală şi încetinirea dinamicii creditului neguvernamental, creşterea 
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deficitului de cont curent al balanţei de plăţi, scăderea produsului intern brut şi a 
exporturilor, creşterea deficitului privind execuţia bugetului general consolidat în semestrul 
I al anului 2009, ce ar contura imaginea unei crize economice profunde care poate pune în 
pericol stabilitatea economică a tării, şi prin aceasta, ordinea publică/siguranţa naţională. 

Reclamantul a arătat că, din lecturarea acestui motiv/considerent reiese indubitabil că 
Guvernul României la fundamentarea reglementărilor din Capitolul IV al Legii nr. 329/2009 
se bazează exclusiv pe indicatori macroeconomici din care s-au desprins supoziţii cu 
efecte/consecinţe probabile, şi nu pe o analiză riguroasă de impact economic/financiar al 
acestor măsuri, care să cuprindă date exacte, rezultate din calcule precise, cu formularea 
unor concluzii certe, nesusceptibile de interpretări. 

Raportat la situaţia reclamantului, s-a arătat că influenţele asupra veniturilor sale au 
fost dezastruoase, întrucât acestea i-au fost diminuate cu 2/3 prin suprimarea pensiei 
obţinute la limită de vârstă, după o vechime efectivă în serviciu ca ofiţer în cadrul 
structurilor operative din Ministerul Administraţiei şi Internelor de 35 ani, cinci luni şi 27 
zile, numai în condiţii speciale de muncă. 

S-a mai arătat că restrângerea drepturilor fundamentale menţionate anterior trebuia 
să se facă numai parţial şi pe perioadă determinată, iar nu prin suprimarea lor aşa cum 
imperativ se dispune în Cap. IV al Legii 329/2009. 

În art.6 punctul 1 din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale 
şi culturale este recunoscut şi garantat dreptul la muncă persoanelor, care nu poate forma 
obiectul vreunei îngrădiri sau limitări, întrucât fiecare persoană este liberă să muncească, în 
măsura posibilităţilor sale fizice şi intelectuale pe care singură le poate aprecia. 

În acelaşi timp, s-a mai arătat că afectarea unui drept de proprietate privată 
echivalează practic cu o expropriere, ţinând cont şi de faptul că dreptul la salariu şi dreptul 
la pensie reprezintă/înglobează un astfel de drept, întrucât este un interes cu valoare 
economică a unei persoane de drept privat, aşa cum se statuează în art. 1 paragraful I din 
Primul protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor 
fundamentale şi în cauza Buchen contra Cehiei, soluţionată în 2002, de Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului. 

Corelativ, se reiterează principalele reglementări normative din Directiva 
2000/78/CE vizând crearea unui cadru general în favoarea tratamentului egal privind 
ocuparea forţei de muncă şi condiţiile de muncă în ţările Uniunii Europene, conform 
următoarelor paragrafe: 

Pe fondul cauzei reclamantul a susţinut că după pensionare la limită de vârstă, 
conform Deciziei nr. 138580 din 23.03.2005 emisă de Casa de Pensii a M.A.I., a ocupat prin 
concurs funcţia de inspector de specialitate educaţie învăţământ în cadrul Centrului de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Maramureş, încheindu-se şi 
semnându-se între reclamant şi conducerea Agenţiei Naţionale Antidrog, contractul 
Individual de Muncă pe durată nedeterminată nr. 1565618 din 31. X.2005. 

În perioada noiembrie 2005 decembrie 2009 a cumulat pensia pentru limită de vârstă 
cu salariul obţinut în calitate de angajat al A.N.A, iar din ianuarie 2010 i s-a interzis acest 
cumul, fiind însă nevoit să rămână salariat la A.N.A., parcurgând întreaga ierarhie 
profesională şi atingând nivelul maxim în funcţie, inspector de specialitate gradul I, până în 
6.08.2012 când a demisionat datorită persistenţei discriminării salariale negative între 
inspectorii de specialitate şi poliţiştii din cadrul A.N.A. şi a menţinerii refuzului conducerii 
M.A.I de a i se admite cumulul pensiei cu salariul, chiar şi după intrarea în vigoare a Legii 
263/2010 când s-a regăsit în situaţia prevăzută de art. 118 alin.1 lit. a, coroborat cu art. 6 
alin. 1 pct. I lit. a din această lege.  

În data de 3 decembrie 2009 reclamantul a primit la locul de muncă corespondenţa 
poştală nr. 231800 din 24.09.2009 semnată de directorul Direcţiei Resurse umane din 

 601 



Inspectoratul General al Poliţiei Române prin care i s–a pus în vedere să opteze în termen de 
15 zile, între plata pensiei, dacă aceasta depăşeşte suma de 1693 lei, reprezentând salariul 
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, şi 
calitatea de angajat al Agenţiei Naţionale Antidrog, urmând ca în caz negativ să înceteze de 
drept raportul său de muncă eu acest angajator, stabilit în baza contractului individual de 
muncă pe durată nedeterminată. Urmare acestei solicitări şi incertitudinii vizând cuantumul 
pensiei în urma preconizatei recalculări a acesteia pe principiul contributivităţii, în temeiul 
legii privind sistemul unitar de pensii publice care urma să intre în vigoare începând cu luna 
ianuarie 2010, a fost nevoit să opteze pentru rămânerea în funcţia ce o îndeplinea în cadrul 
Agenţiei Naţionale Antidrog- Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog ai 
Judeţului Maramureş, precizând că pentru recâştigarea pensiei va intenta acţiune în justiţie 
la instanţele competente din ţară şi străinătate, conform înştiinţării nr. 20224110/3.12.2009, 
transmisă reclamantului prin fax. În acelaşi timp, în baza principiilor fundamentale de drept 
referitoare la egalitatea în drepturi, nediscriminarea cetăţenilor români, ca cetăţeni europeni, 
a solicitat şi plata lunară în continuare a unui cuantum din pensie la nivelul plafonului admis 
pentru pensionarii cumularzi, aşa cum este statuat în art. 17 alin. 1 din Cap. IV al Legii nr. 
329/2009.  

Reclamantul a mai arătat că, în calitate de pensionar cumulard de venituri/câştiguri 
băneşti obţinute din pensia de serviciu şi salariu în calitate de angajat al Agenţiei Naţionale 
Antidrog, s-a bazat pe certitudinea acestora, având în vedere că ele îşi au sorgintea in 
drepturi legal câştigate, conform unor reglementări normative apreciate ca 
stabile/predictibile, astfel că, în cursul anul 2007 a contractat două împrumuturi bancare in 
franci elveţieni, după cum urmează: în 16.02.2007 suma de 49345 CHF, din care avea de 
restituit suma de 41135,28 CHF, Sucursalei Baia Mare a VOLKSBANK România, avându-
se în vedere pensia în cuantum de 3145 Ron şi salariu de la A.N.A. în cuantum de 1123 
Ron, conform adresei Băncii creditoare nr.859/7.12. 2009; în 5.09.2007 suma de 16000 
CHF, din care avea de restituit suma de 13760 CHF, Sucursalei Maramureş a BANCPOST 
România, avându-se în vedere pensia avută şi salariul obţinut în cuantumurile menţionate 
anterior, conform adresei Băncii creditoare nr.3407/14.12.2009. 

Reclamantul a arătat că, după suprimarea pensiei, în condiţiile arătate anterior, a fost 
în imposibilitatea de a rambursa ratele lunare la cele două credite bancare, întrucât pensia 
reprezenta ponderea în veniturile sale, aşa cum se poate constata din cele două 
corespondenţe sus citate emise de băncile creditoare.  

 Dreptul la salariu şi dreptul la pensie sunt drepturi de sine stătătoare, care înglobează 
dreptul de proprietate privată, întrucât reprezintă un interes cu valoare economică al unei 
persoane de drept privat. 

 Suprimarea pensiei, în orice condiţii, echivalează cu încălcarea dreptului persoanei 
private de a se bucura netulburat de proprietatea bunurilor proprii. 

În probaţiune, s-a administrat proba cu înscrisuri. 
Pârâtul Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, a formulat întâmpinare 

prin care a invocat lipsa calităţii procesuale pasive întrucât nu are raporturi juridice cu 
reclamantul. 

Prin sentinţa civilă nr. 790 din 27 mai 2014 pronunţată de Tribunalul Maramureş în 
dosarul nr. .../100/2013 s-a respins cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene formulată de reclamantul M.D., ca fiind inadmisibilă, nefiind îndeplinite condiţiile 
prev. de art. 267 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (fost art. 234 TCE). 

S-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâta Statul Român, 
prin Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
Cluj–Napoca, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş şi în consecinţă: 
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S-a respins acţiunea formulată de reclamantul M.D., împotriva pârâtei Statul Român 
prin Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia Regională a Finanţelor Publice Cluj–
Napoca, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş, ca fiind introdusă 
împotriva unei pârâte fără calitate procesuală pasivă. 

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut următoarele: 
Examinând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâtul Statul 

Român prin Ministerul Finanţelor Publice, tribunalul a constatat că este întemeiată pentru 
următoarele considerente: 

Potrivit art. 104 alin. 2 din Legea nr. 263/2010 „ pensiile se stabilesc prin decizie a 
casei de pensii sau a casei sectoriale de pensii”. 

HG 233/2011 privind activitatea, organizarea şi funcţionarea a caselor de pensii 
sectoriale, la art. 1 alin. 1 prevăd „ Casele de pensii sectoriale sunt structuri de specialitate 
cu personalitate juridică înfiinţate prin lege în subordinea Ministerul Administraţiei şi 
Internelor. 

Art.8 (1) lit. b) stipulează:„Casele de pensii sectoriale stabilesc drepturile de 
asigurări sociale prevăzute de lege, emit decizii de pensionare …”. 

Decizia de suspendare a pensiei nr. 138580/29.12.2009 a fost emisă de Casa de 
Pensii a Ministerul Administraţiei şi Internelor-fila nr.19 dosar de fond şi nu a fost 
contestată de reclamant. 

S-a reţinut că reclamantul nu a chemat în judecată Casa de Pensii sectorială a 
Ministerul Administraţiei şi Internelor, ci Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, 
care nu are calitate procesuală pasivă, nefiind organul emitent al deciziei de suspendare a 
pensiei şi nu poate fi obligată la plata retroactivă a pensiei reclamantului pe perioada 
suspendării dreptului la pensie. 

Potrivit înscrisului de la fila nr.40 dosar de fond, Ministerul Finanţelor Publice a 
împuternicit Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj–Napoca prin 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş să întreprindă toate actele 
procedurale care se impun în prezenta cauză. 

În consecinţă, instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de 
pârâtă şi a respins acţiunea ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate 
procesuală pasivă. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamantul M.D., considerând-o ca fiind 
nelegală şi netemeinică, pentru următoarele motive: 

În mod eronat prima instanţă a respins ca inadmisibilă sesizarea Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene. 

Apelantul menţionează că solicitarea sa avea în vedere patru întrebări punctuale din 
anexa nr.1 la acţiunea introductivă, şi nicidecum o singură întrebare, cum greşit s-a reţine în 
hotărârea apelată, care necesitau clarificări/interpretări a reglementărilor comunitar europene 
incidente cazului în speţă, nominalizate ca temeiuri de drept ale cererii de chemare în 
judecată, însă omise într-un mod regretabil a fi aplicate în cauză, deşi primatul lor este 
garantat de prevederile art. 20 alin. 2 Capit. I/Titlul II din Constituţia României. 

În mod eronat prima instanţă a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive 
invocate în întâmpinare de  către pârât, prin mandatar. 

Apelantul arată că decizia de suspendare a pensiei a fost contestată în justiţie şi a 
făcut obiectul dosarului nr.4982/100/2011, soluţionat prin respingerea ca nefondată a cererii 
de anulare a acestei decizii, conform sentinţei civile nr. 1284/28.06.2011 pronunţată  de 
Tribunalul Maramureş. 

Împotriva sentinţei civile nr. 1284/28.06.2011 a Tribunalului Maramureş, s-a 
declarat recurs, ce a fost anulat de Curtea de Apel Cluj prin decizia civila nr. 
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4589/R/9.11.2011, deoarece a fost motivat tardiv, astfel încât sentinţa recurată a rămas 
irevocabilă. 

Se mai arată că, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. a din Legea nr. 
500/2002 privind finanţele publice, Ministerul Finanţelor Publice are ca principală atribuţie 
şi coordonarea acţiunilor care sunt în responsabilitatea guvernului, vizând: pregătirea 
proiectelor legilor bugetare anuale, respectiv, Legea bugetului de stat şi Legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat, respectiv a celor de rectificare bugetare. 

Întrucât prin legile bugetare anuale nu se alocă întotdeauna Ministerului Afacerilor 
Interne sumele de bani la nivelul necesarului pentru întregul exerciţiu bugetar, în vederea 
acoperirii deficitului la Casa Sectorială de Pensii ce fiinţează în cadrul acestui minister, ca 
parte componentă a deficitului existent la bugetul asigurărilor sociale de stat, respectiv 
pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti privitoare la drepturi băneşti 
recunoscute justiţiabililor, Ministerul Finanţelor Publice alocă fondurile adecvate acestor 
necesităţi la rectificările bugetare, prin proiectele de lege pe care le elaborează şi 
fundamentează, iar la finele unei execuţii bugetare include astfel de sume în proiectele 
legilor bugetare pentru anul următor. 

În acest context, se arată că, chiar şi numai pentru acest motiv, deşi Ministerul 
Finanţelor Publice nu este implicat direct în raporturi juridice cu el, apreciază că se impune 
chemarea sa în judecată, ca reprezentant legal al pârâtului Statul Român, atât pentru 
opozabilitatea hotărârii cât şi pentru executarea acesteia, ceea ce justifică pe deplin drept 
calitatea sa procesuală pasivă în cauză. 

Apelantul mai arată că, după epuizarea posibilităţilor legate de acţiune în justiţie 
vizând nelegalitatea deciziei de suspendare a pensiei a formulat o nouă cerere de chemare în 
judecată, de această dată împotrivă Statului Român, reprezentat de Ministerul Finanţelor 
Publice, cuprinzând trei capete de cerere, depusă în 29.07.2013 la Registratura Secţiei I 
Civilă a Tribunalului Maramureş, deoarece la situaţia de pensionar pentru limită de vârstă al 
M.A.I şi angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată al Agenţiei 
Naţionale Antidrog, i s-a aplicat, prin abuzul de drept al Statului Român, cea mai drastică 
măsură comparativ cu alţi pensionari cumularzi de salariu şi pensie, şi anume — suprimarea 
în totalitate a pensiei. 

Apelantul mai precizează că la situaţia de pensionar cumulard nu s-au aplicat 
normele dreptului comunitar european invocate ca temei legal al acţiunii introductive, care 
trebuiau să primeze în aplicare, întrucât există neconcordanţe vădite între acestea şi 
reglementările legale naţionale cuprinse în Cap. IV al Legii nr. 329/2009, ce au constituit 
temeiul legal al suspendării pensiei sale de către conducerea Casei Sectoriale de Pensii a 
M.A.I., contrar dispoziţiilor imperative ale art. 20 alin, 2 Cap. I /Titlul II din Constituţia 
României, prin care se statuează că în astfel de situaţii primează în aplicare reglementările 
comunitare europene. 

În drept, s-au invocat disp. art. 267 alin. 1 Tratatul de Funcţionare a Uniunii 
Europene, prevederile din dreptul comunitar european şi cazuistica CEDO/CJUE, art. 20 
alin. 2 Cap. I/Titlul H din Constituţia României, art. 19 alin. 1 lit. a din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice. 

Intimata Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, prin 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş, a formulat întâmpinare prin care 
a solicitat menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei atacate. 

Analizând apelul formulat de reclamantul M.D., prin prisma motivelor de apel 
invocate şi a dispoziţiilor legale aplicabile în cauză, se reţine că acesta este nefondat, 
pentru următoarele considerente: 
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În mod corect prima instanţă a respins ca inadmisibilă sesizarea Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene, întrucât cererea de sesizare a  acestei curţi se face numai în situaţia în 
care se pune problema interpretării sau validităţii unor norme comunitare concret indicate. 

Întrebarea ce se poate adresa de instanţa naţională vizează exclusiv probleme de 
interpretare, validitate sau aplicare a anumitor norme de drept comunitar, iar nu aspecte 
legate de dreptul naţional sau elemente particulare ale speţei deduse judecăţii. 

Întrebările cuprinse în anexa nr.1 la cererea de chemare în judecată nu respectă 
aceste imperative. 

Se mai reţine că, astfel cum apelantul a probat în calea de atac, acesta a mai supus 
practic problema de drept a suspendării pensiei sale -prin decizia nr.138580/29.12.2009 a 
Casei de Pensii a Ministerului Administraţiei şi Internelor – şi cea a restabilirii situaţiei 
anterioare acestei decizii, jurisdicţiei instanţelor competente şi, prin sentinţa civilă 
nr.1284/28.06.2011 pronunţată de Tribunalul Maramureş în dosarul nr…./100/2011, rămasă 
irevocabilă , s-a respins contestaţia sa. 

Apelantul în prezenta cauză a investit instanţa cu soluţionarea unui litigiu în 
contradictoriu cu Statul român, însă, în ceea ce priveşte suspendarea plăţii pensiei sale, se 
reţine că statul a acţionat prin Casa de Pensii a Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
Ministerul Finanţelor Publice neavând într-adevăr calitate procesuală pasivă în prezenta 
cauză. 

În mod corect prima instanţă a reţinut că între apelant şi Ministerul Finanţelor 
Publice nu există raporturi juridice în virtutea cărora să se constate nelegalitatea deciziei de 
suspendare a plăţii pensiei reclamantului şi să se dispună obligarea intimatului la plata 
retroactivă a pensiei. 

Întrucât prima instanţă a soluţionat în mod corect cauza reţinând excepţia lipsei 
calităţii procesuale pasive a Ministerului Finanţelor Publice, urmează ca, în temeiul 
disp.art.480 alin.1 Cod. proc.civilă, să se respinge ca nefondat apelul declarat de reclamantul 
M.D. şi să se păstreze sentinţa primei instanţe. 

 

Calitate procesuală pasivă. Acţiune având ca obiect anularea dispoziţiei 
primarului şi obligarea lui la emiterera dispoziţiei de restituire în natură a imobilului 

în temeiul Legii nr. 10/2001. Municipiu. Lipsă  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, 1179 din 30 septembrie 2014 
Prin sentinţa civilă nr. 199/10.04.2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosar nr. 

.../2012, s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Municipiului Cluj-Napoca. 
S-a admis acţiunea civilă precizată formulată de reclamanta B.J.S., în contradictoriu 

cu pârâţii Municipiul Cluj-Napoca şi Primarul mun. Cluj-Napoca. 
S-a dispus anularea dispoziţiei nr. 893/22.03.2012 emisă de Primarul mun. Cluj-

Napoca. 
A fost obligat pârâtul Primarul mun. Cluj-Napoca ca, în termen de 30 de zile de la 

rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, să emită în favoarea reclamantei dispoziţie de 
restituire în natură a părţii din imobilul situat în mun. Cluj-Napoca, B., nr. 66, înscris în CF 
2196 cu nr. top 4836/3, respectiv  apartamentul nr. 1  prev. cu nr. top 4836/3/I înscris în CF 
nr. 136294 cu părţi indivize comune 14,06/100 înscrise în CF col. ne. 136293, în limita cotei 
de 1/2 parte din întregul imobil. 

A fost obligat pârâtul Primarul mun. Cluj-Napoca să emită dispoziţie care să conţină 
propunerea privind acordarea de despăgubiri pentru partea din imobil nerestituită în natură, 
urmând ca măsurile reparatorii în echivalent să fie stabilite astfel încât, împreună cu 
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apartamentul nr. 1 restituit în natură să reprezinte din punct de vedere valoric cota de 1/2 
parte din întregul imobil cu nr. top. 4836/3. 

S-a luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. 
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa a reţinut următoarele: 
Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta B.J.S. a solicitat anularea Dispoziţiei 

nr. 893/22.03.2012 emisă de Primarul Municipiului Cluj-Napoca prin care au fost respinse 
notificările nr. 417 şi 418/24.07.2001 formulate în baza Legii nr.10/2001; să se dispună 
restituirea în natură a părţii din imobilul situat în Cluj-Napoca, B. nr. 66, înscris în CF 2196 
Cluj (transcris din CF 2957 Cluj), cu nr. top. 4836/3 aflată în proprietatea statului, respectiv 
a ap. nr. 1, nr. top. 4836/3/I şi a ap. nr. 5, cu nr.top.4836/3/V, astfel cum rezulta din Raportul 
de expertiză tehnica întocmit în faza administrativă a soluţionării notificărilor de către d-l 
expert ing. M.B. sau, în subsidiar, să se dispună obligarea pârâţilor la restituire; să se 
dispună obligarea pârâţilor să emită o dispoziţie care să conţină propunerea privind 
acordarea despăgubirilor pentru partea din imobil nerestituibilă în natură, urmând ca 
măsurile reparatorii în echivalent să fie stabilite astfel încât, împreună partea de imobil 
restituită în natură, să fie acordate în limita cotei de 1/2 parte din întregul imobil cu nr. top. 
4836/3; cu cheltuieli de judecată. 

Prin dispoziţia nr.893 emisă de Primarul mun. Cluj-Napoca la data de 22 martie 2012 
s-au respins notificările nr.417 şi nr.418 din data de 24.07.2001 înregistrate sub 
nr.43346//25.07.2001 şi nr.423623/45/02.04.2003 formulate de reclamanta B.J.S. pentru 
imobilul situat în mun. Cluj-Napoca str. A. nr.10 (azi B. nr.66), deoarece revendicatoarea nu 
a făcut dovada calităţii de moştenitoare după fostul coproprietar S.I. şi deci a calităţii de 
persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii prevăzute de Legea nr.10/2001. 

Dispoziţia a fost comunicată reclamantei la data de 27.03.2012, iar acţiunea a fost 
introdusă la data de 28.04.2012, cu respectarea termenului legal de 30 de zile prevăzut la 
art.26 al.3 din Legea nr.10/2001. 

Prin adresa de la fila 301 dosar se comunică de către Primăria mun. Cluj-Napoca că 
în imobilul care formează obiectul litigiului statul român mai are în proprietate doar 
apartamentul nr.1 înscris în CF ind.136294 nr. top. 4836/3/I cu pic 14,06/100 înscrise în CF 
col.nr.136293. 

Prin notele scrise de la filele 306 dosar, reclamant a arătat că mai solicită restituirea 
în natură doar a apartamentului nr.1, câtă vreme doar acesta se mai află în proprietatea 
statului român şi îşi menţine restul pretenţiilor pentru acordarea de despăgubiri pentru partea 
din imobil care nu poate fi restituită în natură, în limita cotei de 1/2 parte din imobil. 

În conformitatea cu dispoziţiile art.137 C.pr.civ., instanţa a analizat mai întâi 
excepţiile de procedură, precum şi cele de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, 
administrarea de probe, ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei. 

În cauză a fost invocată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului 
Municipiul Cluj-Napoca. 

Calitatea procesuală pasivă constă între identitatea între persoana pârâtului şi cel 
despre care se pretinde că este obligat în raportul juridic dedus judecăţii. 

Obiectul cererii reclamantului îl formează analizarea legalităţii dispoziţiei 
nr.893/2012 emisă de Primarul mun. Cluj-Napoca. 

Potrivit art.20 al.4 din Legea nr.10/2001 în situaţia imobilelor prevăzute la al.2, 
măsurile reparatorii în echivalent se acordă, sau, după caz, se propun prin dispoziţie 
motivată a primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti. 

Având în vedere că se solicită şi restituire în natură, iar imobilul este  actualmente în 
proprietatea statului român, în folosinţa sfatului popular al oraşului Cluj, instanţa a apreciat 
că Municipiul Cluj-Napoca are calitate procesuală pasivă şi  a respins excepţia invocată. 
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Pe fondul cauzei, instanţa a reţinut că prin notificările înregistrate la BEJ Boloş 
Mircea nr.43346/3/25.07.2001 şi nr.423623/45/02.04.2003 s-a solicitat de către reclamanta 
B.J.S. stabilirea măsurilor reparatorii prin echivalent pentru imobilul situat în mun. Cluj-
Napoca str. A. nr.10 (azi B. nr.66)  imobil înscris în CF nr.2196, transcris apoi în CF 
nr.2957 nr. top 4836/3 casă şi teren. 

În ce priveşte calitatea de persoană îndreptăţită, instanţa a reţinut că reclamanta a 
făcut această dovadă, după cum reiese din următoarele înscrisuri. 

Potrivit extrasului de CF  nr.2196 Cluj depus în copie la fila 125 dosar, imobilul 
prev. cu nr. top 4836/3 a fost în cotă de 1/2 parte proprietatea tabulară a lui S.I. din Cluj. 

În baza Deciziei nr.3086/192/IV/09.09.1959 emisă în baza Decretului nr. 92/1950, 
întreg imobilul a fost naţionalizat în favoarea statului român şi transcris în CF 2957 Cluj.  

Aşa cum rezultă din cuprinsul Ordinului de îndeplinire a testamentului de numire de 
epitrop şi executor al testamentului decedatului din dosarul de succesiune nr. 1217/1976 
eliberat de Tribunalul regional Tel-Aviv-Jaffa, depus în copie legalizată şi apostilată de 
statul Israel, reclamanta şi soţul său M.B.I. au fost instituiţi legatari ai def. S.I.. 

Apoi, prin Decizia din data de 08.02.1999 de confirmare a testamentului din dosarul 
nr.1612 al Judecătorului din Tel-Aviv s-a confirmat calitatea  de unică moştenitoare a 
reclamantei după defunctul său soţ M.B.I. (f.9-26 dosar). 

Preluarea abuziva realizându-se in temeiul acestui act normativ, regimul juridic al 
imobilului este guvernat de dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 10/2001, republicata, care  
prevăd că, in cazul in care pe terenurile pe care s-au aflat construcţii preluate in mod abuziv 
s-au edificat noi construcţii, autorizate, persoana îndreptăţita va obţine restituirea in natura a 
părţii de teren ramase libera, iar pentru suprafaţa ocupata de construcţii noi, cea afectata 
servituţilor legale si altor amenajări de utilitate publica ale localităţilor urbane si rurale, 
masurile reparatorii se stabilesc prin echivalent. 

În accepţiunea Legii nr.10/2001 regula, în materia retrocedărilor este restituirea în 
natură, excepţiile fiind în mod expres prevăzute. 

Aşa cum rezultă din adresa  emisă de Primăria  mun. Cluj-Napoca în imobilul care 
formează obiectul litigiului statul român mai are în proprietate doar apartamentul nr.1 înscris 
în CF ind.136294 nr. top 4836/3/I cu pic 14,06/100 înscrise în CF col.nr.136293. 

Pentru toate aceste considerente, instanţa a preciat întemeiată  acţiunea formulată de 
reclamantă. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs pârâţii PRIMARUL MUNICIPIULUI 
CLUJ-NAPOCA şi MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, solicitând admiterea recursului, 
modificarea hotărârii judecătoreşti recurate in sensul respingerii cererii de chemare in 
judecata, in principal pe excepţia lipsei calităţii procesuale pasive si in subsidiar ca 
nefondata, cu consecinţa menţinerii Dispoziţiei nr.893 din 22 martie 2012 emisa de Primarul 
municipiului Cluj-Napoca, ca fiind temeinica si legala având in vedere următoarele motive: 

„In primul rând, invederam instanţei ca înţelegem sa ne menţinem excepţia invocata 
in fata instanţei de fond, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Municipiului Cluj-
Napoca raportat la dispoziţiile Legii nr.10/2001, republicata (art.26, alin.4 si art.21, alin.4), 
precum si la obiectul dedus judecaţii, respectiv anularea Dispoziţiei nr. 893/22.03.2012 
emisa de Primarul mun. Cluj-Napoca, prin care au fost respinse notificările nr. 417 si 
418/24.07.2001, s.a. 

In alta ordine de idei invederam Onoratei instanţe de recurs ca hotărârea 
judecătoreasca recurată a fost pronunţata de către instanţă de fond in mod greşit, cu 
încălcarea dispoziţiilor legale raportat si la următoarele considerente: 

Potrivit disp. art. 3 alin. 1, 4 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, republicata, sunt 
îndreptăţite, în înţelesul prezentei legi, la masuri reparatorii constând în restituire în natura 
sau, după caz, prin echivalent, persoanele fizice, proprietari ai imobilelor la data preluării în 
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mod abuziv a acestora; iar potrivit disp. art. 4 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, republicata, de 
prevederile legii beneficiază şî moştenitorii legali sau testamentari ai persoanelor fizice 
îndreptăţite. De asemenea, H.G. nr. 250 din 7 martie 2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 arata ca, la art. 4 alin. (2) din lege 
norma referitoare la accesul moştenitorilor persoanei îndreptăţite la beneficiul legii implica 
o analiza calificata a actelor doveditoare depuse de solicitant (acte de stare civila, certificate 
de moştenitor, daca acestea exista, testamente) pentru stabilirea calităţii de moştenitor legal 
sau testamentar. Se mai arata ca legiuitorul a lăsat, într-o primo faza, aceasta analiza şi 
calificare (a calităţii de moştenitor) la aprecierea unităţii deţinătoare sau a entităţii investite 
cu soluţionarea notificării. In cazul în care se depune "certificat de calitate" emis de un notar 
public, potrivit legii, entitatea investita va soluţiona notificarea şi pe baza acestuia. Totodată, 
cap. 1 art. 1. Lit. e H.G. nr. 250 din 7 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 prevede ca, in procesul de soluţionare a notificărilor 
depuse de persoanele îndreptăţite, instituţiile şi persoanele implicate în executarea legii vor 
avea în vedere respectarea următoarelor principii şi proceduri necesare aplicării corecte şi 
unitare a legii:...e) sarcina probei ... calităţii de persoana îndreptăţita la restituire revine 
persoanei care pretinde dreptul,în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) şi ale art. 
23 din lege. Art.3.1. din acest act normativ prevede ca "formularea persoanele fizice, 
proprietari ai imobilelor Io data preluării în mod abuziv a acestora, prevăzută la art. 3 alin. 
(1) lit. a) din lege, are semnificaţia ca în cadrul procedurii administrative, sarcina probei 
deţinerii proprietăţii incumba persoanei care pretinde dreptul (potrivit principiului actori 
incumbit probotio)."  

In completare, art. 23 din Legea nr. 10/2001 prevede ca actele doveditoare ole 
dreptului de proprietate ori, după caz, ale calităţii de asociat sau acţionar al persoanei 
juridice, precum şi, în cazul moştenitorilor, cele care atesta aceasta calitate şi, după caz, 
înscrisurile care descriu construcţia demolata şi orice alte înscrisuri necesare evaluării 
pretenţiilor de restituire decurgând din prezenta lege, pot fi depuse pana la data soluţionării 
notificării. H.G. nr. 250 din 7 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 prevede la art. 23.1. ca prin acte doveditoare se înţelege 
... actele juridice care atesta calitatea de moştenitor (certificat de moştenitor sau de calitate 
de moştenitor, acte de stare civila care atesta rudenia sau filiaţia cu titularul iniţial al 
dreptului de proprietate, testament însoţit de certificat de moştenitor sau de calitate de 
moştenitor); insa art. 23.2. din acelaşi act statuează in mod imperativ ca se ac/mit numai 
cop/7 legalizate sau certificate de pe actele doveditoare referitoare la proprietate şi la 
calitatea de moştenitor. De asemenea, conform dispoziţiilor art. 22 pct. 1 din Normele 
metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001, aprobate prin H.G. nr. 498/2003, prin 
"acte doveditoare" se înţelege: " orice acte juridice translative de proprietate care atesta 
deţinerea proprietăţii de către o persoana fizica sau juridica (actul de vânzare-cumpărare, 
extras de carte funciara etc), actele juridice care atesta calitatea de moştenitor, orice alte 
juridice care atesta deţinerea proprietăţii de către persoana îndreptăţită sau ascendentul 
acesteia la data preluării abuzive." 

Prin urmare, consideram ca Dispoziţia nr.893 din 22 martie 2012 a fost emisa de 
către Primarul municipiului Cluj-Napoca in mod corect, cu respectarea dispoziţiilor legale 
motivat de faptul ca reclamanta nu a făcut dovada calităţii de persoana îndreptăţită la 
acordarea de masuri reparatorii conform dispoziţiilor Legii nr.10/2001, ort. 3 si 4. 
învederam instanţei ca in situaţia în care titularul notificării nu a depus actele doveditoare 
ale dreptului sau de proprietate pana la data soluţionării, instituţia învestită se pronunţa prin 
decizie/dispoziţie administrativa doar pe baza actelor depuse în faţa Comisiei de aplicare a 
Legii nr. 10/2001, raportat si la dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 10/2001 care statuează in 
mod clar, ca actele doveditoare ale dreptului de proprietate, precum şi, în cazul 
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moştenitorilor, cele care atesta această calitate, pot fi depuse până la data soluţionării 
notificării. Ca atare, având in vedere ca reclamanta nu a făcut dovada calităţii de persoana 
îndreptăţită la acordarea de masuri reparatorii in temeiul Legii nr.10/2001, respectiv nu a 
depus niciun certificat de moştenitor sau de calitate de moştenitor după numitul S.I., 
consideram ca hotărârea judecătoreasca recurată a fost pronunţata in mod greşit, cu 
încălcarea dispoziţiilor legale. 

Totodată, pentru a beneficia de masuri reparatorii conform Legii nr. 10/2001, 
persoana îndreptăţită trebuie sa dovedească, in termenul prescris de lege ( art. 22 din Legea 
nr. 10/2001, astfel cum acesta a fost prelungit), dreptul de proprietate asupra imobilul pentru 
care se solicita masuri reparatorii, precum si caracterul abuziv al preluării, in sensul 
dispoziţiilor ort. 2 din Legea nr. 10/2001. 

De altfel, potrivit prevederilor art. 88 din Legea notarilor publici si a activităţii 
notariale nr. 36/1995, pana la anularea sa prin hotărâre judecătoreasca certificatul de 
moştenitor face dovada deplina în privinţa calităţii de moştenitor si a cotei bunurilor care se 
cuvin fiecărui moştenitor în parte". 

In condiţiile in care succesiunea se dezbate, fie pe calea procedurii succesorale 
notariale, fie pe cale judecătoreasca, iar in susţinerea notificărilor formulate s-au depus 
numai acte de stare civila - deşi s-a solicitat expres depunerea certificatului de moştenitor - 
in cadrul procedurii administrative prevăzute de Legea nr. 10/2001, republicata, 
revendicatoarea nu a făcut dovada ca este moştenitor al proprietarului tabular, numitul 
Stoessel Iosif menţionat ca antecesor in notificările in cauza, in sensul ca acesta deţinea cota 
de ½ parte din imobilul in litigiu. 

Aşadar, la dosarul intern nr. 802, constituit in baza notificărilor nr. 417 si 418 din 
24.07.2001, nu au fost depuse acte doveditoare ale dreptului de proprietate a reclamantei în 
lumina dispoziţiilor Legii nr. 10/2001, astfel, potrivit dispoziţiilor art. 1.5. din H.G. nr. 250 
din 7 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 
10/2001 se arata ca, in cazul în care unitatea deţinătoare sau entitatea investita cu 
soluţionarea notificării apreciază, pe baza actelor doveditoare depuse de persoana care se 
pretinde îndreptăţită şi pe bază analizei împrejurărilor de fapt şi drept ale situaţiei invocate 
în notificare, ca dreptul de proprietate şi calitatea de moştenitor nu sunt dovedite, va emite o 
decizie motivată de respingere a notificării. 

Raportat la considerentele mai sus arătate si la înscrisurile depuse la dosarul cauzei 
(din care reiese in mod clar ca reclamanta nu a făcut dovada calităţii de persoana îndreptăţită 
la acordarea masurilor reparatorii prevăzute de Legea nr. 10/2001) consideram ca Dispoziţia 
nr.893 din 22 martie 2012 a fost emisa de Primarul municipiului Cluj-Napoca, in mod 
corect, cu respectarea dispoziţiilor legale, motiv pentru care solicitam Onoratei instanţe 
admiterea recursului, modificarea hotărârii judecătoreşti recurate in sensul respingerii cererii 
de chemare in judecata, in principal pe excepţia lipsei calităţii procesuale pasive si in 
subsidiar ca nefondata, cu consecinţa menţinerii dispoziţiei contestate ca fiind temeinica si 
legala.” 

Prin intimatul B.J.S. a formulat întâmpinare prin care a solicitat, respingerea ca 
nefondat, a recursului pârâţilor Primarul Municipiului Cluj-Napoca şi Municipiul Cluj-
Napoca. 

Verificând hotărârea atacată, în raport cu motivele de recurs formulate, Curtea 
apreciază că este în parte fondat recursul pârâţilor şi îl va admite, în limitele şi pentru 
motivele ce urmează: 

1. Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Municipiului Cluj-
Napoca, invocată de acest pârât şi în faţa primei instanţe, în raport cu dispoziţiile art. 26 
alin. 4 şi art. 21 alin. 4 din Legea nr. 10/2001. Prima instanţă a apreciat că acest pârât este 
legitimat procesual pasiv, având în vedere că se solicită şi restituirea în natură, iar imobilul 
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se află în prezent în proprietatea Statului Român şi în folosinţa Consiliul Local al 
municipiului Cluj-Napoca. În consecinţă, Municipiul Cluj-Napoca ar avea calitate 
procesuală pasivă. 

Curtea constată şi relevă că acţiunea exercitată de reclamanta Ben Jozsef Sara, nu 
este o acţiune de drept comun în revendicare imobiliară ori anularea titlului de proprietate al 
Statului Român şi rectificare de carte funciară, de natură să justifice chemarea în judecată a 
Statului Român în calitate de proprietar tabular şi deţinător al imobilului a cărui restituire în 
natură se pretinde.  

În realitate, acţiunea a fost exercitată de reclamantă în condiţiile şi pe temeiul legii 
speciale reparatorii, Legea nr. 10/2001, şi are ca obiect anularea actului juridic emis de 
Primarul Municipiului Cluj-Napoca în cadrul acestei proceduri speciale de restituire a 
imobilelor preluate în mod abuziv de stat. 

Raportul juridic de drept substanţial s-a format, aşadar, odată cu transmiterea cererii 
de restituire în natură, între reclamantă şi Primarul Municipiului Cluj-Napoca, ca entitate 
juridică învestită cu soluţionarea notificării, în calitate de deţinător al imobilului preluat 
abuziv de stat. 

Ceea ce se atacă în justiţie este actul juridic prin care s-a finalizat procedura 
administrativă de restituire, respectiv Dispoziţie nr. 823/2013 emisă de Primarul 
Municipiului Cluj-Napoca în sensul respingerii notificărilor de restituire în natură. În 
consecinţă, calitate procesuală pasivă în acest proces are exclusiv Primarul municipiului 
Cluj-Napoca, în acest sens fiind dispoziţiile art.26 din Legea nr. 10/2001, republicată, corect 
invocată de către recurenţi. 

Faţă de cele ce preced, pentru acest motiv se impune admiterea recursului şi 
modificarea hotărârii de primă instanţă prin admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale 
pasive a Municipiului Cluj-Napoca şi respingerea acţiunii formulată în contradictoriu cu 
acest pârât.  

2. Cu privire la dovada calităţii de persoană îndreptăţită a reclamantei la măsuri 
reparatorii, Curtea constată că proba a fost făcută sub acest aspect, astfel cum în mod 
temeinic a reţinut şi prima instanţă în considerentele hotărârii date. 

Recurenţii susţin faptul că până la data soluţionării notificărilor prin dispoziţia 
atacată nu au fost depuse actele doveditoare ale dreptului de proprietate a reclamantei, astfel 
că nu s-ar putea reţine că aceasta a făcut dovada calităţii de persoană îndreptăţită la măsuri 
reparatorii. 

Verificând dosarul administrativ format în baza celor două notificări ale reclamantei, 
prima instanţă reţine în fapt că odată cu notificările au fost depuse actele de stare civilă 
necesare justificării calităţi de moştenitor al fostului proprietar, prin succesiuni succesive, 
precum şi decizia de confirmare a testamentului emisă în data de 008.02.1999 în dosarul nr. 
1612 al judecătorului din Tel-Aviv, prin care s-a confirmat calitatea de unică moştenitoare a 
reclamantei după defunctul soţ M.B.I. (pag. 9-26 dosar tribunal). 

Ulterior, în faţa instanţei de judecată s-au depus ca înscrisuri justificative noi ordinul 
de îndeplinire a testamentului de numire de epitrop şi de executor al testamentului 
decedatului, în dosarul de succesiune 1217/1976 eliberat de tribunalul Regional Tel-Aviv. 
Potrivit acestui înscris, depus în copie legalizată şi apostilat de Statul Israel, reclamanta şi 
soţul său, M.B.I., au fost instituiţi legatari ai defunctului S.I., proprietar tabular în cotă de ½ 
parte asupra imobilului identificat cu nr. top 4836/3 în CF 2191 Cluj, imobil care a fost 
naţionalizat în favoarea Statului Român. 

Recurenţii invocă dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 10/2001, or conform acestui 
normativ actele doveditoare ale dreptului de proprietate ori cele care atestă calitatea de 
moştenitor pot fi depuse până la data soluţionări notificării.  
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În absenţa unor dispoziţii legale restrictive, sintagma „data soluţionări notificării” 
trebuie înţeleasă în sensul unei soluţionări definitive a notificării prin parcurgerea etapei 
administrative şi a celei judiciare, atunci când se impune. Cu alte cuvinte, legea nu interzice 
solicitanţilor să îşi completeze probaţiunea depunând înscrisuri doveditoare noi în faţa 
instanţei de judecată. Nu există nicio limitare expresă referitoare la posibilitatea depunerii 
acestor înscrisuri doveditoare exclusiv în etapa administrativă de soluţionare a notificării. 
Orice altă interpretare ar împiedica un exerciţiu efectiv al dreptului de a pretinde şi de a 
obţine restituirea unui imobil preluat abuziv de stat. 

În consecinţă, interpretarea pe care prima instanţă a dat-o acestui text de lege este cea 
corectă, iar aplicarea legii la starea de fapt reţinută este una judicioasă şi care se impune a fi 
menţinută. 

Faţă de cele ce preced, văzând şi dispoziţiile art. 312 alin. 2 rap. la art. 304 pct. 9 
C.pr.civ., Curtea va admite în parte recursul pârâţilor şi va modifica în parte hotărârea 
atacată, cu privire la rezolvarea dată excepţiei lipsei de calitate procesuală pasivă a 
Municipiului Cluj-Napoca. 

Toate celelalte dispoziţii ale sentinţei urmează a fi menţinute. 
 
 

Suspendare facultativă. Neîndeplinirea condiţiilor. Casare cu trimitere, pentru 
continuarea judecăţii 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1297 din 4 noiembrie 2014  
Prin încheierea civilă din 17.06.2014, pronunţată de Tribunalul Maramureş în 

dosarul nr..../100/2013, s-a dispus în temeiul dispoziţiilor art. 413 al. 2 Cod procedură civilă, 
suspendarea judecata cauzei până la rămânerea definitivă a hotărârii ce se va da în dosarul 
penal nr. …/P/2013 din data de 22.08.2013,  aflat la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Tg.Lăpuş privind plângerea formulată de Direcţia Silvică Maramureş  împotriva numitului 
P.T. pentru săvârşirea infracţiunilor de  tăiere de arbori  fără drept  şi furt de arbori, 
prevăzute de  art. 108 al. 1 litera „a” din Legea nr. 46/2008 şi art. 110 alin. 1 lit. „a” din 
Legea 46/2008 şi a fost trimis dosarul spre păstrare la arhiva instanţei.  

Pentru a hotărî astfel s-a reţinut că hotărârea ce se va pronunţa în cauza penală  are o 
înrâurire hotărâtoare  asupra  hotărârii ce urmează să se dea în prezenta cauză  se impune 
suspendarea în continuare a judecăţii cauzei în temeiul art.  413 alin. 2 Cod procedură civilă.  

 Împotriva acestei încheieri, reclamantul P.T. a declarat recurs prin care a solicitat 
casarea încheierii şi  trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond, precum şi plata  
cheltuielilor de judecată din recurs. 

 În motivarea recursului, s-a arătat că prin ordonanţa  procurorului din 17.03.2014 din 
dosarul penal nr.612/P/2013, s-a dispus în privinţa reclamantului clasarea cauzei pentru  
toate infracţiunile reclamate de pârâtă şi disjungerea cauzei cu privire la celelalte infracţiuni, 
săvârşite de alte persoane (inclusiv autori necunoscuţi), situaţie în care nu subzistă temeiul 
suspendării cauzei în baza art.413 alin.1 pct.2 NCPC. 

 Sunt invocate şi aspecte legate de derularea raporturilor de muncă dintre părţi şi de 
istoricul situaţiei conflictuale, pentru a se invoca aplicabilitatea art.413 alin.3 NCPC. 

 Examinând încheierea în raport de motivele invocate, Curtea de Apel va admite 
recursul pentru următoarele considerente: 

 În mod eronat a dispus prima instanţă suspendarea cauzei în baza art.413 alin.1 pct.2 
NCPC în raport de actele de urmărire penală efectuate în dosarul nr.612/P/2013 al  
Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuş, deoarece prin ordonanţa din 17.03.2014 
(fila 191-193 fond) s-a dispus în mod clar şi explicit clasarea cauzei cu privire la reclamant 
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pentru infracţiunile  de neglijenţă în serviciu, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, 
abuz în serviciu contra intereselor publice, tăiere fără drept de arbori şi furt de arbori. 

 În raport de această dispoziţie, confirmată şi de răspunsul dat de Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Târgu Lăpuş reprezentantului reclamantului (fila 15) prin care s-a reiterat 
că disjungerea cauzei  priveşte participarea altor persoane (posibil autori necunoscuţi) la 
săvârşirea infracţiunilor, Curtea de Apel constată  că la data  pronunţării încheierii atacate nu 
subzistă cerinţa legală a desfăşurării urmăririi penale împotriva reclamantului,  edictată de 
art.413 alin.1 pct.2 NCPC, ceea ce nu permitea aplicarea acestor norme legale. 

 Pentru considerentele expuse anterior, Curtea de Apel în baza art.498 NCPC va 
admite recursul, va casa încheierea şi va trimite cauza pentru continuarea judecăţii primei 
instanţe, care nu  va putea reţine impedimentul derulării unei anchete penale împotriva 
reclamantului. 

 În temeiul art.453 alin.1 NCPC, pârâta aflată în culpă procesuală pentru că  la 
originea suspendării judecăţii s-a aflat chiar conduita sa (a sesizat organele de urmărire 
penală şi a solicitat aplicarea art.413 alin.1 pct.2 NCPC), va fi obligată să plătească 
reclamantului suma de 1150,4 lei cheltuieli de judecată în recurs, constând în onorariu de 
avocat (fila 5) şi cheltuieli de transport (fila 17). 

 

Suspendare faculativă în baza art. 244 alin.(1) pct. 2 C.pr.civ. Neînceperea 
urmăririi penale. Casare cu trimitere, pentru continuarea judecăţii 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1323 din 18 noiembrie 2014  
În urma deliberării, reţine că prin încheierea din data de 28.02.2014 a Tribunalului 

Maramureş, pronunţată în dosar nr. .../100/2012, s-a suspendat judecarea cauzei, raportat la 
art. 244 alin. 1 pct. 2 C.pr.civ., formulată de reclamanta T.O.A., în contradictoriu cu pârâta 
R.B. SA, având ca obiect contestaţie decizie concediere.  

S-a dispus trimiterea dosarului în arhivă spre păstrare. 
Soluţia menţionată a avut la bază următoarele considerente:  
Având în vedere conţinutul plângerii de la fila 165 din dosar prin care sunt reţinute 

ca învinuiri reclamantei şi altor persoane:  depuneri fictive în contul unor clienţi, 
împrumuturi frauduloase către clienţi din casieria agenţiei şi retrageri frauduloase atât din 
conturile clienţilor cât şi din casierie, s-a apreciat că există o strânsă legătură între faptele 
pentru care s-a început urmărirea penală şi  cele pentru care s-a dispus sancţionarea 
disciplinară a reclamantei. 

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs pârâta R.B. SA, solicitând admiterea 
recursului, schimbarea hotărârii atacate, casarea in tot a încheierii de şedinţa din data de 
28.02.2014 si schimbarea hotărârii instanţei de fond in sensul respingerii cererii de 
suspendare si continuarea judecării cauzei.  

În motivare, aceasta susţine că în cauză nu sunt îndeplinite cele două condiţii statuate 
de art. 244 al. 1 pct. 2 Cod de procedură civilă, ,în sensul că la momentul la care se solicita 
suspendarea nu este începută urmărirea penală pentru o infracţiune, iar cea din urmă nu are 
o înrâurire esenţiala asupra hotărârii ce urmează a se pronunţa. 

Astfel, arată că din adresa emisa de DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj nu rezulta ca 
s-a început urmărirea penala împotriva reclamantei. Mai mult, din lecturarea acestui înscris 
se poate constata ca a fost începută urmărirea penala "in rem", prilej cu care vor fi elucidate 
împrejurările comiterii unor fapte de natura penala si nu de natura  disciplinara, in scopul 
identificării persoanelor vinovate si stabilirea răspunderii penale a acestor persoane.  

Menţionează ca în plângerea penala formulata de banca au fost indicate toate 
persoanele angajate in Agenţia Sighet la acel moment si nu doar reclamanta si deci, faptele 
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de natura penală pot fi stabilite ulterior in sarcina oricărui angajat si nu ca fiind săvârşite de 
reclamanta. 

În condiţiile in care nu a fost pornita urmărirea reclamantei, instanţa chemata sa 
judece un litigiu de dreptul muncii este obligată sa respecte principiul prezumţiei de 
nevinovăţie si sa constate că prima condiţie nu este  îndeplinita. 

Cu privire la in înrâurirea esenţiala a începerii urmăririi penale asupra hotărârii ce 
urmează a se pronunţa, subliniază că finalitatea acţiunii penale nu are nicio înrâurire asupra 
soluţiei pe care o va pronunţa instanţa de dreptul muncii. 

Natura litigiului dintre părţi are in vedere stabilirea de către instanţa a încălcării sau 
nu de către reclamanta a normelor si regulamentelor interne din perspective dispoziţiilor 
Codului Muncii, aspecte pe care instanţa penala nu le poate cerceta. Or, in acest context 
penalul nu poate tine in ioc civilul, instanţa având obligaţia de a stabili daca au fost încălcate 
normele si regulamentele interne si nu de a stabili un prejudiciu rezultat din fapta penala a 
persoanei vinovate de comiterea unei/unor infracţiuni. 

Consideră că şi în măsura în care s-ar fi început urmărirea penală în cauză, instanţa 
nu era îndreptăţită să dispună suspendarea cauzei, întrucât, pe de o parte, în dreptul intern, 
parchetul nu este o autoritate abilitata sa se pronunţe cu privire la problema vinovăţiei 
penale a unei persoane (ci instanţa de judecata), iar pe de alta parte se identifică doua tipuri 
de fapte distincte, reglementate de dispoziţii legale diferite, Codul muncii, respectiv Codul 
penal.  

În fine, recurenta face trimitere la practica judiciară. 
In drept, invocă art. 244/1, art. 299 si următoarele Cod procedura civila si textele de 

lege invocate in cuprinsul cererii de recurs. 
Prin întâmpinarea formulată, intimata T.O. s-a opus admiterii recursului, arătând, în 

esenţă, că faptele reţinute în sarcina ei formează şi obiectul cercetărilor penale în dosarul 
nr.280 D/P/2012, aspect confirmat prin adresa emisă de DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj 
şi pentru care s-a început urmărirea penală, cercetarea penală în dosarul indicat, având 
negreşit consecinţe înrâuritoare asupra hotărâri ce urmează a se pronunţa în pricina în care s-
a invocat suspendarea, respectiv în privinţa concedierii disciplinare, precum şi asupra 
drepturilor ce i se cuvin, dar şi asupra viitorului ei în activitatea bancară. 

Recursul este fondat, potrivit celor ce succed: 
Dispoziţiile art. 244 al. 1 pct. 2 Cod de procedură civilă, reglementează un caz de 

suspendare facultativă, legiuitorul lăsând astfel la latitudinea instanţei de judecată să 
stabilească dacă infracţiunea pentru care s-a început urmărirea penală ar avea o înrâurire 
hotărâtoare asupra cauzei deduse judecăţii. 

În cauza pendinte, prin adresa din 13.11.2014(f. 26), Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj a comunicat 
că în dosarul nr. .../P/2012 nu s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva reclamantei 
T.O.A.. 

În raport de aceste aspecte, constatând că nici la momentul formulării solicitării în 
faţa instanţei de fond nu erau întrunite condiţiile legale pentru a dispune suspendarea cauzei, 
nefiind începută urmărirea penală împotriva reclamantei, Curtea apreciază că în mod greşit 
prima instanţă a admis cererea de suspendare a cauzei, astfel că în baza art. 312 al. 1,3 Cod 
procedură civilă va admite recursul şi va casa încheierea atacată şi, în consecinţă, va trimite 
cauza primei instanţe pentru continuarea judecăţii. 

Fără cheltuieli de judecată. 
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Tranzacţie. Luare act. Hotărâre ce consfinţeşte învoiala părţilor 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1327 din 19 noiembrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 3092 din 15 decembrie 2011 a Judecătoriei Vişeu de Sus, s-a 

admis acţiunea civilă intentată de reclamanţii-pârâţi H.A. şi H.V.B. prin mandatar H.V., 
împotriva pârâtei-reclamante H.C. şi în consecinţă s-a constatat că în urma defunctului H.V., 
cu ultimul domiciliu în Borşa, decedat la data de 16 decembrie 2009, a rămas masa 
succesorală compusă din: 

1.Cota de ½ parte din terenul în suprafaţă de 4000 mp, teren achiziţionat de defunct 
împreună cu pârâta-reclamantă H.C., cealaltă jumătate aparţinând acesteia. Terenul este 
situat la locul numit „Valea Secăturii” având valoarea totală de 80.000 lei, conform evaluării 
făcute de expert B.A.. 

2. Cota de ½ parte din casa de locuit situată în Borşa, str. V., nr. 25, bazin vidanjabil 
şi împrejmuire în valoare totală de 321.783 lei, din care demisolul în valoare de 57.560 lei a 
fost construit în întregime de către defunct şi constituie bunul lui propriu. 

3. Cota de ½ parte din autoturismele marca Opel Zafira şi VW Golf II, remorca, 
neînmatriculate, aparat de sudură, maşina de tencuit, flex, cazan pentru fiert ţuică, o 
betonieră, în valoare totală de 26.600 lei. 

S-a constatat că părţile sunt coproprietare asupra acestor bunuri, respectiv pârâta-
reclamantă H.C. în calitate de soţie supravieţuitoare în cotă de ¼ părţi conform art. 972 alin. 
1 lit. „a” C. civ. şi reclamanţii-pârâţi H.A. şi H.V.B. în calitate de descendenţi ai 
defunctului, în cote de ¾ părţi împreună. 

S-a dispus sistarea stării de indiviziune existentă între părţi şi s-a atribuit toate 
bunurile pârâtei-reclamante H.C., pe care a obligat-o să plătească reclamanţilor-pârâţi suma 
de 138.680 lei cu titlu de sultă, compensându-se cheltuielile de judecată.  

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin încheierea interlocutorie din 20 
iunie 2011, acţiunea promovată de reclamanţi a fost admisă în principiu şi s-a constatat că în 
urma defunctului H.V., cu ultimul domiciliu în Borşa, decedat la data de 16 decembrie 2009, 
a rămas masa succesorală compusă din: 

- cota de ½ parte din terenul în suprafaţă de 4000 mp situat în com. Moisei, cealaltă 
cotă de ½ parte aparţinând pârâtei –reclamante H.C.; valoarea terenului a fost stabilită prin 
expertiză la suma de 80.000 lei; 

- cota de ½ parte din casa de locuit situată în Borşa, str. V., nr. 25 în valoare totală de 
320.783 lei din care valoare demisolului reprezintă contribuţia exclusivă a defunctului, 
cealaltă cotă de ½ parte aparţinând pârâtei ca bun dobândit în timpul căsătoriei; 

- cota de ½ parte din bunurile mobile, respectiv autoturismele marca Opel Zafira, 
Golf II, remorcă (toate neînmatriculate), aparat de sudură, maşina de tencuit, flex, cazan 
pentru fiert ţuică, o betonieră; valoarea bunurilor mobile a fost în general acceptată de către 
pârâtă şi nu s-au propus dovezi din care să rezulte o eventuală altă valoare. Astfel 
autoturismul Opel Zafira a fost estimat la 10.000 lei, autoturismul VW Golf II la 2800 lei, 
remorca la 2000 lei, aparatul de sudură la 300 lei, pikamerul la 500 lei, maşina de tencuit la 
8000 lei, flex-ul la 500 lei, cazanul pentru fiert ţuică la 2000 lei, betoniera la 500 lei, 
valoarea totală a bunurilor mobile fiind de 26.600 lei. 

Aşa cum s-a reţinut şi în încheierea de admitere în principiu, restul bunurilor 
enumerate în acţiune şi în cererea reconvenţională nu au fost dovedite că ar fi aparţinut 
defunctului. 

Moştenitorii cu vocaţie succesorală asupra masei de împărţit reţinută mai sus sunt 
pârâta-reclamantă H.C. în calitate de soţie supravieţuitoare, care va culege un sfert de 
moştenire în baza art. 972 alin. (1) lit. „a” C. civ., întrucât vine în comun cu descendenţii 
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defunctului. Cealaltă cotă de ¾ din bunurile ce compun masa succesorală revine în 
indiviziune reclamanţilor H.A. şi H.V.B.. 

Cu privire la modul de partajare, s-a ţinut seama de cotele de care beneficiază părţile, 
precum şi de principiul partajării în natură a bunurilor, atunci când acest lucru este posibil. 
Astfel, pârâta-reclamantă H.C. are cota de jumătate parte din fiecare bun, deoarece acestea 
sunt achiziţionate în comun cu defunctul H.V., în timp ce acesta era în viaţă, iar pe lângă 
aceasta, pârâta-reclamantă a mai beneficiat de cota sa de ¼ parte ca soţie supravieţuitoare. 

În considerarea acestui fapt, toate bunurile rămase după defunct i-au fost atribuite în 
natură pârâtei, urmând ca reclamanţii să fie escontentaţi prin sultă în limita cotei lor de ¾ 
părţi împreună din masa succesorală. În urma calculelor făcute de experţi cu privire la 
valoarea bunurilor, a rezultat că defunctul a construit în exclusivitate fundaţia casei în 
valoare de 57.560 lei, iar în comun cu pârâta a dobândit bunuri în valoare de 200.891,08 
(1/2 parte din valoarea casei de locuit şi ½ parte din valoarea terenului). 

Asupra acestor bunuri s-a dispus sistarea stării de coproprietate, bunurile urmând a fi 
acordate pârâtei-reclamante care va fi obligată la 138.680 lei cu titlu de sultă, cheltuielile de 
judecată compensându-se, hotărârea profitând tuturor în măsură egală. 

 Prin decizia civilă nr. 164/A din 16 aprilie 2014 a Tribunalului Maramureş, s-a 
admis apelul declarat de apelanţii-reclamanţi H.A. şi H.V.B., prin mandatar H.V. împotriva 
sentinţei civile nr. 3092/15.12.2011 şi a încheierii din 20.06.2011, pronunţate de către 
Judecătoria Vişeu de Sus în dosarul nr. .../2010, pe care a schimbat-o în parte în sensul că în 
componenţa masei succesorale rămase de pe urma defunctului H.V., decedat la data de 
16.12.2009, casa de locuit situată în Borşa, str. V. nr. 25, în valoare de 274.800 lei intră în 
cotă de 1/1, bazinul vidanjabil în cotă de ½, valoarea acestei cote de ½ fiind de 5.137,5 lei, 
împrejmuirile intră în cotă de ½, valoarea cotei de ½ fiind de 18.354 lei, cealaltă cotă de ½ 
din împrejmuiri şi bazin aparţinând intimatei. 

Următoarele bunuri mobile au mai intrat în masa succesorală în cotă de 1/1: 
autoturismul Opel Zafira în valoare de 10.000 lei, autoturismul Volkswagen Golf II, în 
valoare de 2800 lei, aparatul de sudură în valoare de 300 lei, maşina de tencuit în valoare de 
8000 lei, flexul, în valoare de 500 lei şi betoniera, în valoare de 500 lei. 

Bunurile mobile: cazan de fiert ţuică şi remorcă au intrat în masa succesorală în cotă 
de ½ fiecare, valoarea cotei de ½ din cazanul de fiert ţuică fiind de 1000 lei şi valoarea cotei 
de ½ din remorcă fiind de 1000 lei, restul cotelor de câte ½ din aceste bunuri mobile 
aparţinând intimatei. 

S-a reţinut că valoarea masei succesorale este de 362.391,5 lei. 
Echivalentul valoric al cotei de ¾ ce le revenea apelanţilor-reclamanţi din masa 

succesorală, s-a stabilit la 271.793,63 lei. 
Echivalentul valoric corespunde cotei de ¼ din masa succesorală ce îi revenea 

intimatei-pârâte H.C. a fost în cuantum de 90.597,87 lei. 
S-a dispus obligarea intimatei-pârâte H.C., la plata către apelanţii-reclamanţi, a 

sumei de 271.793,63 lei cu titlu de sultă, menţinându-se restul dispoziţiilor încheierii şi 
sentinţei, care nu contraveneau prezentei decizii. 

Intimata H.C. a fost obligată la plata către apelanţi, a sumei de 3.890 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată parţiale în apel, compensându-se restul cheltuielilor de judecată în 
apel. 

Pentru a decide astfel, instanţa de apel a reţinut următoarele: analizând sentinţa civilă 
nr. 3092/15.12.2011 a Judecătoriei Vişeu de Sus şi încheierea din 20.06.2011, pe baza 
motivelor de apel formulate şi în considerarea dispoziţiilor art. 295 alin. 1 Cod procedură 
civilă 1865, a constatat că apelul este fondat pentru considerentele ce succed. 

Apelanţii-reclamanţi au criticat încheierea din 20.06.2011, pronunţată  
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în baza art. 6736 Cod procedură civilă 1865 şi sentinţa civilă nr. 3092/15.12.2011 
pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus, în ceea ce priveşte stabilirea corectă a cotelor de 
contribuţie ale defunctului H.V. şi ale soţiei supravieţuitoare, cu privire la imobilul situat în 
Borşa, str. V. nr. 25, împreună cu bazinul vidanjabil şi împrejmuirile şi cu privire la bunurile 
mobile: autoturism Opel Zafira, autoturism Volkswagen Golf II, remorcă, aparat de sudură, 
maşină de tencuit, flex, cazan de fiert ţuică şi o betonieră, solicitând a se constata că întră în 
masa succesorală aceste bunuri în cotă de 1/1 parte, cotele de succesiune fiind de ¾ în 
indiviziune pentru apelanţii-reclamanţi şi ¼ pentru soţia supravieţuitoare – intimata-pârâtă 
H.C.. Apelanţii au criticat de asemenea modalitatea de atribuire a bunurilor, solicitând 
atribuirea în natură către apelanţi a imobilului situat în Borşa str. V. nr. 25, împreună cu 
bazinul vidanjabil şi împrejmuirile. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 295 alin. (1) Cod procedură civilă 1865, instanţa 
de apel a verificat, în limitele cererii de apel, stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea legii de 
către prima instanţă. 

În aplicarea principiului „Non reformatio in pejus”, apelanţilor nu li se poate crea în 
propria cale de atac o situaţie mai grea decât aceea din hotărârea atacată (art. 296 Cod 
procedură civilă 1865, teza finală). 

Efectul devolutiv al apelului este limitat de regula: „tantum devolutum quantun 
apellatum”, ce semnifică faptul că, expresie a principiului disponibilităţii, instanţa de apel a 
procedat la o nouă judecată asupra fondului numai în limitele criticiilor formulate de 
apelanţi, adică dacă hotărârea primei instanţe este atacată numai parţial, referitor doar la 
soluţia dată unor capete de cerere, ceea ce nu s-a atacat trecând în puterea lucrului judecat şi 
de asemenea, efectul devolutiv al apelului mai este limitat de regula: „tantum devolutum 
quantum judicatum”, această regulă semnificând faptul că instanţa de apel este chemată să 
verifice numai ceea ce s-a judecat în primă instanţă, neputând fi făcute cereri noi ori 
modificate elementele pe care aceasta le-a avut în vedere la darea soluţiei. 

Prin urmare, analiza sentinţei în apel a avut loc în limitele criticilor formulate prin 
motivele de apel formulate în termenul prevăzut de lege şi cu aplicarea principiului „non 
reformatio in pejus”, apelanţilor neputându-li-se crea în propria cale de atac o situaţie mai 
grea decât aceea din hotărârea atacată, intimata neformând cerere de apel sau cerere de 
aderare la apel. 

În ceea ce priveşte cererile în probaţiune formulate în apel, s-a  reţinut că apelanţii au 
renunţat la a solicita administrarea probei cu expertiza merceologică în apel, renunţând la a 
solicita audierea în apel a expertului P.F.. 

În ceea ce priveşte proba cu expertiza în specialitatea evaluare imobile, instanţa de 
apel a reţinut că nu sunt îndeplinite cerinţele Codului de procedură civilă 1865, pentru a 
încuviinţa administrarea acestei probe în apel, având în vedere împrejurarea că în faţa 
instanţei de fond, apelanţii, asistaţi, respectiv reprezentaţi de avocat, au arătat că lucrarea de 
expertiză fiind finalizată, nu au avut de formulat obiecţiuni cu privire la aceasta, aspect 
consemnat în încheierile de şedinţă din 4.04.2011 şi 14.06.2011, precum şi având în vedere 
motivele de apel formulate în termen legal. 

În ceea ce priveşte criticile din motivele de apel vizând componenţa masei 
succesorale, respectiv cota în care bunurile ce compun masa intră la partaj, au fost reţinute 
următoarele aspecte: 

Din probele administrate, a rezultat că defunctul H.V. a decedat la data de 16 
decembrie 2009 (certificat de deces după actul de deces nr. 1840/16.12.2009 fiind depus la 
fila 3 în dosarul de fond). Apelanţii H.V.B. şi H.A. sunt copiii defunctului din prima 
căsătorie. Prin sentinţa civilă nr. 2648/21.11.2001, pronunţată în dosarul Judecătoriei Vişeu 
de Sus nr. 2804/2001, a fost desfăcută căsătoria dintre H.V. şi H.C.M., mama apelanţilor şi 
prima soţie a defunctului H.V.. În considerentele acestei sentinţe de divorţ s-a reţinut că cei 
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doi soţi nu mai locuiau împreună în ultimii trei ani anteriori pronunţării divorţului. Intimata 
H.C., potrivit susţinerilor acesteia, l-a cunoscut de defunctul H.V. în anul 2003, an din care 
au convieţuit împreună. Intimata H.C. s-a căsătorit cu defunctul H.V. în anul 2005, în data 
de 10 decembrie Din probele administrate a rezultat că imobilul casă de locuit situat în 
Borşa, str. V. nr. 25, era deja edificat şi acoperit la data de 10 decembrie 2005, data 
căsătoriei intimatei cu defunctul H.V.. 

Certificatul de urbanism nr. 42/2.02.2004 a fost emis pe numele lui H.V. pentru 
construirea casei de locuit din V., Borşa, iar autorizaţia de construire nr. 17/3.02.2004 a fost 
de asemenea emisă tot pe numele lui H.V. pentru casa de locuit din V., Borşa. La dosarul de 
fond s-au depus fotocopii datate 5.01.2005, în care este fotografiată casa în litigiu, ridicată şi 
acoperită la acea dată. Proba nu a fost contestată de către intimată. 

Pentru perioada convieţuirii defunctului H.V. cu intimata H.C., anterioară căsătoriei 
ce a avut loc în 10 decembrie 2005, sunt de reţinut următoarele: 

În raporturile dintre concubini, izvorul coproprietăţii nu poate fi decât convenţia 
părţilor, fie ea expresă sau tacită, însă doar cu condiţia că aceasta să fie neechivocă. 
Inexistenţa unei convenţii de dobândire în comun a bunurilor concubinilor nu este 
demonstrată în principal de absenţa instrumentului probator în acest sens, respectiv a unui 
înscris, presupunându-se în mod justificat, că relaţia apropiată dintre concubini a împiedicat, 
din punct de vedere moral, preconstituirea unor acte, ci de faptul că nu s-a făcut acea dovadă 
certă şi de netăgăduit că cei doi concubini au intenţionat să achiziţioneze în proprietate 
comună acele bunuri. Regimul juridic al bunurilor dobândite de către soţi nu este aplicabil şi 
concubinilor. 

Prezumţia comunităţii de bunuri prevăzută de art. 30 din Codul familiei, nu li se 
aplică decât soţilor, nefiind posibil a se extinde sfera acesteia. În cazul bunurilor dobândite 
în timpul concubinajului de către unul dintre concubini, acest fapt are natura juridică a 
proprietăţii exclusive sau a proprietăţii comune pe cote-părţi, în măsura în care este dovedită 
existenţa acesteia, şi nicidecum a coproprietăţii devălmaşe, specifică raporturilor de 
căsătorie. Potrivit dispoziţiilor de drept comun ce reglementează proprietatea comună pe 
cote-părţi, partea care se pretinde proprietar trebuie să facă dovada proprietăţii indivize în 
mod distinct, în raport de fiecare dintre bunurile pretinse. 

Simpla împrejurare că o persoană a contribuit cu o sumă de bani la dobândirea unui 
bun, nu duce la recunoaşterea, în favoarea acesteia, decât a unui drept de creanţă împotriva 
concubinului pe numele căruia s-a dobândit imobilul, şi nu a unui drept de coproprietate. 

În speţă, din ansamblul materialului probator administrat în cauză, coroborat cu 
susţinerile părţilor, a rezultat că imobilul casă de locuit situat în V., Borşa, era terminat şi 
acoperit la data de 10.12.2005, data încheierii căsătoriei cu intimata H.C.. 

Defunctul H.V. era constructor de meserie, aşa cum rezultă din probele administrate. 
Astfel, martorul O.S. a declarat că l-a cunoscut pe defunct, acesta era constructor de case, el 
preluând şi executând împreună cu echipa lui casa de la fundaţie şi până la terminare. De 
asemenea, defunctul executa lucrări de finisare interioară şi exterioară. Martorul O.S. a 
arătat că a lucrat în aceeaşi echipă cu defunctul şi are cunoştinţă de faptul că acesta a prestat 
muncă până în anul în care a decedat. Martorul T.G. a arătat că a lucrat la casa de locuit 
rămasă de pe urma defunctului H.V., ridicându-i primul nivel, fiind plătit de către tatăl 
defunctului, H.V.. Martorul M.F. a arătat că a ridicat nivelul de sus al casei, la cererea 
defunctului H.V. şi tot de către el a fost plătit. Martorul P.G. a arătat că în anul 2004, a 
participat la ridicarea unui nivel al casei de locuit. Erau deja ridicaţi stâlpii, iar martorul a 
executat pereţii din bolţari albi. Pentru munca depusă, a fost plătit de defunctul H.V., care i-
a pus la dispoziţie şi materialul. 

Expertul P.F. a arătat că imobilul casă de locuit a fost început în 2003, partea de 
demisol existând deja înainte de începerea proiectului şi executarea locuinţei, înainte de anul 

 617 



2003. În februarie 2004 s-a obţinut autorizaţia de construire şi s-a continuat ridicarea 
construcţiei. Până în anul 2005, imobilul era ridicat complet, tencuit în interior şi exterior, 
parţial ridicată fiind şi şarpanta din lemn. 

De asemenea, existau montate reţelele de curent, apă, canal şi reţeaua de coloane de 
încălzire. Din anul 2005 s-au început lucrările de finisaj. În anul 2006 s-a executat bazinul 
vidanjabil pentru colectarea apelor menajere. 

În anii 2008 şi 2009 s-au executat împrejmuirile. Martorul T.S., audiat de instanţa de 
apel a arătat că defunctul H.V. a început construirea casei în perioada convieţuirii cu prima 
soţie, prin anul 1992, martorul T.S. fiind angajat de către defunct pentru a turna planşeul 
peste demisol. Martorul T.S. a declarat că în anul 2005 când defunctul şi H.C. au venit în 
ţară din Italia, casa era deja ridicată, acoperită şi tencuită, de asemenea erau puse uşile, 
geamurile, exteriorul casei arătând şi în prezent aşa cum arăta şi în 2005 când cei doi au 
venit din Italia. Martorul H.N. audiat în apel, a arătat că defunctul, de meserie a fost 
constructor. În vara anului în care a decedat, defunctul i-a spus acestui martor că 
intenţionează să lase casa fiului său şi să întocmească un înscris în acest sens. 

Defunctul H.V. figura din 1996 în registrul agricol al Oraşului Borşa cu casa de 
locuit din V. nr. 25, în construcţie. Intimata H.C. a recunoscut la interogatoriul administrat 
în apel că în momentul căsătoriei cu defunctul, casa de locuit era ridicată în roşu şi era 
acoperită. Din analiza ansamblului materialului probator administrat, coroborat cu 
susţinerile părţilor, a rezultat că imobilul casă de locuit situat în V. nr. 25, era finalizat la 
momentul încheierii celei de a doua căsătorii a defunctului H.V., cu intimata H.C., iar 
intimata nu a făcut dovada existenţei unei convenţii neechivoce de dobândire în comun a 
acestui imobil pentru perioada anterioară încheierii căsătoriei, în care părţile au trăit în 
concubinaj, perioadă în care nu se poate aplica prezumţia de comunitate. Aşa fiind, în masa 
succesorală rămasă de pe urma defunctului H.V., casa de locuit se impune a fi inclusă în 
cotă de 1/1. În ceea ce priveşte bazinul vidanjabil, edificat în 2006 şi împrejmuirile edificate 
în 2008-2009, acestea fiind construite sub durata căsătoriei cu intimata, au regimul juridic de 
bun comun, intrând în masa succesorală în cotă de ½, restul cotei de ½ aparţinând intimatei. 

În ceea ce priveşte situaţia autovehiculelor, din probele administrate a rezultat că 
autovehiculul Opel a fost achiziţionat de către defunct în 20.12.2004, conform certificatului 
de proprietate depus la dosar în apel. Martorul M.G. a declarat că defunctul H.V. a cumpărat 
un autoturism Opel Zafira, cu banii scoşi de acesta din bancă, în perioada în care acesta 
stătea cu H.C.. Intimata H.C. a declarat la interogatoriu că ambele maşini au fost cumpărate 
în perioada concubinajului: un Opel Zafira şi un Golf. Nici în privinţa autovehiculelor 
intimata nu a făcut dovada unei convenţii neechivoce de dobândire în comun în perioada 
concubinajului. Nu s-a făcut dovada certă şi de netăgăduit că cei doi concubini au 
intenţionat să achiziţioneze în proprietate comună aceste două autovehicule, împrejurare în 
care autovehiculele întră în masa succesorală în cotă de 1/1. În ceea ce priveşte bunurile 
mobile reprezentate de: aparat de sudură, maşină de tencuit, flex şi betonieră, aceste bunuri 
mobile fiind destinate desfăşurării meseriei de constructor practicate de către defunct până la 
deces, având în vedere dispoziţiile art. 31 lit. c) din Codul familiei, care arată că nu sunt 
bunuri comune, ci bunuri proprii ale fiecărui soţ, bunurile destinate exercitării profesiunii 
unuia dintre soţi, vor intra în masa succesorală în cotă de 1/1. Bunurile mobile: cazan de 
ţuică şi remorcă întră în masa succesorală în cotă de ½, cealaltă cotă de ½ aparţinând 
intimatei, cu privire la aceste bunuri nefiind aplicabile dispoziţiile art. 31 lit. c) din Codul 
familiei. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta H.C., solicitând în principal 
modificarea ei şi rejudecând cauza, respingerea apelului şi menţinerea sentinţei primei 
instanţe ca legală şi temeinică, iar în subsidiar schimbarea modalităţii de partajare, în sensul 
ca toate bunurile să le fie atribuite reclamanţilor-intimaţi, urând a fi obligaţi la plata întregii 
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sulte către recurentă, respectiv cota de ¼ parte din masa succesorală în sumă de 90.597,87 
lei plus cota ei de ½ din bunurile achiziţionate în timpul căsătoriei în sumă de 65.491 lei, în 
total 156.088 lei. 

Cota de ½ parte din bunurile achiziţionate în timpul căsătoriei, se compune din suma 
de 5.137 lei bazin vidanjabil, 18.354 împrejmuiri, 1.000 remorca, 1.000 li cazan de ţuică şi 
40.000 lei teren (valoarea totală a terenului fiind de 80.000 lei). 

Recurenta a mai arătat că este de acord cu încheierea unei tranzacţii cu reclamanţii-
intimaţi, în sensul variantei de la pct. 2 din petitul recursului, sau o altă variantă convenabilă 
tuturor părţilor. 

Dacă s-ar aprecia că instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra cererii reconvenţionale, 
necercetând fondul cauzei, să se dispună rejudecarea cauzei de către instanţa de fond. 

În subsidiar, recurenta a arătat că întrucât locuieşte în Bucureşti, solicită ca întreaga 
masă succesorală, inclusiv cota ei în calitate de soţie supravieţuitoare, să le fie atribuită 
reclamanţilor în calitate de fii ai defunctului, recurentei plătindu-i-se sulta corespunzătoare. 

Întrucât prima instanţă nu s-a pronunţat asupra cererii reconvenţionale, ceea ce 
echivalează cu necercetarea cauzei, se impune rejudecarea procesului de către instanţa de 
fond. 

Intimaţii H.A. şi H.V.-Bogdan prin întâmpinare depusă la dosar filele 11-14, au 
solicitat în principal constatarea nulităţii recursului în temeiul art. 306 alin.(1) C.pr.civ., iar 
în subsidiar respingerea recursului ca nefondat, cu obligarea recurentei la plata cheltuielilor 
de judecată. 

La termenul din 24 septembrie 2014, părţile au depus la dosar, filele 23-26 o 
tranzacţie, şi au solicitat curţii să pronunţe o hotărâre prin care să se ia act de învoiala 
părţilor. 

Examinând recursul, curtea reţine următoarele: 
Părţile au depus la termenul de judecată din data de 24 septembrie 2014 la dosar, 

filele 23-26, o tranzacţie având următorul conţinut: „TRANZACŢIE încheiată azi 20 
august 2014 la Cabinet avocat D.G. din Cluj-Napoca, str. .... 

Prezenta tranzacţie se încheie în scopul obţinerii unei hotărâri de expedient în 
dosar nr. .../2010 aflat pe rolul Curţii de Apel Cluj, în recurs. 

Prezenta tranzacţie se încheie între părţile aflate în proces, după cum urmează: 
1. H.V.B., având CNP …, în calitate de reclamant-intimat; 
2. H.A., având CNP …, în calitate de reclamantă - intimată, cu semnarea 

tranzacţiei fiind împuternicit H.V.B., …; 
3. H.C., având …, în calitate de pârâtă - recurentă. 
Părţile de comun acord, pe baza consimţământului liber exprimat şi neviciat, 

hotărăsc ca prin semnarea prezentei tranzacţii să partajeze masa succesorală rămasă 
după defunctul H.V., decedat la data de 16.12.2009, cu ultimul domiciliu în Borşa, str. 
V., nr. 25, jud. Maramureş, în sensul că întreaga masă succesorală să fie atribuită în 
indiviziune reclamanţilor - intimaţi H.V.B. şi H.A., în calitate de copii ai defunctului, 
aceştia obligându-se la o sultă în favoarea pârâtei - recurente H.C. în sumă de 15.000 
(cincisprezecemii) Euro. 

 Suma de 15.000 (cincisprezecemii)Euro reprezentând sulta se achită în modul 
următor: 

Suma de 600 (şasesute) Euro se achită azi 20.08.2014 cu ocazia semnării 
prezentei tranzacţii, de către H.V.B. la mâna lui H.C., 12 bancnote a câte 50 Euro, 
banii fiind primiţi de H.C. în prezenţa av. D.G., av. V.G. şi fiica lui H.C. – S.I. (CNP 
….); 
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Diferenţa de 14.400 (paisprezecemiipatrusute) Euro se va vira în contul curent 
de Euro deschis pe numele lui H.C. la C. SA, având cod IBAN …, în maxim 5 (cinci) 
zile libere de la semnarea prezentei tranzacţii, sub sancţiunea rezoluţiunii tranzacţiei. 

Având în vedere cele arătate mai sus, părţile convin următoarele: 
1. Admiterea în parte a recursului declarat de H.C. împotriva Deciziei 

civile nr. 164/A/16.04.2014 a Tribunalului Maramureş (dosar nr. .../2014). 
2. Pe cale de consecinţă, modificarea în parte a Deciziei civile nr. 

164/A/16.04.2014 a Tribunalului Maramureş în sensul schimbării modalităţii de 
partaj, prin atribuirea în indiviziune, în favoarea reclamanţilor - intimaţi H.V.B. şi 
H.A., A ÎNTREGII MASE SUCCESORALE rămasă după defunctul H.V., după cum 
urmează: 

a) casa de locuit situată în Borşa, str. V., nr. 25, jud. Maramureş împreună 
cu bazinul vidajabil şi împrejmuirile, toate în cotă de 1/1 parte; 

b) terenul în natură în suprafaţă de 5500 mp situat la locul numit Valea 
Secăturii din loc. Moisei, jud. Maramureş, în cotă de 1/1 parte; 

c) autoturismul marca Opel Zafira, neîmatriculat, în cotă de 1/1 parte; 
d) autoturismul marca Volkswagen Golf III, neînmatriculat, în cotă de 1/1 

parte; 
e) aparatul de sudură, în cotă de 1/1 parte; 
f) maşina de tencuit, în cotă de 1/1 parte; 
 g) două betoniere, în cotă de 1/1 parte; 
h) cazan de fiert ţuică, în cotă de 1/1 parte; 
i) remorcă, în cotă de 1/1 parte. 
 3. Pentru egalizarea loturilor, pârâta - recurentă pretinde şi reclamanţii - 

intimaţi sunt de acord să-i plătească o sultă în sumă de 15.000 (cincisprezecemii) Euro, 
din care s-a achitat azi 20.08.2014 suma de 600 Euro, urmând ca diferenţa de 14.400 
Euro să fie achitată în contul curent de Euro deschis pe numele lui H.C. la C. SA, 
având cod IBAN …., în maxim 5 (cinci) zile libere de la semnarea prezentei tranzacţii, 
sub sancţiunea rezoluţiunii tranzacţiei. 

În acest sens, reclamanţii - intimaţi vor face dovada în faţa instanţei de judecată 
cu privire la plata diferenţei de sultă de 14.400 Euro prin prezentarea dovezii de 
transfer bancar. 

4. Cu ocazia semnării prezentei tranzacţii părţile semnatare declară că 
reclamantul – intimat H.V.B. a intrat în posesia bunurilor imobile ce intră în lot ca 
urmare a tranzacţiei: casa de locuit situată în Borşa, str. V., nr. 25, jud. Maramureş 
împreună cu bazinul vidajabil şi împrejmuirile, toate în cotă de 1/1 parte; terenul în 
natură în suprafaţă de 5500 mp situat la locul numit Valea Secăturii din loc. Moisei, 
jud. Maramureş, în cotă de 1/1 parte. 

De asemenea, H.V.B. a intrat în posesia celor două autoturisme, respectiv a 
Certificatelor de înmatriculare în Italia - anulate. 

Celelalte bunuri mobile, constând în aparat de sudură, maşină de tencuit, două 
betoniere, cazan de fiert ţuică şi remorcă, au fost predate de asemenea lui H.V.B., 
respectiv i s-a indicat locul de unde să le ridice. 

5. Prezenta tranzacţie reprezintă voinţa părţilor liber exprimată şi 
neviciată. 

6. Prezenta tranzacţie a fost semnată de părţi după ce au citit conţinutul 
documentului şi după ce li s-a explicat de către av. D.G.. 

7. Prezenta tranzacţie se semnează în 5 exemplare originale, fiecare din 
părţi având câte un exemplar, un exemplar pentru av. D.G. şi un exemplar pentru 
instanţa de recurs. 
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Din prezenta tranzacţie face parte integrantă Procura Specială nr. 
206.623/23.07.2014 dată de H.A. în faţa Notarului Antonio Gagliardi, procură prin 
care îl împuterniceşte pe H.V.B. să semneze în numele şi pe seama ei prezenta 
tranzacţie (procura este în limba italiană şi se va traduce şi în limba română, 
traducerea legalizată urmând a fi depusă la instanţă). 

Anexe la tranzacţie sunt: 
Cartea de identitate a lui H.V.B. în copie certificată (originalul fiind prezentat 

spre vedere); 
Cartea de identitate a lui H.C. în copie certificată (originalul fiind prezentat 

spre vedere). 
Drept pentru care s-a semnat prezenta tranzacţie, în baza căreia urmează să se 

pronunţe o hotărâre de expedient, care consfinţeşte învoiala părţilor” şi au solicitat 
curţii să ia act de învoiala lor. 

Prin procesul-verbal nr. 4 din 20.08.2014, încheiat de avocat D.G. filele 23-26, s-a 
atestat identitatea părţilor, conţinutul şi data actului. 

La dosar fila 34, reprezentantul intimaţilor a depus copia xerox a unui extras de cont, 
susţinând că i-au virat în contul recurentei suma de 14.400 euro, la care se adaugă suma de 
600 euro achitată la încheierea tranzacţiei. 

Potrivit art. 271 alin.(1) C.pr.civ., părţile se pot înfăţişa oricând în cursul judecăţii, 
chiar fără să fi fost citate, pentru a cere să dea o hotărâre care să consfinţească învoiala lor. 

La rândul său, art. 272 alin.(1) C.pr.civ. prevede că învoiala va fi înfăţişată în scris şi 
va alcătui dispozitivul hotărârii. 

Având în vedere că părţile au capacitate deplină de exerciţiu şi că prin încheierea ei 
nu se încalcă normele de ordine publică, în baza art. 304 pct. 9 coroborat cu art. 312 alin.(1) 
şi (3) C.pr.civ., se va admite recursul declarat de pârâtă împotriva deciziei tribunalului, care 
va fi modificată şi rejudecând, se va admite apelul declarat de reclamanţi în contra sentinţei 
judecătoriei, care va fi schimbată, în sensul că se va lua act de tranzacţia încheiată între 
părţi. 

Cheltuieli de judecată nu s-au solicitat. 
 

Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 5 C.proc.civ. Neîndeplinirea 
condiţiei de „înscris nou” 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1328 din 19 noiembrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr.150 din 29 ianuarie 2014 a Judecătoriei Vişeu de Sus, s-a 

respins ca nefondată cererea de revizuire a sentinţei civile nr. 1110 din 8 mai 2012 a 
Judecătoriei Vişeu de Sus, formulată de revizuienţii S.S., S.M., T.I., C.S., R.I., I.M. fostă O., 
B.V., S.V., S.S., C.P., S.A., S.N. prin curator M.I.. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin sentinţa civilă nr. 1110 din 
8.05.2012  a Judecătoriei Vişeu de Sus, s-a admis în parte, în principiu şi în fond acţiunea 
civilă formulată de Ţuţa M. în contradictoriu cu C.S., R.I., I.M. fostă O., B.V.,  S.S., C.P., 
S.A., S.N. prin curator M.I. şi în consecinţă, s-a stabilit masa succesorală după defunctul 
S.M. decedat la data de 14.03.1954 şi defuncta S.M. născută B., calităţile de moştenitori a 
succesibililor şi ieşirea din indiviziune a părţilor; s-a respins capătul de cerere privind 
intabularea pe numele intimatei T.I. a bunurilor revenite în lot; s-a respins cererea 
reconvenţională formulată de revizuienţii S.S. şi S.M. privind calitatea de moştenitori 
testamentari universali ai defunctei B. M., în baza testamentului autentic din data de 
24.07.1950, a antecesorilor S.S. şi S.N., cu cheltuieli de judecată după compensarea lor 
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parţială. Ulterior, prin decizia civilă nr. 21/A din 30.01.2013 a Tribunalului Maramureş, s-a 
respins apelul declarat de S.V., S.M. şi T.I., decizia devenind irevocabilă prin nerecurare. 

 Revizuienţii şi-au întemeiat cererea de revizuire pe dispoziţiile art. 522 pct. 5, teza I-
a C.pr.civ., respectiv descoperirea originalului testamentului datat 24.07.1950. 

 Dar pentru a se putea invoca acest motiv şi a se admite revizuirea, trebuie îndeplinite 
cumulativ următoarele condiţii: revizuienţii să se bazeze pe un înscris nou care să nu fi fost 
folosit în procesul în care s-a pronunţat hotărârea atacată; înscrisul să fi existat la data când a 
fost pronunţată hotărârea atacată; înscrisul să fi existat la data când a fost pronunţată 
hotărârea ce se cere a fi revizuită; înscrisul să fi putut fi produs în procesul în care s-a 
pronunţat hotărârea atacată, fie că a fost deţinut de partea potrivnică, fie dintr-o împrejurarea 
mai presus de voinţa părţii; înscrisul nou trebuie prezentat de către revizuient şi să fie 
determinant; respectiv, dacă ar fi fost cunoscut de către instanţă, soluţia pronunţată ar fi 
putut fi alta. 

 Afirmaţiile revizuienţilor privitoare la existenţa acestui motiv de revizuire nu pot fi 
primite, deoarece revizuienţii nu au făcut dovada că nu au putut prezenta în instanţă 
originalul testamentului defunctei B. M. din data de 24 iulie 1954, dintr-o împrejurare mai 
presus de voinţa lor, un înscris autentic putând fi procurat de la Arhivele Statului sau cele 
notariale, iar pe de altă parte, se bazează pe acel testament depus deja în copie necertificată 
pentru conformitate în dosarul nr. .../336/2007*. 

 În prezenta cauză, s-a depus o copie xerox, necertificată pentru conformitate cu 
originalul, după o copie dintr-un dosar efectuată după o copie legalizată pe verso, ceea ce nu 
atestă conformitatea copiei cu originalul înscrisului, astfel că înscrisul prezentat fără 
semnătura testatoarei şi fără autentificare, nu denotă fără nici un dubiu că reprezintă ultima 
voinţă a defunctei B. M., neputând fi considerat un testament autentic sau cel puţin unul 
olograf sau mistic, deoarece nu este scris de mâna testatoarei. 

 Prin decizia civilă nr. 235/A din 5.06.2014 a Tribunalului Maramureş, s-a respins 
apelul declarat de revizuienţii S.S. şi S.M. împotriva sentinţei civile nr. 150 din 29.01.2014 a 
Judecătoriei Vişeu de Sus, ca neîntemeiat. 

 Pentru a decide astfel, instanţa de apel a reţinut că în mod corect prima instanţă a 
reţinut că nu sunt îndeplinite în speţă condiţiile pentru admiterea revizuirii unei hotărâri 
judecătoreşti pentru motivul prevăzut de pct. 5 al art. 522 C.pr.civ., întrucât revizuienţii nu 
se bazează pe un înscris doveditor, care să nu fi putut fi produs dintr-o împrejurare mai 
presus de voinţa părţii.  

 În nota depusă la data de 27.05.2014, înşişi revizuienţii-apelanţi au arătat că au 
obţinut copia copiei legalizate în extras a testamentului autentic al defunctei B. M., din 
dosarul de carte funciară privind imobilul din CF nr. 2886, 1255 top 678, 679,680 Poienile 
de sub Munte, titularul dreptului înscris fiind S.S. de la număr administrativ 208. Or, cererea 
de revizuire nu poate fi admisă în cazul în care actul exista şi putea fi procurat, iar 
revizuienţii puteau să se adreseze oricând Biroului de Publicitate Imobiliară Vişeu de Sus, în 
timpul derulării procesului din dosarul nr. .../336/2007* pe durata a 5 ani de zile, pentru a 
obţine înscrisul pe care se bazează în prezenta revizuire, cu atât mai mult cu cât extrase ale 
cărţilor funciare nr. 2886 şi 1255 Poienile de sub Munte au fost administrate ca probe, iar 
autorii apelanţilor S.S. şi S.N. figurează ca titulari de drepturi reale în acele coli. 

 Chiar dacă originalul pretinsului testament autentificat de Judecătoria Vişeu de Sus 
sub nr. 23/152/24.07.1950 s-a pierdut, a fost sustras sau distrus, revizuienţii puteau solicita 
reconstituirea acestuia, mai ales că la data de 31.10.2007 li s-a pus în vedere să prezinte 
înscrisul original al testamentului. 

 Susţinerea revizuienţilor că a expirat termenul de păstrare a dosarelor este 
neîntemeiată, întrucât termenul de păstrare al actelor autentice, este permanent.  
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 Răspunsul Judecătoriei Vişeu de Sus în privinţa existenţei sau inexistenţei 
procesului-verbal de autentificare a testamentului nr. 23/152/24.07.1950, nu este lămuritor, 
întrucât se referă la documentele preluate de judecătorie de la Notariatul de Stat, iar nu la 
fondul arhivistic propriu al judecătoriei, care includea şi arhiva de acte autentice create de 
judecătorie în perioada de aplicare a Decretului – lege nr. 358/1944,  când competenţa de 
autentificare a testamentelor revenea judecătoriilor de pace. 

 Prin urmare, revizuienţii-apelanţi nu au dovedit împrejurarea mai presus de voinţa 
lor, care i-a împiedicat să obţină „actul nou”, fiindcă nu constituie un caz de forţă majoră 
faptul că un act se află într-o arhivă publică la dispoziţia oricui, aşa cum este arhiva biroului 
de publicitate imobiliară. 

 Apoi, înscrisul constând în copia unei copii legalizate în extras a testamentului 
defunctei B. M., nu este doveditor, deoarece copia este un înscris care reproduce întocmai 
cuprinsul unui alt înscris constatator al unui act juridic sau al oricărui înscris, iar copia pe 
care un organ de stat competent o atestă ca fiind conformă cu originalul, se numeşte copie 
legalizată. 

 Art. 1188 alin.(2) pct.4 Cod civil, reglementează copiile titlurilor (înscrisurilor) 
autentice, deosebind în ceea ce priveşte puterea doveditoare a acestora, între situaţia în care 
originalul există şi situaţia în care originalul nu există, astfel: „copiile copiilor nu au nicio 
putere probatorie”. 

 În lipsa originalului testamentului, copia conformă a copiei sale chiar legalizată, nu 
are nicio putere probatorie şi nu este un înscris doveditor în sensul procedural al termenului, 
nefiind probant prin el însuşi. 

 Împotriva acestei decizii au declarat recurs revizuienţii S.M. şi S.S., solicitând 
modificarea ei şi pe cale de consecinţă, admiterea apelului, admiterea în principiu şi pe fond 
a cererii de revizuire, cu cheltuieli de judecată. 

 În motivarea recursului, revizuienţii au susţinut că pentru admiterea cererii de 
revizuire în baza art. 522 pct. 5 C.pr.civ., partea trebuie să facă dovada imposibilităţii 
prezentării actului, derivată dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa, instanţa de apel a 
opinat că această cerinţă legală nu a fost legal îndeplinită, întrucât părţile puteau să se 
adreseze oricând Biroului de Publicitate Imobiliară Vişeu de Sus în timpul procesului 
derulat în dosarul nr. .../336/2007* pe o durată de 5 ani pentru a obţine înscrisul pe care se 
bazează în prezenta revizuire. 

 Decizia tribunalului este nelegală sub acest aspect, întrucât se transferă revizuienţilor 
culpa care aparţine organelor statului chemate să arhiveze şi să păstreze acte de natura 
testamentului autentificat de Judecătoria Vişeu de Sus sub nr. 23/152/24.07.1950, care nu a 
fost în posesia revizuienţilor, fiind furat, pierdut sau distrus, trebuia să fie pus în discuţia 
acestora şi mai departe la dispoziţia instanţei de către organul abilitat să păstreze în arhivele 
sale un original al amintitului act. 

 Odată cu desfiinţarea notariatului de stat şi înfiinţarea corpului notarilor publici, 
arhivele fostelor notariate de stat au fost preluate provizoriu de judecătorii, iar ulterior au 
fost preluate de notarii publici sau după caz, de colegiul director al camerei notarilor publici. 
Fondul arhivistic al judecătoriei includea şi arhiva de acte autentice emise de judecătorie în 
perioada de aplicare a Decretului-lege nr. 358/1944, când competenţa de autentificare a 
testamentelor revenea judecătoriilor de pace, aspect reţinut de instanţa de apel. 

 Testamentul în discuţie a fost de negăsit, posibil datorită lipsei de rigoare la 
momentul preluării arhivelor, nu din culpa revizuienţilor, ci a organelor statului care aveau 
obligaţia să păstreze aceste acte, cu atât mai mult cu cât la actele autentice nu există termen 
de păstrare. Nici unul din factorii care aveau obligaţia să păstreze actul, nu a fost în măsură 
să îl pună la dispoziţia revizuienţilor, astfel culpa nu este a revizuienţilor şi imposibilitatea 
este absolută. 

 623 



 Revizuienţii au arătat că nu sunt de acord cu motivarea din hotărârea apelată în 
sensul că revizuientul putea să se adreseze oricând serviciului de carte funciară, întrucât 
arhivarea acestui document nu intră în atribuţiile BCPI; faptul că a fost găsită copia 
legalizată la BCPI, este o chestiune ce ţine de şansă sau de hazard. 

 Valoarea copiei legalizate a testamentului autentic nr. 23/162/24.07.1950 în raport cu 
actul existent la dosar, copie simplă, este aceea de act nou şi se subsumează dispoziţiilor art. 
322 pct.5 C.pr.civ. 

 Revizuienţii în calitate de succesori ai numiţilor S.S. şi a soţiei acestuia B. N., au 
solicitat prin cererea reconvenţională depusă la dosarul de fond să li se constate calitatea de 
beneficiari a unui testament universal, raportat la succesiunea defunctei B. M., astfel încât 
bunurile testatoarei revin succesorilor universali instituiţi prin testamentul autentificat la 
Judecătoria Vişeu de Sus sub nr.23/152/24.07.1950. 

 La fond s-a depus o copie a amintitului testament, dar instanţele nu au ţinut seama de 
copie în lipsa originalului, respectiv în lipsa unei copii legalizate. Revizuienţii au făcut 
demersuri atât în timpul procesului, adresându-se tuturor instituţiilor cu atribuţii de păstrare 
a arhivelor, dar peste tot răspunsul a fost negativ, afirmându-se că arhiva Judecătoriei Vişeu 
de Sus nu este accesibilă şi că de fapt nici nu ar mai exista dosarul în care a fost întocmit 
procesul-verbal de autentificare nr. 23/152/24.07.1950. 

 Faptul că în cele din urmă au găsit o copie legalizată a testamentului depusă la BCPI, 
nu echivalează cu aceea că ar fi putut să facă acest demers încă de la început, pentru că nu 
acela este locul unde se arhivează şi se păstrează astfel de documente oficiale cu valoare 
autentică. Revizuienţii sunt prejudiciaţi din culpa celor care aveau obligaţia să păstreze 
originalul actului, vătămare care le încalcă dreptul la proprietate potrivit art. 1 din Protocolul 
adiţional nr. 1 la Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului. 

 Copia legalizată a testamentului nr. 23/152/24.07.1950 emisă de BCPI Vişeu de Sus, 
este cea în virtutea căreia s-au făcut operaţiuni în cartea funciară sau cel puţin cineva s-a 
prevalat de această copie legalizată, de vreme ce se află la BCPI Vişeu de Sus, aşa fiind 
copia legalizată, este un act nou în raport cu copia simplă a testamentului, iar cele cuprinse 
în conţinutul actului nou depus fac dovada conţinutului actului nou depus, fac dovada 
conţinutului la  înscrierea în fals. 

 Din interpretarea per a contrario a dispoziţiilor art. 1188 alin.(2) pct. 3 Cod civil, 
rezultă că dacă copiile legalizate de un funcţionar public necompetent nu pot face decât un 
simplu început de dovadă, ei bine, atunci copiile legalizate de un funcţionar public 
competent fac dovada deplină a respectivului act. 

Revizuienţii au informat instanţa cu privire la faptul că BCPI Vişeu de Sus a refuzat 
să le detaşeze, de la dosarul unde s-au găsit documentele, copia legalizată pe care o aveau în 
păstrare. Acea legalizare s-a făcut de un funcţionar public competent şi s-a făcut pe baza 
originalului actului. În plus, este vorba de un testament din anul 1950, copia legalizată aflată 
în păstrarea BCPI Vişeu de Sus fiind şi ea foarte veche, astfel încât sunt incidente şi 
dispoziţiile art. 1188 alin.(2) Cod civil. 

 Întrucât a fost dovedită atât imposibilitatea absolută de procurare a actului, cât şi 
valoarea de act nou a înscrisului depus de revizuienţi, cererea de revizuire este admisibilă 
atât în principiu, cât şi pe fond. 

 Intimata T.I. prin întâmpinare depusă la dosar filele 27-28, a solicitat respingerea 
recursului ca nefondat, menţinerea în totalitate a dispoziţiilor instanţei prin sentinţa civilă nr. 
150/2014 şi obligarea recurenţilor-revizuienţi la plata cheltuielilor de judecată în toate 
ciclurile procesuale. 

 Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, Curtea reţine următoarele: 
 Prin cererea introductivă de instanţă, revizuienţii S.S. şi S.M. au solicitat revizuirea 

sentinţei civile nr. 1110 din 8 mai 2012 a Judecătoriei Vişeu de Sus, pronunţată în dosarul 
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nr. .../336/2007*, prin care s-a admis în parte, în principiu şi în fond acţiunea civilă intentată 
de reclamanta T.I. împotriva pârâţilor C.S., R.I., I. M., B.V., S.V., S.S., C.P., S.M., S.A., 
S.N. prin curator N.I. şi în consecinţă, s-a stabilit masa succesorală rămasă după defunctul 
S.M. decedat la data de 14.03.1954, s-a constatat cine sunt moştenitorii defunctului, s-a 
stabilit masa succesorală după defuncta S.M. decedată la data de 27.04.1957, s-a constatat 
cine sunt moştenitorii legali ai defunctei, s-a dispus ieşirea din indiviziune prin formare de 
loturi care au fost atribuite în natură şi plata de sulte în bani, s-a respins capătul de cerere 
având ca obiect intabularea pe numele reclamantei a bunurilor ce i-au revenit în lot; s-a 
respins cererea reconvenţională formulată de pârâţii S.S. şi S.M., având ca obiect stabilirea 
calităţii de moştenitori testamentari universali ai defunctei B. M., căsătorită S.M., în baza 
testamentului autentic din 24.07.1950, a antecesorilor acestora S.S. şi S.N.. 

 Respingerea cererii reconvenţionale s-a făcut cu motivarea că pârâţii S.S. şi S.M. au 
depus doar o transcriere intitulată copie legalizată, care în realitate nu era legalizată la 
notarul public, iar demersurile la Arhivele Statului şi la cele notariale nu au atestat existenţa 
lui, iar toate celelalte argumente şi prezumţii că ambii defuncţi au încheiat în aceeaşi zi 
testamente, nu au putut fi primite de instanţă. 

Acum, revizuienţii S.S. şi S.M. solicită revizuirea sentinţei civile nr. 1110 din 8 mai 
2012 a Judecătoriei Vişeu de Sus, în baza art. 322 lit. e) C.pr.civ., întrucât la data de 
31.10.2013 au primit în urma demersurilor întreprinse o copie după actul legalizat şi depus 
la BCPI Vişeu de Sus, act care ar confirma în opinia lor că autorii acestora au calitatea de 
succesori universali privitor la succesiunea defunctei B. M.. 

Prin urmare, revizuienţii au depus la dosarul primei instanţe fila 5, copia 
testamentului autentificat sub nr. 23/152 din 24.07.1950, prin care B. M., a lăsat întreaga ei 
avere mobilă şi imobilă ce se va afla la data încetării ei din viaţă, lui S.S. şi soţiei sale B. N..
  

Analizând actul prin prisma dispoziţiilor art. 322 pct. 5 teza I-a C.pr.civ., prima 
instanţă şi instanţa de apel au reţinut corect că această copie a copiei înscrisului din data de 
24.07.1950, nu îndeplineşte condiţiile textului legal: „dacă după darea hotărârii, s-au 
descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi 
înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor”, pentru a se putea admite cererea 
de revizuire, deoarece pe de o parte revizuienţii nu au făcut dovada că nu au putut prezenta 
în instanţă originalul testamentului din data de 24.07.1954, dintr-o împrejurare mai presus 
de voinţa lor, un înscris autentic putând fi procurat de la Arhivele Statului sau de la cele 
notariale, iar pe de altă parte, cererea de revizuire se bazează pe acel testament depus deja în 
copie necertificată pentru conformitate în dosarul nr. .../336/2007* şi pe care instanţa 
respectivă l-a analizat în consecinţă. 

Nici în prezent revizuienţii nu sunt în măsură să prezinte copia testamentului 
autentificat sub nr. 23/152/24.07.1950 de Judecătoria Vişeu de Sus. 

De existenţa testamentului, actualii revizuienţi au avut cunoştinţă şi atunci când s-a 
judecat procesul din dosarul nr. .../336/2007* în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 1110 
din 8 mai 2012 a Judecătoriei Vişeu de Sus, deoarece aşa-zisul testament din 24.07.1950 a 
stat la baza formulării cererii reconvenţionale de către pârâţii de atunci, actualii revizuienţi 
S.M. şi S.S.. 

Rezultă că ceea ce invocă revizuienţii ca „înscris nou”, nu este în realitate un înscris 
nou, iar revizuienţii nu au făcut dovada potrivit art. 1169 Cod civil, că ceea ce acum prezintă 
drept un „înscris nou”, adică o copie xerox după copia legalizată a testamentului autentificat 
sub nr. 23/152 din 24.07.1950, nu a putut fi obţinut şi prezentat la dosarul instanţei 
Judecătoria Vişeu de Sus, nr. .../336/2007* în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 1110 din 
8 mai 2012, a cărei revizuire se solicită. 
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Or, în baza art. 322 pct.5 teza I-a C.pr.civ., nu poate fi admisă cererea de revizuire în 
cazul în care actul exista şi putea fi procurat. 

Revizuienţii nu pot invoca disfuncţionalităţi ale entităţilor care pe parcursul timpului 
s-au succedat în administrarea cărţilor funciare şi păstrarea documentelor din mape, 
respectiv a celor arhivate, pentru că nu le-au păstrat şi prezentat originalul testamentului 
autentificat sub nr. 23/152 din 24.07.1950. 

Tot în mod corect şi legal, instanţa de apel a reţinut, raportat la dispoziţiile art. 1188 
alin.(2) pct. 4 Cod civil, că atunci „când originalul nu există, copiile copiilor nu au nicio 
putere probatorie”, că aşa-zisul „înscris nou” nu are nicio putere probatorie şi deci nu este 
un înscris doveditor în sensul procedural al termenului, nefiind probant prin el însuşi. 

Argumentul per a contrario invocat de recurenţii-revizuienţi în privinţa art. 1188 
alin.(2) pct.3 Cod civil, în sensul că deci copiile legalizate de un funcţionar public 
necompetent fac dovada deplină a conţinutului respectivului act, nu funcţionează în speţă şi 
nu sunt incidente nici prevederile aceluiaşi art. 1188 pct. 2 Cod civil. 

Având în vedere că nu este prezent motivul de recurs prevăzut de art. 3o4 pct. 9 
C.pr.civ., în baza art. 312 alin. (1) din acelaşi cod, se va respinge ca nefondat recursul 
revizuienţilor împotriva deciziei tribunalului, care va fi menţinută ca legală. 

 
 

Cheltuieli de judecată. Obligare la plată în lipsa culpei procesuale. Nelegalitate 

Decizia civilă nr. 1043 din 3 noiembrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 4340 din 13.06.2014 pronunţată de Tribunalul Cluj s-a 

respins acţiunea formulata de reclamantul S.F.L. împotriva pârâtelor CASA JUDETEANA 
DE PENSII CLUJ şi CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE, ca rămasa fără obiect, 
pârâta Casa Judeţeana de Pensii Cluj fiind obligată sa achite reclamantului suma de 500 lei 
cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut că decizia R 92603/17.07.2012 prin 
care a fost respinsă cererea de pensionare a reclamantului cu motivarea că, nu sunt 
îndeplinite prevederile art. 52 din Legea nr. 263/2010 în sensul că, vârsta la data înscrierii la 
pensie este mai mică decât vârsta standard de pensionare, a fost atacată de acesta cu 
contestaţie înregistrată la Casa Judeţeană de Pensii Cluj sub nr. 37286/22.08.2012, 
contestaţie care, nu a fost soluţionată în termen legal. 

S-a mai reţinut că data fiind că prin decizia nr. 281720/14.04.2014 emisă de Casa 
Teritorială de Pensii Cluj a fost soluţionată favorabil cererea reclamantului, fiind admisă 
cererea de pensionare a acestuia pentru limită de vârstă, stabilindu-se o pensie de asigurări 
sociale în cuantum de 1121 lei, începând cu data de 02.01.2014, acţiunea promovată de 
reclamant a rămas fără obiect, fiind respinsă ca atare. 

În baza art. 451 şi urm. C.pr.civ., instanţa a obligat pârâta Casa Judeţeană de Pensii 
Cluj să achite reclamantului suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, onorariu 
avocaţial, justificate prin chitanţa depusă la dosar. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII 
CLUJ solicitând admiterea apelului şi modificarea în parte a sentinţei atacate, în sensul 
neobligării CJP Cluj la plata cheltuielilor de judecata. 

În motivarea apelului, pârâta a considerat nelegala obligarea CJP Cluj la plata 
cheltuielilor de judecata, având în vedere că s-a respins cererea reclamantului, nefiind astfel 
îndeplinite cerinţele art. 453 alin 1 din NCPC. 

În susţinerea apelului s-a mai arătat de pârâtă că în mod eronat reclamantul a invocat 
tabelul; nr. 11 de la art.55 alin.1 Legea nr.263/2010, considerând ca avea dreptul la pensie 
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începând cu data de 21.05.2012, deoarece acest tabel apare ca urmare a modificării Legii 
nr.263/2010 prin Legea nr.380 din 24.12.2013, aplicabila din 02.01.2014. 

S-a mai invocat că prin Decizia nr. R92603/17.07.2012 CJP Cluj a respins cererea 
reclamantului pentru înscriere la pensie pentru limita de vârsta cu reducerea vârstei standard 
de pensionare pentru grupa I de munca, deoarece la data depunerii cererii (21.05.2012) 
acesta nu îndeplinea condiţiile de vârsta pentru a beneficia de pensie de limita de vârsta, ca 
urmare a reducerii pentru grupa I de munca. 

În dezvoltarea susţinerii s-a arătat că înainte de a intra în vigoare Legea nr. 380/2013 
prin care s-a modificat şi completat Legea nr.263/2010, vechimea în muncă realizată în 
grupa I s-a asimilat stagiilor de cotizare realizate în condiţii deosebite de muncă. (art.158 
alin.1 Legea nr. 263/2010). 

În legătură cu acest aspect a subliniat că potrivit art.39 alin.1 din HG nr. 257/2011 
reducerea vârstelor standard de pensionare pentru persoanele care au desfăşurat activităţi 
încadrate prin lege în condiţii deosebite de muncă se face corespunzător timpului efectiv 
lucrat în aceste condiţii, din vârstele standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5 sau, 
după caz, anexa nr. 6 la lege, cu respectarea condiţiilor prevăzute1 la art. 55 alin. (1) lit. a) 
din lege. 

A mai arătat pârâta că reclamantul a lucrat în grupa I de munca 15 ani, 4 luni şi 1 zi, 
astfel că, conform art. 55 alin.1 lit. a din Legea nr.263/2010 pentru 15 ani lucraţi în condiţii 
deosebite reducerea este de 3 ani din vârsta standard de pensionare de 65 de ani reclamantul 
ar fi avut dreptul la pensie de limita de vârsta cu reducerea vârstei standard de pensionare 
pentru condiţii deosebite de munca la vârsta de 62 de ani. Prin Decizia nr. 
281720/17.10.2012 reclamantul a fost înscris la pensie de invaliditate ca urmare a Deciziei 
medicale nr.1956/26.07.2012.  

Raportându-se la dispoziţiile art. 55 din Legea nr.263/2010 modificata prin Legea nr. 
380/2013, pârâta a arătat că, potrivit tabelului 11 din lege, pentru 15 ani lucraţi în gupa I de 
munca, reducerea este de 7 ani 6 luni din vârsta standard de pensionare, astfel că 
reclamantul a îndeplinit condiţiile de trecere la pensie pentru limita de vârsta începând cu 
data de 02.01.2014 data intrării în vigoare a Legii nr.380/2013., motiv pentru care s-a emis 
Decizia nr.281720/10.04.2014 privind pensia pentru limita de vârsta. 

Reclamantul S.F.L. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului 
ca fiind netemeinic şi nelegal şi păstrarea sentinţei atacate ca fiind temeinică, legală şi 
imparţială şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, pe care le va preciza. 

Examinând hotărârea atacată cu luarea în considerare a criticilor din motivele 
de apel, a apărărilor din întâmpinare precum şi a dispoziţiilor art. 476-478 din 
N.C.P.C., Curtea apreciază că apelul este fondat, pentru motivele ce se vor prezenta în 
continuare. 

Critica adusă hotărârii vizează aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 453 al.1 din Noul 
cod de procedură civilă. 

În aprecierea pârâtei, în mod greşit prima instanţă a reţinut îndeplinirea în cauză a 
cerinţei ce o implică textul legal arătat, respectiv culpa procesuală. 

Critica este întemeiată. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 453 alin.1 din N.C.P.C.” partea care pierde 

procesul  va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de 
judecată.” 

În cauză, acţiunea a fost respinsă ca fiind rămasă fără obiect, astfel că nu se poate 
vorbi de o pierdere a procesului, de către pârâtă, în sensul textului legal arătat. 

Cu toate acestea, în situaţiile ca cea din speţă,  când acţiunea este respinsă ca fiind 
rămasă fără obiect, cererea de cheltuieli de judecată a reclamantului nu poate fi, de plano, 
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nici admisă, nici respinsă, ci se impune verificarea culpei procesuală, care reprezintă în cele 
din urmă, temeiul acordării cheltuielilor de judecată. 

Din această perspectivă se impune şi în cauză o analiză a cauzei care a determinat 
soluţia pronunţată acţiunii de prima instanţă şi a momentului în care aceasta a intervenit. 

În acest demers se impune a se avea în vedere atât dispoziţiile legale aplicabile la 
momentul emiterii deciziei de pensionare atacată, cât şi modificările legislative intervenite 
ulterior acestui moment, precum şi conduita părţilor raportat la aceste momente. 

Este important de subliniat că decizia de pensionare a fost emisă la 17.07.2012, 
acţiunea a fost introdusă la 21 ianuarie 2014, iar cererea de pensionare a fost formulată la 
21. 02. 2012. 

De asemenea este relevant că deşi pârâtul a formulat la data de 22.08.2012 
contestaţie acesta nu a fost soluţionată până la data introducerii acţiunii la instanţă. 

Din analiza dispoziţiilor aplicabile la data emiterii deciziei de pensie atacată, 
respectiv art. 55 alin.1 din Legea nr. 263/2010, pentru situaţia reclamantului care a avut 
stadiu de cotizare în gr. I a de muncă de 15 ani, 4 luni şi 1 zi, reducerea vârstei standard de 
pensionare pentru beneficiul pensiei pentru limită de vârstă era de 3 ani. La data cererii de 
pensionare reclamantul avea vârsta de 56 ani, 1 lună şi 28 de zile, adică sub vârsta de 62 de 
ani cât era necesar pentru admiterea cererii de pensionare. 

Doar prin Legea nr. 380/2013 cu intrare în vigoare la 2 ianuarie 2014, s-au adus 
completări art. 55 alin.1 lit. a din Legea nr. 263/2010, care în situaţia reclamantului, 
permitea reducerea vârstei de pensionare cu 7 ani şi 6 luni. 

Raportat la această reducere, reclamantul putea solicita ieşirea la pensie la vârsta de 
57 ani şi 6 luni pe care ar fi împlinit-o doar la 19 noiembrie 2013. 

Se constată, că reclamantul a atacat decizia de pensionare invocând nu dispoziţiile 
legale aplicabile la momentul emiterii acesteia, ci dispoziţii legale mult ulterioare acelui 
moment. 

Într-o atare situaţie, nu poate fi reţinută încălcarea dispoziţiilor legale de către pârâtă 
la emiterea deciziei de pensionare atacate, consecutiv cu culpa procesuală în prezentul 
litigiu. 

S-ar fi putut reţine culpa procesuală a pârâtei doar în situaţia în care aceasta nu ar fi 
emis o nouă decizie de pensie urmare a modificărilor legislative la care s-a făcut referire, ca 
urmare a unei noi cereri a reclamantului. 

Or, în cauză, se constată că pârâta a emis decizia de pensionare potrivit noilor 
reglementări, chiar în lipsa unei noi cererii a reclamantului. 

Faptul că contestaţia împotriva deciziei de pensionare atacată nu a fost soluţionată în 
termen nu este culpa pârâtei şi oricum acest lucru nu influenţează culpa pârâtei în 
introducerea acţiunii de către reclamant, faţă de cele deja arătate. 

Se constată aşadar, că respingerea acţiunii ca rămasă fără obiect nu are drept cauză 
culpa pârâtei, ci modificările legislative. 

Pentru cele arătate se constată că prima instanţă a făcut o greşită aplicare a 
prevederilor art. 493 alin.1 din N.C.P.C., astfel că apelul urmează a fi admis şi în baza art. 
480 din N.C.P.C să schimbe în parte hotărârea atacată în sensul că respinge cererea de 
cheltuieli de judecată a reclamantului. 
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Îndreptare eroare materială. Judecare greşită ca şi completare a hotărârii. 
Casare cu trimitere  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1325 din 19 noiembrie 2014  
Prin cererea înregistrată în dosarul nr. .../1996, la data de 16 martie 2012 la 

Judecătoria Baia Mare, petiţionarul J.P.  a solicitat îndreptarea sentinţei civile nr. 5051 din 
28.10.1998 pronunţată de Judecătoria Baia Mare în dosarul nr. 2589/1996, în sensul de a se 
menţiona că se „atribuie pârâţilor de rând 1-8 în indiviziune parcela cu nr. top nou 725/3 în 
suprafaţă de 1553 mp”, în loc de „atribuie pârâţilor 1-8 în indiviziune parcela cu nr. top nou 
725/2 în suprafaţă de 1453 mp şi parcela cu nr. top nou 725/3 în suprafaţă de 1553 mp”. În 
drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 281 C.pr.civ.  

 Prin sentinţa civilă nr. 10638 din 13 noiembrie 2012 a Judecătoriei Baia Mare, s-a 
respins cererea formulată de reclamantul J.P. (moştenitorul pârâtei T.M. căsătorită J.), în 
contradictoriu cu pârâţii P.V., M.F., B.Z., P.F., P.S., P.I., STATUL ROMÂN prin 
PRIMĂRIA ORAŞULUI BAIA SPRIE,P.M.P., B.M., P.S., T.I., T.I., D.A., D.P.. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că în cauză nu sunt îndeplinite 
dispoziţiile art. 2812 C.pr.civ., potrivit cărora se poate cere completarea hotărârii în acelaşi 
termen în care se poate declara după caz apel sau recurs împotriva acelei hotărâri date în 
fond, după casarea cu reţinere în termen de 15 zile de la pronunţare. 

 Prin decizia civilă nr. 306/A din 18 decembrie 2013 a Tribunalului Maramureş, s-a 
respins ca nefondat apelul declarat de apelantul J.P. împotriva sentinţei civile nr. 10638 din 
13.11.2012 a Judecătoriei Baia Mare. 

 Pentru a decide astfel, instanţa de apel a reţinut că indiferent de textul legal indicat, 
prima instanţă nu a judecat cererea pe baza excepţiei tardivităţii. 

 Ceea ce a solicitat reclamantul prin cererea din 16.03.2012, nu este nicidecum o 
îndreptare de greşeală de socoteli şi greşeală materială, ci în ipoteza admiterii ei, ar duce la 
modificarea soluţiei date în cauză prin sentinţa civilă nr. 6051 din 28.10.1998, ceea ce este 
inadmisibil a se solicita pe această cale. 

 Finalitatea urmărită de reclamant prin cererea de îndreptare a hotărârii, nu poate fi 
adusă pe această cale, nefiind întrunite condiţiile legii, astfel că soluţia primei instanţe este 
corectă, chiar dacă lapidar motivată. 

 Împotriva acestei decizii, a declarat recurs petiţionarul J.P., solicitând în principal 
admiterea recursului, casarea deciziei atacate, admiterea apelului, anularea sentinţei civile 
nr. 10638 din 13.11.2012 a Judecătoriei Baia Mare, iar în subsidiar, admiterea recursului, 
modificarea deciziei tribunalului în sensul admiterii apelului, schimbării sentinţei şi pe cale 
de consecinţă, admiterea cererii de îndreptare a hotărârii, aşa cum a fost formulată. 

 În motivarea recursului, s-a susţinut că criticile pe care le-a formulat în apel 
împotriva sentinţei judecătoriei, au vizat necercetarea fondului, însă tribunalul a nesocotit 
multiplul grad de jurisdicţie şi solicitarea expresă de trimitere a cauzei spre rejudecare, 
precum şi împrejurarea că prima instanţă nu a intrat în cercetarea fondului, şi a trecut la 
soluţionarea pe fond a cererii de îndreptare a hotărârii, pentru prima dată în apel. 

 Tribunalul a pronunţat decizia sa cu încălcarea dispoziţiilor art. 297 C.pr.civ., care 
obligau instanţa de apel să trimită cauza spre rejudecare. Nu se poate reţine că motivarea 
sentinţei este lapidară, ci că nu conţine niciun considerent care să poată duce la concluzia că 
este motivată în vreun fel. 

 Nulitatea prevăzută de art. 105 alin.(2) C.pr.civ. este indiscutabilă în contextul în 
care suntem în situaţia unei vătămări a drepturilor părţii, ce nu poate fi înlăturată decât prin 
anularea sentinţei. 
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 Hotărârea primei instanţe nu este motivată, contrar dispoziţiilor art. 6 din CEDO ce 
instituie dreptul la un proces echitabil, şi a prevederilor art. 261 alin.(2) C.pr.civ. referitoare 
la motivarea hotărârii judecătoreşti. 

 Instanţa de apel trebuia să analizeze dacă cererea de îndreptare a hotărârii poate fi 
formulată la această dată şi dacă din punct de vedere procedural este admisibilă în prezent, 
iar nu să analizeze dacă cererea de îndreptare a hotărârii este fondată sau nu, temeinică şi 
legală sau nu. 

 Judecătoria deşi a constatat că petiţionarul şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 
281 C.pr.civ., a citat prevederile art. 2812 C.pr.civ., ceea ce duce cel mult la concluzia 
reţinerii ca argument a unei excepţii. 

 Dar instanţa de apel a procedat la o cercetare pe fond a cererii şi la verificarea că o 
atare problematică nu poate fi analizată pe fond pentru prima dată în apel, câtă vreme o 
astfel de analiză nu a fost făcută şi de prima instanţă. 

 Hotărârea atacată este nelegală şi prin prisma faptului că instanţa de apel a omis să se 
pronunţe cu privire la criticile formulate referitoare la temeiul de drept analizat şi reţinut în 
cuprinsul sentinţei. Pe lângă o necercetare a fondului cauzei, prima instanţă a făcut şi o 
greşită aplicare a legii, faţă de prevederile art. 725 C.pr.civ., în condiţiile în care cererea de 
îndreptare a hotărârii soluţionate prin sentinţa apelată priveşte o hotărâre pronunţată la data 
de 28.10.1998. 

 În ceea ce priveşte solicitarea subsidiară de modificare a deciziei, admiterea apelului 
şi schimbarea sentinţei, recurentul a susţinut că prin incidenţa dispoziţiilor art. 305 pct. 5 
raportat la art. 312 alin.(3)  C.pr.civ., în condiţiile în care instanţa de apel a încălcat 
dispoziţiile imperative ale art. 297 C.pr.civ., obligau ca în apel să se dispună anularea 
hotărârii iar nu rejudecarea pe fond a pricinii. 

 Hotărârea pronunţată în apel este nelegală şi în ceea ce priveşte soluţia pronunţată 
asupra fondului cererii, prin prisma dispoziţiilor invocate ca temei de drept în cererea 
introductivă de instanţă ce face obiectul dosarului. 

 În mod nelegal a reţinut instanţa de apel că s-ar tinde la modificarea soluţiei aduse în 
cauză prin sentinţa civilă nr.6051/1998, omiţând prevederile art. 281 C.pr.civ., în baza 
cărora cererea de îndreptare era pe deplin fondată. 

 În speţă este vorba de o greşeală de socoteală strecurată în considerentele şi 
dispozitivul sentinţei civile nr. 6051/1998, neconformă cu schiţa de dezmembrare, 
petiţionarul neinvocând greşeli de judecată ce ar fi putut fi îndreptate doar pe calea apelului. 

 Examinând recursul, curtea reţine următoarele: 
 Prin cererea înregistrată în dosarul nr. .../1996, la data de 16 martie 2012 la 

Judecătoria Baia Mare, petiţionarul J.P.  a solicitat îndreptarea sentinţei civile nr. 5051 din 
28.10.1998 pronunţată de Judecătoria Baia Mare în dosarul nr. 2589/1996, în sensul de a se 
menţiona că se „atribuie pârâţilor de rând 1-8 în indiviziune parcela cu nr. top nou 725/3 în 
suprafaţă de 1553 mp”, în loc de „atribuie pârâţilor 1-8 în indiviziune parcela cu nr. top nou 
725/2 în suprafaţă de 1453 mp şi parcela cu nr. top nou 725/3 în suprafaţă de 1553 mp”. În 
drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 281 C.pr.civ.  

 Cu toate acestea, şi fără să se fi modificat ori recalificat cererea introductivă de 
instanţă, din cerere de îndreptare a hotărârii, în cerere de completare a hotărârii, judecătoria 
a soluţionat cererea în baza dispoziţiilor art. 2812 C.pr.civ., care se referă la completarea 
hotărârii, ce se poate formula într-adevăr doar în acelaşi termen în care se poate declara, 
după caz, apel sau recurs împotriva acelei hotărâri, reţinând eronat că nu sunt îndeplinite 
dispoziţiile art. 2812 C. pr. civ. potrivit cărora „se poate cerere completarea hotărârii în 
acelaşi termen în care se poate declara după caz apel sau recurs împotriva acelei hotărâri 
date în fond, după casarea cu reţinerea în termen de 15 zile de la pronunţare”, câtă vreme 
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judecătoria era învestită cu soluţionarea unei cereri de îndreptare a erorilor materiale, în 
baza art. 281 C.pr.civ. 

 Prin urmare, rezultă că judecătoria a respins ca fiind tardivă cererea de completare a 
sentinţei civile nr. 6051 din 28.10.1998 a Judecătoriei Baia Mare, şi nu a judecat pe fond 
cererea de îndreptare a erorilor materiale strecurate în sentinţa civilă nr. 6051 din 
28.10.1998 a Judecătoriei Baia Mare. 

 În această situaţie, în cauză erau incidente dispoziţiile art. 297 alin. (1) C.pr.civ., 
conform cărora în cazul în care se constată că în mod greşit, prima instanţă a rezolvat 
procesul fără a intra în cercetarea fondului ori judecata s-a făcut în lipsa părţii care nu a fost 
legal citată, instanţa de apel va desfiinţa hotărârea atacată şi va trimite cauza spre rejudecare 
primei instanţe. 

 Cu toate că prima instanţă a respins ca tardivă o cerere de completare a hotărârii, 
deşi era legal învestită cu judecarea unei cereri de îndreptare a hotărârii, instanţa de apel nu 
a desfiinţat sentinţa şi nu a trimis cauza spre rejudecare primei instanţe, ci în mod nelegal, 
judecând pentru prima dată în apel cererea de îndreptare a erorii materiale pe fond, a 
considerat că petiţionarul ar urmări modificarea soluţiei date în sentinţa civilă nr. 6051 din 
28.10.1998 a Judecătoriei Baia Mare, ceea ce este inadmisibil pe această cale, respectiv că 
finalitatea urmărită de petiţionar prin cererea de îndreptare a hotărârii nu poate fi atinsă pe 
această cale, nefiind întrunite condiţiile legii. 

 Pentru aceste considerente, în baza art. 304 pct. 9 coroborat cu art. 312 alin. (1) şi (3) 
C.pr.civ., Curtea va admite recursul petiţionarului împotriva deciziei tribunalului, care va fi 
casată şi rejudecând, va admite apelul împotriva sentinţei judecătoriei, care va fi desfiinţată 
cu trimiterea cauzei spre rejudecare, la aceeaşi instanţă, Judecătoria Baia Mare, pentru 
judecarea cererii de îndreptare a erorilor materiale strecurate în sentinţa civilă nr. 6051 din 
28.10.1998 a Judecătoriei Baia Mare, formulată de petiţionarul J.P.. 

 
 

Autoritate de lucru judecat. Existenţa triplei identităţi de obiect, cauză şi părţi  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1138 din 24 septembrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 6170 din 3 iunie 2013 a Judecătoriei Baia Mare, s-a admis 

excepţia autorităţii de lucru judecat a sentinţei civile nr. 500 din 25.01.2001 a Judecătoriei 
Baia Mare pronunţată în dosarul nr.6645/2000, invocată de pârâţii B.V. şi B.P., C.G. şi 
C.M..  

 S-a respins cererea reclamantului L.I. având ca obiect obligaţia de a face. 
 Pentru a hotărî astfel, judecătoria a reţinut că prin sentinţa civilă nr. 500 din 

25.01.2001 a Judecătoriei Baia Mare, pronunţată în dosarul nr. 6645/2000, s-a admis în 
parte acţiunea civilă precizată, introdusă de reclamantul L.I., împotriva pârâţilor B.C., B.V., 
C.G. şi L.D. şi în consecinţă, au fost obligaţi pârâţii să îi recunoască şi să îi respecte paşnica 
folosinţă a servituţii de trecere al cărei titular este reclamantul, în condiţiile în care aceasta a 
fost stabilită prin decizia civilă nr. 1007 din 11 decembrie 1996 a Tribunalului Maramureş, 
rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia civilă nr. 820/1997 a Curţii de Apel Cluj. S-a 
respins capătul de cerere privind obligarea pârâţilor la a permite efectuarea altor lucrări de 
amenajare. Au fost obligaţi pârâţii la plata către reclamant a sumei de 1.153.000 lei 
cheltuieli de judecată. 

 Raportat la această sentinţă şi la prevederile art.1201 Cod civil, prima instanţă a 
reţinut că în speţă este îndeplinită identitatea de părţi, deoarece procesul se poartă între 
reclamant şi pârâţii din primul dosar, sau continuatorii lor. 
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 Obiectul este acelaşi în ambele dosare: în primul dosar obiectul cauzei a fost „să 
permită să execut lucrările necesare pentru buna întreţinere a drumului situat pe terenul 
său”, iar prin precizarea de acţiune s-a detaliat obiectul, arătându-se că solicitarea este în 
sensul amenajării unei căi de acces de o lăţime de 3 m pentru a putea circula pe orice timp 
prin pietruirea drumului cu balast; în prezentul dosar, s-a solicitat obligarea pârâţilor să 
permită reclamantului „să realizeze lucrările necesare de consolidare, fără modificarea 
configuraţiei actuale a terenului”. 

 Referitor la cea de-a treia condiţie, ca pretenţia să fie întemeiată pe aceeaşi cauză, 
judecătoria a reţinut că în sensul art. 1201 Cod civil, prin cauză se înţelege fundamentul 
pretenţiei afirmate; cauza pretenţiei nu este dată nici de textul legal invocat, nici de 
mijloacele de dovadă ale situaţiei de fapt, ci reprezintă situaţia de fapt calificată juridic. 

 Aşadar, între cele două cauze, există tripla identitate de părţi, obiect şi cauză.  
 Prin decizia civilă nr. 230/A din 4 iunie 2014 a Tribunalului Maramureş, s-a respins 

apelul declarat de reclamantul L.I., în contra sentinţei civile nr. 6170 din 3 iunie 2013 a 
Judecătoriei Baia Mare. 

 Pentru a decide astfel, tribunalul a reţinut că prin decizia civilă nr. 1007/A din 11 
decembrie 1996 a Tribunalului Maramureş, s-a stabilit servitutea de trecere în favoarea 
reclamantei Lupan Hermina conform variantei I din expertiza topografică efectuată de 
expertul Zugravu Horia, peste terenurile proprietatea pârâţilor B.C. 11,7 m, L.D. 12,30 m şi 
T.O. 56 m. 

 În dosarul nr. 6645/2000 al Judecătoriei Baia Mare, reclamantul L.I. a solicitat ca 
pârâţii să fie obligaţi să îi permită să amenajeze calea de acces la drumul public, pentru a 
putea circula pe orice timp, prin pietruirea drumului cu balast, lucrări necesare prin 
împietruire, deoarece drumul devine impracticabil pe vreme ploioasă şi iarna. 

 Judecătoria Baia Mare prin sentinţa civilă nr. 500 din 25 ianuarie 2001, a respins 
cererea reclamantului privind obligarea pârâţilor de a permite efectuarea altor lucrări de 
amenajare. 

 În prezentul litigiu, reclamantul L.I. a solicitat obligarea pârâţilor să îi permită să 
realizeze lucrările necesare de consolidare, fără modificarea configuraţiei actuale a terenului 
obiect al servituţii de trecere stabilite prin decizia civilă nr. 1007/A din 11 decembrie 1996 a 
Tribunalului Maramureş, în vederea accesului cu autovehiculul prin aplicarea unui strat de 
agregat pe întreg aliniamentul, fără realizarea unor săpături şi fără modificarea configuraţiei 
actuale a terenului, deoarece la ora actuală este în imposibilitate de a uza de dreptul de 
servitute în ceea ce priveşte accesul cu autovehiculul. 

 Aşa fiind, în mod corect prima instanţă a reţinut că există tripla identitate de părţi, 
cauză şi obiect, motiv pentru care acţiunea a fost legal soluţionată în baza excepţiei 
autorităţii de lucru judecat. 

 Împotriva acestei sentinţe, a declarat recurs reclamantul L.I., solicitând admiterea 
recursului şi modificarea în tot a deciziei atacate în sensul admiterii apelului, cu cheltuieli de 
judecată. 

 În motivarea recursului, reclamantul a susţinut că de la data rămânerii definitive a 
deciziei civile nr. 1007/A din 11.12.1996 a Tribunalului Maramureş, intimaţii l-au 
împiedicat să folosească servitutea de trecere, deşi au pus-o în executare în două rânduri. 

 Pe terenul pe care s-a stabilit servitutea, nu se poate circula decât în condiţiile în care 
terenul ar fi amenajat, respectiv pietruit, motiv pentru care a promovat prezenta acţiune, dar 
s-a înţeles greşit că ar dori să excaveze şi să pună în pericol clădirile din jur; reclamantul a 
dorit să amenajeze terenul pentru a fi circulabil, prin punerea unui strat de pietriş şi tasarea 
acestuia, neexistând nici un pericol pentru fondul aservit. 
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 Atât prima instanţă, cât şi instanţa de apel, au soluţionat cererea pe excepţie, 
reţinându-se excepţia autorităţii de lucru judecat, în realitate ea neexistând aşa cum este ea 
definită de art. 1202 Cod civil şi de art. 166 C.pr.civ. 

 Părţile din prezentul proces sunt recurentul, iar pârâţi sunt B.V., B.P., C.G. şi C.M., 
iar în dosarul nr. 6645/2012 reclamant era recurentul, iar pârâţi erau B.C., T.O., B.V., C.G. 
şi L.D.. 

 Actuala acţiune are ca obiect obligarea intimaţilor să îi permită să realizeze lucrările 
necesare de consolidare, fără modificarea configuraţiei actuale a terenului, obiect al 
servituţii de trecere prin decizia civilă nr. 1117/A/1996 a Tribunalului Maramureş dată în 
dosarul nr. 3387/1996 în vederea accesului, iar acţiunea din dosarul nr. 6645/2000 avea ca 
obiect obligarea pârâţilor să îi permită trecerea recurentului pe terenul lor la calea publică şi 
să îi permită să execute lucrări pentru buna întreţinere a drumului, situaţie în care nu există 
identitate de părţi şi de obiect. 

 Nu există nici identitate de cauză, fiindcă temeiul de drept al prezentei acţiuni sunt 
disp. art. 630 Cod civil, pe când acţiunea din dosarul nr. 6645/2000 avea ca temei de drept 
art. 617-618 Cod civil. 

 Potrivit practicii judiciare, nu se reţine autoritatea de lucru judecat atunci când se 
solicită periodic a se efectua lucrări de întreţinere a drumurilor ce fac obiectul servituţii, 
întrucât orice drum necesită reparaţii şi întreţinerea periodică în vederea utilizării lui în bune 
condiţii. 

 În subsidiar, recurentul a solicitat modificarea în tot a deciziei atacate în sensul 
admiterii apelului aşa cum a fost formulat, obligarea intimaţilor să îi permită recurentului să 
execute lucrările necesare de consolidare a terenului ce formează obiectul servituţii ca acesta 
să poată fi utilizat în condiţii normale. 

 Intimaţii B.V., B.P., C.G. şi C.M. prin întâmpinare depusă la dosar filele 12-14, au 
solicitat respingerea recursului şi obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecată. 

 Examinând recursul, curtea reţine următoarele: 
 Potrivit art. 1201 Cod civil, este lucru judecat atunci când a doua cerere în judecată 

are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi, făcute de ele şi 
în contra lor în aceeaşi calitate. 

 Efectul pozitiv al lucrului judecat se impune într-un al doilea proces care are legătură 
cu chestiunea litigioasă dezlegată anterior, fără posibilitatea de a fi contrazis. 

 Această reglementare a autorităţii de lucru judecat sub forma prezumţiei, vine să 
asigure din nevoia de ordine şi stabilitate juridică, evitarea contrazicerilor între 
considerentele hotărârilor judecătoreşti. 

 Prima instanţă a reţinut, iar instanţa de apel a confirmat că actuala acţiune intentată 
de reclamantul L.I., împotriva pârâţilor B.V., B.P., C.G. şi C.M., având ca obiect obligarea 
pârâţilor să îi permită reclamantului să realizeze lucrările necesare de consolidare fără 
modificarea configuraţiei actuale a terenului obiect al servituţii de trecere stabilite prin 
decizia civilă nr. 1007/A/1996 a Tribunalului Maramureş pronunţată în dosarul nr. 
3387/1996, întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 630, 631 şi 634 Cod civil, nu poate fi 
primită deoarece se opune excepţia autorităţii de lucru judecat, raportat la acţiunea civilă 
înregistrată sub nr. 6645/2000 la Judecătoria Baia Mare, prin care reclamantul L.I. i-a 
chemat în judecată pe pârâţii B.C., T.O., B.V. şi C.G., solicitând instanţei ca prin sentinţa ce 
o va pronunţa, să îi permită să execute lucrările necesare pentru buna întreţinere a drumului 
situat pe terenul său, respectiv amenajarea unei căi de acces de o lăţime de 3 m pentru a  
putea circula pe orice timp prin pietruirea drumului cu balast, întemeiată pe dispoziţiile art. 
616, 617, 618, 630 şi 634 Cod civil, capăt de cerere respins prin sentinţa civilă nr. 500 din 
25.01.2001 a Judecătoriei Baia Mare. 
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 După cum se poate observa, obiectul celor două acţiuni este identic, reclamantul 
urmărind prin ambele demersuri judiciare, acelaşi scop: amenajarea drumului pe care s-a 
instituit servitutea de trecere.   

 Cauza, respectiv temeiul juridic comun al celor două acţiuni, au fost art. 630 şi 634 
în ambele acţiuni, în prima mai invocându-se şi art. 616, 617, 618 Cod civil, iar în a doua şi 
art. 631 Cod civil.  

 În ceea ce priveşte părţile, de asemenea în ambele acţiuni au fost aceleaşi, sau 
succesorii lor în drepturi.  

 Conform art. 166 C.pr.civ., excepţia puterii lucrului judecat se poate ridica de părţi 
sau de judecător, chiar înaintea instanţei de recurs. 

 Pentru aceste considerente, în temeiul art. 304 pct. 8 şi 9 coroborat cu art. 312 
alin.(1) C.pr.civ. (1865), se va respinge recursul declarat de reclamant împotriva deciziei 
tribunalului. 

 În baza art. 274 alin.(1) C.pr.civ. (1865), recurentul va fi obligat la plata cheltuielilor 
de judecată în sumă de 500 lei în favoarea intimaţilor B.V. şi B.P. şi în sumă de 500 lei în 
favoarea intimaţilor C.G. şi C.M.. 

 

Cale de atac. Stabilire în funcţie de valoarea obiectului procesului dedus 
judecăţii. Lipsa de relevanţă a formulării mai multor capete de cerere cu privire la 

acelaşi imobil 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1339 din 21 noiembrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 705/2011 pronunţată de Judecătoria Năsăud în dosarul nr. 

.../265/2006 s-a admis în parte acţiunea civilă precizată şi extinsă, formulată de reclamanta 
T.A. (născ. B.), în nume propriu şi în calitate de moştenitoare a reclamantului T.I. (lui I.) 
decedat pe parcursul procesului, în contradictoriu cu pârâţii COMUNA ILVA MARE PRIN 
PRIMAR, B.M., T.G., T.M., T.S., C.E., N.O., C.F., I.S., C.L., C.L., M.V., J.R., C.T., S.T., 
B.I., G.R., B.A., C.V., C.V., M.S., A.L., H.D., M.I., B.F., M.V., G.M., C.A., B.V., L.M., 
T.T., T.T., M.D., M.M., M.D., G.T., A.E., A.L., A..D., G.T., G.Z., T.M., G.I., G.I., C.V. şi 
C.L.. 

S-a admis în parte cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienta 
I.M. în contradictoriu cu reclamanta, cu ceilalţi pârâţi susmenţionaţi, precum şi în 
contradictoriu cu pârâţii C.S., T.M. şi COMUNA LUNCA-ILVEI-PRIN PRIMAR, astfel 
cum a fost precizată. 

S-a admis în parte cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienta 
C.A.M. în contradictoriu cu reclamanta T.A. (născ. B.) şi cu intervenienta I.M., cu 
precizările ulterioare şi, în consecinţă: 

S-a constatat că defunctul T.I. (a lui I.) a dobândit în timpul vieţii sale, prin 
joncţiunea posesiilor, dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra terenului în suprafaţă 
totală de 3.789 mp., identificat prin: întregul teren înscris în CF. 1897 Ilva-Mare, top. 1552 
şi 1553, în suprafaţă de 741 mp. şi 374 mp.; cu suprafaţa de 1136 mp. din întregul teren 
înscris în CF. 2083 Ilva-Mare, top. 1551/1 (in suprafaţă totală de 1180 mp.); cu suprafaţa de 
953 mp. din intregul teren înscris în CF. 910 Ilva Mare, top. 1550/2 (in suprafaţă totală de 
1047 mp.), precum şi cu suprafaţa de 585 mp. din întregul teren înscris în CF. 909 Ilva-
Mare, top. 1551/2 (in suprafaţă totală de 1451 mp.), astfel cum aceste suprafeţe au fost 
identificare prin raportul de expertiză întocmit de expert R.I.. (f. 243-257). 

S-a constatat că defunctul T.I. ( a lui I.) a dobândit dreptul de proprietate, prin 
edificare, împreună cu soţia să-reclamanta T.A. (născută B.) asupra construcţiilor constând 
din bucătărie de vară şi anexe gospodăreşti (două grajduri, o corlă de oi, o şură, şopron şi 
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w.c.), astfel cum aceste construcţii au fost identificate pe planul de amplasament de la fila 
247, sub punctele C2 şi C3, cu o suprafaţă construită de 33 mp., respectiv de 70 mp., 
evaluate prin raportul de expertiză de construcţii întocmit de expert Cuciurean I., în stadiul 
în care aceste construcţii se aflau anterior redactării înscrisului sub semnătură privată din 
data de 27 septembrie 2006, intre aceştia şi intervenienta C.A.M.. 

S-a constatat că intervenienta C.A.M. are un drept de creanţă asupra acestor 
construcţii (bucătărie de vară şi anexe gospodăreşti), precum şi asupra casei de locuit C1 
existentă pe acest teren, în sumă totală de 7.027 lei, din care 2.346 lei reprezintă 
contravaloare lucrări de îmbunătăţiri la anexele gospodăreşti şi diferenţa reprezintă valoarea 
îmbunătăţirilor aduse de intervenientă la casă de locuit. 

S-a constatat că, masă succesorală rămasă după defunctul T.I. (a lui I.), decedat la 
data de 2.10.2006, se compune din : 

- întregul teren uzucapat de defunct, susmenţionat, în valoare de 60.624 lei; 
- cota de ½ părţi din anexele gospodăreşti şi bucătăria de vară, în valoare totală de 

19.639 lei (valoare rezultată prin deducerea din valoarea totală a acestor construcţii de 
21.985 lei, a valorii îmbunătăţirilor făcute de intervenienta C.A.M. de 2.346 lei);  

deci din bunuri imobile în valoare totală de 70.444 lei. 
S-a constatat că, cealaltă cotă de ½ din anexele gospodăreşti şi bucătăria de vară îi 

revine reclamantei T.A. (născută B.), ca urmare a sistării comunităţii de bunuri prin decesul 
soţului ei. 

S-a constatat validitatea formală şi materială a Testamentului autentificat sub nr. 
1528/22.12.1987 de fostul Notariat de Stat Local Năsăud, prin care defunctul T.I. (a lui I.) a 
testat toate bunurile sale mobile şi imobile soţiei sale, reclamanta T.A. (născută B.). 

S-a dispus reducerea acestui testament, precum şi a contractului de donaţie 
autentificat sub nr. 996/31 martie 1993 de fostul Notariat de Stat Local Năsăud, la cotitatea 
disponibilă specială de ¼ părţi, prevăzută de art. 939 Cod civil. 

În final, s-a constatat că, la această succesiune, are vocaţie succesorală legală şi 
testamentară, reclamanta T.A. (născută B.), în calitate de soţie supravieţuitoare din a doua 
căsătorie a defunctului, în cotă de 27/64 părţi din moştenire (respectiv 1/8 părţi cu titlu de 
rezervă, ¼ părţi cotitatea disponibilă specială şi 3/64 părţi ca moştenitor legal), în concurs cu 
intervenienta I.M., moştenitor legal rezervatar, în calitate de fiică din prima căsătorie a 
defunctului, în cotă de 37/64 părţi din moştenire (7/16 părţi ca moştenitor rezervatar şi 9/64 
părţi cote legale la moştenire). 

S-a dispus partajarea judecătorească a acestei succesiuni, prin atribuirea în natură, în 
întregime, a terenului şi bucătăriei de vară, precum şi a anexelor gospodăreşti, reclamantei 
T.A. (născută B.) în funcţie de cotele de coproprietate şi modul actual de folosinţă, potrivit 
raportului de expertiză întocmit de expert R.I.., (f. 243-257), tabel de mişcare parcelară de la 
fila 249, cu corecturile aduse de instanţă la rubrica „categorie de folosinţă” de unde se 
radiază casă de locuit, şi la rubrica „proprietar” de unde se radiază I.M. şi cotele 
consemnate, urmând să se înscrie doar reclamanta T.A. (născută B.) în întregime. 

Reclamanta T.A. (născută B.) a fost obligată să plătească intervenientei I.M. suma de 
40.725 lei cu titlu de sulte compensatorii parţiale (valoarea bunului ce formează obiectul 
contractului de donaţie raportat la succesiune nefiind dovedită). 

S-a constatat nulitatea absolută a înscrisului sub semnătură privată încheiat la data de 
27.09.2006 intitulat „contract de vânzare-cumpărare”, între defunctul T.I. (a lui I.) şi 
reclamanta T.A. (născută B.), pe de o parte, şi intervenienta C.A.M., pe de altă parte, având 
ca obiect promisiunea de vânzare-cumpărare a terenului de 2,79 ha (potrivit măsurătorilor de 
3.789 mp.) – uzucapat de defunct şi construcţiilor casă de locuit, bucătărie şi anexă, în 
schimbul unui preţ de 8.000 lei, act care are de fapt natura juridică de donaţie deghizată prin 
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interpunere de persoane în favoarea reclamantei, sancţionat cu nulitatea absolută şi sub acest 
aspect, şi în consecinţă: 

S-au respins ca neîntemeiate capetele de cerere obiect al cererii de intervenţie 
formulată de intervenienta C.A.M. având ca obiect validitate antecontract de vânzare-
cumpărare, pronunţare hotărâre act autentic, intabulare în CF. drept de proprietate pe numele 
acesteia, precum şi de constatare a unui drept de creanţă constând în contravaloare procurare 
hidrofor şi îmbunătăţiri la bucătăria de vară prin montare şi izolare pereţi în interior cu 
polistiren şi zugrăvit interior. 

S-a respins ca neîntemeiată acţiunea civilă precizată şi cererea de intervenţie 
formulată de intervenienta I.M. cu privire la imobilul teren identificat prin CF. 1841 Ilva 
Mare, top. 1550/4. 

S-a respins ca neîntemeiată cererea de intervenţie formulată de intervenienta I.M., 
având ca obiect petitele de uzucapiune de defunctul T.I. a terenurilor identificate prin CF. 
2861 Ilva Mare, top. 2553 şi cota de 317/320 părţi din CF. 1050 Ilva Mare, top. 6380, 6381, 
6383/2, 6384, 6385, 6390 şi 6392 şi includerea în succesiune după defunctul T.I. a acestor 
imobile, precum şi petitele de partaj şi intabulare în CF. cu privire la acestea. 

S-a respins ca neîntemeiate pretenţiile reclamantei, respectiv intervenientei I.M. de a 
se constata edificarea casei de locuit de pe terenul în litigiu fie de defunctul T.I. (a lui I.) 
împreună cu reclamanta T.A. (născută B.), fie de defunct împreună cu prima să soţie Tomi 
Ana (fost căsătorită Trif) ori numai de către defunctul T.I. a lui I.. 

S-a dispus înscrierea în CF. pe numele reclamantei, a dreptului de proprietate asupra 
terenului, anexelor gospodăreşti şi bucătăriei de vară, atribuite acesteia cu titlu de 
succesiune şi partaj judiciar, în conformitate cu raportul de expertiză întocmit de expert R.I.. 
(f. 243-257), tabel de mişcare parcelară de la fila 249, cu corecturile aduse de instanţă, 
susmenţionate. 

Restul suprafeţelor vor rămâne pe vechii proprietari. 
S-a dispus radierea din CF. 910 Ilva Mare, top. 1550/2 a dreptului de uzufruct viager 

înscris în favoarea numitei G.S. (care este aceeaşi persoană cu G.S.), urmare a decesului 
acesteia survenit la data de 5.11.1960. 

S-au compensat cheltuielile de judecată efectuate, între reclamantă şi interveniente, 
până la concurenţa sumei mai mici, de 924 lei şi, în final: 

Reclamanta a fost obligată să plătească intervenientei I.M. suma de 1.559 lei 
cheltuieli de judecată parţiale şi intervenientei C.A.M. suma de 692 lei, cu acelaşi titlu. 

Intervenienta C.A.M. a fost obligată să plătească intervenientei I.M. suma de 1.559 
lei cheltuieli de judecată parţiale. 

Intervenienta M.I. a fost obligată să plătească intervenientei C.A.M. suma de 629 lei 
cu acelaşi titlu. 

Prin decizia civilă nr. 132/A din 30 octombrie 2013 pronunţată de Tribunalul 
Bistriţa Năsăud în dosarul nr. .../265/2006 s-a admis, în parte, apelul declarat de 
intervenienta I.M., împotriva sentinţei civile nr.705/2011, pronunţată de Judecătoria Năsăud 
în dosarul nr..../265/2006,s-a schimbat în parte sentinţa atacată, în sensul: 

S-a constatat că, în masă succesorală a defunctului T.I. (a lui I.), decedat la data de 
02.10.2006, se include şi cota de 15/2560 părţi din terenul în suprafaţă de 23.062 m.p., 
înscris în c.f. nr.1050 Ilva Mare, nr. top. 6380, 6381, 6383/2, 6384, 6385, 6390 şi 6392, în 
valoare de 54 lei. 

S-a constatat că valoarea totală a masei succesorale este de 70.468 lei; 
S-a constatat că vocaţia succesorală a intervenientei I.M. este în cotă de 44/64 

părţi(său11/16 părţi) şi a reclamantei T.A. este în cotă de în cotă de 20/64 părţi(său 5/16 
părţi) din masa succesorală. 
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S-a atribuit reclamantei T.A. şi cota de 15/2560 părţi din terenul în suprafaţă de 
23.062 m.p., înscris în c.f. nr.1050 Ilva Mare, nr. top. 6380, 6381, 6383/2, 6384, 6385, 6390 
şi 6392, în valoare de 54 lei, urmând să fie rectificată înscrierea din cartea funciară nr.1050 
Ilva Mare, în sensul menţionării reducerii cotei înscrise în favoarea reclamantei T.A., 
dobândită cu titlu de donaţie, de la 12/2560 părţi(1,5/320 părţi) la 9/2560 părţi şi înscrierea 
acesteia în c.f. cu titlu de moştenire şi partaj asupra cotei de 15/2560 părţi(adică 1,875/320 
părţi). 

Reclamanta a fost obligată să plătească intervenientei I.M. suma de 48.447 lei, cu 
titlu de sultă. 

Au fost menţinute dispoziţiile sentinţei care nu sunt contrare prezentei decizii. 
S-au compensat parţial cheltuielile de judecată în apel, respectiv onorariile de avocat 

în întregime şi a fost obligată intimata T.A. să plătească intervenientei suma de 290 lei, cu 
titlu de taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar, parţiale, în apel şi s-au respins restul 
pretenţiilor intervenientei privind cheltuielile de judecată în apel. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs I.M. solicitând admiterea recursului, 
casarea hotărârilor recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare Judecătoriei Năsăud, iar în 
subsidiar admiterea recursului, modificarea hotărârilor recurate şi rejudecând admiterea 
cererii de intervenţie în interes propriu formulata de intervenienta I.M. şi obligarea 
reclamantei la plata sumei de 12.700 lei la care se adaugă taxa de timbru din recurs cu titlu 
de cheltuieli de judecata la fond, apel şi recurs reprezentând onorarii de avocat, taxa de 
timbru şi onorarii de expert. 

În motivarea recursului, recurenta a arătat că hotărârea recurata este nelegala, motiv 
de casare prev.de art.7 şi 9 Cod proc.civ. 

Prin sentinţa recurata instanţa a admis în parte acţiunea principala şi cererea de 
intervenţie în interes propriu formulata de intervenienta C.M. şi în parte cererea de 
intervenţie în interes propriu formulata de intervenienta I.M.. Împotriva acestei hotărâri a 
declarat apel, care, i-a fost admis în parte. 

Aceste hotărâri sunt profund nelegale. 
O primă critică pe care o aduce hotărârilor recurate este aceea că decizia recurata 

cuprinde statuări contradictorii. 
Prin cererea de intervenţie în interes propriu, intervenienta I.M. a solicitat să se 

constate că masa succesorală rămasă în urma def. său tată T.I. se compune şi din 
construcţiile constând din casa de locuit edificată pe terenul înscris în CF.nr.909 Ilva Mare 
top.1551/2, CF.nr.1897 Ilva Mare top.1552 şi 1553 şi CF.nr.2083 Ilva Mare top.1551/1. 
Deşi a solicitat să se constate că această construcţie a fost dobândită prin edificare împreună 
cu prima sa soţie, instanţa de fond a respins acest capăt de cerere în toate „cele 3 variante”, 
posibile de dobândire a dreptului de proprietate. Aceasta soluţie a instanţei de fond, chiar 
daca cuprinde mai multe variante posibile, este profund nelegală. 

În considerentele sale, instanţa de apel a statuat că nu este corectă statuarea primei 
instanţei în sensul că dreptul de proprietate asupra casei l-au dobândit părinţii defunctului 
T.I. aceştia având doar un drept de creanţă, prezumţia de proprietate ca urmare a accesiunii, 
prevăzuta de art.492 din Codul civil de la 1864, fiind în favoarea proprietarului terenului - 
fila 27 alin. ultim). În continuarea considerentelor instanţa de apel a statuat că „ întrucât, 
prin sentinţa atacată cu prezentul apel, s-a constatat de prima instanţă că terenul, pe care este 
edificată casa, a devenit proprietar T.I., acesta a devenit, astfel şi proprietar al casei, cu titlu 
de accesiune, conform art.492 din Codul civil din 1864 şi nu cu titlu de edificare bun comun 
împreună cu prima soţie. 

În final, constatând că defunctul ar fi dobândit dreptul de proprietate asupra 
construcţiei prin accesiune şi nu prin edificare, instanţa de apel a statuat că soluţia instanţei 
de fond de a nu include această construcţie în succesiune este legală şi temeinică. 
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Aceste statuari ale instanţei de apel sunt inacceptabile. Indiferent de titlul în baza 
căruia defunctul a dobândit dreptul de proprietate asupra acestei construcţii, aceasta trebuia 
inclusă în succesiunea acestui defunct. Atâta vreme cât tribunalul a statuat că această 
construcţie este proprietatea defunctului T.I., ea se include în succesiunea acestuia. 

Temeiul de drept al dobândirii acestei construcţii reţinut de instanţa de apel în 
considerentele hotărârii sale, este consecinţa unei interpretări greşite a legii. 

Din probaţiunea administrată în cauză a rezultat în mod cert că înainte de căsătoria 
sa, defunctul T.I. a început construcţia casei de locuit din litigiu în care urma să locuiască. 
La edificarea construcţiei au participat şi părinţii săi. În aceste condiţii, defunctul a dobândit 
asupra construcţiei un drept de proprietate cu titlu de edificare şi nicidecum de accesiune, 
aşa cum în mod greşit a reţinut instanţa de apel. În favoarea părinţilor defunctului T.I. s-a 
născut un drept de creanţă reprezentând contribuţia lor la edificarea construcţiilor. 

Potrivit dispoz.art.492 Cod civil, orice construcţie, plantaţie sau lucru făcut în 
pământ sau asupra pământului, sunt prezumate a fi făcute de către proprietarul acelui 
pământ cu cheltuiala sa şi că sunt ale lui, până ce se dovedeşte din contra. 

Textul art.492 prezumă că aceste construcţii sunt „făcute". Cu alte cuvinte, titlul în 
baza căruia se dobândeşte proprietatea asupra construcţiilor este de edificare. 

Chiar şi în ipoteza în care ar fi solicitat ca această construcţie să fie inclusă în masa 
succesorală cu titlu „de accesiune" este convinsă că instanţa le-ar fi respins cererea şi ar fi 
constatat că titlul în baza căreia defunctul a devenit proprietare „era de edificare". 

În aceste condiţii construcţiile sunt proprietatea defunctului şi ele puteau fi incluse în 
masa succesorală a acestuia indiferent dacă erau dobândite cu titlu edificare sau accesiune. 

Prin neincluderea acestor construcţii în masa succesorală a defunctului, intervenienta 
a fost prejudiciată. În final, în masa succesorală a defunctului a fost introdus terenul pe care 
sunt edificate construcţiile şi acesta a fost atribuit reclamantei care este a doua soţie a 
defunctului şi care nu are nici o contribuţie la edificarea acestei construcţii. 

Evident că această soluţie a instanţei de fond şi a celei de apel sunt profund nelegale. 
Modalitatea de partajare aleasă de instanţa de fond şi cea de apel este consecinţa unei 

aplicări greşite a dispoz. art. 736 şi 741 Cod civil. 
În acest sens este de observat că toate imobilele terenuri care compun masa 

succesorală a defunctului T.I. i-au fost atribuite în natură reclamantei T.A., iar intervenienta 
a primit o sultă compensatoare. 

Această modalitate de partajare este profund nelegală. 
Potrivit dispoz.art.736 Cod civil, fiecare din coerezi poate cere partea sa în natură din 

mobilele sau imobilele succesiunii iar potrivit dispoz.art.741 Cod civil, la 
formarea şi compunerea părţilor, trebuie saăse dea în fiecare parte, pe cât se poate, 

aceeaşi cantitate de mobile, de imobile, de drepturi sau de creanţe de aceeaşi natură şi 
valoare. 

Potrivit acestor texte regula la partajul succesiunii este că acesta să se dispună în 
natura iar excepţia este prevăzuta în alin.2 din textul art.741 Cod civil. Terenurile care au 
fost incluse în succesiunea defunctului T.I. permit partajarea lor în natură fără să se dispună 
o fărâmiţare excesivă. În acest sens este de observat că terenul situat în intravilanul 
localităţii identificat cu nr.topo.1550, 1551, 1552 şi 1553 permit formarea a două loturi, unul 
de 1.598 mp., pe care sunt edificate construcţiile şi un lot de 2.191 mp., liber de construcţii. 
Ori, intervenienta recurentă a solicitat ca modalitate de partajare atribuirea unuia din cele 
două loturi propuse de altfel de către expert. 

Deşi suprafaţa terenurilor permite partajarea lor în natură, instanţa de fond şi cea de 
apel au optat pentru modalitatea de atribuire în întregime a acestor imobile terenuri 
reclamantei şi obligarea acesteia la o sultă compensatoare. Această modalitate de partajare 
este profund nelegală prin prisma textelor invocate. 
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Recurenta, în calitate de fiica a defunctului T.I. are o cotă de moştenire de 11/16 
părţi din succesiunea tatălui său. În aceste condiţii, aceasta era îndreptăţită să solicite chiar 
atribuirea în întregime a imobilelor ce compun averea autorului său. Cu toate acestea, 
instanţa de fond şi apoi cea de apel i-au atribuit imobilele în întregime reclamantei T.A., 
deşi aceasta are o cotă de moştenire de doar 5/16 părţi, şi din acest punct de vedere 
hotărârile recurate sunt nelegale şi netemeinice. 

Statuările instanţei de apel în sensul că reclamanta ar fi îndreptăţită să i se atribuie 
întregi imobilele pe considerentul că aceasta nu are unde locui, sunt profund nelegale. În 
succesiunea defunctului nu au fost incluse construcţiile proprietatea acestuia. Pe cale de 
consecinţă statuarea instanţei de apel în sensul că „aceasta a locuit în casa din litigiu" excede 
obiectului pricinii. Statuarea putea fi avută în vedere doar în condiţiile în care construcţia era 
inclusă în masa succesorală. 

Chiar daca instanţa de apel aprecia că reclamanta era îndreptăţită să i se atribuie 
terenul pe care este edificată construcţia din litigiu, era datoare să-i atribuie un lot în natură 
şi recurentei, atâta vreme cât, suprafaţa de teren inclusă în succesiunea defunctului permitea 
formarea a două loturi în natură. 

Aşa cum a precizat şi prin motivele de apel, prin adoptarea acestei modalităţi de 
partajare, reclamanta a primit în tot şi construcţia proprietatea defunctului. Chiar dacă 
această construcţie va fi inclusă ulterior în succesiunea defunctului, probabil că instanţa de 
fond şi cea de apel se vor „inspira" din „teoria" dreptului de accesiune adoptata de instanţa 
de apel prin decizia recurata şi vor aprecia că această construcţie este proprietatea 
reclamantei, „dobândită prin accesiune ca urmare a dobândirii dreptului de proprietate 
asupra terenului prin succesiune", iar defunctul are doar un drept de creanţa asupra acesteia. 
În succesiune se va putea introduce doar dreptul de creanţă. Este indiscutabil că recurenta nu 
va mai putea solicita atribuirea în natură a construcţiei, în condiţiile în care instanţele s-au 
pronunţat deja asupra unei viitoare atribuiri a acesteia. 

Cu privire la modalitatea de partajare se impune a fi făcuta şi precizarea că, instanţa 
de fond a atribuit în întregime imobilele reclamantei motivând că intervenienta nu s-ar fi 
pronunţat în mod expres cu privire la modalitatea de partajare. Aşa cum a precizat şi prin 
motivele de apel, aceasta statuare a instanţei fondului este „eronata". Prin concluziile scrise 
depuse la dosarul cauzei a solicitat atribuirea în natura a acestor imobile, iar prin concluziile 
scrise nu a făcut altceva decât să reitereze poziţia cu privire la modalitatea de partajare 
exprimată pe întreg parcursul cauzei la instanţa de fond. 

Intervenienta a fost privată de dreptul la apărare. 
Prin cererea sa de intervenţie, intervenienta a individualizat imobilele care compun 

averea autorului său, prin riduri. Aceasta a precizat că, nu cunoaşte datele de carte funciara 
ale terenurilor din litigiu şi că le va indica după identificarea lor de către expertul numit în 
cauză. După depunerea lucrării de expertiză la instanţa de fond, instanţa „a omis" să pună în 
discuţia părţilor acest raport de expertiză. Fiind o probă încuviinţată şi administrată de 
instanţa de fond, aceasta era datoare să o pună în discuţia părţilor. Deşi a invocat acest motiv 
de nelegalitate, instanţa de apel nu s-a pronunţat asupra lui. 

Hotărârea instanţei de apel cuprinde statuari contradictorii. 
Instanţa de apel i-a reproşat intervenientei recurente că nu ar fi solicitat identificarea 

terenurilor situate în extravilanul localităţii şi că nu ar fi propus probe cu care să facă dovada 
dobândirii de către defunct a dreptului de proprietate pe cale de uzucapiune asupra acestor 
terenuri. Statuarea instanţei de apel este eronată. Prin notele de şedinţa depuse în şedinţa 
publică din data de 10 aprilie 2013 a solicitat identificarea acestor imobile, a indicat datele 
de carte funciară, ridurile, vecinătăţile şi posesorii faptici Cu toate acestea instanţa de apel a 
respins această cerere şi a respins şi cererea de probaţiune formulată în acest sens. În 
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considerentele deciziei, instanţa de apel a statuat că intervenienta nu ar fi solicitat 
identificarea acestor imobile şi că nu ar fi propus probe în acest sens. 

Aceeaşi cerere a formulat-o şi la instanţa de fond. Prin memoriul depus în instanţa de 
apel a precizat că instanţa de fond a omis să pună în discuţia părţilor raportul de expertiză 
întocmit în cauză de expertul R.I... Evident că în aceste condiţii nu li se poate reproşa 
părţilor că nu ar fi solicitat completarea lucrării de expertiză atâta vreme cât, instanţa de 
fond a omis să pună în discuţia părţilor acest raport de expertiză. 

Soluţia dată de instanţa de fond şi menţinută de instanţa de apel cu privire la cererea 
de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienta C.A., este profund nelegală. 

Prin hotărârea dată, instanţa de fond a statuat că această intervenientă are un drept de 
creanţă reprezentând c/valoarea îmbunătăţirilor aduse casei de locuit. Atâta vreme cât 
instanţa de fond nu a inclus în masa succesorală această casă de locuit, statuarea în sensul că 
intervenienta are un drept de creanţă asupra acesteia, este profund nelegală. 

Aşa cum a precizat şi prin motivele de apel, instanţa de fond a statuat în dispozitivul 
hotărârii că această intervenientă are un drept de creanţă de 7.027 lei asupra bucătăriei de 
vară şi anexe gospodăreşti şi asupra casei de locuit. În condiţiile în care instanţa nu a 
introdus în masa succesorală casa de locuit nu putea stabili dreptul de creanţă asupra 
acesteia. Şi cu privire la această împrejurare instanţa de fond s-a antepronunţat pentru un 
viitor litigiu. 

Din probaţiunea administrată la instanţa de fond a rezultat în mod cert că această 
intervenientă nu a efectuat îmbunătăţirile pretinse prin cererea de intervenţie în interes 
propriu. Cu privire la această împrejurare, la ultimul termen de judecată a criticat expertiza 
întocmită în cauză solicitând instanţei să încuviinţeze completarea raportului de expertiză, 
sau să le încuviinţeze efectuarea unei noi lucrări. Deşi cererea era întemeiată, instanţa a 
respins-o şi a procedat la soluţionarea pe fond a cauzei. 

Din probaţiunea testimonială administrată în apel a rezultat în mod cert că această 
intervenientă nu a adus nici un fel de îmbunătăţiri construcţiilor din litigiu. Din depoziţiile 
martorilor audiaţi în apel a rezultat că defunctul împreună cu intimata reclamanta ar fi 
edificat o bucătărie de vară care a ars într-un incendiu şi apoi ar fi fost refăcută de aceştia. 
Nici unul din martori însă, nu a declarat că intervenienta C.A. - M. ar fi executat lucrări de 
îmbunătăţiri la construcţiile din litigiu. Deşi avea posibilitatea să administreze probe în apel, 
această intervenientă nu s-a prezentat în instanţă. 

Aşa cum a precizat şi la instanţa de fond, această intervenientă a formulat cererea cu 
rea credinţă. Iniţial, aceasta a declarat că ar fi cumpărat imobilele din litigiu de la defunct şi 
reclamantă. În momentul în care a fost interogată de instanţă cu privire la cuantumul preţului 
şi dacă acesta a fost efectiv achitat, intervenienta a declarat că nu a achitat nici o sumă de 
bani cu titlu de preţ defunctului. Din acel moment intervenienta şi-a schimbat radical poziţia 
susţinând că în realitate ar fi executat o serie de îmbunătăţiri la construcţiile din litigiu. Este 
de observat că aceasta a solicitat cu titlu de despăgubiri aceeaşi sumă pe care pretindea că ar 
fi achitat-o cu titlu de preţ. 

Hotărârea recurată este nelegală şi cu privire la modul în care a soluţionat cererea de 
cheltuieli de judecată formulată de intervenienta I.M.. 

În acest sens este de observat că în considerentele hotărârii sale instanţa de apel a 
statuat că intimata T.A. a fost obligata doar la „o parte" din cheltuielile de judecată efectuate 
de apelanta I.M. deoarece aceasta a obţinut mult mai mult faţă de sulta acordată de prima 
instanţă. Această statuare a instanţei de apel este în dispreţul dispoz.art.276 Cod procedură 
civilă. Cuantumul cheltuielilor de judecată nu se determină în raport de „câştigul" obţinut în 
apel. Potrivit acestui text, când pretenţiile flecarei părţi au fost încuviinţate numai în parte, 
instanţa va aprecia în ce măsură fiecare din ele poate fi obligată la plata cheltuielilor de 
judecată, putând face compensarea lor. În speţă, apelul a fost declarat numai de către 
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intervenienta I.M.. Pe cale de consecinţă instanţa nu putea dispune compensarea 
cheltuielilor de judecată. În acest sens textul face vorbire de încuviinţarea pretenţiilor 
fiecărei părţi. Potrivit textului invocat, instanţa putea doar să admită în parte cheltuielile de 
judecată. Compensarea cheltuielilor de judecată sau admiterea lor în parte „in raport de cat a 
obţinut partea în apel" este profund nelegală şi este în dispreţul acestui text. 

În ipoteza în care construcţia va fi inclusă în masa succesorală a defunctului se 
impune recalcularea sultei cuvenite reclamantei, în raport de cota sa de moştenire şi din 
aceste construcţii. 

Raportat la motivele invocate, a apreciat că soluţia care se impune este de casare cu 
trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe de fond. Prin modificarea hotărârii în 
instanţa de recurs cu privire la componenta succesiunii ar fi prejudiciate părţile de un grad 
de jurisdicţie. 

În ipoteza în care se va aprecia că această cauză poate fi soluţionată pe fond, a 
solicitat modificarea hotărârilor recurate şi în final admiterea recursului aşa cum a fost el 
formulat. 

Acestea sunt considerentele pentru care a apreciat că hotărârile recurate sunt profund 
nelegale. 

În ipoteza în care se va soluţiona pe fond recursul, a solicitat obligarea intimatei 
reclamantei şi la plata cheltuielilor de judecata la fond, apel şi recurs specificate şi justificate 
în petitul prezentului memoriu. 

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

Obiectul acţiunii îl reprezintă stabilire masă succesorală, acţiune în constatare, 
nulitate, uzucapiune, partaj şi altele. 

Valoarea obiectului acţiunii este de 70.468 lei (fila 979 verso dosar nr. 
2946/265/2006 al Judecătorie Năsăud). 

Această valoare nu a fost contestată şi nu s-a indicat nicăieri o altă valoare a 
obiectului acţiunii, nici la fond şi nici în apel. 

Chiar şi timbrajul a fost stabilit la valoarea contestată de 43.161 lei (fila 69 vol. I 
dosar nr. .../265/2006 al Tribunalului Bistriţa Năsăud), aceasta fiind parte din valoarea 
obiectului acţiunii de 70.468 lei, aşa cum a fost investită instanţa, prin prisma dispoziţiilor 
art. 112 alin. 1 pct. 3 Cod procedură civilă, care dispun că cererea de chemare în judecată va 
cuprinde valoarea obiectului cererii, după preţuirea reclamantului. 

O cotă de ½ din anexele gospodăreşti şi bucătăria de vară în valoare totală de 19.639 
lei s-a constat a reveni reclamantei T.A. n. B., ca urmare a sistării comunităţii de bunuri. 

Valoarea obiectului acţiunii este de 70.468 lei, deci sub 100.000 lei, prin urmare 
devin aplicabile dispoziţiile art. 2821 alin. 1 Cod procedură civilă care prevăd că „Nu sunt 
supuse apelului hotărârile judecătoreşti date în primă instanţă în cererile introduse pe cale 
principală privind pensii de întreţinere, în litigiile al căror obiect are o valoare de până la 
100.000 lei inclusiv.“ 

Faptul că legat de aceleaşi bunuri s-au formulat mai multe petite nu face ca valoarea 
acestor petite să se cumuleze, pentru că petitele acţiunii privesc aceleaşi bunuri, deci au 
acelaşi obiect. 

Instanţa de fond a indicat calea de atac ca fiind recurs, cale ce a şi fost exercitată de 
parte. 

Instanţa de apel a recalificat calea de atac la termenul din data de 08.06.2011 (fila 68 
vol. I dosar nr. .../265/2006 al Tribunalului Bistriţa Năsăud) şi reţine că valoarea bunurilor 
este peste 100.000 lei, fără să indice de unde a reţinut această valoare. 
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Potrivit art. 2 pct. 3 Cod procedură civilă tribunalul judecă, ca instanţă de recurs, 
recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii, care, potrivit legii, nu 
sunt supuse apelului. 

Art. 299 Cod procedură civilă prevede că hotărârile date fără drept de apel, cele date 
in apel, precum si, in condiţiile prevăzute de lege, hotărârile altor organe cu activitate 
jurisdicţionala sunt supuse recursului şi că recursul se soluţionează de instanţa imediat 
superioara celei care a pronunţat hotărârea in apel. 

Art. 54 alin. 2 din Legea nr. 304 din 28 iunie 2004 republicată, privind organizarea 
judiciară, prevede că „Apelurile se judeca in complet format din 2 judecători, iar recursurile, 
in complet format din 3 judecători, cu excepţia cazurilor in care legea prevede altfel.“ 

Prin urmare, calea de atac în cauză este recursul iar nu apelul şi trebuia soluţionat de 
tribunal în complet de 3 judecători iar nu ca şi apel în complet de 2 judecători, cum greşit s-a 
procedat. 

Faţă de cele de mai sus, în temeiul prevederilor art. 304 pct. 1 Cod procedură civilă 
cât şi al art. 312 alin. 3, art. 299 alin. 1 şi art. 315 alin. 1 Cod procedură civilă, curtea 
urmează să admită în parte recursul declarat de intervenienta I.M. împotriva deciziei civile 
nr. 132/A din 30.10.2013 a Tribunalului Bistriţa Năsăud, pronunţată în dosar nr. 
.../265/2006, pe care o va casa şi va trimite cauza pentru rejudecare, ca recurs, la aceeaşi 
instanţă, Tribunalul Bistriţa Năsăud. 

 
Cale de atac. Calificare. Valoarea obiectului litigiului, în funcţie de preţuirea 

făcută de reclamant 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1269 din 23 octombrie 2014  
Soluţia primei instanţe 
Prin Sentinţa Civilă nr.1948/28.06.2013 a Judecătoriei Turda a admisă, in parte, 

cererea principala formulata si ulterior extinsa  de reclamanta  M.Z. in contradictoriu cu  
paratii B.S., S.M., B.I. B.R., B.I., L.D.F., B.L., S.M.. 

A admis, in parte, cererea reconventionala formulata si ulterior precizata de paratii 
B.S., S.M., B.I.,   B.R., B.I. si continuata de paratii B.D., L.D.F.. 

S-a dispus sistarea indiviziunii cu privire la imobilul din titlul de proprietate  9737 
din 21 mai 2008, T 36, p. 4 de 2 ha si 3400 mp prin formarea a 6 loturi de intindere egala de 
cate 3900 mp din care un lot de 3900 mp se atribuie paratului B.I. si S.M. in cote egale de 
cate ½ parte fiecare, un lot de 3900 mp se atribuie paratilor B.D. si L.D.F. in cote egale de 
cate ½ parte fiecare, un lot de 3900 mp se atribuie paratului B.I. ( succesor defuncta B.C.) , 
un lot de 3900 mp se atribuie paratului B.S., un lot de 3900 mp se atribuie paratei B.R. si un 
lot de 3900 mp se atribuie reclamantei M.Z.. 

S-a respins solicitarea din cererea principala pentru sistarea starii de indiviziune prin 
atribuire imobilul din TP 9737 din 21 mai 2008, T 36, p. 4 de 2 ha si 3400 mp pe seama 
reclamantei, fara sulta. 

S-a respins solicitarea din cererea principala si cererea reconventionala pentru sistare 
indiviziune prin atribuire in coindiviziune imobile terenuri din cele 3 titluri de proprietate in 
litigiu- TP nr.9736/21 mai 2008, TP nr. 9737/21 mai 2013, TP nr.1545/1041 din 8 iunie 
2002( exceptie terenul din TP 9737 din 21 mai 2008, T 36, p. 4 de 2 ha si 3400 mp) 

S-au compensat cheltuielile de judecata constand in onorarii avocatiale. 
Au fost obligaţi paratii-reclamanti reconventionali sa plateasca in favoarea 

reclamantei suma de 1.682 lei cheltuieli partiale de judecata. 
 Considerente 
Prin titlul de proprietate nr. 1545/1041 din 18 iunie 2002 pe seama reclamantei M.Z., 

a paratilor B.S., S.M., B.I., B.R., a numitei B.C., in prezent decedata, deces survenit la data 
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de 7 noiembrie 1994 al carei succesor in calitate de fiu este paratul B.I., a numitului T.E. 
decedat, succesoarele acestuia fiind paratele  B.L. si S.M. in calitate de fiice, a numitului 
B.D. decedat la 8 februarie 2013, succesorii acestuia fiind paratii B.D. si L.D.F. in calitate 
de fii, s-a procedat la reconstituirea dreptului de proprietate  pentru suprafata de 3 ha si 5400 
mp din care in T 28, P. 72- suprafata de 1 ha si 7700 mp si in T 25, P. 26 – suprafata de 1 ha 
si 7700 mp; aceasta reconstituire a dreptului de proprietate s-a realizat pe seama titularilor 
lui in considerarea calitatii lor de succesori dupa defunctul T.I., fost proprietar. 

Prin titlul de proprietate nr. 9736/21 mai 2008, depus la f. 165 dosar, pe seama 
reclamantei M.Z., a paratilor B.S.,  B.I., B.R. , a numitei B.C., a numitului B.D., s-a 
procedat la reconstituirea dreptului de proprietate  pentru suprafata de 4300 mp in T 22, P. 
139 dupa defunctul B.A. ca urmare a anularii titlului de proprietate initial emis, anulare 
mentionata in Hotararea nr. 306/24 aprilie 2008 emisa de Comisia Judeteana Cluj si dispusa 
prin sentinta civila nr. 4235/2007 a Judecatoriei Turda - titlul de proprietate nr. 1667/1160 
din 8 august 2002. 

Conform titlului de proprietate nr. 9737/21 mai 2008, depus la f. 166 dosar, pe seama 
reclamantei M.Z., a paratilor S.M., B.S.,  B.I., B.R., a numitei B.C., a numitului B.D., dupa 
defunctul B.A., s-a procedat la reconstituirea dreptului de proprietate  pentru suprafata de  8 
ha si 1400 mp din care suprafata de 1 ha, T6, P1/76, suprafata de 1 ha si 2700 mp, T16, P55, 
suprafata de 6300 mp, T19, p 36, suprafata de 5800 mp, T24, P3/34, suprafata de 8700 mp , 
T27, P 60, suprafata de 5800 mp, T28, P71, suprafata de 2 ha si 3400 mp, T36, P4, suprafata 
de 8700 mp, T31, P41 ,ca urmare a anularii titlului de proprietate initial emis, anulare 
mentionata in Hotararea nr. 306/24 aprilie 2008 emisa de Comisia Judeteana Cluj si dispusa 
prin sentinta civila nr. 4235/2007 a Judecătoriei Turda - titlul de proprietate nr. 1667/1177 
din 8 august 2002, f. 115 , 166 dosar. 

In vederea aprecierii cu privire la petitul de sistare a starii de indiviziune  petit dedus 
judecatii aflat in litigiu, partile improcesuate avansand modalitati diferite de partaj, s-au 
administrat probe propuse deopotriva de catre partile litigante. In cauza s-a dispus efectuarea 
si a unor expertize tehnice judiciare in specialitatea topografie si evaluare proprietati 
imobiliare( expertiza topo, f. 215-220 dosar, expertiza evaluare imobiliara si raspuns 
obiectiuni expertiza evaluare imobiliara. 

Parata S.M. prin raspunsurile la interogatoriul administrat la f. 56 dosar a mentionat 
ca terenurile din titlurile de proprietate in discutie dupa anul 1991 s-au folosit in cadrul unor 
Asociatii Agricole, ea personal aratand ca alaturi de fratele sau B.I. jr ca succesori ai tatalui 
lor B.I. aratand ca a folosit in acest mod o intindere de 1,84 ha pentru ca aceasta era 
suprafata ce corespundea cotei antecesorului lor primind astfel si dividende pentru jumatate 
din aceasta suprafata. Despre reclamanta s-a mentionat ca a fost inscrisa in Asociatia 
Agricola cu o suprafata de 2,45 ha ( detinand si o suprafata de 0,50 ha ca fost membru CAP 
), despre suprafata de 2,45 ha sustinandu-se ca  reprezenta si cota fratilor ei deoarece  
reclamantei ii revenea doar o cota de 1,84 ha  si ca din Asociatia Agricola initiala “Centru 
Luna” reclamanta s-a transferat in alta Asociatie Agricola dar nu a putut preciza suprafata de 
teren cu care s-a realizat acest transfer; s-a mentionat ca nu a facut opozitie la suprafata mai 
mare cu care reclamanta a fost inscrisa pentru ca nu a fost intrebata in acest sens. Cu privire 
la perioada in care terenurile au fost in intregime in Asociatia Centru Luna, parata a 
mentionat ca acestea s-au folosit deopotriva, impreuna. In legatura cu amplasamentul 
suprafetei de 2,45  ha s-a aratat ca acesta se regaseste la locul “ pe Ses”. S-a sustinut si ca nu 
este de acord ca terenul in discutie,  de “ pe Ses “ sa revina doar reclamantei si ca fiecaruia 
din coproprietari s-ar cuveni cota egala de cate 1/6 parte din fiecare din terenuri inclusiv din 
acest imobil. 

Aceleasi sustineri au fost adoptate si de paratul B.I., fratele paratei S.M. conform 
interogatoriului administrat la f. 60 dosar,  afirmand si  ca s-a opus la folosinta suprafetei de 
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2,45 ha de catre reclamanta cand a aflat ca pretentiile acesteia vizeaza suprafata situata “ Pe 
Ses” considerand ca din toate imobilele din titlurile de proprietate , inclusiv din acesta din 
urma, cotitularilor le revine cota egala. Despre momentul iesirii reclamantei din Societatea 
Agricola A. Luna cu suprafata de 2,34 ha paratul B.I. a mentionat ca nu stie in ce mod a 
reusit acest lucru reclamanta si ca el nu a fost intrebat. Despre folosinta faptica a imobilului 
de “ Pe Ses “ paratul a mentionat ca nu se putea realiza in concret o folosinta clara , distincta 
cata vreme era in cadrul unei Asociatii Agricole si revenea in mod egal la toti coproprietarii 
astfel ca s-a apreciat ca toti coindivizarii au folosit terenurile modalitatea de imparteala 
corecta fiind aceea raportat la cotele de proprietate detinute . 

Paratul B.I. prin raspunsurile la interogatoriu, f. 62 dosar a mentionat ca in calitate de 
titular al titlurilor de proprietate in discutie a intrat in Asociatie Agricola alaturi de ceilalti 
coprorpietari cu toate terenurile din aceste acte de proprietate doar cu o suprafata de 1,84 ha 
aceasta fiind corespunzatoare cotei sale de proprietate( pe aceasta suprafata primind si 
dividende fara a exista vreo specificare despre care teren anume este vorba, terenurile fiind 
insrise in mod egal in Asociatie), detinand in plus si o suprafata de 0,50 ha in calitate de fost 
membru cooperator. Despre reclamanta a mentionat ca nu cunoaste cu ce suprafata a fost 
inscrisa in Asociatia Agricola initial si nici cu ce suprafata s-a transferat ulterior, acest 
transfer realizandu-se fara consultarea celorlalti coproprietari, acesta fiind motivul pentru 
care nici nu a formulat opozitie. S-a mentionat ca terenul solicitat de catre reclamanta este 
amplasat la locul denumit” Pe Ses”, la soseaua principala si ca abia de 4-5 ani a aflat ca 
acesta este folosit de reclamanta desi nu este indreptatita modalitatea corecta de imparteala 
apreciindu-se a fi in cote parti egale d ecate 1/6 parte. 

Paratul B.D. la interogatoriul ce a fost administrat pe seama sa  la f. 64 dosar a 
mentionat ca terenul din litigiu, teren mostenit , a fost expolatat de catre coproprietari din 
anul 1991 in cadrul unor Asociatii Agricole si ca el personal a primit in acest mod dividende 
dupa o suprafata de 2,32 ha. Despre terenul exploatat in acelasi mod de catre reclamanta nu 
a putut indica intinderea, suprafata iar in ce priveste terenul din locul Pe Ses, terenul din 
litigiu, s-a aratat  ca acesta trebuie impartit la toti mostenitorii si ca desi acest teren este 
folosit doar de catre reclamanta, dupa retragerea din Societatea Agricola A. Luna, aspect pe 
care nu l-a controlat la acel moment, acest fapt nu este corect , reclamanta nu are acest drept, 
dreptul de a folosi si exploata acest teren revenind tuturor fratilor astfel ca s-a mentionat se 
impune impartirea lui in mod egal, intre coproprietari. 

La f. 66 dosar a fost administrat interogatoriul paratei B.R. care  a sustinut ca toti 
coproprietarii din titlul de proprietate, inclusiv reclamanta, au folosit in cadrl Asociatiei 
Agricole intinderi egale de teren. Despre reclamanta s-a mentionat ca a folosit in acest mod 
teren  de 2, 45 ha, in prezent  folosindu-l exclusiv, teren situat la locul Pe Ses. Cu toate ca 
aceasta parata a mai sustinut si ca in familie a intervenit o intelegere in sensul ca reclamantei 
sa ii revina mai mult teren ca urmare a ingrijirii tatalui sau, s-a aratat ca aceasta intelegere 
nu a privit o imparteala efectiva a  terenurilor. 

Paratul B.S. la interogatoriul de la f. 67 dosar a mentionat ca el personal a folosit o 
suprafata de 1,83 ha in cadrul Asociatiilor Agricole din localitate despre reclamanta 
afirmand ca nu a stiut si nici nu cunoaste intinderea de teren pe care a folosit-o sau o 
foloseste stiind ca si in prezent aceasta foloseste teren in Asociatie. S-a specificat de  acelasi 
parat ca dupa aprecierea sa  reclamantei ii revine doar intinderea de 1,83 ha aspect pe care i 
l-a si comunicat personal dupa anul 1990 ( raspuns intrebarea pct 8) aceasta obtinand de la 
parinti si un imobil casa. 

Reclamanta prin raspunsurile la interogatoriu, f.69 dosar a mentionat ca a fost vointa 
tatalui sau ca terenurile obtinute dupa casatoria cu mama sa sa ii revina ei existand si 
testament in acest sens( testament autentificat nr. 1114/1974 din 3 iunie 1974 eliberat de 
Notariatul de Stat Local Turda, f. 85 dosar)  ceilalti frati primind de la parinti immobile- 
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case, gradini de case si animale.Despre transferul terenului de Pe Ses pe care ea, reclamanta, 
l-a realizat in alta Asociatie Agricola s-a mentionat ca a fost cunoscut de catre ceilalti 
coproprietari, care nu s-au opus, si ca acest teren figureaza in Registrul Agricol doar pe ea( 
in acest sens fiind si adeverinta si declaratia de la f. 83,84 dosar), platind si obligatiile fiscale 
aferente, anterior acestui transfer dividendele incasandu-se in mod egal pentru terenurile 
inscrise in Asociatie ( raspuns intrebare pct 12 ).Cu toate ca punerea efectiva in posesie s-a 
mentionat ca s-a realizat doar in anul 2002 ( procese verbael de punere in posesie, f.98, 114 
dosar)reclamanta a afirmat ca a stiut despre amplasamentul concret al terenurilor anterior 
acestei perioade. 

Martora  G.A., angajata ca si contabil a Societatii Agricole C. Luna unde a detinut 
reclamanta teren imediat dupa desfiintarea fostului CAP si pana in anul 2003, a mentionat ca 
reclamanta a adus in acest mod in cadrul Societatii o suprafata de 2 ha si ceva de teren in 
extravilan fara a se putea indica exact amplasamentul, ca la acel moment se detineau doar 
adeverinte de proprietate si chiar daca erau mentionati mai multi titulari  nu se proceda la o 
imparteala a terenului, la interpelarea celorlalti titulari ci se avea in vedere doar cererea de 
inscriere in cadrul Societatii Agricole. 

Audiat la f. 79 dosar, martorul R.I., membru al Asociatiei Agricole A. Luna a reiterat 
acelasi aspect al luarii in considerare pentru inscriere in Asociatie si acordare de dividende a 
cererii de inscriere in Asociatia Agricola. Totodata ca membru al Comisiei de Fond Funciar 
martorul astfel audiat a sustinut ca la punerea efectiva in posesie nu s-a tinut cont de criteriul 
vechiului amplasament.   

Martora O.I. audiat la f. 94 dosar, membru in Comisia Locala de Fond Funciar la 
momentul aparitiei Legii nr. 18 din 1991, a mentionat ca terenul de Pe Ses era teren 
mostenit dupa defunctul B.A., ca nu a participat la o punere efectiva in posesie a acestui 
teren cu toate ca a semnat procesul verbal de punere in posesie din noiembrie 2002 aferent 
acestui teren mentionand-o doar pe reclamanta pentru ca aceasta a motivate ca are nevoie de 
aceasta adeverinta la Asociatia Agricola unde folosea teren, Asociatie unde nu erau inscrisi 
si ceilalti coproprietari.  In calitatea sa de membru al Comisiei de reimproprietarire martora 
a afirmat ca nici un moment nu i s-a comunicat de catre cei implicat intervenirea intre ei a 
unei  modalitati de imparteala a terenului. Despre mentiunile din Registrul Agricol s-a 
mentionat ca se realizau in baza unor declaratii proprii, personale si ca se consemnau doar 
suprafata si Societatea Agricola unde erau folosite terenurile nu si amplasamentul efectiv al 
acestora. 

 Audiata la f. 96 dosar, martora T.D., angajata a Societatii Agricole A. Luna, a 
mentionat ca reclamanta si-a transferat o suprafata de 2,45 ha in aceasta societate agricola de 
la Societatea Agricola Centrul Luna unde a avut inscrisa initial aceasta suprafata de teren , la 
inscriere reclamanta prezentand adeverinta de proprietate( in care figurau si alti titulari)  , un 
testament apreciat valabil cate vreme nu s-a prezentat o alta persoana care sa il conteste si o 
punere in posesie vizand amplasamentul acestui teren ca fiind la  locul Pe Ses- 2,34 ha si la 
locul Tog – 11 ari (aceea datata 22 noiembrie 2002); ca atare s-a mentionat ca doar 
reclamanta a beneficiat de dividende aferente acestei suprafete de teren mentionandu-se ca 
eliberarea de dividende  se realizeaza pe seama persoanei titulare a cererii de insriere in 
Societatea Agricola chiar daca exista si alti titulari ai terenului care insa nu sunt membri in 
cadrul respectivei Societati. Despre paratul B.I. jr s-a sustinut ca a devenit la randul sau 
membru al Societatii Agricole A. Luna insa cu teren situat in alt amplasament       (fara a se 
putea specifica ca reprezenta parte din terenurile mentionate in titlul de proprietate eliberat 
pentru terenul de Pe Ses)  si fara a solicita la randul sau dividende pentru terenul adus aport 
de catre reclamanta  in aceeasi Societate Agricola. Cu toate acestea s-a invederat ca dupa 
iesirea reclamantei din Societatea Agricola paratul B.I. jr a afirmat, afirmatie ce a ramas la 
nivel de discutie , ca ar avea si el la randul sau parte din suprafata detinuta in Societatea 
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Agricola, la un moment dat, de catre reclamanta. Martora T.D.  a mai  afirmat ca din 2003 
reclamanta a iesit din cadrul Societatii Agricole cu terenul in cauza, teren pe care il foloseste 
in particular aspect dedus din faptul ca  acesta este cultivat si deci nu a rams nelucrat. 

 Conform actelor detinute de PriM. Luna, acte comunicate in copie la f. 117-160 
dosar, punerea in posesie pentru terenul in discutie, suprafata de 2 ha si 3400 mp din T 36, 
P. 4, s-a realizat nu doar pe seama reclamantei ci si a celorlati titulari ai titlului de 
proprietate – proces verbal  de punere in posesie 662/30 iulie 2002. Din copiile registrelor 
agricole aferente gospodariilor unora dintre partile improcesuate reiese ca suprafata cu 
amplasament Pe Ses, suprafata de teren in discutie, este inserata la pozitia familiei 
reclamantei,  insa doar incepand cu anii 2010,2011 ( f. 128 dosar), in timp ce terenul din 
titlul de proprietate in discutie detinut de paratii B.D., B.I., B.S., S.M. este mentionat ca 
facand parte din Asociatia Agricola sau Asociatia Agricola C.. 

 Din ansamblul probator astfel administrat, anterior amintit,  s-a  reţinut  ca paratii au 
contestat o folosinta exclusiva a reclamantei cu privire la terenul de 2,34 ha din locul Pe Ses 
din T 36, P 4 aratandu-se fie ca nu au fost intrebati fie ca nu au controlat  modul in care 
reclamanta a inteles a-si inscrie terenul in Societatile Agricole din localitate , aspect ce se 
coroboreaza  cu declaratiile martorilor , martori care au sustinut ca nu erau interpelati si 
ceilalti cotitulari ai terenului la momentul inscrierii unuia din ei in Societatea Agricola, 
paratii mentionand chiar ca a existat o opozitie exprimata cu privire la aceasta modalitate de 
consemnare scriptica a terenului folosit de reclamanta ca fiind situat Pe Ses, aspect 
confirmat si de martora T.D.  care a sustinut ca paratul B.I. jr a afirmat ca are si el parte din 
acest teren cu care reclamanta a inteles a se inscrie in Asociatie Agricola. Paratii au mai 
sustinut ca dividendele s-au incasat raportat la suprafata, la  intinderea de teren detinuta fara 
a se cunoaste exact amplasamentul detinut de fiecare dintre ei deoarece fiecare detinea si 
detine  in mod egal terenurile din titlurile de proprietate. 

 In ce priveste acest din urma aspect, amplasamentul concret al terenului, din 
inscrisurile depuse la dosar rezulta ca o punere efectiva in posesie s-a realizat abia in anul 
2002, anterior acestui moment amplasamentul nefiind astfel cunoscut in mod clar, fara 
echivoc (martorul R.I. afirmand chiar si ca la punerea in posesie nu s-a respectat cerinta 
vechiului amplasament,  iar punerea in posesie  in ce priveste terenul din litigiu, suprafata de 
2,34 ha de la locul Pe Ses s-a efectuata ca atare pe toti cotitularii titlului de proprietate – 
proces verbal nr. 662/30 iulie 2002; despre procesul verbal de punere in posesie datat  22 
noiembrie 2002 eliberat si intocmit doar pe seama reclamantei rezulta ca a fost intocmit din 
birou, fara o punere efectiva in posesie, pentru a-i servi acesteia la inscrierea in cadrul 
Asociatiei Agricole. 

 In legatura cu  folosinta efectiva a terenului in cauza doar de catre reclamanta, dupa 
scoaterea acestui teren din Societatea Agricola, martora T.D. a afirmat doar ca a observat 
acest teren este lucrat, este cultivat, fara a arata expres daca reclamanta sau familia 
reclamantei au fost aceia care au realizat lucrarile agricole respective, din perceptii proprii 
sau perceptiile altor persoane. 

In legatura cu mentiunile din Registrul Agricol vizand  amplasamentul terenurilor 
detinute si ca atare folosite de partile litigante, este de retinut ca acestea se fac in baza unor 
declaratii proprii , personale a celor interesati, neavand ca atare o alta valoare decat aceea 
declarativa .  

 Chiar daca in cauza reclamanta a invocat existenta unui testament din partea 
antecesorului sau, defunctul B.A., instanta nefiind investita cu petit de dezbatere pe cale 
testamentara a mostenirii dupa defunctul B.A., cata vreme titlu de proprietate s-a eliberat pe 
toti mostenitorii acestuia, s-a  procedat conform art.13 alin 3 Legea nr.  18/1991 republicata; 
totodata s-a invocat un partaj de ascendent, o intelegere de imparteala a averii inca din 
timpul vietii antecesorului partilor – raspuns interogatoriu reclamanta, pct 3, f. 69 dosar, insa 
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in lipsa cerintelor de valabilitate impuse de art. 794-799 Cod civil acest act juridic nu poate 
fi  apreciat ca valabil si deci nici ca dovedit.  

Conform art. 673 indice 9 Cod pr. civila la formarea si atribuirea loturilor instanta va 
tine seama dupa caz de acordul partilor, marimea cotei parti ce se cuvine fiecareia ori masa 
bunurilor de impartit, natura bunurilor, domiciliul si ocupatia partilor, faptul ca unii din 
coproprietari inainte de a se cere imparteala au facut constructii, imbunatatiri cu acordul 
coproprietarilor sau altele asemenea. Potrivit art. 741 alin 1 Cod civil rap. la art. 66 alin 2 
Legea nr.  71/2011 „la formarea loturilor si compunerea partilor trebuie sa se dea la fiecare 
parte pe cat se poate aceeasi cantitate de mobile, imobile, de drepturi sau creante de aceeasi 
natura si valoare”. 

 In speta de fata in lipsa acordului partilor litigante raportat la modalitatea de partaj 
solicitata in cauza, anume atribuirea intregii suprafete de teren din litigiu de 2,34 ha pe 
seama reclamantei s-ar fi justificat in conditiile in care fie exista o disproportie a cotelor 
parti cuvenite copartasilor, disproportie favorabila reclamantei, fie s-ar fi dovedit in mod 
clar si fara echivoc folosirea in mod exclusiv a  acestui teren de catre reclamanta,  folosinta 
care sa nu reprezinte insa un abuz din partea acesteia,  fie s-ar fi pus problema asigurarii 
unei continuitati a activitatii reclamantei si familiei acesteia datorita naturii unei ocupatii 
speciale a acestora . 

Totodata, partajarea bunurilor trebuie sa se realizeze de regula, in natura, atribuirea 
intregului bun unuia din coindivizari fiind admisibila numai in masura in care impartirea in 
natura nu este posibila, deoarece imobilul nu este comod partajabil sau datorita faptului ca 
prin formarea de loturi s-ar ajunge potrivit dispozitiilor art. 741 alin 2 Cod civil la 
imposibilitatea realizarii destinatiei economice a acestuia (decizie Curte Apel Bacau, decizia 
civila nr. 756/2005). In acelasi sens s-a stabilit in practica judiciara ca ori de cate ori este 
posibila atribuirea in natura a bunului, prin formarea de loturi, folosirea acestei modalitati de 
partajare este obligatorie pentru instanta daca partile cer ca atribuirea sa se faca in natura 
deoarece fiecare copartas trebuie sa primeasca daca este posibil loturi apartinand aceleiasi 
categorii de folosinta si clasa de fertilitate astfel respectandu-se principiul inscris in art. 741 
Cod civil si evitandu-se stabilirea unei sulte impovaratoare pentru parti. 

Aspectul imposibilitatii partajarii in natura a imobilului din cauza  nu transpare  din 
concluziile expertizei topografice intocmite in cauza, expertul judiciar intocmind si varianta 
de partajare a terenului din cauza prin formare de loturi corespunzatoare cotelor de 
proprietate, varianta de partajare ca atare admisibila raportat la destinatia, configuratia si 
chiar intinderea   imobilului din cauza. Astfel expertiza tehnica judiciara intocmita in cauza 
cuprinde ca si concluzie modalitatea de partajare, partajare apreciata posibila , a terenului de 
2,34 ha din T 36, P 4 ,in 6 loturi a cate 3900 mp intindere fiecare, expertiza astfel intocmita 
nefiind contestata in cauza de catre partile improcesuate.  

Avand in vedere considerentele de fapt si de drept expuse instanţa a apreciat fondata 
si intemeiata solicitarea de partajare formulata in cauza prin cererile deduse judecatii 
deopotriva de catre partile litigante, modalitatea de partajare ce se va aprecia admisibila 
fiind aceea  avansata de parati prin cererea reconventionala, cerere reconventionala ulterior 
precizata, in sensul partajarii imobilului de 2,34 ha din  TP 9737 eliberat la  21 mai 2008,  
imobil amplasat in T 36, p. 4  prin formarea a 6 loturi de intindere egala de cate 3900 mp si 
tinandu-se cont de regulile devolutiunii succesorale legale astfel cum sunt prevazute de art. 
650 si urm Cod civil    ( dreptul comun in materie),  un lot de 3900 mp se va atribui 
paratului B.I. si S.M. in cote egale de cate ½ parte fiecare, un lot de 3900 mp se va  atribui 
paratilor B.D. si L.D.F. in cote egale de cate ½ parte fiecare, un lot de 3900 mp se va atribui 
paratului B.I. ( succesor defuncta B.C.), un lot de 3900 mp se va atribui paratului B.S., un 
lot de 3900 mp se va atribui paratei B.R. si un lot de 3900 mp se va atribui reclamantei 
M.Z.. 
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In consecinta a fost respinsă pretentia  din cererea principala pentru modalitatea de 
partajare concreta constand in  atribuirea imobilului din TP 9737 din 21 mai 2008, T 36, p. 4 
de 2 ha si 3400 mp pe seama reclamantei, , in natura, in intregime, fara sulta. 

In ce priveste  solicitarile  din cererea principala si cererea reconventionala pentru 
sistare indiviziune prin atribuire in coindiviziune a imobilelor terenuri din cele 3 titluri de 
proprietate in litigiu- TP nr.9736/21 mai 2008, TP nr. 9737/21 mai 2013, TP nr.1545/1041 
din 8 iunie 2002 (exceptie terenul din TP 9737 din 21 mai 2008, T 36, p. 4 de 2 ha si 3400 
mp) aceste pretentii urmeaza a fi respinse cu motivarea ca partajul ca operatiune juridica, 
potrivit art. 728 si urm Cod civil raportat la art. 66 alin 2 L. 71/2011 pentru punerea in 
aplicare a L. 287/2009 privind Codul civil,  presupune sistarea starii de indiviziune ori de 
coproprietate in sensul ca bunul (bunurile)  stapanite in comun pe cote parti sunt impartite 
materialmente intre coproprietari fiecare devenind proprietarul exclusiv asupra unui anume 
bun sau parti materiale din bun dintre cele ce formau anterior obiectul coproprietatii. In 
speta de fata prin pretentiile deduse judecatii in modul aratat anterior se tinde insa la 
pastrarea unei stari de indiviziune prin detinerea, atribuirea  catre coindivizari ( 
coproprietari) a unor cote parti ideale din bunurile obiect al coproprietatii cea ce nu 
reprezinta esenta partajului. 

 Raportat la solutiile procesuale ce se vor pronunta in cauza in ce priveste pretentiile 
deduse judecatii de catre partile litigante, in baza art. 276 Cod pr. civila au fost  compensate  
cheltuielile de judecata constand in onorarii avocatiale. 

Intrucat partajul porfita deopotriva partilor improcesuate, in masura in care acest 
aspect se verifica raportat la cotele de proprietate detinute cu privire la imobilul din litigiu in 
baza art.277 Cod pr.civila se vor obliga paratii- reclamanti reconventionali sa plateasca in 
favoarea reclamantei suma de 1.682 lei cheltuieli partiale de judecata (taxa de timbru, 
onorarii expertiza) , in conditiile in care cheltuielile totale de judecata suportate cu acest titlu 
au fost de 5046 de lei, fiecaruia din titularii titlului de proprietate, respectiv succesorilor 
celor decedati, revenindu-le  obligatia de a achita cota de 1/6 parte din aceste cheltuieli (o 
suma de 841 lei corespunzatoare acestei cote parti) iar reclamanta a achitat cu titlu de taxa 
de timbru si onorarii expertize o  suma de 2523 lei.  

Calea de atac 
 În cuprinsul acestei sentinţe, judecătoria indică calea de atac a apelului în termen de 

15 zile de la comunicare. 
 Împotriva acestei sentinţe, declară cale de atac doar reclamanta, intitulând-o recurs. 
 La termenul de judecată din 22 noiembrie 2013, tribunalul, în complet de apel, 

stabileşte taxa judiciară de timbru datorată raportat la valoarea litigiului, indicată ca fiind de 
123.520 lei făcând demersuri în vederea stabilirii situării terenurilor în intravilan sau 
extravilan, pentru a verifica această valoare (f. 36-37 dosar tribunal). 

 La termenul de judecată din 24 ianuarie 2014, faţă de valorile minime indicate în 
expertiza de evaluare imobiliară a Camerei Notarilor Publici pe anul 2010 (data înregistrării 
cererii de chemare în judecată), stabilind valoarea totală a terenului litigios la 76.734,41 lei 
(f. 53 din acelaşi dosar).  

 Raportat la această valoare, recalifică calea de atac ca fiind recurs şi o soluţionează 
ulterior în compunerea prevăzută pentru un complet de recurs. 

Soluţia tribunalului 
Prin decizia civilă nr. 285/3.04.2014 a  Tribunalului Cluj a  fost respins ca nefondat 

recursul declarat de M.Z. împotriva sentinţei civile nr. 1948/28.06.2013, pronunţată în 
dosarul nr. .../2009 al Judecătoriei Turda, care a fost  menţinută în totul.  

Recurenta a  fost obligată să le plătească intimaţilor B.S., S.M., B.I. jr, B.D., 
Luduşan Dorina, B.I. sen suma de 1800 lei, cheltuieli de judecată în recurs.  

Considerente  
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Textual, reclamanta M.Z.  a solicitat să dispună sistarea stării de indiviziune asupra 
parcelelor de teren cuprinse în Titlul de Proprietate nr. 9736/21.05.2008 şi în Titlul de 
Proprietate nr. 9737/21.05.2008, prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra 
terenului extravilan în suprafaţă totală de 8 ha 5700 mp şi asupra parcelelor de teren 
cuprinse în Titlul de Proprietate nr. 1545/1041/18.06.2002, prin care s-a reconstituit dreptul 
de proprietate asupra terenului extravilan în suprafaţă totală de 3 ha 5400 mp, situat pe 
teritoriul localităţii Luna, în favoarea recurentei-reclamante, a pârâţilor de rând 1-5, a 
numitei B.C. şi numitului Ţilea Emil, prin formarea de 2 loturi şi atribuirea acestora astfel: 

1. primul lot ce cuprinde terenul ce se identifică în Titlul de Proprietate nr. 
9737/21.05.2008 în tarla 36, parcela 4, în suprafaţă de 23400 mp să fie atribuit în favoarea 
recurentei-reclamante fără plata vreunei sulte către ceilalţi coproprietari, 

2. iar cel de-al doilea lot, cuprinzând toate celelalte parcele din titluri, în 
suprafaţă totală de 62300 mp + 35400 mp = 97700 mp să fie atribuit în coindiviziune în 
favoarea celorlalţi titulari din cele trei titluri de proprietate. 

Aşa cum corect a constatat şi instanţa de fond, reclamanta a solicitat a-i fi atribuită 
parcela  4, în suprafaţă de 23400 mp din tarlaua 36 din Titlul de Proprietate nr. 
9737/21.05.2008, urmând a restul parcelelor din cele două titluri de proprietate să rămâne în 
indiviziune. 

Corect a înţeles, instanţa de fond că ce se doreşte este doar o aparentă sistare de 
indiviziune, pe care şi tribunalul o apreciază  ca fiind incompatibilă cu  dispoziţiile legale în 
materia partajului. 

În susţinerea acestei variante de partaj reclamanta a invocat existenţa unui partaj 
voluntar, în urma căruia terenul de 2 ha şi 3400 mp. i-ar fi revenit, dar şi o folosinţă 
exclusivă a acestui teren cu acordul celorlalţi titulari din titlurile de proprietate. 

Aceste susţineri au fost infirmate de probatoriul administrat în cauză, care a relevat 
că un partaj este exclus, iar cu privire la împrejurarea că reclamanta a intrat cu acest teren în 
Asociaţia Agricolă , a făcut-o aşa cum şi ceilalţi titulari ai titlurilor de proprietate au 
introdus alte terenuri în asociaţie, doar pentru a fi lucrate, dreptul de folosinţă şi exploatare a 
terenului de pe titlurile de proprietate revenind tuturor fraţilor. 

Că este aşa a rezultat şi din declaraţia martorei G.A., contabil la Societatea agricolă 
C. Luna care a arătat că la intrarea în asociaţie nu se proceda la o împărţire a terenului. 

Aşa cum rezultă din documentele comunicate de Primăria Luna punerea în posesie 
asupra terenului în discuţie de 2 ha şi 3400 mp. s-a realizat nu doar pe seama reclamantei, ci 
şi a celorlalţi titulari ai titlului de proprietate. 

Aşa cum se desprinde din art.673 ind.5 al.2 cod procedură civilă, partajul în natură 
constituie regula. 

Câtă vreme nu s-a făcut dovada unui partaj voluntar şi nici a unei folosinţe cu privire 
la întreaga parcelă de 2 ha şi 3400 mp. din care să se poată contura ideea acceptării de către 
ceilalţi coproprietari de a-i fi atribuit acest teren, modalitatea de partaj solicitată de 
reclamantă nu poate avea fi primită. 

Mai ales că, expertiza tehnică efectuată în cauză a relevat că raportat la suprafaţa 
terenului, destinaţia şi configuraţia acestuia este posibil partajul în natură prin formare de 
loturi şi atribuire a câte unui lot fiecăruia dintre titularii titlului de proprietate. 

Neexistând nici un impediment, în mod corect, instanţa de fond a dispus sistarea 
stării de indiviziune cu privire la imobilul din TP 9737 din 21 mai 2008, T 36, p. 4 de 2 ha si 
3400 mp prin formarea a 6 loturi de intindere egala de cate 3900 mp din care un lot de 3900 
mp se atribuie paratului B.I. si S.M. in cote egale de cate ½ parte fiecare, un lot de 3900 mp 
se atribuie paratilor B.D. si L.D.F. in cote egale de cate ½ parte fiecare, un lot de 3900 mp 
se atribuie paratului B.I. ( succesor defuncta B.C.) , un lot de 3900 mp se atribuie paratului 
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B.S., un lot de 3900 mp se atribuie paratei B.R. si un lot de 3900 mp se atribuie reclamantei 
M.Z.. 

Faţă de acestea, constatând legală şi temeinică sentinţa civilă atacată, în temeiul 
art.312 cod procedură civilă, tribunalul a respins ca nefondat recursul declarat de M.Z. 
împotriva sentinţei civile nr. 1948/28.06.2013, pronunţată în dosarul nr. .../2009 al 
Judecătoriei Turda.  

În tem.art.274 cod procedură civilă, tribunalul a  obligat  recurenta să plătească 
intimaţilor B.S., S.M., B.I. jr, B.D., Luduşan Dorina, B.I. sen suma de 1800 lei, cheltuieli de 
judecată în recurs.  

Recursul reclamantei împotriva hotărârii tribunalului  
Împotriva acestei decizii, a declarat  recurs  reclamanta, solicitând  casarea ei şi 

trimiterea cauzei spre rejudecarea apelului de către  tribunal. 
În motivarea recursului ei, recurenta arată că legea este cea care  reglementează calea 

de atac, aceasta  nefiind  lăsată la latitudinea  judecătorului. 
Prima  instanţă a  indicat calea de atac ca  fiind apelul, în termen de  15  zile de la  

comunicare, iar reclamanta a declarat calea de atac  în 15  zile  şi a  intitulat-o „recurs”, 
pentru a preîntâmpina o posibilă calificare a acesteia  ca recurs, cu aplicarea sancţiunii 
specifice  pentru nemotivare. 

Obiectul litigiului îl constituie toate terenurile asupra cărora reclamanta a solicitat  
sistarea stării de  indiviziune, iar, conform raportului de expertiză întocmit în cauză de  ing. 
exp. L.N.A., valoarea acestor terenuri este  de  514.225  lei. Deşi reclamanta a formulat 
obiecţiuni cu privire la această valoare, ele au fost respinse de  prima   instanţă, o altă 
valoare putând  fi stabilită abia  după administrarea în apel a  unor probe  noi şi nu prin 
adrese  comunicate de primăria locului. 

Potrivit valorii stabilite  prin expertiza de evaluare, calea de atac, fără putinţă de  
tăgadă, este apelul, tribunalul recalificând  în mod  greşit ca fiind recurs, interpretând  în 
mod  greşit actul dedus  judecăţii şi pronunţând o hotărâre  nelegală şi netemeinică. 

Soluţionând calea de atac ca fiind  recurs, tribunalul a  încălcat  şi normele  privind  
compunerea  instanţei. 

În drept, au fost  invocate   dispoziţiile  art. 304  pct. 1, 3, 7,8 şi 9 Cod proc. civ.  
Cererea de recurs mai cuprinde  motive privind modul în care tribunalul a  soluţionat 

calea de atac, însă acestea  nu pot fi cercetate în prezenta cale de atac, întrucât, dacă 
urmează a fi admisă, se  impune casarea  şi trimiterea  spre rejudecare a apelului către 
tribunal, iar dacă se apreciază că tribunalul a  calificat corect  calea de atac  ca fiind recursul,  
prezenta cale de atac ar fi un recurs  la recurs. 

Restul motivelor  vizează jurisprudenţa  instanţelor apreciată de reclamantă ca fiind  
incidentă.  

Întâmpinarea din recurs 
Pârâţii intimaţi B.S., S.M., B.I. jr, B.I. sen, L.D.F., B.D., prin întâmpinare, au 

solicitat respingerea recursului ca nefondat, cu obligarea recurentei la plata cheltuielilor de  
judecată, pe  motiv  că în mod corect a fost calificată calea de atac de către tribunal ca fiind 
recurs, raportat la valoarea litigiului reţinută de   instanţa de control judiciar. 

Examinând recursul formulat  prin prisma  motivelor  invocate, raportat la  
dispoziţiile  art. 304  pct. 1  şi 3  Cod proc. civ., în care aceste  pot fi încadrate, curtea  
apreciază că recursul nu este fondat, din considerentele ce  urmează a fi expuse. 

Astfel, aşa cum s-a  reţinut deja, prin sentinţa pronunţată de  judecătorie, s-a  indicat  
calea de atac  împotriva  hotărârii primei instanţe ca fiind apelul.  

Cu toate acestea, reclamanta a  declarat o cale de atac  intitulată „recurs”, motivând 
calificarea actului de  procedură prin necesitatea de a preîntâmpina  o posibilă anulare 
pentru nemotivare, explicaţie care nu subzistă, în condiţiile  în care  nimic  nu o împiedica să 
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motiveze apelul în termenul de  15  zile  indicat  în sentinţa obiect al său, fără să beneficieze 
de prevederile art. 287 alin. 2 Cod proc. civ., care-i permiteau să motiveze apelul până la 
prima zi de  înfăţişare.   

Este adevărat, însă, că instanţa de control judiciar trebuia să verifice calificarea căii 
de atac, chiar  din oficiu şi, cu atât  mai mult, atunci când se ridică semne de  întrebare 
asupra acestei chestiuni de drept. 

Tribunalul, raportat la contradicţia dintre  calificarea dată de  prima   instanţă căii de 
atac şi cea dată de reclamantă prin cererea de  declarare a acesteia, a efectuat  cercetări 
pentru a stabili valoarea obiectului litigiului. 

Conform art. 112 Cod proc. civ., valoarea obiectului se face după   preţuirea 
reclamantului, atunci când  preţuirea este cu putinţă. 

Reclamanta  invocă în această ultimă cale de atac  raportul de expertiză de evaluare  
pe care  l-a  contestat  pe tot  parcursul procesului şi de care  prima  instanţă nu a  ţinut 
seama  câtă vreme, având  în vedere  raportul de expertiză  topografică, a format  loturi 
egale ca suprafaţă şi valoare pentru terenurile asupra cărora a dispus ieşirea din indiviziune. 

 Inclusiv  în calea de atac a apelului, reclamanta  contestă valoarea stabilită prin 
raportul de expertiză, inclusiv  situarea terenului în intravilan, acesta  fiind  motivul pentru 
care ezită în calificarea căii de atac, care, aşa cum rezultă din dispoziţiile  coroB.te ale art. 
282 şi 2821 Cod proc. civ., depinde de valoarea obiectului litigiului. 

Tocmai pentru a stabili această valoare, necesară calificării căii de atac, tribunalul a 
administrat  proba cu înscrisuri, solicitând Primăriei comunei Luna să comunice dacă terenul 
este situat  în intravilan sau în extravilan şi o copie a certificatului de atestare  fiscală pentru 
stabilirea  impozitului pe acesta, aşa cum rezultă din încheierea şedinţei publice din 
22.11.2013 (f. 36-38 dosar tribunal). La adresa  instanţei, primăria a răspuns în sensul că 
terenul este situat  parţial în intravilan (f. 42-49). 

Pentru că din înscrisurile comunicate de primărie  nu rezultă valoarea de  impunere  a 
terenului şi dacă aceasta este sau nu apropiată de valoarea de circulaţie, tribunalul a avut  în 
vedere  expertiza de evaluare  imobiliară a  Camerei notarilor  publici pe anul 2010, raportat 
la data  înregistrării cererii de  chemare  în judecată, pentru terenuri situate  în intravilan, cu 
alte destinaţii decât  curţi, construcţii, apreciind  că valoarea totală a terenului litigios este de  
76.734,41  lei şi raportat la această valoare punând  în discuţie calificarea  căii de atac. 

Aşa cum rezultă din încheierea şedinţei publice din 24.01.2014, reclamanta nu a fost 
de acord nici măcar cu această valoare, contestând  situarea terenului în intravilan (f. 53-54), 
apreciind, aşadar, că valoarea ar fi una chiar mai mică. 

Reclamanta  care a declarat  calea de atac a arătat  că lasă la aprecierea instanţei 
calificarea acesteia, doar  intimaţii punând  concluzii în sensul că ar fi vorba de  un recurs. 

Prin încheierea şedinţei publice din acelaşi termen, instanţa a recalificat  calea de 
atac  din apel (aşa cum a fost  calificată de  prima  instanţă) în recurs (aşa cum a fost  
calificată de  reclamantă). 

Aşadar, valoarea obiectului cererii se stabileşte după preţuirea făcută de reclamantă, 
reclamanta, atât  în faţa primei instanţe, cât  şi în faţa tribunalului, a susţinut o valoare  
inferioară sumei de  100.000 lei, acceptată de intimaţi şi instanţă, ea  însăşi contestând  
raportul de expertiză de evaluare. 

În aceste condiţii, în mod corect a calificat tribunalul calea de atac ca fiind recurs, 
nefiind încălcate nici normele privind compunerea instanţei, nici cele privind competenţa ei 
de a judeca un recurs în speţa dată. 

Reclamanta susţine abia în actuala cale de atac o altă valoare raportată la toate 
terenurile din titlurile de proprietate, fără a fi invocat această împrejurare în faţa tribunalului, 
pentru a solicita acestuia să stabilească valoarea obiectului litigiului la o altă suprafaţă de 
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teren, chiar având în vedere criteriul la care s-a raportat instanţa, respectiv grilele notariale, 
la care se face referire în prezentul recurs. 

În ceea ce priveşte concluziile orale referitoare la recalificarea căii de atac şi 
stabilirea valorii în complet de doi judecători, sunt nefondate, aceasta fiind singura soluţie 
legală în temeiul căreia instanţa de control judiciar putea să stabilească criteriile necesare 
calificării căii de atac. Cu alte cuvinte, instanţa de control judiciar, având în vedere 
calificarea dată de prima instanţă căii de atac, a intrat în compunere de 2 judecători, dar, 
având în vedere contestarea de către reclamantă a acestei calificări, implicit prin titulatura 
dată cererii sale de declarare a căii de atac, a administrat probe pentru a stabilit valoarea 
obiectului, iar, după ce a stabilit că această valoare presupune o recalificare a căii de atac şi 
o altă compunere, s-a pronunţat în acest sens în compunerea corectă până la acea dată în 
care era, transpunând cauza apoi la complet de 3 judecători, ca urmare a recalificării căii de 
atac.  

 

Motive de apel. Respingerea cererii de chemare în judecată, urmare admiterii 
excepţiei tardivităţii invocate de pârâtă, dar nedovedită. Anularea sentinţei şi 

trimiterea cauzei spre rejudecare 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, 956 din 20 octombrie 2014  
Prin cererea înregistrată la data de 11.04.2013 contestatorul S.G. a solicitat anularea 

deciziei privind acordarea unor drepturi de pensie comunitară nr. 500642 din 08 aprilie 2010 
emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii Maramureş, contestând şi decizia asupra 
capacităţii de muncă nr. 159/18 februarie 2010 emisă de cabinetul de expertiză medicală. 

În motivarea cererii contestatorul a învederat că data ivirii invalidităţii sale este 
01.09.2006 şi a fost cauzată de un accident de muncă, astfel cum a stabilit o expertiză 
realizată în Ungaria. 

Raportat la această dată a ivirii invalidităţii, anterioară aderării României la Uniunea 
Europeană, aplicarea Regulamentului CEE 1408/71 nu este legitimă. 

Contestatorul a depus în probaţiune decizia privind acordarea unor drepturi de pensie 
comunitară nr. 500642 din 08 aprilie 2010, copie carte identitate, adresa Direcţiei Regionale 
de Asigurări de Pensii Ungaria Centrală, expertiza medicală. 

Intimata Casa Judeţeană de Pensii Maramureş, prin întâmpinare a solicitat 
respingerea contestaţiei ca tardivă. 

 În motivarea poziţiei sale intimata a arătat că reclamantul contestă decizia privind 
acordarea unor drepturi de pensie comunitară nr. 500642 din 08 aprilie 2010 – pensie de 
invaliditate. 

În conformitate cu prevederile art.87 din Legea nr. 19/2000 această putea fi 
contestată la instanţă în termen de 45 de zile de la comunicare. 

Reclamantului i s-a comunicat decizia la data de 31.05.2010 aşa cum rezultă din 
borderoul de expediere a corespondenţei şi la aceeaşi dată a fost comunicată şi instituţiei 
competente din Budapesta.  

Susţinerea reclamantului că decizia i-a fost comunicată prima dată la 14.03.2013 în 
cadrul unei şedinţe de judecată a unui litigiu cu Casa de Pensii Budapesta este contrazisă şi 
de scrisoarea transmisă prin poşta electronică la data de 14.06.2010.  

Faţă de această situaţie, intimata a apreciat că este tardivă contestaţia formulată.  
În ce priveşte fondul contestaţiei, intimata a arătat că a primit, prin Casa Naţională de 

Pensii Publice, o cerere de la autoritatea maghiară de pensii –formularul E 204 – emis la 
data de 17.07.2008. La pct. 14.1 al formularului se menţionează că petentul a depus cererea 
la data de 17.06.2008. 
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Cererea a fost instrumentată conform Regulamentului CEE 1408/71 şi a 
Instrucţiunilor generale de aplicare a Regulamentului 1408/71 şi a Regulamentului 547/1972 
şi a fost emisă decizia contestată, pensia naţională fiind pensia mai avantajoasă.  

Decizia a fost comunicată contestatorului la data de 31.05.2010, dată la care i s-au 
solicitat acestuia şi documentele necesare punerii în plată a deciziei. Întrucât reclamantul nu 
a trimis documentele pensia sa nu a fost comunicată la plată.  

Referitor la susţinerea reclamantului că nu a primit pensie în România, intimata a 
învederat că formularul E204 echivalează cu o cerere de pensie de invaliditate pentru fiecare 
din instituţiile în cauză şi înlocuieşte cererea care ar fi trebuit făcută ţinând cont de legislaţia 
internă a fiecăruia dintre state.  

Decizia medicală nr. 159/18 februarie 2010 a fost comunicată reclamantului tot la 
data de 31.05.2010 şi prin urmare, raportat la prevederile art. 56 din Legea 19/2000 şi 
contestaţia împotriva acesteia este tardivă.  

În şedinţa publică din data de 04.02.2014 instanţa a pus în discuţia părţilor excepţia 
tardivităţii invocate de intimata Casa Judeţeană de Pensii Maramureş prin întâmpinare.  

Contestatorul reprezentat prin avocatul ales a lăsat la aprecierea instanţei 
soluţionarea excepţiei.  

 Prin sentinţa civilă nr. 147 din 04.02.2014 pronunţată în dosarul nr. …/100/2013 al 
Tribunalului Maramureş, a fost admisă excepţia tardivităţii contestaţiei invocată de intimata 
Casa Judeţeană de Pensii Maramureş şi, în consecinţă a respins ca tardivă contestaţia 
formulată de contestatorul S.G. împotriva deciziei nr. 159/18 februarie 2010 şi a deciziei nr. 
500642 din 08 aprilie 2010 emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii Maramureş. 

 Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut că prin decizia privind acordarea unor 
drepturi de pensie comunitară nr. 500642 din 08 aprilie 2010 contestatorului i s-a acordat o 
pensie de invaliditate de gradul II începând cu data de 14.08.2008.  

Prin prezenta cerere reclamantul a contestat decizia susmenţionată, precum şi decizia 
asupra capacităţii de muncă nr. 159/18 februarie 2010 care a stat la baza acordării pensiei de 
invaliditate.  

Conform art. 87 din Legea 19/2000 în forma în vigoare la data emiterii deciziei nr. 
500642 din 08.04.2010, decizia de pensionare poate fi contestată la instanţa judecătorească 
competentă în a cărei rază teritorială se află domiciliul asiguratului, în termen de 45 de zile 
de la comunicare. 

În privinţa deciziei asupra capacităţii de muncă, instanţa reţine că, în concordanţă cu 
prevederile art. 56 din Legea nr. 19/2000, putea fi contestată în termen de 30 de zile de la 
comunicare. 

Din coroborarea datelor din borderoul de expediere a corespondenţei depus la filele 
43-46 cu conţinutul mesajului electronic trimis de contestator intimatei la data de 
14.06.2010 (necontestat în prezentul proces) rezultă că decizia privind acordarea unor 
drepturi de pensie comunitară nr. 500642 din 08 aprilie 2010, precum şi decizia asupra 
capacităţii de muncă nr. 159/18 februarie 2010 care a stat la baza emiterii celei dintâi, i-au 
fost comunicate contestatorului la data de 31.05.2010 şi au fost recepţionate cel mai târziu la 
data de 14.06.2010.  

Cum reclamantul a formulat prezenta contestaţie împotriva celor două decizii la data 
de 05.04.2013 (data poştei), după expirarea termenului prevăzut de lege, tribunalul a admis 
excepţia invocată de intimată şi a respins contestaţia ca tardivă. Fără cheltuieli de judecată.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamantul S.G., solicitând modificarea 
sentinţei atacat, cu admiterea acestuia. 

În motivare arată că a trimis un e-mail către Casa Judeţeană de Penii Maramureş, iar 
acesta nu dovedeşte că a fost în cunoştinţa datelor necesare, pentru o contestaţie. Nu a negat 
că a cerut şi a primit informaţii chiar şi despre decizia de pensionare. Aceste erau 
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informative şi personale, în nici un caz folosibile pentru o contestaţie. Calea oficiala de a 
primi decizia de pensie, după cum se vede şi din borderou de corespondenta nr. 
18198/26.05.2010 este să primească aceasta decizie de la Kozep-magyarorszagi Regionalis 
Nyugdijbiztositasi Igazgatosag. Cazul fiind internaţional, pentru a înţelege limbajul 
juridicial, decizia trebuia oficial tradusă. După multe insistenţe, a primit aceasta decizie, la o 
dezbatere la Tribunalul din Budapesta la cererea instanţei. După informaţiile care le-a primit 
înainte, nu avea cum să facă contestaţie. Prima luare la cunoştinţă şi o comunicare oficiala a 
fost la data de 14.03.2013. Fără traducere. 

Prin întâmpinarea înregistrată pârâta Casa Judeţeană de Pensii Maramureş, a 
solicitat respingerea apelului ca nefondat. 

În motivare arată că motivele de apel sunt nefondate. Raportat la starea de fapt 
existentă şi la documentele existente la dosar, consideră că în mod legal a stabilit instanţa de 
fond că cele două decizii contestate i-au fost comunicate reclamantului la data de 
31.05.2010 şi au fost recepţionate cel mai târziu la data de 14.06.2010. 

În drept, invocă dispoziţiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentului 
Consiliului nr. 1408/71/CEE, Regulamentul Consiliului nr. 574/72/CEE, precum şi 
Instrucţiunile de aplicare ale acestor Regulamente. 

  Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor de apel şi a apărărilor 
formulate, Curtea reţine următoarele: 

 Pentru a soluţiona cauza prin raportare la excepţia tardivităţii, tribunalul a avut în 
vedere comunicarea pe care pârâta intimată a făcut-o cu reclamantul apelant prin e-mail (fila 
49 dosar fond), prin care reclamantul face referire, în data de 14.06.2010, la decizia nr. 
500642/088.04.2010, arătând că nu înţelege de ce i s-a trimis de către pârâtă această decizie, 
întrucât reclamantul nu a sesizat Casa Judeţeană de Pensii Maramureş pentru pensie de 
invaliditate. 

 A mai reţinut tribunalul şi datele ce reies din borderoul de expediere a 
corespondenţei depus la filele 43-46 dosar fond, borderou întocmit de Casa Judeţeană de 
Pensii Maramureş, cuprinzând numele, prenumele şi adresa persoanelor acolo enumerate. 

 Se constată că aceste dovezi nu sunt de natură a proba comunicarea deciziei de 
pensie contestată în cauză, în condiţiile legii. 

 Borderoul depus în copie nu atestă nici o comunicare, este un înscris pe care Casa 
Judeţeană de Pensii Maramureş l-a întocmit şi poate proba eventual că a intenţionat să facă o 
comunicare, fără însă a putea ţine loc de dovadă a comunicării în sine. Comunicarea se 
dovedeşte prin semnarea dovezii de comunicare sau prin întocmirea înscrisurilor cerute de 
lege de către persoana însărcinată legal cu comunicarea, nicidecum prin depunerea unui 
borderou. 

 Cât priveşte atestarea de către reclamant, în cuprinsul corespondenţei electronice 
purtate cu pârâta, că i s-ar fi comunicat decizia contestată cândva anterior datei acestui 
mesaj electronic, Curtea notează, aşa cum corect subliniază şi apelantul, că în materia 
pensiilor comunitare, este impusă de către legislaţia aplicabilă o formalistică specială, 
tocmai datorită existenţei elementului de extraneitate şi a imperativului de a se asigura 
respectarea drepturilor cetăţenilor într-un domeniu care implică comunicări între organele 
mai multor state. 

Ca atare, art. 48 din Regulament nr. 574/1972 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala a 
salariaţilor şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii 
reglementează „comunicarea deciziilor instituţiilor solicitantului”: „1. Deciziile definitive 
luate de fiecare dintre instituţiile interesate - luând în considerare, după caz, notificarea 
menţionată la articolul 47 din regulamentul de aplicare - se transmit instituţiei de 
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instrumentare. Fiecare decizie trebuie să specifice căile şi termenele de atac prevăzute de 
legislaţia respectiva.  La primirea tuturor acestor decizii, instituţia de instrumentare le 
notifica solicitantului, în limba acestuia, prin intermediul unei note recapitulative la care se 
anexează deciziile menţionate anterior. Termenele de atac încep să curgă de la primirea 
notei recapitulative de către solicitant.  

2. La expedierea către solicitant a notei recapitulative prevăzute la alineatul (1), 
instituţia de instrumentare transmite în acelaşi timp o copie fiecărei instituţii în cauză, 
anexând o copie a deciziilor celorlalte instituţii”. 

Punând Curtea de apel în discuţia pârâtei îndeplinirea acestei obligaţii, aceasta a 
arătat că nu se consideră instituţie de instrumentare, aceasta fiind, în opinia pârâtei, 
autoritatea maghiară de pensii din Budapesta, drept pentru care nu este în măsură a face 
dovada comunicării deciziei în condiţiile art. 48 din Regulament, neavând sarcina efectuării 
acestei comunicări. 

Conform art. 41 din Regulament, „cererile pentru prestaţii se instrumentează de 
instituţia la care acestea au fost adresate sau transmise în  conformitate cu dispoziţiile 
articolului 36 din regulamentul de aplicare. Aceasta instituţie este denumită în continuare 
„instituţia de instrumentare”. 

Dincolo de stabilirea adevărului juridic al acestui fapt, anume dacă prin raportare la 
dispoziţiile art. 41 şi 36 din Regulament, Casa Judeţeană de Pensii Maramureş este sau nu 
instituţia de instrumentare în acest caz, Curtea de apel notează că pentru a se vorbi despre 
tardivitatea contestaţiei formulate de reclamant împotriva deciziei privind acordarea unor 
drepturi de pensie comunitară nr. 500642/08.04.2010 //239366/08.04.2010 (fila 2 dosar 
fond), era necesar, fie că Casa Judeţeană de Pensii Maramureş este sau instituţia de 
instrumentare, a se face dovada comunicării acestei decizii în acord cu stipulaţiile 
Regulamentului, anume, ale art. 48 din acesta, citate în cele ce preced. 

Casa Judeţeană de Pensii Maramureş fiind cea care a invocat tardivitatea, ei îi 
revenea sarcina de a proba îndeplinirea condiţiilor de temeinicie a excepţiei, conform 
adagiului „in excipiendo, reus fit actor” (în legătură cu excepţiile propuse, pârâtul are 
sarcina probei). 

Ca atare, constatând că în mod nelegal a fost admisă excepţia tardivităţii dreptului la 
acţiune, nefiind dovedită comunicarea în condiţiile legii a deciziei contestate către 
reclamant, se observă şi faptul că nu a fost cercetat fondul litigiului în mod nelegal, astfel 
încât, dată fiind solicitarea apelantului, urmează a se dispune anularea sentinţei şi trimiterea 
cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe, în temeiul art. 480 alin. 3 Noul Cod de Procedură 
Civilă. 

Se constată, totodată, că ulterior pronunţării prezentei decizii, apelantul a remis la 
dosar un script, prin care a indicat că numeşte persoană de legătură în România pe numita 
S.N. cu domiciliul în Baia Mare, str. …, indicând totodată adresa de e-mail …@gmail.com. 

 

Recurs inadmisibil. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a titlului de 
proprietate, înregistrată după data de 15 februarie 2013. Inexistenţa căii de atac a 

recursului  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1260 din 22 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 678/07.11.2013 a Judecătoriei Jibou a fost respinsă ca 

neîntemeiată acţiunea formulată de reclamantul C.R.M., în contradictoriu cu pârâţii 
Comisia Locală de Fond Funciar Rus, Comisia Judeţeană Pentru Stabilirea Dreptului de 
Proprietate Asupra Terenurilor Sălaj, H.I., ş.a.. 
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 Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că reclamantul a solicitat 
anularea parţială a unui număr de 10 titluri de proprietate privind o parcelă situată în locul 
numit „Poiana lui Balaci” şi „Poiana Tatii” motivând că deţine titlu de proprietate pentru 
suprafaţa din litigiu. 

 Analizând actele depuse în cauză de părţi, instanţa a reţinut că titularii titlurilor 
contestate erau îndreptăţiţi la aceste terenuri. 

Reclamantul nu a depus la dosarul cauzei nicio dovadă care să confirme faptul că 
pârâţii ar fi fost împroprietăriţi cu terenurile de care a fost deposedat defunctului C.I..  

Chiar  şi în situaţia în care s-ar admite ca aceste susţineri corespund adevărului, 
dispoziţiile art. 6 alin. 1 din Legea nr. 1/2000, modificate prin OUG nr. 102/2001, permit 
reconstituirea dreptului de proprietate  şi în favoarea  persoanelor cărora li s-a atribuit teren 
din cel preluat de la fostul proprietar deposedat. 

În  ceea ce priveşte amplasamentul terenurilor vizate de acţiunea în anulare, conform 
dispoziţiilor art. art. III alin. 1 litera a pct. ii) din Legea nr. 167/1997, sunt lovite de nulitate 
absolută, potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, 
actele de reconstituire în favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale foştilor 
proprietari, solicitate de către aceştia în termen legal, libere la data solicitării.  

 Titlurile contestate de către reclamantul C.R.M., cu excepţia unuia dintre ele, au fost 
emise în  perioada 1993-1995, de unde se poate deduce că acestea au fost emise în temeiul 
unor cereri formulate la Legea nr. 18/1991. 

Faptul că prin sentinţa civilă nr. 1437/2003  a Judecătoriei Zalău s-a dispus 
reconstituirea dreptului de proprietate al reclamantului C.R.M. asupra suprafeţei de 7 ha de 
teren în natură,  şi nu acordarea de despăgubiri, adică prin atribuirea de teren în limita 
resurselor de teren existente libere la dispoziţia comisiei, fără a implica obligatoriu o 
reconstituire pe vechiul amplasament, cum greşit a apreciat reclamantul, nu reprezintă un 
motiv legal de anulare a titlurilor în discuţie, cel puţin având în vedere data emiterii acestor 
titluri  şi a cererilor în considerarea cărora au fost emise  şi data la care a fost formulată 
cererea de reconstituire de către reclamantul C.R.M., adică 9 martie 1998. 

Totodata, conform prevederilor art. art. III alin. 1 litera a pct. ii) din Legea nr. 
167/1997  sunt lovite de nulitate absolută actele de reconstituire  în favoarea altor persoane 
asupra vechilor amplasamente ale foştilor proprietari, solicitate de către aceştia în termen 
legal, libere la data solicitării, or, fată de cele mai sus expuse, terenurile în cauză nu mai 
erau libere la data la care au fost solicitate de către reclamant, fiind atribuite în mod legal 
pârâţilor/antecesorilor acestora. 

Prin decizia civilă nr. 239 din 24.04.2014 a Tribunalului Sălaj pronunţată în dosar 
nr. …/2013 a fost respins ca nefondat apelul declarat de reclamantul C.R.M. împotriva 
sentinţei civile nr. 678/07.11.2013 a Judecătoriei Jibou. 

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a  reţinut căla data la care pârâţii au 
solicitat aceste terenuri, ele erau libere, iar titularii figurau cu suprafeţele respective în 
Registrul Agricol. Prin urmare, instanţa a apreciat că nu există nici un impediment la 
restituirea acestora în natură. 

Pentru aceleaşi considerente, nu a fost reţinut nici argumentul că titlurile sunt lovite 
de nulitate deoarece persoanele împroprietărite nu erau proprietari. Dimpotrivă aceştia 
figurau cu terenurile respective în Registrul Agricol, deci au făcut dovada proprietăţii. 

Întrucât emiterea titlurilor de proprietate s-a realizat cu respectarea dispoziţiilor Legii 
18/1991 (modificata), instanţa a  apreciat  că acestea nu sunt lovite de nulitate ci urmează a 
fi păstrate în vigoare. 

Împotriva acestei decizii a  declarat  recurs  reclamantul C.R.M., solicitând 
modificarea deciziei pronunţate în apel, invocând dispoziţiile  art. 488 pct. 6 Cod proc. civ.  
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În motivarea recursului reclamantul a arătat  că deşi s-a  solicitat  constatarea  
nulităţii titlului de   proprietate nr. 1357/2003, instanţa  nu a  făcut  o verificare a actelor  şi 
susţinerilor recurentului a  modului în care a fost  reconstituit  dreptul de proprietate prin 
hotărâre judecătorească, ci s-a  mulţumit a  susţine că dacă intimaţii au avut înscris în 
registrul agricol acest teren şi-au dovedit dreptul de proprietate pentru terenul înscris în 
titlurile lor, ceea ce este o susţinere  nelegală. 

Reclamantul a arătat că a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate odată cu 
apariţia Legii nr. 8/1991, fiind trecut în tabelul centralizator la poz. 91, cu 14,41 ha  din care 
s-a  aprobat 1 ha şi ulterior, fiind nevoit să acţioneze în judecată Comisia Locală pentru 
aplicarea Legii nr.18/1991 pentru a dobândi suprafaţa  solicitată. 

Al doilea  motiv de recurs  vizează nelegalitatea deciziei pronunţate  în apel, 
deoarece a fost interpretat greşit art. 21,2  din Legea nr.  1/2000, respectiv terenul urmând a fi 
restituit proprietarului de  la care s-a preluat abuziv de către Statul Român, iar cei care au 
fost împroprietăriţi cu asemenea terenuri vor fi despăgubiţi în condiţiile legii. Instanţa nu a 
respectat această dispoziţie legală, fiind incident motivul de nelegalitate  prevăzut de art. 
488 pct. 8 Cod proc. civ.  

Analizând decizia pronunţată prin prisma excepţiei de  inadmisibilitate, curtea reţine 
următoarele: 

În şedinţa  publică din 22.10.2014,  instanţa din oficiu a invocat excepţia  
inadmisibilităţii recursului. 

Reclamantul a  investit  instanţa cu acţiunea de constatare nulitate  parţială a titlurilor 
de proprietate la  data de  11.04.2013, dată la care era  în vigoare  Legea nr. 134/2010 (Noul 
Cod de Procedură Civilă), situaţie în care, atât procedura în faţa  primei instanţe, cât şi căile 
de atac vor fi reglementate de acest act  normativ.    

După cum rezultă din  dispoziţiile  art. 483 alin. 2  Cod proc. civ., nu sunt  supuse 
recursului hotărârile  pronunţate în cererile  prevăzute la art. 94  pct. 1 lit. a-i…, precum şi 
alte cereri evaluabile  în bani în valoare de  până la  500.000 lei inclusiv. 

Acţiunea cu care reclamantul a  investit  instanţa este o acţiune evaluabilă în bani, 
însă valoarea terenurilor, din titlurile de proprietate a  căror  nulitate se solicită, este  mai 
mică de  500.000 lei. 

Prin urmare, singura cale de atac este apelul, de care reclamantul a  uzat, 
pronunţându-se Decizia civilă nr. 239 din 24.04.2014 de către Tribunalul Sălaj. 

În condiţiile reglementate de art. 483 alin. 2  Cod proc. civ., decizia  mai sus arătată 
nu poate fi atacată cu recurs, deoarece legiuitorul a înţeles  să confere dreptul la calea 
extraordinară a recursului numai pentru acţiunile al căror  obiect este  mai mare de  500.000 
lei. 

Prin urmare, curtea  constată că reclamantul a  exercitat o cale de atac  inexistentă, 
situaţie  în care, în temeiul art. 248 raportat la art. 483 alin. 2 Cod proc. civ., instanţa va 
admite excepţia inadmisibilităţii recursului. 

 
Notă. În acelaşi sens, şi decizia civilă nr. 1329 din 19 noiembrie 2014.  
 

Motie de recurs. Cerere de interpretare a hotărârii, soluţionată greşit ca a doua 
cerere de completare a hotărîrii. Casare cu trimitere 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1325 din 19 noiembrie 2014  
Prin cererea înregistrată în dosarul nr. .../1996, la data de 16 martie 2012 la 

Judecătoria Baia Mare, petiţionarul J.P.  a solicitat îndreptarea sentinţei civile nr. 5051 din 
28.10.1998 pronunţată de Judecătoria Baia Mare în dosarul nr. 2589/1996, în sensul de a se 
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menţiona că se „atribuie pârâţilor de rând 1-8 în indiviziune parcela cu nr. top nou 725/3 în 
suprafaţă de 1553 mp”, în loc de „atribuie pârâţilor 1-8 în indiviziune parcela cu nr. top nou 
725/2 în suprafaţă de 1453 mp şi parcela cu nr. top nou 725/3 în suprafaţă de 1553 mp”. În 
drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 281 C.pr.civ.  

 Prin sentinţa civilă nr. 10638 din 13 noiembrie 2012 a Judecătoriei Baia Mare, s-a 
respins cererea formulată de reclamantul J.P. (moştenitorul pârâtei Talpoş M. căsătorită 
Jigoveanu), în contradictoriu cu pârâţii P.V., M.F., B.Z., P.F., P.S., P.I., STATUL ROMÂN 
prin PRIMĂRIA ORAŞULUI BAIA SPRIE,P.M.P, B.M., P.S., T.I., T.I., D.A. şi D.P.. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că în cauză nu sunt îndeplinite 
dispoziţiile art. 2812 C.pr.civ., potrivit cărora se poate cere completarea hotărârii în acelaşi 
termen în care se poate declara după caz apel sau recurs împotriva acelei hotărâri date în 
fond, după casarea cu reţinere în termen de 15 zile de la pronunţare. 

 Prin decizia civilă nr. 306/A din 18 decembrie 2013 a Tribunalului Maramureş, s-a 
respins ca nefondat apelul declarat de apelantul J.P. împotriva sentinţei civile nr. 10638 din 
13.11.2012 a Judecătoriei Baia Mare. 

 Pentru a decide astfel, instanţa de apel a reţinut că indiferent de textul legal indicat, 
prima instanţă nu a judecat cererea pe baza excepţiei tardivităţii. 

 Ceea ce a solicitat reclamantul prin cererea din 16.03.2012, nu este nicidecum o 
îndreptare de greşeală de socoteli şi greşeală materială, ci în ipoteza admiterii ei, ar duce la 
modificarea soluţiei date în cauză prin sentinţa civilă nr. 6051 din 28.10.1998, ceea ce este 
inadmisibil a se solicita pe această cale. 

 Finalitatea urmărită de reclamant prin cererea de îndreptare a hotărârii, nu poate fi 
adusă pe această cale, nefiind întrunite condiţiile legii, astfel că soluţia primei instanţe este 
corectă, chiar dacă lapidar motivată. 

 Împotriva acestei decizii, a declarat recurs petiţionarul J.P., solicitând în principal 
admiterea recursului, casarea deciziei atacate, admiterea apelului, anularea sentinţei civile 
nr. 10638 din 13.11.2012 a Judecătoriei Baia Mare, iar în subsidiar, admiterea recursului, 
modificarea deciziei tribunalului în sensul admiterii apelului, schimbării sentinţei şi pe cale 
de consecinţă, admiterea cererii de îndreptare a hotărârii, aşa cum a fost formulată. 

 În motivarea recursului, s-a susţinut că criticile pe care le-a formulat în apel 
împotriva sentinţei judecătoriei, au vizat necercetarea fondului, însă tribunalul a nesocotit 
multiplul grad de jurisdicţie şi solicitarea expresă de trimitere a cauzei spre rejudecare, 
precum şi împrejurarea că prima instanţă nu a intrat în cercetarea fondului, şi a trecut la 
soluţionarea pe fond a cererii de îndreptare a hotărârii, pentru prima dată în apel. 

 Tribunalul a pronunţat decizia sa cu încălcarea dispoziţiilor art. 297 C.pr.civ., care 
obligau instanţa de apel să trimită cauza spre rejudecare. Nu se poate reţine că motivarea 
sentinţei este lapidară, ci că nu conţine niciun considerent care să poată duce la concluzia că 
este motivată în vreun fel. 

 Nulitatea prevăzută de art. 105 alin.(2) C.pr.civ. este indiscutabilă în contextul în 
care suntem în situaţia unei vătămări a drepturilor părţii, ce nu poate fi înlăturată decât prin 
anularea sentinţei. 

 Hotărârea primei instanţe nu este motivată, contrar dispoziţiilor art. 6 din CEDO ce 
instituie dreptul la un proces echitabil, şi a prevederilor art. 261 alin.(2) C.pr.civ. referitoare 
la motivarea hotărârii judecătoreşti. 

 Instanţa de apel trebuia să analizeze dacă cererea de îndreptare a hotărârii poate fi 
formulată la această dată şi dacă din punct de vedere procedural este admisibilă în prezent, 
iar nu să analizeze dacă cererea de îndreptare a hotărârii este fondată sau nu, temeinică şi 
legală sau nu. 
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 Judecătoria deşi a constatat că petiţionarul şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 
281 C.pr.civ., a citat prevederile art. 2812 C.pr.civ., ceea ce duce cel mult la concluzia 
reţinerii ca argument a unei excepţii. 

 Dar instanţa de apel a procedat la o cercetare pe fond a cererii şi la verificarea că o 
atare problematică nu poate fi analizată pe fond pentru prima dată în apel, câtă vreme o 
astfel de analiză nu a fost făcută şi de prima instanţă. 

 Hotărârea atacată este nelegală şi prin prisma faptului că instanţa de apel a omis să se 
pronunţe cu privire la criticile formulate referitoare la temeiul de drept analizat şi reţinut în 
cuprinsul sentinţei. Pe lângă o necercetare a fondului cauzei, prima instanţă a făcut şi o 
greşită aplicare a legii, faţă de prevederile art. 725 C.pr.civ., în condiţiile în care cererea de 
îndreptare a hotărârii soluţionate prin sentinţa apelată priveşte o hotărâre pronunţată la data 
de 28.10.1998. 

 În ceea ce priveşte solicitarea subsidiară de modificare a deciziei, admiterea apelului 
şi schimbarea sentinţei, recurentul a susţinut că prin incidenţa dispoziţiilor art. 305 pct. 5 
raportat la art. 312 alin.(3)  C.pr.civ., în condiţiile în care instanţa de apel a încălcat 
dispoziţiile imperative ale art. 297 C.pr.civ., obligau ca în apel să se dispună anularea 
hotărârii iar nu rejudecarea pe fond a pricinii. 

 Hotărârea pronunţată în apel este nelegală şi în ceea ce priveşte soluţia pronunţată 
asupra fondului cererii, prin prisma dispoziţiilor invocate ca temei de drept în cererea 
introductivă de instanţă ce face obiectul dosarului. 

 În mod nelegal a reţinut instanţa de apel că s-ar tinde la modificarea soluţiei aduse în 
cauză prin sentinţa civilă nr.6051/1998, omiţând prevederile art. 281 C.pr.civ., în baza 
cărora cererea de îndreptare era pe deplin fondată. 

 În speţă este vorba de o greşeală de socoteală strecurată în considerentele şi 
dispozitivul sentinţei civile nr. 6051/1998, neconformă cu schiţa de dezmembrare, 
petiţionarul neinvocând greşeli de judecată ce ar fi putut fi îndreptate doar pe calea apelului. 

 Examinând recursul, curtea reţine următoarele: 
 Prin cererea înregistrată în dosarul nr. .../1996, la data de 16 martie 2012 la 

Judecătoria Baia Mare, petiţionarul J.P.  a solicitat îndreptarea sentinţei civile nr. 5051 din 
28.10.1998 pronunţată de Judecătoria Baia Mare în dosarul nr. 2589/1996, în sensul de a se 
menţiona că se „atribuie pârâţilor de rând 1-8 în indiviziune parcela cu nr. top nou 725/3 în 
suprafaţă de 1553 mp”, în loc de „atribuie pârâţilor 1-8 în indiviziune parcela cu nr. top nou 
725/2 în suprafaţă de 1453 mp şi parcela cu nr. top nou 725/3 în suprafaţă de 1553 mp”. În 
drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 281 C.pr.civ.  

 Cu toate acestea, şi fără să se fi modificat ori recalificat cererea introductivă de 
instanţă, din cerere de îndreptare a hotărârii, în cerere de completare a hotărârii, judecătoria 
a soluţionat cererea în baza dispoziţiilor art. 2812 C.pr.civ., care se referă la completarea 
hotărârii, ce se poate formula într-adevăr doar în acelaşi termen în care se poate declara, 
după caz, apel sau recurs împotriva acelei hotărâri, reţinând eronat că nu sunt îndeplinite 
dispoziţiile art. 2812 C. pr. civ. potrivit cărora „se poate cerere completarea hotărârii în 
acelaşi termen în care se poate declara după caz apel sau recurs împotriva acelei hotărâri 
date în fond, după casarea cu reţinerea în termen de 15 zile de la pronunţare”, câtă vreme 
judecătoria era învestită cu soluţionarea unei cereri de îndreptare a erorilor materiale, în 
baza art. 281 C.pr.civ. 

 Prin urmare, rezultă că judecătoria a respins ca fiind tardivă cererea de completare a 
sentinţei civile nr. 6051 din 28.10.1998 a Judecătoriei Baia Mare, şi nu a judecat pe fond 
cererea de îndreptare a erorilor materiale strecurate în sentinţa civilă nr. 6051 din 
28.10.1998 a Judecătoriei Baia Mare. 

 În această situaţie, în cauză erau incidente dispoziţiile art. 297 alin. (1) C.pr.civ., 
conform cărora în cazul în care se constată că în mod greşit, prima instanţă a rezolvat 
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procesul fără a intra în cercetarea fondului ori judecata s-a făcut în lipsa părţii care nu a fost 
legal citată, instanţa de apel va desfiinţa hotărârea atacată şi va trimite cauza spre rejudecare 
primei instanţe. 

 Cu toate că prima instanţă a respins ca tardivă o cerere de completare a hotărârii, 
deşi era legal învestită cu judecarea unei cereri de îndreptare a hotărârii, instanţa de apel nu 
a desfiinţat sentinţa şi nu a trimis cauza spre rejudecare primei instanţe, ci în mod nelegal, 
judecând pentru prima dată în apel cererea de îndreptare a erorii materiale pe fond, a 
considerat că petiţionarul ar urmări modificarea soluţiei date în sentinţa civilă nr. 6051 din 
28.10.1998 a Judecătoriei Baia Mare, ceea ce este inadmisibil pe această cale, respectiv că 
finalitatea urmărită de petiţionar prin cererea de îndreptare a hotărârii nu poate fi atinsă pe 
această cale, nefiind întrunite condiţiile legii. 

 Pentru aceste considerente, în baza art. 304 pct. 9 coroborat cu art. 312 alin. (1) şi (3) 
C.pr.civ., Curtea va admite recursul petiţionarului împotriva deciziei tribunalului, care va fi 
casată şi rejudecând, va admite apelul împotriva sentinţei judecătoriei, care va fi desfiinţată 
cu trimiterea cauzei spre rejudecare, la aceeaşi instanţă, Judecătoria Baia Mare, pentru 
judecarea cererii de îndreptare a erorilor materiale strecurate în sentinţa civilă nr. 6051 din 
28.10.1998 a Judecătoriei Baia Mare, formulată de petiţionarul J.P.. 

 

Motive de recurs. Necercetarea fondului. Casare cu trimitere 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1139 din 24 septembrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 512/15.10.2013 a Tribunalului Cluj s-a  respins acţiunea 

formulată de reclamantele B.F.E. şi A.M.G.G., în contradictoriu cu pârâtul Primarul 
municipiului Cluj-Napoca. 

Pentru a pronunţa această sentinţă  tribunalul a  reţinut că prin notificarea nr. 
641/2002 depusă prin executorul judecătoresc C.M. şi înregistrată sub nr. 10623/15.02.2002 
la Primăria mun. Cluj-Napoca, antecesoarea reclamantelor a solicitat restituirea în natură, iar 
dacă aceasta nu mai este posibilă, acordarea de despăgubiri băneşti pentru imobilul în 
suprafaţă totală de 4950 mp. prev. cu nr.top 16532 înscris în CF nr.491 Cluj şi cu nr.top 
16533 înscris în CF nr.4113 Cluj. 

 Prin Dispoziţia nr. 3717/19.11.2012 emisă de Primarul mun.Cluj-Napoca s-a respins 
notificarea deoarece revendicatoarea nu a făcut dovada calităţii de persoană îndreptăţită la 
măsuri reparatorii prevăzute de Legea nr.10/2001. 

 Terenul cu nr. top. 16532 cu destinaţia de arător la „Dealul Sf. Gheorghe” în 
suprafaţă de 910 stj. este înscris în CF nr.491 Cluj având ca proprietari tabulari pe G.M. şi 
soţia născută K.V.. 

 Terenul cu nr. top. 16533 cu destinaţia de arător la „Grădină  Sf. Gheorghe” în 
suprafaţă de 465 stj. este înscris în CF nr.4113 Cluj având ca proprietari tabulari pe  soţia lui 
G.M.u născută K.V.. 

 Aşa cum se poate observa terenurile-obiect al cererii de restituire-apar înscrise în 
cărţile funciare încă în favoarea unor persoane particulare. 

 În cauză nu s-a reuşit  a se face dovada modului de trecere la stat a imobilelor 
revendicate. 

 Astfel, prin adresa nr.68002/1/304.1/29.03.2013 a Municipiului Cluj-Napoca  s-a  
comunicat faptul că Serviciul Evidenţă Patrimoniu şi Cadastru nu deţine actele de preluare 
pentru terenurile arabile preluate de la CAP sau la IAS, arătându-se că terenurile din litigiu  
sunt terenuri arabile preluate la IAS. 
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 De asemenea şi în certificatul de moştenitor nr. 216-217/1958 de care se prevalează 
reclamantele în dovedirea calităţii de persoane îndreptăţite este menţionat că aceste terenuri 
sunt situate în hotarul Dealul Sf.Gheorghe. 

 Din adresa nr. 9445/05.06.2013 a Consiliului Judeţean Cluj reiese că terenuri 
învecinate, situate în zonă limitrofă şi având numere topografice apropiate  au făcut obiectul 
unor decrete de expropriere, însă imobilele din litigiu nu sunt cuprinse în tabelele anexă ale 
acestor decrete. 

 Potrivit art. 8 din Legea nr. 10/2001  nu intră sub incidenţa prezentei legi terenurile 
situate în extravilanul localităţilor la data preluării abuzive sau la data notificării, precum şi 
cele al căror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

 Faţă de elementele de fapt stabilite şi având în vedere şi ipoteza textului art.8 din 
Legea nr.10/2001, instanţa a apreciat că, în speţă nu sunt aplicabile dispoziţiile Legii 
nr.10/2001, reclamantele nefăcând dovada că terenurile din litigiu fac obiect de 
reglementare  al acestei legi, deşi aveau această obligaţie potrivit art.1169 cod civi. 

 Pentru aceste considerente, apreciind, din probatoriu administrat, că nu există 
posibilitatea valorificării dreptului conform Legii nr.10/2001, instanţa a respins acţiunea 
formulată. 

 Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs reclamantele, solicitând  modificarea 
sentinţei atacate în sensul admiterii acţiunii  reclamantelor şi obligării intimatului la plata 
cheltuielilor de judecată în faţa primei instanţe şi în recurs. 

 În motivarea  recursului reclamantele au invocat următoarele: 
Faţă de sentinţa atacată sunt aplicabile dispoziţiile art. 304 pct. 7 şi pct.9 şi art. 3041 

Cod.proc. civ. 
Sentinţa atacată cuprinde motive străine de natura pricinii, în condiţiile în care 

instanţa a apreciat că în speţă, nu sunt aplicabile dispoziţiile Legi nr.10/2001, reclamantele 
nefăcând dovada că terenurile din litigiu fac obiect de reglementare al acestei legi şi în 
condiţiile în care în motivare instanţa a făcut aplicarea art.8 din Legea nr. 10/2001. 

În  cazul în speţă, reclamantele au  atacat Dispoziţia de respingere a notificării nr. 
3717 din 19 noiembrie 2012 emisă de pârât, notificare formulată în baza Legii nr. 10/2001, 
de mama acestora, numita B.A., ale cărei moştenitoare sunt. Prin această dispoziţie s-a 
respins notificarea pentru motivul că nu s-a făcut dovada că B.A. ar avea calitatea de 
persoană îndreptăţită la restituire, nu pentru motivul că imobilele revendicate nu ar forma 
obiectul Legii nr. 10/2001. în condiţiile în care prin dispoziţie intimatul nu a contestat faptul 
că terenurile solicitate formează obiectul acestei legi, apreciază că acest aspect a fost 
recunoscut de către intimat, astfel încât acest aspect nu mai trebuia dovedit. 

Dispoziţia trebuia cercetată de instanţă sub aspectele pentru care a fost contestată, nu 
pentru aspecte care nu au fost contestate de intimată cu ocazia emiterii ei. Instanţa trebuia să 
cerceteze cauza sub aspectele cu care a fost investită, în principal acela al constatării nulităţii 
dispoziţiei contestate şi să aprecieze asupra îndreptăţirii reclamantelor la restituirea 
terenurilor pentru care s-a formulat notificarea. 

 Intimata nu a contestat prin dispoziţie împrejurarea că terenul a fost preluat de Statul 
român, astfel că acest aspect nu mai trebuia cercetat. Intimata nu a făcut dovada că ar fi 
existat un act de preluare valabil de către Statul Român de la autorul reclamantelor, P.E.V., 
faţa de care prin hotărâri judecătoreşti irevocabile, li s-a recunoscut calitatea de moştenitor. 
Se cunoaşte că în nenumărate situaţii, cum este şi cea în speţă, Statul român a preluat 
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terenuri sau/şi construcţii în mod abuziv, fără nici un titlu valabil, fără a-şi înscrie dreptul de 
proprietate în cartea funciară. 

Legea nr. 10/2001 reglementează în mod general modalitatea de restituire a 
imobilelor preluate în mod abuziv de stat, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte 
persoane juridice în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 (atât cu titlu valabil cât şi 
fără titlu valabil), instituind în acest sens o procedură specială. 

În speţă, terenul înscris în CF 491 Cluj-Napoca nr. top. 16532 şi terenul înscris în CF 
4113 Cluj-Napoca nr. top. 16533 a trecut fără titlu în proprietatea Statului Român, iar drept 
dovadă intimatul nu a putut aduce nici un fel de probă în susţinerea teoriei sale cum că 
terenul ar fi fost preluat de TAS de la autorul reclamantelor (un simplu plan de situaţie nu 
dovedeşte acest fapt). în acest sens arată că susţinerile intimatului sunt total nepertinente, 
nedovedite deoarece acesta trebuia să facă dovada că terenul a fost preluat de IAS şi că acest 
teren este situat în extravilanul localităţii Cluj-Napoca. 

Or, instanţa de judecată a considerat, fără temei, că terenul ar fi situat în extravilan 
fără nici o probă. 

Singura probă pertinentă ar fi fost prezentarea de către intimat a unui extras din 
planul de urbanism general (PUG) unde este delimitată clar limita intravilanului 
municipiului Cluj-Napoca, ceea ce nu a depus. 

Motivarea instanţei întemeiată pe adresa nr. 68002/1/304.1/29.03.2013 a 
Municipiului Cluj-Napoca şi pe prev. art. 8 din Legea nr.10/2001, şi susţinerile intimatului 
sunt contrazise atât de contractul de vânzare-cumpărare încheiat între proprietarii de CF şi 
antecesorii reclamantelor, P.V. şi P.R., unde terenul cumpărat apare cu ramura de folosinţă 
loc de casă, grădină, pomet şi loc de vie, cât şi de cele două expertize efectuate în cauză, 
inclusiv planurile inserate în acestea, care arată că terenurile sunt în intravilan, cu front la B-
dul Muncii şi în apropierea unor construcţii importante. 

Astfel, este inaplicabil temeiul invocat - art. 8 din Legea 10/2001. 
Terenul în litigiu este situat în intravilan, a fost în aceeaşi situaţie şi la data preluării 

abuzive, precum şi Ia data notificării, a fost preluat de Statul Român fără nici un titlu şi nu 
face obiectul altor legi de reparaţie speciale, ci doar al Legii nr.10/2001. Faptul că ulterior ar 
fi fost la IAS nu a fost dovedit de intimată, planul de situaţie la care se face trimitere prin 
adresa nr. 680027453714.03.2013 neputând constitui o dovadă certă că terenul a fost la un 
moment dat ulterior preluării abuzive de către Statul român, înregistrat şi la IAS. 

Defuncta B.A. a formulat notificarea în baza Legii nr. 10/2001 trimisă prin executor 
judecătoresc la Primăria mun. Cluj-Napoca prin care â solicitat restituirea în natură a 
imobilelor în suprafaţă totală de 4950 mp cu nr. top. 16532 înscris în CF Cluj-Napoca nr. 
491 şi cu nr. top. 16533 înscris în CF Cluj-Napoca nr. 4113. 

Prin dispoziţia or. 3717/19.11.2012 emisă de Primarul mun. Cluj-Napoca s-a respins 
notificarea formulată de defuncta B.A. pentru aceste terenuri, care au fost proprietatea 
defuncţilor P.V. şi soţia născută O.R., teren cu care aceştia au fost şi înregistraţi în 
evidenţele financiare. 

Aceştia din urmă au fost părinţii numitului P.E.V., declarat moştenitorul lor în cotă 
de 1/1 parte, conform certificatului de moştenitor nr. 216-217/1958 emis de Notariatul de 
Stat al Raionului Gherla, Regiunea Cluj în data de 8 iulie 1958 în dosar nr. 216-217/1958. în 
acest certificat de moştenitor, în masele succesorale rămase după cei doi defuncţi au fost 
preluate şi cele două terenuri. Potrivit art. 26 din Decretul-Lege nr.115/1938, „Drepturile 
reale se vor dobândi fără înscriere în cartea funciară, din cauză de moarte, accesiune, 
vânzare silită şi expropriere". 

În  urma decesului numitului P.E.V., în baza sentinţei civile nr. 2930/1996 a 
Judecătoriei Dej, a fost întocmit certificatul de moştenitor nr. 53 emis la data de 23 iulie 
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1997 de Biroul Notarului Public Sigliartău M.na, defuncta B.A. fiind una din moştenitoarele 
defunctului P.E.V.. 

Reclamantele  sunt moştenitoarele legale ale defunctei B.A., în cotă de 1/2 parte 
fiecare, în calitate de fiice. 

Întrucât  în mod nelegal s-a respins notificarea defunctei B.A. pentru aceste terenuri, 
dat fiind faptul că au justificat cu acte ataşate notificării şi redepuse şi ulterior acesteia, 
calitatea de persoane îndreptăţite la restituirea acestor terenuri, solicită admiterea prezentei 
acţiuni. 

Prin întâmpinarea formulată (f. 10-11), intimatul a  solicitat respingerea recursului, 
arătând  în esenţă că nu este  fondată critica recurentelor cu privire la inaplicabilitatea în 
speţă a prevederilor art. 8 din Legea nr.10/2001, în condiţiile în care terenurile aflate  în 
extravilanul localităţilor nu intră sub incidenţa acestui act  normativ. 

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

Prin dispoziţia nr. 3717/19.11.2012 ce face obiectul prezentului litigiu, notificarea 
antecesoarei reclamantelor, numita B.A., a  fost  respinsă pe  motiv  că revendicatoarea nu 
face  dovada calităţii de  persoană îndreptăţită la  măsuri reparatorii prevăzute de  Legea 
nr.10/2001. 

Instanţa a  respins acţiunea, constatând  incidenţa art. 8 din Legea nr.10/2001, 
statuând că terenul ce face obiectul notificării  - nr. top 16532, 16533 – este  situat  în 
extravilanul localităţii Cluj-Napoca, fiind teren arabil, preluat de  IAS. 

Motivul invocat de reclamante prin plângerea  împotriva  dispoziţiei de  respingere a  
notificării – acela că în mod  greşit s-a reţinut  că notificatoarea nu a  făcut  dovada  calităţii 
de persoană îndreptăţită să beneficieze de măsurile reparatorii în temeiul Legii nr.10/2001  - 
nu a  mai fost analizat. 

Instanţa de recurs a administrat  proba cu înscrisuri, din răspunsul comunicat de  la  
Direcţia Urbanism a municipiului Cluj-Napoca reieşind  că  imobilele  identificate  cu nr. 
top 16532, 16533, sunt  situate  parţial în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, parţial în 
extravilanul municipiului,  nu figurează în inventarul bunurilor care alcătuiesc  domeniul 
public sau privat al municipiului Cluj-Napoca şi  au fost revendicate în temeiul legilor  
fondului funciar, cererile fiind  nesoluţionate (f. 18-19). 

Reiese aşadar  că incidenţa art. 8 din Legea nr.10/2001 în cauză nu se  verifică, din 
răspunsul comunicat  instanţei reieşind  că parţial imobilele obiect al  notificării  sunt  
situate  în intravilan. 

În condiţiile în care instanţa nu a analizat pretenţia reclamantelor pe fond, respectiv 
nu a  verificat  dacă notificatoarea a  făcut  dovada calităţii de  persoană îndreptăţită în 
sensul art. 3 din Legea nr.10/2001, respingând acţiunea pe  un alt  considerent, infirmat  în 
recurs, în temeiul art. 312 alin. 1, 3 Cod proc. civ., curtea va admite recursul  declarat de 
reclamantele Bota Fabiola-Elvira şi A.M.G.G., va casa sentinţa  şi va trimite cauza spre 
rejudecare aceleaşi instanţe, Tribunalului Cluj. 

Cu ocazia rejudecării, instanţa va verifica dacă notificatoarea a  făcut  dovada că este  
persoană îndreptăţită să beneficieze de măsuri reparatorii  în temeiul Legii nr.10/2001, iar  
raportat la probaţiunea administrată în recurs – adresa  nr. 192730/431/25.06.2014 a 
Municipiului Cluj-Napoca – Direcţia  Urbanism – va  administra  probe care să stabilească 
în ce  măsură imobilele pentru care antecesoarea reclamantelor a formulat notificare în baza 
Legii nr.10/2001, au făcut obiectul altor legi reparatorii.  

Totodată, se va verifica susţinerea reprezentantei recurentelor potrivit  căreia cererile 
nesoluţionate la care se face referire în conţinutul adresei anterior  menţionate, sunt  cereri 
formulate tot de către recurente. Referitor la aceste cereri, se va verifica titularul şi obiectul 
acestora. 
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Motive de recurs. Nepronunţare pe fondul cauzei. Casare cu trimitere 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia bnr. 1274 din 23  octombrie 2014  
1. Soluţia primei instanţe 
Prin sentinţa civilă nr. 2191 din 04.12.2013, pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus, 

în dosarul nr. .../2011, a fost respinsă excepţia prescripţiei dreptului la acţiune invocată de 
pârâţi. 

A fost admisă în parte acţiunea civilă formulată de reclamanţii T.V., şi M.V., în 
contradictoriu cu  pârâţii  M.I., D.E.G. şi M.G.C. şi, în consecinţă: 

I.  S-a stabilit  că masa succesorală rămasă de împărţit după defuncţii M.C., cu 
ultimul domiciliu în loc. Borşa, …jud. Maramureş,  decedată la data de  13.12.1988 şi M.G., 
cu ultimul domiciliu în loc. Borşa, … jud.Maramureş,  decedat la data de 09.02.1990 este 
compusă din: teren situat în intravilanul oraşului Borşa, str.L., nr.8, în suprafaţă de 771 mp, 
de natură curţi, construcţii şi arabil, cuprins în Anexa grafică nr.2 a Raportului de expertiză, 
înscris în CF 425 Borşa nr.top.459, în valoare de 66.306 lei teren în suprafaţă de 658 mp 
situat în Borşa, STR. L., nr.59, de natură curţi, construcţii şi arabil, înscris în CF 51960 
Borşa nr.top.497/1, cuprins în Anexa grafică nr.1 a Raportului de expertiză, în valoare de 
63.168 lei  imobilul de natură casă de locuit, tip parter, situată în Borşa, str. L., nr.6, actual 
nr.8, jud.Maramureş, în valoare de 5000 lei. 

 Total valoric al bunurilor partajabile: 134.474 lei. 
II. S-a constatat că moştenitori legali acceptanţi ai defuncţilor  sunt reclamanţii T.V. 

şi M.V., în calitate de descendenţi, fiecare având vocaţie succesorală la  cota legală de  1/3   
parte din masa succesorală  şi pârâţii M.I., D.E.G. şi M.G.C., în reprezentarea soţului, 
respectiv tatălui decedat M.G. jr., fiu al defuncţilor,  având împreună vocaţie succesorala la 
cota de 1/3 parte din masa succesorala. 

III. S-a dispus ieşirea din indiviziune a părţilor conform cotelor ce le revin şi 
atribuiindu-se loturi, după cum urmează:  

- reclamantei T.V.: 
 Lotul nr.1  din terenul situat în Borşa, STR. L., nr.59,  înscris în CF 51960 Borşa 

nr.top.497/1 , în suprafaţă de 300 mp, având o valoare de 28.800 lei ( 300 mp X 96 lei/mp), 
evidenţiat în Varianta I de partajare-Anexa nr.1 a Raportului de expertiză jud.întocmit de 
exp.ing. M.M..  

Lotul nr.1 din terenul situat în Borşa, str.L., nr.8, înscris în CF 425 Borşa nr.top.459, 
în suprafaţă de 173 mp, având o valoare de 14.878 lei ( 173 mp X 86 lei/mp), evidenţiat în 
Varianta I de partajare Anexa nr.3 a Raportului de expertiză jud.întocmit de exp.ing. M.M. . 

Total valoric: 43.678 lei. 
  - reclamantului M.V. :  
Lotul nr.3 din terenul situat în Borşa, STR. L., nr.59,  înscris în CF 51960 Borşa 

nr.top.497/1, în suprafaţă de 168 mp, având o valoare de 16.128 lei ( 168 mp X 96 lei/mp), 
evidenţiat în Varianta I de partajare-Anexa nr.1 a Raportului de expertiză jud.întocmit de 
exp.ing. M.M..  

Lotul nr.2 din terenul situat în Borşa, str.L., nr.8, înscris în CF 425 Borşa nr.top.459, 
în suprafaţă de 313  mp, având o valoare de 26.918 lei ( 313 mp X 86 lei/mp), evidenţiat în 
Varianta I de partajare Anexa nr.3 a Raportului de expertiză jud.întocmit de exp.ing. M.M. . 

- casă de locuit, tip parter, situată în Borşa, str. L., nr.6, actual nr.8, jud.Maramureş, 
în valoare de 5000 lei 

Total valoric: 48.046 lei. 
 - pârâţilor M.I., D.E.G., M.G.C., în indiviziune:  
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Loturile nr.2 şi 4 din terenul situat în Borşa, STR. L., nr.59,  înscris în CF 51960 
Borşa nr.top.497/1, în suprafaţă de 190 mp (161+29), având o valoare de 18.240 lei ( 190 
mp X 96 lei/mp), evidenţiat în Varianta I de partajare-Anexa nr.1 a Raportului de expertiză 
jud.întocmit de exp.ing. M.M..  

Lotul nr.3 din terenul situat în Borşa, str.L., nr.8, înscris în CF 425 Borşa nr.top.459, 
în suprafaţă de 285  mp, având o valoare de 24.510 lei ( 285 mp X 86 lei/mp), evidenţiat în 
Varianta I de partajare Anexa nr.3 a Raportului de expertiză jud.întocmit de exp.ing. M.M..  

 Total valoric: 42.750 lei.  
 IV. A fost obligat  reclamantul M.V. să-i plătească reclamantei T.V. suma de 1.146 

lei şi pârâţilor suma de 2.075 lei, cu titlu de sultă.  
 V. S-a dispus rectificarea înscrierilor din CF 51960 Borşa nr.cad.497/1, în sensul 

anulării în parte a încheierii de întabulare nr.1238/12.11.1996, în ce priveşte suprafaţa de 
300 mp – inclusă în lotul nr.1 - şi suprafaţa de 168 mp - inclusă în lotul nr.3 - al variantei I 
de partajare Anexa nr.1 a Raportului de expertiză jud.întocmit de exp.ing. M.M., radierea 
dreptului de proprietate asupra acestor suprafeţe înscris în folosul lui M.G. jr. şi restabilirea 
situaţiei de carte funciară anterioară. 

 VI. Au fost obligaţi pârâţii, în solidar, să plătească reclamantei T.V.  suma de 2257 
lei cu titlu cheltuieli de judecată . Compensează restul cheltuielilor. 

 Considerente 
Potrivit Certificatului de deces seria D. 7  nr. 991177, emis de Primăria Baia Mare,  

numita M.C., cu ultimul domiciliu în loc. Borşa, str.  L., nr.6, jud. Maramureş, a decedat la 
data de  13.12.1988 (fila 6) 

De asemenea, potrivit Certificatului de deces seria D.8 nr. 295294 emis de Primăria 
Borşa, numitul M.G., cu ultimul domiciliu în loc. Borşa, str.L., nr.6,jud.Maramureş, a 
decedat la data de 09.02.1990. 

Potrivit Încheierilor nr. 4933/28.09.2011  şi  4932/28.09.2011,  emise de BNP 
Asociaţi ,,S.C. şi C.M.I.”, succesiunea după cei doi defuncţi a fost soluţionată de  către 
Notariatul de Stat Local Vişeu, jud.Maramureş, prin Certificatul de moştenitor nr.164 din 22 
noiembrie 1990 emis în dos.succesoral nr.263/1990, conexat cu dosarul succesoral 
nr.174/1990 de către Notarul de Stat S.I..  

S-a constatat astfel că masa succesorală rămasă după defuncta M.C. este compusă 
din suprafaţa de 100 mp teren construcţie situat în intravilanul loc.Borşa, str.L., nr. 6, între 
vecinii T.M. şi T.D.M., moştenire de la părinţi; 600 mp teren arabil situat în la locul şi 
vecinii arătaţi anterior; 3200 mp teren fânaţ situat în extravilanul loc.Borşa la locul numit 
,,Sârca”, între R.T. şi M.G., proprietate extratabulară, moştenire de la părinţi; cota de 1/2 
parte dintr-o casă de locuit şi anexe gospodăreşti situate în Borşa, str.L., nr.6. 

De asemenea, s-a constatat că moştenitori legali ai defunctei sunt M.G. sen., soţ post 
decedat, în cotă de  1/4  parte , M.G. jr., fiu, în cotă de 1/4  parte; M.V., fiu, în cotă de 1/4  
parte şi T.V., fiică, în cotă de 1/4  parte. 

Prin acelaşi act, s-a constatat că masa succesorală rămasă după defunctul M.G. sen. 
este compusă din: 300 mp teren arabil situat în intravilanul loc.Borşa, STR. L., nr.58, 
proprietate extratabulară, moştenire de la părinţi, situat între M.S. şi R.V.; 300 mp teren 
arabil situat în intravilanul oraşului Borşa , strada V., moştenire de la părinţi; cota de  1/4  
parte din terenul în suprafaţă de 800 mp situat în intravilanul loc.Borşa, str.L., nr.8 ; cota de  
1/4  parte din terenul în suprafaţă de 3200 mp situat în extravilanul loc.Borşa la locul numit 
,,Sârca”; cota de 5/8 parte din casă de locuit şi anexe gospodăreşti situate în loc.Borşa, str. 
L., nr.8.  

S-a constatat că moştenitori legali ai defunctului sunt M.G. jr, fiu, în cotă de 1/3 
parte, M.V., fiu, în cotă de 1/3 parte şi T.V., fiică,  în cotă de 1/3 parte. 

Nu s-a dispus ieşirea din indiviziune.  
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Cu toate acestea, aşa cum reiese din susţinerile părţilor, dar şi ale martorilor audiaţi 
în cauză, după decesul părinţilor lor, părţile au folosit fiecare anumite bunuri succesorale, 
existând însă neînţelegeri între aceştia cu privire la întinderea suprafeţelor folosite. 

Reclamanţii şi-au precizat acţiunea arătând că bunurile pentru care solicită ieşirea din 
indiviziune sunt doar  teren în suprafaţă de aprox. 800 mp situat în Borşa, str.L., nr.8, teren 
în suprafaţă de 658 mp situat în Borşa, STR. L., nr.59, aflat în posesia reclamantei T.V. şi a 
pârâţilor şi o casă veche din lemn, restul bunurilor menţionate în certificatul de moştenitor 
nr.164/1990 fiind vândute de toţi moştenitorii, preţul încasat fiind împărţit în mod egal între 
aceştia . 

În ce priveşte terenul în suprafaţă de 771 mp (conform măsurătorilor din expertiza 
administrată), situat în Borşa, str.L.,nr.8, instanţa a constatat că nu există neînţelegeri cu 
privire la identificarea, suprafaţa şi valoarea lui, aceeaşi fiind şi situaţia cu privire la casa de 
locuit situată în loc.Borşa, str.L., la nr.administrativ 8 (nr.vechi 6). Ele sunt, de altfel, 
cuprinse şi în Certificatul de moştenitor nr.164/1990, şi martorii audiaţi arătând că defuncţii 
au avut în proprietate aceste imobile, casa fiind construită de aceştia, terenul fiind moştenit 
de defunctă de la părinţii ei şi folosit apoi de către cei doi defuncţi până la decesul lor. 

Instanţa a constatat, aşadar, că aceste imobile fac parte din masa succesorală rămasă 
după cei doi defuncţi. 

În ce priveşte suprafaţa de 658 mp teren situat în Borşa, strada Libertăţii, nr. 59 
(nr.vechi 58), s-au reţinut următoarele: 

Potrivit extrasului CF 51960 ( nr.vechi 7328), asupra nr.top 497/1 Borşa este 
intabulat dreptul de proprietate, dobândit prin uzucapiune, al defunctului M.G. jr., în baza 
Sentinţei civile nr.1665 din 07.08.1996 a Judecătoriei Vişeu de Sus, pronunţată în dos. 
nr.2285/1996 al acestei instanţe. 

Din cuprinsul acestei hotărâri, reiese că, în dosarul menţionat, defunctul M.G., fratele 
reclamanţilor şi antecesorul pârâţilor, în contradictoriu cu pârâţii cu domiciliu necunoscut 
Stern Mozes şi soţia Alter Lonka, a solicitat instanţei să se constate că a dobândit prin 
uzucapiune dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 658 mp identificat în CF 
7328 nr.top.497/1, motivând că părinţii săi au dobândit terenul în 1950, iar de la decesul 
acestora, din 1984, îl foloseşte în exclusivitate. Acţiunea a fost admisă, dispunându-se 
înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate astfel dobândit, pe numele lui M.G. jr. 

Reclamanţii solicită să se constate că acest teren face parte din masa succesorală 
rămasă după cei doi defuncţi, că titlul în baza căruia defunctul M.G. jr. şi-a înscris dreptul 
de proprietate asupra acestui teren nu le este opozabil şi nu este valabil, şi să se dispună 
rectificarea înscrierilor din CF 51960 Borşa nr.top.497/1 în sensul anulării încheierilor de 
intabulare nr.1238/1996 şi 3086/2004, radierea dreptului de proprietate înscris în folosul 
defunctului M.G. jr.şi restabilirea situaţiei de carte funciară anterioară. 

Pârâţii s-au opus admiterii acestui petit, invocând, în primul rând, excepţia prescrierii 
dreptului material la acţiune, raportat la dispoziţiile art.27 din Legea nr.7/1996, aplicabilă la 
data înscrierii dreptului antecesorului lor în cartea funciară, dar şi la faptul că ,,valabilitatea” 
sentinţei civile nr.1666/1996 nu poate fi contestată pe calea unei acţiuni în constatare, 
această hotărâre având putere de lucru judecat din moment ce a rămas definitivă. 

Susţinerile pârâţilor nu au putut  fi primite, având în vedere următoarele: în dosarul 
nr.2285/1996 al Judecătoriei Vişeu de Sus reclamanţii nu au fost parte, astfel că sentinţa 
dată nu le este opozabilă. Defunctul M.G. jr.a solicitat să se constate că a dobândit un drept 
de proprietate prin uzucapiune asupra terenului în suprafaţă de 658 mp, arătând că părinţii 
săi au avut o posesie asupra terenului, încă din 1950, din 1984 - de la decesul acestora-
folosind terenul în exclusivitate. Aceste susţineri nu sunt, însă, reale, câtă vreme părinţii 
defunctului M.G. jr. au decedat în anul 1988, respectiv 1990, şi nu în anul 1984. Apoi, 
terenul în cauză, aşa cum arată reclamanţii, dar şi martorii audiaţi, a fost folosit în parte de 
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reclamanta T.V., care şi-a construit o casă de locuit pe acesta, şi în parte de defunctul M.G. 
jr., respectiv de pârâţi după decesul acestuia. Aceste aspecte sunt recunoscute însăşi de 
pârâţi, care, în întâmpinarea depusă la dosarul cauzei, arată că din acest teren doar suprafaţa 
de 300 mp poate fi inclusă în masa bunurilor succesorale, aceasta fiind evidenţiată în 
certificatul de moştenitor, fiind de acord cu admiterea în parte a acestui petit şi a celor 
subsecvente lui. În dosarul 2285/1996 s-a menţionat, însă, întreaga suprafaţă a terenului, 
respectiv 658 mp, ca fiind dobândită cu titlu de uzucapiune, arătându-se că întreaga 
suprafaţă a fost anterior în posesia părinţilor defunctului M.G.jr. Apoi, defunctul M.G. jr. nu 
a chemat în judecată, în calitate de pârâţi, şi pe ceilalţi moştenitori ai părinţilor lui, aceştia 
necunoscând demersul juridic al fratelui lor, care s-a intabulat, cu rea-credinţă,  asupra 
întregii suprafeţe de teren.  

Potrivit art. 30 (1) din Legea nr. 7/1996, dacă în cartea funciară s-a înscris un drept 
real în folosul unei persoane, se prezumă că dreptul există în folosul ei, dacă a fost dobândit 
s-au constituit cu bună-credinţă, cât timp nu se dovedeşte contrariul. Defunctul M.G. jr., 
care şi-a înscris dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 658 mp în cartea funciară, este un 
dobânditor nemijlocit de rea-credinţă, aspect faţă de care acţiunea în rectificarea înscrierii 
dreptului său de proprietate este imprescriptibilă, termenul de prescripţie de 3 ani prev.de 
disp.art.3 al.1 din Decretul 167/1958,  la care fac referire pârâţii , fiind aplicabil terţului 
dobânditor de bună-credinţă. 

Pentru aceste considerente, instanţa a respins excepţia prescripţiei dreptului material 
la acţiune, invocată de pârâţi, pentru considerentele expuse anterior şi a constatat că şi 
terenul în suprafaţă de 658 mp situat în Borşa, STR. L., nr.59 (nr. vechi 58), înscris în CF 
51960 Borşa nr.top.497/1 face parte din masa succesorală rămasă după defuncţii M.C. şi 
M.G. sr. 

Având în vedere raportul de expertiză, completările la acesta, dar şi valoarea indicată 
de reclamanţi –necontestată de pârâţi- a casei de locuit, instanţa constată că masa partajabilă, 
rămasă după cei doi defuncţi, se compune din:  teren situat în intravilanul oraşului Borşa, 
str.L., nr.8, în suprafaţă de 771 mp, de natură curţi, construcţii şi arabil, cuprins în Anexa 
grafică nr.2 a Raportului de expertiză, înscris în CF 425 Borşa nr.top.459, în valoare de 
66.306 lei; teren în suprafaţă de 658 mp situat în Borşa, STR. L., nr.59, de natură curţi, 
construcţii şi arabil, înscris în CF 51960 Borşa nr.top.497/1, cuprins în Anexa grafică nr.1 a 
Raportului de expertiză, în valoare de 63.168 lei;  imobilul de natură casă de locuit, tip 
parter, situată în Borşa, str. L., nr.6, actual nr.8, jud.Maramureş, în valoare de 5000 lei. 

 Total valoric al bunurilor partajabile: 134.474 lei . 
 Având în vedere disp. art.728 C. civ. vechi, aplicabil speţei de faţă, conform căruia 

nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune, precum şi cererea reclamanţilor în acest 
sens, instanţa a dispus ieşirea din indiviziune asupra bunurilor succesorale, la formarea 
loturilor urmând a se avea în vedere cererile părţilor în acest sens, dar şi criterii legate de 
amplasarea bunurilor, valoare şi folosinţa acestora. 

 Apelul  
 Prin decizia civilă nr. 249/A/11 iunie  2014 a Tribunalului Maramureş a fost admis 

apelul declarat de apelanţii M.I., D.E.G. şi M.G.C., toţi cu domiciliul în Borşa str. L. nr. 8A 
jud. Maramureş, împotriva sentinţei civile nr. 2191/4.12.2013, a încheierii de admitere în 
principiu pronunţată la data de 18.09.2012 şi a încheierii de completare pronunţată în data 
de 25.01.2013 de Judecătoria Vişeu de Sus jud. Maramureş, hotărâri  care au fost schimbate 
în parte, în sensul excluderii din masa succesorală rămasă după defuncţii M.C. şi M.G. 
senior a imobilului în natură teren curţi-arabil înscris în CF 51960 Borşa nr. topo 497/1 şi 
situat în Borşa str. L. nr. 59 jud. Maramureş. 

 A fost refăcută lotizarea imobilelor din masa succesorală după cum urmează: 
 A fost atribuit reclamantei T.V.: 
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- Lotul nr. 1 din terenul situat în Borşa, str. L., nr. 8, înscris în CF 425 Borşa nr. top. 
459, în suprafaţă de 173 mp, având o valoare de 14.878 lei (173 mp X 86 lei/mp), evidenţiat 
în Varianta I de partajare Anexa nr. 3 a Raportului de expertiză jud. întocmit de exp. ing. 
M.M. 

Total valoric: 14.878 lei 
 A fost atribuit reclamantului M.V.: 
- Lotul nr. 2 din terenul situat în Borşa, str. L., nr. 8, înscris în CF 425 Borşa nr. top. 

459, în suprafaţă de 313 mp, având o valoare de 26.918 lei (313 X 86 lei/mp), evidenţiat în 
Varianta I de partajare Anexa nr. 3 a Raportului de expertiză jud. întocmit de exp. ing. M.M.  

- casă de locuit, tip parter, situată în Borşa, str.  L., nr. 6, actual nr. 8, jud. 
Maramureş, în valoare de 5000 lei 

Total valoric: 31.918 lei 
 A fost atribuit pârâţilor M.I., D.E.G. şi M.G.C.: 
- Lotul nr. 3 din terenul situat în Borşa, str. L., nr. 8, înscris în CF 425 Borşa nr. top. 

459, în suprafaţă de 285 mp, având o valoare de 24.510 lei (285 mp X 86 lei/mp), evidenţiat 
în Varianta I de partajare Anexa nr. 3 a Raportului de expertiză jud. întocmit de exp. ing. 
M.M. 

 Total valoric: 24.510 lei 
 Reclamantul  M.V. a fost obligat să plătească reclamantei M.V. suma de 8149,4 lei 

cu titlu de sultă. 
 Pârâţii  M.I., D.E.G. şi M.G.C. au fost obligaţi la plata către reclamanta M.V. a 

sumei de 741,4 lei cu titlu de sultă. 
 Au fost  menţinute restul dispoziţiilor hotărârilor atacate, care nu contravin prezentei. 
 Intimaţii  M.V. şi M.V. au fost obligaţi la plata către apelanţii M.I., D.E.G. şi M.G.C. 

a sumei de 2.950,52 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. 
         Considerente   
 Suprafaţa de 658 mp teren solicitată în Borşa Str. L. nr. 59 a fost greşit inclusă în 

masa succesorală deoarece:  
- conform înscrierilor din CF 51960 Borşa, de sub B1, acest teren a fost dobândit  

de către antecesorul apelanţilor - defunctul M.G. jr. cu titlu de uzucapiune (mod 
originar de dobândire a proprietăţii) conform sentinţei civile nr. 1665/07.08.1996 
pronunţată de către Judecătoria Vişeu de Sus în dosarul nr. 2285/1996.  

- în cererea de chemare în judecată  nu s-a formulat o cerere de a se constata 
existenţa  unui drept de proprietate al defuncţilor asupra  terenului menţionat mai 
sus, solicitându-se  direct să se constate că terenul face parte din masa 
succesorală  

- pe de o parte reclamanţii nu au promovat o acţiune prin care să se stabilească 
proprietatea defuncţilor M. asupra terenului de 658 mp., prin oricare  din 
modalităţile prevăzute de lege, iar, pe de altă parte, aceştia nu au solicitat 
înscrierea în CF a certificatului de moştenitor.  

- s-a susţinut în mod eronat că acţiunea de constatare a masei succesorale, prin 
care s-a solicitat  includerea  acestei suprafeţe, ar constitui tocmai  o acţiune în 
stabilirea dreptului defuncţilor M. cu privire la acel teren. O atare apărare nu 
poate fi primită, atât timp cât nu s-a dovedit că, în patrimoniul defuncţilor M., a 
luat naştere vreun  drept de proprietate cu privire la suprafaţa de 658 mp.  

 Chiar acceptând ipoteza anulării actului care a stat la baza înscrierii în cartea 
funciară, soluţia adoptată de către prima instanţă generează o situaţie contradictorie. O dată 
ce s-a dispus anularea încheierii de CF şi restabilirea situaţiei  de carte funciară anterioară, 
în  mod logic, dreptul de proprietate a revenit în patrimoniul  celor potrivit cărora a uzucapat 
M.G. jr. respectiv S.M. şi A.L. Prin repunerea părţilor în situaţia anterioară de CF nu se 
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poate înţelege altceva decât readucerea terenului de 658 mp în patrimoniul celor înscrişi 
iniţial. 

 În consecinţă, apelul a fost admis  şi hotărârea atacată  schimbată în parte  în sensul 
excluderii din masa succesorală a terenului din Borşa Str. L. nr. 59.  

 Consecutiv excluderii terenului menţionat din masa succesorală tribunalul constată 
că valoarea bunurilor din masa partajabilă este de 71.305.8 lei în raport de care întinderea  
drepturilor părţilor  corespunzător cotelor de moştenire este de câte 23.768,6 lei.  

 Instanţa a procedat la lotizarea în natură conform Anexei 3 a raportului de expertiză  
întocmit de ing. M.M. cu stabilirea sultelor cuvenite pentru echilibrarea valorică a loturilor.  

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă intimaţii au fost obligaţi să plătească 
apelanţilor suma de 2950,92 lei, cheltuieli în apel reprezentând  taxa de timbru (950,52 lei) 
şi onorariu avocaţial  de 2000 lei dovedit cu chitanţele nr. 7/21.01.2014, nr. 15/18.02.2014 şi 
nr. 42/06.05.2014 anexate concluziilor scrise.  

3. Recursul 
Împotriva acestei decizii, au declarat  în termen legal recurs reclamanţii T.V.  şi 

M.V., solicitând, în principal, casarea ei şi trimiterea cauzei spre rejudecare, în subsidiar, 
modificarea ei, în sensul respingerii apelului. 

 În motivarea recursului lor, reclamanţii învederează că hotărârea  nu este  motivată, 
reţinând  doar  considerentele  din cererea de apel şi nu şi apărările  intimaţilor, care au 
solicitat dezbaterea masei succesorale după părinţi, iar antecesorul pârâţilor s-a  prevalat de  
posesia  bunicilor, iar  apoi a părinţilor după care se dezbate succesiunea, joncţiunea  
posesiilor profitând nu doar antecesorilor  pârâţilor, ci şi reclamanţilor, fraţii acestuia. 

Chiar  pârâţii recunosc  că o porţiune de  300 mp teren face  parte din masa 
succesorală, împrejurare analizată de  prima  instanţă, în apel, aceştia  solicitând  să li se 
acorde  mai mult decât  ceea ce  au fost  de acord  în faţa  primei instanţe să li se acorde. 

Instanţa de apel a  reţinut că reclamanţii nu au solicitat  să se stabilească dreptul de 
proprietate al părinţilor cu titlu de  uzucapiune, iar, pe de altă parte, că aceştia nu au solicitat  
înscrierea  certificatului de  moştenitor  în cartea  funciară, ignorând că succesiunile se pot 
dezbate  şi extratabular.  

Din probaţiunea administrată, inclusiv recunoaşterea parţială a pârâţilor, rezultă 
posesia  asupra terenului în comun. 

Terenul nu are cum să fie readus  în patrimoniul celor  înscrişi iniţial, aşa cum 
susţine   instanţa de apel, pentru că aceste persoane  nu mai există din anul 1943-1944, fiind 
deportate, ci va rămâne  în posesia şi folosinţa reclamanţilor, pentru că au casă construită pe 
el. 

Întâmpinarea din recurs 
Pârâţii intimaţi M.I., D.E.G. şi M.G.C., prin întâmpinare, au solicitat respingerea 

recursului ca  nefondat, cu cheltuieli de judecată, pe  motiv  că reclamanţii nu şi-au 
fundamentat acţiunea în rectificare pe o acţiune de fond, încheierea de carte  funciară 
nefăcând decât să respecte titlul în baza căruia s-a cerut  înscrierea. Instanţa de  apel nu a  
înfrânt  principiul disponibilităţii, pentru că prin acesta  nu pot fi eludate dispoziţii legale  
imperative, recunoaşterea  pârâţilor din întâmpinare  putând  fi fructificată doar  în condiţiile 
încheierii unei tranzacţii. Terenul nu ar avea cum să fie  inclus  în masa succesorală, pentru 
că defuncţii părinţi nu l-au dobândit  în  proprietate şi un astfel de capăt de cerere  nu a fost 
formulat. Dreptul de proprietate asupra celor  300 mp înscrişi în certificatul de  moştenitor  
nu poate fi opus  înscrierii ulterioare efectuate  în cartea  funciară  în baza  unei hotărâri 
judecătoreşti. Dacă s-ar restabili situaţia anterioară, ar  însemna să fie reînscrişi vechii 
proprietari tabulari şi nu înscrişi antecesorii comuni ai părţilor. 
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Analizând recursul formulat prin prisma  motivelor invocate, raportat la  dispoziţiile 
art. 304 pct. 7  şi 9 Cod proc. civ.,  în care acestea  pot fi încadrate, curtea  constată 
următoarele: 

 Astfel, în esenţă, instanţa de apel, admiţând  apelul pârâţilor  şi schimbând parţial 
sentinţa primei instanţe în ceea ce priveşte unul dintre  imobilele  obiect al litigiului, a 
respins o parte din capetele de cerere în baza  unor excepţii, aşa cum rezultă din 
considerentele  hotărârii, care  susţin dispozitivul. Din aceste  considerente, rezultă că 
instanţa de apel nu a analizat  starea de fapt  în sensul solicitării reclamanţilor, respectiv că, 
în realitate, dreptul de proprietate prin uzucapiune ar fi fost  dobândit de către defuncţii după 
care se solicită masa  succesorală şi nu doar de către antecesorul pârâţilor, deşi acesta a fost  
singurul care a exercitat acţiunea  civilă în justiţie  în vederea  constatării acestui drept. 
Motivul pentru care  instanţa de  apel a respins capătul de cerere privind  includerea acestui 
teren în masa succesorală a fost acela  că cererea de  chemare  în judecată nu a fost  
corespunzător  formulată, lipsindu-i capete de cerere ce ar  permite acest  lucru, respectiv 
constatarea  împrejurării că părinţii defuncţi  au dobândit dreptul de proprietate prin 
uzucapiune. 

În realitate, împrejurarea  că reclamanţii cer  instanţei să se constate că acest teren 
face  parte din masa succesorală, pentru că părinţii lor l-au posedat, unindu-şi posesia cu cea  
a bunicilor şi că ei trăiau în momentul în care antecesorul pârâţilor a cerut constatarea 
dreptului de proprietate prin uzucapiune, constituie  un astfel de  petit, reţinerea  instanţei de 
apel fiind, astfel, nelegală, subzistând motivul de recurs  prev. de art. 304 pct. 9 Cod proc. 
civ.  

Reclamanţii susţin că posesia  a fost  exercitată la  momentul înregistrării acţiunii 
civile  în justiţie  de către antecesorul pârâţilor, nu doar de acesta, ci şi de către reclamanta  
T.V., care  şi-a  şi construit o casă pe teren, în temeiul unui acord  comun între fraţi.  

Chiar  în cuprinsul cererii de chemare  în judecată din dosarul pentru dobândirea 
dreptului de proprietate prin uzucapiune, se  invocă  joncţiunea posesiilor de către 
antecesorul pârâţilor prin moştenirea  părinţilor săi, deşi aceştia trăiau în momentul în care 
susţine că ar fi intrat în posesia imobilului, respectiv în anul 1984.   

Instanţa de apel, aşadar, reţinând  inadmisibilitate  implicită, nu a analizat starea de  
fapt  pentru a stabili momentul împlinirii termenului de prescripţie achizitivă, respectiv  
dacă acesta s-a  împlinit cât  timp părinţii erau în posesie  sau ulterior,  condiţiile în care 
aceştia au cedat  posesia  terenului copiilor lor, cine anume era  în posesia terenului la  
momentul înregistrării cererii de chemare  în judecată de către antecesorul pârâţilor, în 
funcţie de concluzia  privind aceste probleme  putându-se stabili dacă dreptul de proprietate 
prin uzucapiune a  fost  dobândit de către defuncţii după care se cere  constatarea  masei 
succesorale, incluzându-se, astfel, în masa  rămasă după aceştia, de către  antecesorul 
pârâţilor şi reclamanta  T.M., dacă doar aceştia au exercitat  posesia, fără a exista  o 
înţelegere  între fraţi, în sensul că posesia a fost exercitată pentru toţi cei trei, sau de către 
reclamanţi şi antecesorul pârâţilor. 

Pentru că instanţa de apel nu s-a  pronunţat  pe  fondul cauzei în ceea ce priveşte  
acest teren, în temeiul art. 312 alin. 1-5 Cod proc. civ., curtea va admite recursul 
reclamanţilor, va  casa decizia tribunalului şi va trimite apelul spre rejudecare în totalitate, 
întrucât, în funcţie de soluţia dată cu privire la acest teren, urmează a se forma  loturile şi 
stabili sultele. 

 

 670 



Motive de recurs. Schimbarea naturii înţelesului cererii de completare a 
dispoziţtivului hotărârii. Casare cu trimitere 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă,decizia civilă nr. 1316 din 7 noiembrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 370 din 27.02.2014 pronunţată de Judecătoria Zalău, în 

dosarul nr. .../337/2013, s-a respins ca neîntemeiată cererea pentru completarea 
dispozitivului sentinţei civile nr. 3227/29.11.2013 pronunţată de Judecătoria Zalău în 
dosarul nr. .../337/2012 formulată de J.E. şi J.I. în contradictoriu cu pârâta S.M.. 

Examinând actele şi lucrările dosarului de fond, instanţa a reţinut netemeinicia 
cererii de completare a dispozitivului formulată de reclamanţi. 

 Potrivit art. 281² Cod procedură civilă, dacă prin hotărârea dată instanţa a omis să se 
pronunţe asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe 
sau incidentale, se poate cere completarea hotărârii. 

 Reclamanţii au formulat cerere de completare înainte de a li se comunica hotărârea 
în întregime, cu motivarea aferentă. 

 În ceea ce priveşte prima solicitare a reclamanţilor din cererea de completare, 
cercetând cererea de chemare în judecată pe care au formulat-o pe fond, instanţa a constatat 
că reclamanţii nu au solicitat „demolarea stâlpilor de poartă”, fapt care presupune o acţiune 
pozitivă din partea pârâtei, a face ceva, ci obligarea pârâtei la a nu face, respectiv intrarea 
din drumul comunal „să nu fie restricţionată de porţi, îngrădiri sau alte lucrări.” 

 Într-un limbaj juridic corespunzător, ţinând cont că hotărârea judecătorească impune 
obligaţii părţilor numai pentru viitor, instanţa s-a pronunţat asupra acestui capăt de cerere 
formulat de reclamanţi şi chiar l-a admis: „Obligă pârâta să se abţină de la efectuarea 
oricăror lucrări sau construcţii care să împiedice ori să stânjenească accesul reclamanţilor, 
cu piciorul sau cu mijloace de transport, pe drumul de servitute stabilit.” 

 Motivarea: „În schimb, este întemeiată cererea reclamanţilor având ca obiect 
stabilirea obligaţiei de a nu face în sarcina pârâtei. Astfel, potrivit art. 634 Cod civil, 
proprietarul fondului supus servituţii nu poate face nimic spre a-i scădea întrebuinţarea sau a 
i-o îngreuna. Astfel nu poate schimba starea locurilor, nici strămuta exercitarea servituţii 
dintr-un loc într-altul, decât acela unde servitutea a fost din început stabilită. 

 Pârâta a încercat blocarea accesului reclamanţilor prin montarea unei porţi de-a latul 
drumului, pe amplasamentul pe care l-a considerat intrarea pe proprietatea sa. În baza art. 
634 Cod civil sus-menţionat, instanţa va obliga pârâta să se abţină de la efectuarea oricăror 
lucrări sau construcţii care să împiedice ori să stânjenească accesul reclamanţilor, cu piciorul 
sau cu mijloace de transport, pe drumul de servitute stabilit.” 

 Instanţa nu a omis, aşadar, să se pronunţe asupra capătului de cerere. 
 Cu privire la al doilea petit din cererea de completare a dispozitivului, instanţa a 

reţinut că, într-adevăr, spre finalul procesului, reclamanţii au depus la dosar un înscris prin 
care solicitau „cercetarea falsului” din titlul de proprietate al pârâtei. Instanţa a dat 
calificarea juridică adecvată acestei cereri, nu a declanşat procedura înscrierii în fals, 
prevăzută de art. 183 Cod procedură civilă, fiindcă între părţi s-a desfăşurat un proces penal 
cu acelaşi obiect soldat cu hotărâre judecătorească definitivă, iar despre un proces special de 
fond funciar cu obiect desfiinţarea titlului în cadrul prezentului proces pentru stabilirea 
servituţii de trecere, având aceiaşi reclamanţi,  nici nu poate fi vorba. 

 Iată motivarea din hotărârea judecătorească: „Totodată, instanţa a stabilit drumul de 
servitute astfel cum a fost identificat acesta prin raportul de expertiză tehnică, cu 
dimensiunile acolo stabilite, pe traseul deja existent. Se pare că reclamanţii se află într-o 
confuzie în ceea ce priveşte natura juridică a dreptului de servitute, din moment ce au făcut 
referire constant pe parcursul procesului la inexistenţa dreptului de proprietate al pârâtei  
asupra căii de acces şi au solicitat „cercetarea falsului” din titlul de proprietate al pârâtei, 
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deşi a existat un proces penal în această privinţă şi s-a stabilit nevinovăţia pârâtei prin 
hotărâre judecătorească definitivă. Instanţa repetă reclamanţilor că, din moment ce acţiunea 
lor are ca obiect principal stabilirea unui drept de servitute de trecere, ei au acceptat prin 
chiar formularea acestui capăt principal de cerere că dreptul de proprietate asupra fondului 
pe care urmează a fi stabilită servitutea de trecere aparţine persoanei care a fost chemată în 
judecată în calitate de pârâtă. Dreptul de servitute asupra unui teren exclude dreptul de 
proprietate asupra aceluiaşi teren. Altfel spus, obiectul după care s-a urmat întregul proces 
este stabilirea dreptului de servitute al reclamanţilor asupra drumului de acces, şi instanţa le-
a acordat câştig de cauză, iar nu stabilirea dreptului de proprietate al reclamanţilor asupra 
aceluiaşi drum, cu acest aspect instanţa nefiind învestită.” 

Cererea de completare a dispozitivului a fost apreciată ca neîntemeiată şi a fost 
respinsă ca atare.    

Prin decizia civilă nr. 380 din 17.06.2014 a Tribunalului Sălaj, pronunţată în dosar 
nr. .../337/2013, s-a respins ca nefondat apelul declarat de apelanţii J.E. şi J.I., împotriva 
sentinţei civile nr. 370 din 27.02.2014 a Judecătoriei Zalău. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că în mod corect şi legal, instanţa de fond a 
respins ca neîntemeiată cererea pentru completarea dispozitivului sentinţei civile nr. 3227 
din 29. 11. 2013 a petenţilor J.E. şi J.I., împotriva intimatei S.M.. 

Pentru a se pronunţa  în acest sens, prima instanţă a reţinut că instanţa nu  a omis 
aşadar să se pronunţe asupra capătului de cerere. 

Împotriva  acestei sentinţe au formulat apel reclamanţii J.E. şi J.I.,  solicitând 
instanţei recalificarea căii de atac din recurs în apel, ceea ce instanţa a şi făcut prin 
încheierea de şedinţă din 20.05.2014. 

Instanţa de apel a reţinut că, prima instanţă s-a pronunţat asupra capătului de cerere 
privind obligarea pârâtei să se abţină, să efectueze orice lucrări sau construcţii care să 
împiedice ori să stânjenească accesul reclamanţilor pe drumul de servitute, reţinând în acest 
sens că, pârâta a încercat blocarea accesului reclamanţilor prin montarea unei porţi de-a latul 
drumului, pe amplasamentul pe care l-a considerat intrarea pe proprietatea sa. În baza art. 
634 Cod civil sus-menţionat, instanţa a obligat pârâta să se abţină de la efectuarea oricăror 
lucrări sau construcţii care să împiedice ori să stânjenească accesul reclamanţilor, cu piciorul 
sau cu mijloace de transport, pe drumul de servitute stabilit.” 

 Referitor la al doilea capăt din  cererea de completare, instanţa a reţinut că în mod 
corect prima instanţă nu a dat curs procedurii înscrierii în fals a titlului de proprietate al 
pârâtei, câtă vreme între părţi, s-a desfăşurat un proces penal având acelaşi obiect şi care s-a 
finalizat printr-o hotărâre penală rămasă definitivă, reţinând în acest sens că reclamanţii se 
află într-o confuzie în ceea ce priveşte natura juridică a dreptului de servitute, din moment 
ce au făcut referire constant pe parcursul procesului la inexistenţa dreptului de proprietate al 
pârâtei  asupra căii de acces şi au solicitat „cercetarea falsului” din titlul de proprietate al 
pârâtei, deşi a existat un proces penal în această privinţă şi s-a stabilit nevinovăţia pârâtei 
prin hotărâre judecătorească definitivă. 

 Faţă de cele ce preced, tribunalul, în baza dispoziţiilor stipulate de art. 296 Cod 
procedură civilă vechi, a respins ca nefondat recursul reclamanţilor.  

Împotriva acestei decizii, reclamanţii J.E. şi J.I. au declarat recurs, în termen legal, 
solicitând instanţei, în principal, admiterea acestuia, casarea hotărârii atacate şi trimiterea 
cauzei spre rejudecare, iar în subsidiar, modificarea hotărârii atacate în sensul admiterii 
cererii de completare a dispozitivului astfel cum a fost formulată. 

În motivarea recursului, reclamanţii arată că atât instanţa de fond cât şi instanţa de 
apel nu s-au pronunţat asupra cererii de completare a dispozitivului care a avut ca obiect 
cercetarea falsului din titlul de proprietate nr. 24700/80437/25.11.1996, în temeiul art. 184 
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C.pr.civ. şi desfiinţarea totală a acestuia conform dispoziţiilor deciziei nr. XV/2005 a 
Î.C.C.J.  

Procedând astfel, judecătorii au încălcat prevederile art. 129 alin. 6 C.pr.civ.  
Reclamanţii au formulat în faţa instanţei de fond cererea de cercetare a titlului de 

proprietate mai sus arătat ca fiind fals în baza art. 184 C.pr.civ., deoarece există sentinţa 
penală nr. 438/19.12.2011 care menţine rezoluţia din 10.06.2011 de netrimitere în judecată 
pentru situaţia prevăzută de art. 10 lit. d din C.pr.penală. 

Prin urmare, când nu este caz de judecată penală, falsul se cercetează de instanţa 
civilă prin orice mijloace de dovadă. 

Reclamanţii au depus la fondul cauzei mijloacele de dovadă pe care le-au adus în 
sprijinul dovedirii falsului, respectiv Ordonanţa prim procurorului din 22.07.2011 în care se 
afirmă că titlul de proprietate poate fi anulat de instanţa civilă la solicitarea persoanelor 
interesate; cererea făcută de F.E. din 13.03.1991 care a fost respinsă de Comisia locală de 
fond funciar cu motivarea că nu există grad de rudenie cu autorul; adresa nr. 122/02.02.2011 
a Primăriei Agrij din care rezultă că eliberarea titlului de proprietate a rezultat în urma 
cererii de 13.03.1991 a numitei F.E. după defunctul G.A. conform înscrisurilor din registrul 
agricol a localităţii Agrij din anul 1959 – 1963; adresa nr. 155301/ 08.02.2011 a Postului de 
Poliţie Agrij din care rezultă că F.E. are calitatea de noră a defunctului şi de mamă a numitei 
S.M.. 

Deşi obiectul cererii deduse judecăţii a fost clar şi corect precizat, instanţa de apel a 
interpretat în mod greşit actul juridic dedus judecăţii întrucât reclamanţii nu au investit 
instanţa cu o cerere de cercetare a falsului în baza art. 183 C.pr.civ., ci cu o cerere de 
desfiinţare a titlului de proprietate în baza art. 184 C.pr.civ. şi conform deciziei  nr. 
XV/2005 a Î.C.C.J. 

Cererea reclamanţilor de cercetare a falsului este de competenţa instanţei civile 
sesizate astfel încât în mod greşit s-a reţinut că  între părţi nu s-a declanşat procedura 
înscrierii în fals prevăzută de art. 183 C.pr.civ., fiindcă între acestea s-a purtat un proces 
penal cu acelaşi obiect soldat cu o hotărâre judecătorească definitivă. 

Practic, instanţa nu s-a pronunţat în limitele cu care a fost investită asupra obiectului 
cererii de chemare în judecată astfel cum a fost arătat de reclamanţi, încălcându-se 
prevederile art. 129 alin. 4 şi alin. 6 C.pr.civ. Instanţa nu a pus în dezbatere dacă în cauză se 
aplică art. 184 C.pr.civ., aşa cum reclamanţii au cerut sau art. 183 C.pr.civ., aşa cum instanţa 
greşit a arătat, calificând eronat cererea reclamanţilor. 

Mai mult decât atât, instanţa de apel nu motivează respingerea apelului declarat de 
reclamanţi, încălcând prevederile art. 261 pct. 5 C.pr.civ. Procedând într-o asemenea 
manieră, instanţa de apel a încălcat dreptul reclamanţilor la un proces echitabil garantat de 
art. 6 parag. 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale întrucât cererile şi probele administrate de reclamanţi nu au fost deloc 
examinate de instanţa de apel. 

În drept, se invocă art.304 pct.7, pct.8 şi pct.9 C.pr.civ. 
Pârâta intimată S.M. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 

recursului ca nefondat, cu obligarea recurenţilor la plata cheltuielilor de judecată (f.20-21). 
În şedinţa publică din 07.11.2014 Curtea a calificat înscrisul intitulat întâmpinare ca fiind 
„concluzii scrise” întrucât întâmpinarea intimatei nu a fost depusă în termenul legal. 

În susţinerea poziţiei procesuale, intimata a arătat că,  în mod corect prima instanţă a 
respins cererea de completare formulată de reclamanţi, întrucât s-a pronunţat asupra 
petitului privind demolarea stâlpilor de la poartă, astfel că nu este vorba de o omisiune de 
soluţionare a acestui capăt de cerere. 

Referitor la cererea reclamanţilor de cercetare a falsului, în mod corect prima 
instanţă a statuat că procedura înscrierii în fals nu poate avea loc deoarece între părţi a mai 
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avut loc un proces penal cu acelaşi obiect, soldat cu o hotărâre judecătorească definitivă prin 
care s-a respins plângerea penală depusă de reclamanţi pentru săvârşirea infracţiunii de fals 
intelectual şi uz de fals. 

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

Prin acţiunea civilă înregistrată la Judecătoria Zalău sub nr. 671 din 29.11.2013, 
reclamanţii J.E. şi J.I. au chemat în judecată pârâta S.M., solicitând instanţei ca prin 
hotărârea ce o va pronunţa să stabilească o servitute de trecere cu titlu gratuit în favoarea lor 
pe terenul proprietatea pârâţilor, pe amplasamentul existent cu destinaţie drum de acces, să 
dispună înscrierea servituţii în cartea funciară, să stabilească dimensiunile deschiderii 
drumului de acces spre drumul comunal şi lăţimea drumul de acces, conform normelor 
tehnice privitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor, iar drumul de servitute să nu fie 
blocat sau restricţionat prin îngrădiri sau lucrări de orice fel din partea pârâtei. 

În cadrul acestui dosar, la termenul de judecată din 27.09.2012, reclamanţii J.E. şi 
J.I. au depus o cerere prin care au solicitat instanţei să cerceteze titlul de proprietate nr. 
24700/80437 din 26.11.1999, eliberat defunctului G.A., prin moştenitor F.E., ca fiind fals, 
cerere întemeiată pe art. 184 C.pr.civ., deoarece F.E. nu este moştenitoarea lui G.A. (f.53, 
f.54, dosar nr..../337/2012). 

Ulterior, prin cererea depusă la termenul de judecată din 25.10.2012, reclamanţii au 
făcut unele precizări în sensul că solicită cercetarea falsului titlului de proprietate de către 
instanţa civilă potrivit art.184 C.pr.civ. şi art. 129 alin. 5 C.pr.civ., întrucât el constituie 
probă în acest dosar. În continuare, reclamanţii au arătat că sunt îndeplinite toate condiţiile 
prevăzute de art. 184 C.pr.civ. şi au depus toate mijloacele de dovadă de care au înţeles să se 
prevaleze în cercetarea falsului (f.73-75, f.76, dosar nr..../337/2012). 

La termenul de judecată din data de 14.11.2013, reclamanţii au depus din nou 
cererea de cercetare a falsului titlului de proprietate mai sus arătat, solicitând, ca urmare a 
constatării falsului, desfiinţarea totală a titlului de proprietate (f.164, f.167, dosar 
.../337/2012). 

Prin sentinţa civilă nr. 3.227 din 29 noiembrie 2013 a Judecătoriei Zalău, pronunţată 
în dosarul nr. .../337/2012, s-a admis în parte acţiunea introdusă de reclamanţii J.E. şi J.I., 
împotriva pârâtei S.M. şi s-a stabilit servitutea de trecere, pe o distanţă de 50,10 m de la axul 
drumului comunal „Din Vale” şi până la limita proprietăţii reclamanţilor situate 
administrativ la nr. 377, inclusiv peste terenul proprietatea „S.E.” folosit tot de către 
reclamanţi, în favoarea fondului dominant de 700 mp înscris în TP 23148/77592/20.12.2002 
aflat în proprietatea reclamantei J.E. şi asupra fondului aservit de 4100 mp înscris în TP 
24700/80437/25.11.1996 aflat în proprietatea autoarei pârâtei, F.E., aşa cum este identificat 
acest drum de servitute prin varianta nr. 1 – fila 110 dosar, marcaj în culoare roşie – din 
raportul de expertiză întocmit în cauză de d-na exp. M.E.. 

Pârâta a fost obligată să se abţină de la efectuarea oricăror lucrări sau construcţii care 
să împiedice ori să stânjenească accesul reclamanţilor, cu piciorul sau cu mijloace de 
transport, pe drumul de servitute stabilit. 

S-a respins ca neîntemeiat capătul de cerere privind înscrierea servituţii în cartea 
funciară. 

S-a respins ca neîntemeiat capătul de cerere privind stabilirea deschiderii şi lăţimii 
drumului. 

Pârâta a fost obligată să plătească reclamanţilor suma de 1.730 lei, cu titlu de 
cheltuieli de judecată, admiţând parţial cererea acestora în acest sens. 

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa a reţinut în fapt 
următoarele: 
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Amplasamentul terenurilor aflate în proprietatea celor două părţi adverse rezultă din 
planul de situaţie anexă la raportul de expertiză întocmit în cauză de expertul judiciar M.E. 
(f.110). Proprietatea reclamanţilor este marcată în roşu, mai puţin drumul de acces propus 
pentru servitute, şi este ocupată de construcţii, casă de locuit şi anexe gospodăreşti, iar 
proprietatea pârâtei are contur albastru, este limitrofă drumului comunal „Pe Vale” şi nu are 
construcţii. 

Reclamanţii sunt proprietarii gospodăriei situată la nr. 377 Agrij şi terenul dedesubt 
este proprietatea reclamantei J.E., dobândită prin moştenire de la mama sa S.M., conform 
certificatului de moştenitor eliberat în anul 1992 (f.6), fiind înscrisă şi în titlul nr. 
23148/77592 din 20.12.2002 eliberat în favoarea acestei reclamante (f.7). 

Între gospodăria reclamanţilor şi terenul pârâtei se intercalează o porţiune de teren 
din titlul eliberat lui S.E. (f.11), bunica reclamantei, folosit însă tot de reclamanţi, în virtutea 
vocaţiei la moştenirea titularei. Deşi există diferende între părţi cu privire la întinderea 
acestei proprietăţi, este cert că proprietatea lui S.E. nu se întinde până la drumul comunal, ci 
se limitează cu proprietatea pârâtei, căci altfel nu ar exista raţiunea reclamanţilor de a cere 
dreptul de servitute, drept care nu se poate acorda peste propriul teren, ci numai peste un 
fond aservit care este în proprietatea altei persoane. 

Terenul pârâtei este înscris în titlul de proprietate nr. 24700/80437 din 25.11.1996 
(f.156) eliberat în favoarea lui F.E., a cărei moştenitoare pârâta este, fapt necontestat de 
reclamanţi nici în prezentul proces, în care o indică drept pârâtă şi proprietară a fondului 
asupra căruia se cere stabilirea drumului de servitute, nici în procesul penal (f.27-29) în care 
reclamanţii s-au plâns împotriva pârâtei de săvârşirea infracţiunii de fals cu privire la titlul 
de proprietate pe care aceasta îl deţine. 

Aşa-numitul „drum de acces” care face legătura dintre drumul public comunal şi 
proprietatea reclamanţilor, peste proprietatea pârâtei, a avut această destinaţie încă de la 
construirea lui, illo tempore. Drumul a fost făcut pentru a lega drumul comunal de o veche 
moară de apă, care a aparţinut din timpuri străvechi antecesorilor reclamantei şi avea o 
utilitate publică. Faptic, aşa cum rezultă din expertiza tehnică (f.108), moara de apă şi 
podeţul peste pârâul morii încă mai există în teren. De asemenea, construcţiile edificate de 
reclamanţi sunt astfel amplasate încât au deschiderea spre drumul de acces şi, implicit, spre 
drumul comunal. 

Toate aceste aspecte de fapt dovedesc că, deşi nu s-a cerut constatarea posesiunii de 
30 ani asupra drumului de acces, a existat o înţelegere sau un „titlu” în accepţiunea art. 623 
Cod civil cu privire la destinaţia şi folosinţa acestui drum, între proprietarii fondurilor 
limitrofe. 

Prin eliberarea titlului de care se prevalează pârâta, respectiv titlul de proprietate nr. 
24700/80437 din 25.11.1996 eliberat în favoarea autoarei sale, F.E., s-a recunoscut dreptul 
de proprietate asupra întregii parcele limitrofe drumului comunal, inclusiv asupra căii de 
acces spre proprietatea reclamanţilor, dar asta nu înseamnă că servitutea de trecere care s-a 
născut anterior nu subzistă de pe urma acestei reconstituiri de proprietate şi nu continuă să 
greveze proprietatea pârâtei. 

Potrivit art. 616 Cod civil, proprietarul al cărui loc este înfundat, care nu are nici o 
ieşire la calea publică, poate reclama o trecere pe locul vecinului său pentru exploatarea 
fondului. 

Practic, făcând aplicarea textului legal în materie de servitute de trecere, instanţa 
stabileşte dreptul de servitute al reclamanţilor pe vechea cale de acces, după eliberarea 
titlului pârâtei asupra fondului aservit în aplicarea noii Legi a fondului funciar, reconfirmând 
existenţa unei servituţi mai vechi, care nu s-a stins niciodată prin neuz sau în alt mod 
prevăzut de lege. Pretenţia pârâtei de a stabili drumul de servitute într-un alt loc, la capătul 
grădinii sale, pe o cale mult mai lungă şi neamenajată, este cu totul nefondată. 
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Faţă de acestea, instanţa va stabili servitutea de trecere, pe o distanţă de 50,10 m de 
la axul drumului comunal „Din Vale” şi până la limita proprietăţii reclamanţilor situate 
administrativ la nr. 377, inclusiv peste terenul proprietatea „S.E.” folosit tot de către 
reclamanţi, în favoarea fondului dominant de 700 mp înscris în TP 23148/77592/20.12.2002 
aflat în proprietatea reclamantei J.E. şi asupra fondului aservit de 4100 mp înscris în TP 
24700/80437/25.11.1996 aflat în proprietatea autoarei pârâtei, F.E., aşa cum este identificat 
acest drum de servitute prin varianta nr. 1 – fila 110 dosar, marcaj în culoare roşie – din 
raportul de expertiză întocmit în cauză de d-na exp. M.E.. 

Reclamanţii au cerut stabilirea servituţii cu titlu gratuit, dar textul de lege mai sus 
citat prevede în partea sa finală, în mod expres, îndatorirea proprietarului fondului dominant 
de „a-l despăgubi în proporţie cu pagubele ce s-ar putea ocaziona” pe proprietarul fondului 
aservit. Dreptul la despăgubire poate fi stabilit numai într-o acţiune pornită de titularul 
acestui drept, respectiv de proprietarul fondului aservit, acţiune care nu a fost formulată în 
cadrul acestui proces. Într-o astfel de acţiune, proprietarul fondului aservit va trebui să 
dovedească eventualele pagube suferite prin stabilirea drumului de servitute, ţinând cont şi 
de modul în care a luat naştere servitutea, aşa cum este relevat acesta prin prezenta hotărâre. 

Aşa fiind, în cadrul acţiunii de faţă, instanţa nu poate da curs cererii reclamanţilor de 
a stabili servitutea cu titlu gratuit. 

În schimb, este întemeiată cererea reclamanţilor având ca obiect stabilirea obligaţiei 
de a nu face în sarcina pârâtei. Astfel, potrivit art. 634 Cod civil, proprietarul fondului supus 
servituţii nu poate face nimic spre a-i scădea întrebuinţarea sau a i-o îngreuna. Astfel nu 
poate schimba starea locurilor, nici strămuta exercitarea servituţii dintr-un loc într-altul, 
decât acela unde servitutea a fost din început stabilită. 

Pârâta a încercat blocarea accesului reclamanţilor prin montarea unei porţi de-a latul 
drumului, pe amplasamentul pe care l-a considerat intrarea pe proprietatea sa. În baza art. 
634 Cod civil sus-menţionat, instanţa va obliga pârâta să se abţină de la efectuarea oricăror 
lucrări sau construcţii care să împiedice ori să stânjenească accesul reclamanţilor, cu piciorul 
sau cu mijloace de transport, pe drumul de servitute stabilit. 

Capătul de cerere formulat de reclamanţi privind înscrierea servituţii în cartea 
funciară este neîntemeiat pentru simplul motiv că, la momentul actual, nici dreptul de 
proprietate al reclamanţilor, nici dreptul pârâtei nu sunt înscrise în cartea funciară. Trebuie 
să se realizeze mai întâi identificarea cu date de carte funciară a ambelor proprietăţi 
învecinate, precum şi a servituţii stabilite prin prezenta hotărâre, şi ulterior să se realizeze 
înscrierile, conform procedurilor stabilite prin legea specială. 

Reclamanţii au mai cerut ca instanţa să stabilească dimensiunile deschiderii drumului 
de acces spre drumul comunal şi lăţimea drumul de acces, conform normelor tehnice 
privitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor. Aşa cum am mai arătat, instanţa a analizat 
modul în care a luat naştere servitutea şi a stabilit dreptul de servitute al reclamanţilor în 
conformitate cu dispoziţiile Codului civil sub imperiul căruia servitutea a luat naştere, 
neavând relevanţă în această materie unele norme care aparţin dreptului administrativ şi care 
se pun în aplicare pe căile procedurale specifice acestei ramuri de drept. 

Totodată, instanţa a stabilit drumul de servitute astfel cum a fost identificat acesta 
prin raportul de expertiză tehnică, cu dimensiunile acolo stabilite, pe traseul deja existent. Se 
pare că reclamanţii se află într-o confuzie în ceea ce priveşte natura juridică a dreptului de 
servitute, din moment ce au făcut referire constant pe parcursul procesului la inexistenţa 
dreptului de proprietate al pârâtei  asupra căii de acces şi au solicitat „cercetarea falsului” 
din titlul de proprietate al pârâtei, deşi a existat un proces penal în această privinţă şi s-a 
stabilit nevinovăţia pârâtei prin hotărâre judecătorească definitivă. Instanţa repetă 
reclamanţilor că, din moment ce acţiunea lor are ca obiect principal stabilirea unui drept de 
servitute de trecere, ei au acceptat prin chiar formularea acestui capăt principal de cerere că 
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dreptul de proprietate asupra fondului pe care urmează a fi stabilită servitutea de trecere 
aparţine persoanei care a fost chemată în judecată în calitate de pârâtă. Dreptul de servitute 
asupra unui teren exclude dreptul de proprietate asupra aceluiaşi teren. Altfel spus, obiectul 
după care s-a urmat întregul proces este stabilirea dreptului de servitute al reclamanţilor 
asupra drumului de acces, şi instanţa le-a acordat câştig de cauză, iar nu stabilirea dreptului 
de proprietate al reclamanţilor asupra aceluiaşi drum, cu acest aspect instanţa nefiind 
învestită.  

Tot astfel, reţinând culpa procesuală a pârâtei, în baza art. 274 Cod procedură civilă, 
instanţa o va obliga să plătească reclamanţilor suma de 1.730 lei, reprezentând cheltuielile 
de judecată care s-au dovedit necesare şi utile cauzei, respectiv taxele judiciare şi onorariul 
primului expert desemnat în cauză. A doua expertiză solicitată de reclamanţi a relevat 
aceeaşi stare de fapt şi, în mare, aceleaşi concluzii, dovedindu-se ineficientă cauzei. 

După pronunţarea sentinţei civile nr. 3227 din 29 noiembrie 2013 a Judecătoriei 
Zalău, dosar nr. .../337/2012, prin cererea înregistrată sub nr.     .../337/2014, la data de 
10.12.2013, reclamanţii au solicitat completarea sentinţei primei instanţe cu privire la 
cererea privind demolarea stâlpilor de poartă existenţi şi pronunţarea asupra petitului privind 
constatarea ca fiind fals a titlului de proprietate şi drept urmare, desfiinţarea totală a 
acestuia, cerere asupra căruia instanţa de fond nu s-a pronunţat (f.2 dosar fond). 

Ulterior, prin cererile înregistrate la data de 11.12.2013 şi 30.12.2013, reclamanţii au 
arătat că cererea de cercetare a falsului şi desfiinţarea titlul de proprietate au fost formulate 
în faţa primei instanţe în condiţiile art. 184 C.pr.civ., condiţii care sunt îndeplinite în speţă, 
cererea formulată de reclamanţi în acest sens având un caracter incidental potrivit art. 17 
C.pr.civ. astfel încât instanţa trebuia să se pronunţe şi asupra acesteia (f.3, f.5-6 dosar fond). 

Prin decizia civilă nr. 351/10.06.2014 a Tribunalului Sălaj, dosar nr. 671/3337/2011 
s-a admis apelul declarat de pârâta S.M. în contra sentinţei civile nr. 3227/29.11.2013 a 
Judecătoriei Zalău care a fost schimbată în tot, în sensul respingerii ca nefondată a acţiunii 
reclamanţilor J.E. şi J.I. pentru stabilirea dreptului de servitute de trecere, notarea în C.F. a 
dreptului de servitute şi obligaţia de a nu face. S-a respins ca nefondat apelul formulat de 
reclamanţi în contra aceleiaşi sentinţe, iar aceştia au fost obligaţi să plătească pârâtei suma 
de 1.037 lei cheltuieli de judecată în ambele instanţe. 

Această hotărâre judecătorească a rămas irevocabilă prin decizia civilă nr. 
1231/R/09.10.2014 a Curţii de Apel Cluj, dosar nr. .../337/2012, ca urmare a respingerii 
recursului declarat de reclamanţi. 

Potrivit art. 2812  alin. 1 C.pr.civ., dacă prin hotărârea dată instanţa a omis să se 
pronunţe asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe 
sau incidentale, se poate cere completarea hotărârii în acelaşi termen în care se poate 
declara, după caz, apel sau recurs împotriva acelei hotărâri, iar în cazul hotărârilor date în 
fond, după casarea cu reţinere, în termen de 15 zile de la pronunţare. 

Din interpretarea acestui text legal rezultă că încuviinţarea unei cereri de completare 
a unei hotărâri judecătoreşti este admisibilă exclusiv  atunci când instanţa a omis să se 
pronunţe, lăsându-l complet nesoluţionat, asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu 
ori asupra unei cereri conexe  sau incidentale. 

Prin urmare, Curtea va verifica dacă în speţă sunt îndeplinite condiţiile pentru 
admisibilitatea cererii de completare a unei hotărâri judecătoreşti şi dacă prima instanţă s-a 
pronunţat în fond asupra acesteia. 

Art. 17 C.pr.civ. prevede că, cererile accesorii şi incidentale sunt în căderea instanţei 
competente să judece cererea principală. 

Cererea reclamanţilor formulată în cadrul dosarului nr..../337/2012 al Judecătoriei 
Zalău având ca obiect cercetarea titlului  de proprietate nr. 24700/80437 din 26.11.1999, 
eliberat defunctului G.A., prin moştenitor F.E., ca fiind fals, cerere întemeiată pe art. 184 
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C.pr.civ. şi ca urmare a constatării falsului, desfiinţarea totală a titlului de proprietate 
reprezintă o cerere incidentală formulată în cadrul unui proces aflat în curs de desfăşurare şi 
este de competenţa instanţei învestite să judece cererea de chemare în judecată principală. 

Potrivit art.184 C.pr.civ., când nu este caz de judecată penală sau dacă acţiunea 
publică s-a stins sau s-a prescris, falsul se va cerceta de instanţa civilă, prin orice mijloace 
de dovadă.  

Aşadar, acest text legal stabileşte în mod evident că cererea de cercetare a falsului, 
când nu este caz de judecată penală sau dacă acţiunea publică s-a stins sau s-a prescris, este 
de competenţa instanţei civile sesizate. 

Prin Decizia nr.XV din 21.11.2005 privind recursul în interesul legii referitor la 
organul judiciar competent să dispună desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris falsificat 
în cauzele în care acţiunea penală s-a stins în faza de urmărire penală, printr-o soluţie de 
netrimitere în judecată adoptată de procuror, publicată în MO nr.119/08.02.2006, Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit: „1. În cauzele în care acţiunea penală s-a stins în faza 
de urmărire penală, printr-o soluţie de netrimitere în judecată, adoptată de procuror, acesta 
are calitatea de a exercita în faţa instanţei civile  acţiunea pentru desfiinţarea totală sau 
parţială a unui înscris falsificat, numai în cazurile prevăzute de art.45 alin.1  din Codul de 
procedură civilă. 2. În celelalte cazuri, aceeaşi acţiune aparţine părţilor.” 

 
Verificând dispozitivul sentinţei civile nr. 3227 din 29 noiembrie 2013 a Judecătoriei 

Zalău, pronunţată în dosarul nr. .../337/2012, Curtea constată că prima instanţă nu s-a 
pronunţat deloc asupra acestei cereri. 

În considerentele acestei sentinţe, instanţa de fond menţionează doar că „Se pare că 
reclamanţii se află într-o confuzie în ceea ce priveşte natura juridică a dreptului de servitute, 
din moment ce au făcut referire constant pe parcursul procesului la inexistenţa dreptului de 
proprietate al pârâtei  asupra căii de acces şi au solicitat „cercetarea falsului” din titlul de 
proprietate al pârâtei, deşi a existat un proces penal în această privinţă şi s-a stabilit 
nevinovăţia pârâtei prin hotărâre judecătorească definitivă. Instanţa repetă reclamanţilor că, 
din moment ce acţiunea lor are ca obiect principal stabilirea unui drept de servitute de 
trecere, ei au acceptat prin chiar formularea acestui capăt principal de cerere că dreptul de 
proprietate asupra fondului pe care urmează a fi stabilită servitutea de trecere aparţine 
persoanei care a fost chemată în judecată în calitate de pârâtă. Dreptul de servitute asupra 
unui teren exclude dreptul de proprietate asupra aceluiaşi teren. Altfel spus, obiectul după 
care s-a urmat întregul proces este stabilirea dreptului de servitute al reclamanţilor asupra 
drumului de acces, şi instanţa le-a acordat câştig de cauză, iar nu stabilirea dreptului de 
proprietate al reclamanţilor asupra aceluiaşi drum, cu acest aspect instanţa nefiind învestită”. 

Cu toate acestea, în considerentele sentinţei civile nr. 370 din 27.02.2014 a 
Judecătoriei Zalău dosar nr. .../337/2013, prin care s-a respins ca neîntemeiată cererea 
reclamanţilor pentru completarea dispozitivului, judecătoria a  reţinut că „într-adevăr, spre 
finalul procesului, reclamanţii au depus la dosar un înscris prin care solicitau „cercetarea 
falsului” din titlul de proprietate al pârâtei. Instanţa a dat calificarea juridică adecvată acestei 
cereri, nu a declanşat procedura înscrierii în fals, prevăzută de art. 183 Cod procedură civilă, 
fiindcă între părţi s-a desfăşurat un proces penal cu acelaşi obiect soldat cu hotărâre 
judecătorească definitivă, iar despre un proces special de fond funciar cu obiect desfiinţarea 
titlului în cadrul prezentului proces pentru stabilirea servituţii de trecere, având aceiaşi 
reclamanţi,  nici nu poate fi vorba”. 

Conform art. 129 alin. 6 C.pr.civ., în toate cazurile, judecătorii hotărăsc numai 
asupra obiectului cererii deduse judecăţii. 

Din examinarea comparativă a cererii incidentale cu dispozitivul sentinţei, dar şi a 
cererii de completare cu hotărârea primei instanţe pronunţată în prezenta cauză Curtea 
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constată că aceasta a calificat greşit obiectul cererii incidentale a  reclamanţilor ca fiind 
acela a unei proceduri de înscriere în fals reglementată de art.183 C.pr.civ. modificând în 
mod nelegal obiectul cererii reclamanţilor care a fost foarte clar precizat şi anume cercetarea 
titlului  de proprietate nr. 24700/80437 din 26.11.1999, ca fiind fals, cerere întemeiată pe 
art. 184 C.pr.civ. şi ca urmare a constatării falsului, desfiinţarea totală a titlului de 
proprietate. 

La rândul ei, instanţa de apel a preluat în considerentele deciziei atacate motivarea 
dată cererii de completare a dispozitivului hotărârii, fără a examina în mod efectiv criticile 
din cererea de apel a reclamanţilor, probele administrate  şi fără a indica motivarea în drept a 
soluţiei adoptate.  

În aceste condiţii, decizia criticată este practic nemotivată întrucât nu răspunde 
exigenţelor  prevăzute de art.261 alin.1 pct.5 C.pr.civ. potrivit cărora hotărârea va cuprinde 
motivele de fapt şi de drept  care au format convingerea instanţei, cum şi cele pentru care s-
au înlăturat cererile părţilor şi încalcă dreptul reclamanţilor la un proces echitabil garantat de 
art.6 par.1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 

Art.304 pct.8 C.pr.civ. statuează că, modificarea sau casarea unor hotărâri se poate 
cere în următoarele situaţii, numai pentru motive de nelegalitate, atunci când instanţa, 
interpretând greşit actul juridic dedus judecăţii, a schimbat natura ori înţelesul lămurit  şi 
vădit neîndoielnic al acestuia.    

Motivul de nelegalitate reglementat de art.304 pct.8 C.pr.civ. invocat de reclamanţii 
recurenţi trebuie să precizeze în mod concret care este actul juridic pretins denaturat de către 
instanţa de judecată şi în ce constă denaturarea lui, o simplă afirmaţie făcută în acest sens 
sau indicarea textului legal   nefiind suficiente pentru a decide modificarea hotărârii 
recurate. 

Denaturarea actului înţelesului actului juridic are loc atunci când concluziile 
instanţelor de fond deduse din interpretarea actului sunt în mod evident eliminate şi 
contrazise prin sensul clar şi vădit neîndoielnic al termenilor şi conţinutului actului 
interpretat. 

Greşita calificare a cererii incidentale formulată de reclamanţi nu echivalează cu o 
interpretare greşită a unui act juridic sau cu o schimbare a naturii şi înţelesului lămurit şi 
vădit neîndoielnic a unui act juridic pentru a fi incidente dispoziţiile textului legal mai sus 
menţionat. 

Prin urmare, Curtea constată că motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.8 C.pr.civ. 
a fost invocat de reclamanţi în mod formal, fără ca acesta să dezvolte în vreun mod critica 
de nelegalitate raportat la vreun act juridic pretins interpretat greşit de către instanţele de 
fond astfel încât Curtea se află în imposibilitatea verificării hotărârii atacate din această 
perspectivă. 

Pentru aceste considerente de drept, Curtea constată că în speţă sunt îndeplinite 
cerinţele prevăzute de art.304 pct.7, pct.9 şi art.312 alin.5 C.pr.civ. întrucât instanţele de 
fond au soluţionat cererea de completare fără a intra în cercetarea fondului raportat la 
obiectul şi cauza acesteia  astfel încât  în temeiul art.312 alin.1 şi alin.5 C.pr.civ. va admite 
în parte recursul declarat de reclamanţii J.E. şi J.I. împotriva deciziei civile nr. 380 din 
17.06.2014 a Tribunalului Sălaj, pronunţată în dosarul nr. .../337/2013, pe care o modifică, 
în sensul că, în temeiul art.297 alin.1 C.pr.civ., va admite în parte apelul declarat de 
reclamanţii J.E. şi J.I., în contra sentinţei civile nr. 370/27.02.2014 a Judecătoriei Zalău, 
pronunţată în dosarul civil nr. .../337/2013, pe care o desfiinţează în parte şi va trimite cauza 
pentru rejudecarea în parte, pe fond, a cererii de completare a dispozitivului sentinţei civile 
nr. 3227/29.11.2013 a Judecătoriei Zalău, pronunţată în dosarul nr. .../337/2012, în limita 
cererii reclamanţilor având ca obiect „desfiinţarea titlului de proprietate nr. 
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24700/80437/25.11.1996”, menţinând restul dispoziţiilor din decizie şi sentinţă, referitoare 
la respingerea celorlalte solicitări din cererea de completare a dispozitivului. 

 
 

Motive de recurs. Omisiunea analizării unor motive de apel. Casare cu trimitere 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1342 din 21 noiembrie 2014  
Prin Sentinţa civilă nr. 15.019/2013 pronunţată în dosarul civil nr. .../211/2011 al 

Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a admis în parte cererea principala  formulată de reclamanţii 
E.B.G., E.G. şi E.C.L. la mandatar C.M.I. în contradictoriu cu pârâţii S.I., S.M., V.L., S.S., 
S.M. şi S.I., precum şi cererea reconvenţionala formulata de pârâţi în contradictoriu cu 
reclamanţii menţionaţi mai sus. 

S-a respins cererea pârâţilor de obligare a reclamanţilor la încheierea unui contract 
de închiriere pentru imobil. Au fost obligaţi reclamanţii la plata către pârâţi a sumei de 6397 
lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor necesare şi utile. S-a instituit în favoarea pârâţilor 
drept de retenţie cu privire la imobil, până la data plăţii sumei de 6397 lei. 

S-a dispus evacuarea pârâţilor din imobil la data încetării dreptului de retenţie şi s-au 
compensat cheltuielile de judecata. 

Prin decizia civilă nr. 476/A din 25 iunie 2014 pronunţată de Tribunalul Cluj în 
dosarul nr. 16836/211/2011 s-a respins apelul declarat de S.I. F. şi  B. M..  

S-au admis apelurile declarate de E.B.G., E.G. şi E.C.L., S.I., S.M., V.L., S.S., 
împotriva Sentinţei civile nr. 15.019/2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost schimbată 
în parte în sensul că: 

Reclamanţii au fost obligaţi la plata către pârâţi a sumei de 4.051 lei reprezentând 
contravaloarea lucrărilor necesare şi utile şi instituie în favoarea pârâţilor drept de retenţie 
cu privire la imobil, până la data plăţii sumei de 4.051 lei.  

Reclamanţii au fost obligaţi să plătească pârâţilor suma de 670 lei, cu titlu de 
cheltuieli de judecată la fond.  

Intimaţii S.I., S.M., S.S. şi V.L. au fost obligaţi să plătească suma de 82,6 lei, cu titlu 
de cheltuieli de judecată.  

Au fost compensate restul cheltuielilor de judecată.  
Pentru a hotărî astfel Tribunalul a reţinut următoarele: 
Asupra apelului formulat de S.I. F. B. M., S.I., S.M., V.L., S.S., tribunalul a reţinut că 

apelanţii au susţinut în mod greşit că prima instanţa a respins cererea de obligare la 
încheierea contractului de închiriere asupra imobilului din litigiu. 

Tribunalul a reţinut, că potrivit art. 1 din OUG nr. 40/1999, prevederile acestei 
ordonanţe se aplicau pe o perioadă de 5 ani începând de la data intrării în vigoare a 
ordonanţei, adică începând cu data de 08.04.1999. 

Deci, la momentul la care pârâţii apelanţi au formulat cererea reconvenţionala supusă 
judecăţii în prezentul dosar, 07.10.2011, adică la 12 ani după adoptarea ordonanţei, nu mai 
erau îndreptăţiţi să invoce în favoarea lor măsurile de protecţie reglementate de OUG 
40/1999, în cauza fiind aplicabile dispoziţiile de drept comun, neexistând un temei legal în 
baza căruia să fie obligaţi reclamanţii la încheierea contractului de închiriere în condiţiile 
solicitate de către pârâţi.  

Aşadar, susţinerile apelanţilor că limitarea dreptului de proprietate al intimatelor se 
face în baza unor dispoziţii legale, au rămas fără suport.  

Faţă de toate aceste considerente, tribunalul a apreciat că prima instanţă a făcut o 
corectă aplicare în speţă a reglementărilor legale interne şi ale Protocolului I al Convenţiei 
Europene a Drepturilor Omului.  
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În consecinţă, Tribunalul a reţinut că motivele de apel nu sunt întemeiate, astfel că, 
în temeiul art. 296 C.pr.civ., a respins apelul ca nefondat. 

Asupra apelului declarat de E.B.G., E.G. şi E.C.L., tribunalul a reţinut că apelanţii au 
criticat hotărârea primei instanţe susţinând că a făcut o greşită aplicare a dispoziţiilor art. 48 
din Legea nr. 10/2001 întrucât a acordat despăgubiri care cuprind lucrări ce nu reprezintă un 
spor de valoare adus apartamentului. 

În ceea ce priveşte cererea de acordare de despăgubiri pentru zugrăveala 
apartamentului, tribunalul a reţinut că într-adevăr aceasta nu poate fi inclusă în categoria 
lucrărilor care aduc un spor de valoare imobilului fiind o cheltuiala voluptorie. 

În consecinţa, s-a constatat că în mod eronat a fost inclusă contravaloarea acestei 
operaţiuni în valoarea despăgubirilor la care au fost obligaţi reclamanţii urmând a se 
diminua cuantumul despăgubirilor cu suma de 2346 lei pentru zugrăvirea apartamentului. 

În ceea ce priveşte susţinerea referitoare la lucrările de gletuit, în sensul că această 
operaţiune nu a fost solicitată prin cererea reconvenţionala, nu a putut fi reţinută întrucât s-a 
solicitat zugrăveala apartamentului, operaţiunea de gletuit fiind prealabilă celei de zugrăvit 
care însă se efectuează o singură dată, ulterior aplicându-se zugrăveala la diferite intervale 
de timp în vederea igienizării. 

Ca atare, tribunalul a reţinut că această lucrare se încadrează în categoria lucrărilor 
necesare şi utile care aduc un spor de valoare imobilului motiv pentru care se impunea ca 
reclamanţii să fie obligaţi să le suporte. 

Cu privire la criticile referitoare la repartitoarele de la calorifere, tribunalul a apreciat 
că în condiţiile în care aceste lucrări au fost efectuate şi se încadrează în categoria 
cheltuielilor necesare se impunea ca reclamanţii să fie obligaţi la plata contravalorii 
acestora. 

Criticile apelanţilor referitoare la uşa metalică sunt neîntemeiate având în vedere 
faptul că expertul a ţinut seama de preţul unei astfel de uşi luat de pe site-ul producătorului, 
de faptul că are doar 8 puncte de închidere la care a adăugat contravaloarea manoperei. 

În ceea ce priveşte critica referitoare la compensarea cheltuielilor de judecată, 
tribunalul a constatat că în condiţiile în care s-a admis cererea reclamanţilor şi s-a dispus 
evacuarea pârâţilor iar cererea reconvenţională a fost admisă doar în parte nu se impunea 
compensarea totală a cheltuielilor de judecată, motiv pentru care în temeiul dispoziţiilor art. 
296 C.pr. civ raportat la art. 276 C.pr. civ a obligat reclamanţii să plătească pârâţilor suma 
de 670 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată la fond, reprezentând taxa judiciară de timbru şi 
onorariu avocaţial.  

În baza art. 274 şi 276 C.pr.civ., a obligat intimaţii S.I., S.M., S.S. şi V.L. să 
plătească suma de 82,6 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, proporţional cu admiterea 
apelului, reprezentând taxă judiciară de timbru şi onorariu avocaţial. 

Împotriva acestei decizii au declarat recurs reclamanţii E.B.G., E.G. şi E.C.L., 
pârâţii S.I., S.M., V.L. şi S.S., precum şi pârâţii S.I. F. şi B. (născută S.) M.C.. 

Reclamanţii E.B.G., E.G. şi E.C.L. au solicitat admiterea recursului, modificarea 
deciziei civile recurate în ceea ce priveşte acordarea cheltuielilor la fond şi în apel. Cu 
cheltuieli de judecată în recurs. 

În motivarea recursului, reclamanţii au arătat că prin decizia recurată s-a respins 
recursul declarat de S. I. F. şi B. M., s-au admis apelurile formulate de reclamanţi şi pârâţi, 
în sensul obligării reclamanţilor la plata către pârâţi a sumei de 4.051 lei reprezentând 
contravaloarea lucrărilor necesare şi utile, instituind în favoarea pârâţilor drept de retenţie cu 
privire la imobil, până la data plăţii sumei de 4.051 lei. De asemenea, a obligat reclamanţii 
să plătească pârâţilor suma de 670 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată la fond şi a obligat 
pârâţii să plătească suma de 82,6 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. 
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Reclamanţii au apreciat hotărârea instanţei de apel ca nelegală prin prisma 
prevederilor art. 304 pct. 9, coroborat cu prevederile art. 312 alin. (3) Cod procedură civilă 
înţelegând să critice în primul rând dispoziţia instanţei de apel de a obliga reclamanţii să 
plătească pârâţilor suma de 670 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată la fond, hotărârea fiind 
dată cu aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 276 şi ale art. 274 Cod procedură civilă. 

Astfel, în decizia atacată instanţa de apel a reţinut faptul că cererea de chemare în 
judecată formulată de reclamanţi a fost admisă în totalitate la instanţa de fond, iar cererea 
reconvenţională a fost admisă doar în parte, însă a concluzionat că nu se impunea 
compensarea totală a cheltuielilor de judecată. 

Au solicitat prin acţiunea introductivă evacuarea pârâţilor care a fost admisă. Pârâţii 
au solicitat obligarea la încheierea contractului de închiriere, iar prin precizarea ulterioară au 
solicitat obligarea reclamanţilor la plata de despăgubiri pentru îmbunătăţirile aduse, precum 
şi instituirea unui drept de retenţie, cerere care a fost admisă în parte pentru despăgubiri şi 
dreptul de retenţie. 

Faţă de aceste considerente, respectiv admiterea în întregime a cererii de chemare în 
judecată, au apreciat ca eronată dispoziţia instanţei de apel de a acorda cheltuieli de judecată 
pârâţilor în sumă de 670 lei. Această dispoziţie este în contradicţie cu prevederile art. 274 
Cod procedură civilă conform cărora "partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cerere, 
să plătească cheltuielile de judecată" şi cu dispoziţiile art. 276 Cod procedură, respectiv 
"când pretenţiile fiecărei părţi au fost încuviinţate numai în parte, instanţa va aprecia în ce 
măsură fiecare din ele poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată, putând face 
compensarea lor". 

Prin urmare, au considerat că instanţa de apel în mod nelegal a acordat cheltuieli de 
judecată pârâţilor, putând cel mult să compenseze cheltuielile părţilor. Chiar dacă instanţa a 
invocat dispoziţiile art. 296 Cod procedură civilă, respectiv că nu poate îngreuna situaţia 
apelanţilor în propria cale de atac, au considerat că soluţia corectă era de a menţine 
dispoziţia instanţei de fond de compensare a cheltuielilor părţilor, fapt care nu încalcă 
principiul menţionat mai sus. Practic instanţa de apel a îngreunat reclamanţilor situaţia, deşi 
cererea acestora a fost admisă în întregime la fond, iar apelul lor a fost admis în întregime. 

În al doilea rând, au criticat soluţia instanţei de fond în ceea ce priveşte suma 
acordată cu titlu de cheltuieli de judecată în apel, respectiv 82,6 lei la plata căreia au fost 
obligaţi pârâţii, suma care nu reprezintă nici taxa judiciară de timbru (care a fost stabilită de 
instanţă la suma de 247,9 lei) şi nici onorariu de avocat. 

Astfel, pentru reclamanţi s-a admis în totalitate apelul, pentru pârâţi s-a admis apelul 
doar sub aspectul cheltuielilor de judecată care sunt scutite de taxa judiciară de timbru, 
motiv pentru care ar fi fost necesar să se dispună cel puţin obligarea pârâţilor la plata taxei 
judiciare de timbru achitate în apel de către reclamanţi. De asemenea, instanţa de apel nu a 
motivat în niciun fel cum a stabilit suma de 82,6 lei în condiţiile în care se reţine că 
reprezintă atât onorariul de avocat, cât şi taxa judiciară de timbru. Chiar daca s-ar calcula 
procentual sumele achitate în apel, tot nu ar putea rezulta suma menţionată mai sus. 

Faţa de starea de fapt arătată, au apreciat că în mod nelegal, cu încălcarea 
prevederilor art. 274 şi 276 Cod procedură civilă, instanţa a acordat în apel cheltuieli de 
judecată în sumă de 82,56 lei, în mod corect instanţa de apel trebuind să oblige pârâţii la 
plata în întregime a cheltuielilor de judecată constând în taxa judiciară de timbru şi onorariul 
de avocat în apel. 

Faţă de toate cele expuse, au solicitat admiterea recursului şi modificarea deciziei 
civile atacate în ceea ce priveşte acordarea cheltuielilor la fond şi în apel, în sensul de a 
respinge cererea pârâţilor de acordare a cheltuielilor de judecată la fond şi de a obliga pârâţii 
la plata în întregime a cheltuielilor de judeca reclamanţilor. 
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În temeiul art. 274 şi art. 277 Cod procedură civilă, solicită obligarea pârâţilor în 
solidar la plata cheltuielilor de judecată, constând onorariu de avocat în recurs.  

Pârâţii S.I., S.M., V.L. şi S.S. au solicitat admiterea recursului şi pe cale de 
consecinţă, în principal casarea deciziei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare, iar în 
subsidiar, modificarea în parte a deciziei atacate în sensul admiterii cererii reconvenţionale 
şi prin urmare obligarea reclamanţilor la încheierea contractului de închiriere cu privire la 
imobilul apartament nr. 27 situat în mun. Cluj-Napoca str. P. nr. 27 jud. Cluj înscris în C.F. 
nr. 252236-C1-U8 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 38492/a) cu 
nr. top. 23355/S/XXVII, compus din 4 camere şi dependinţe în suprafaţa totala de 86,16 mp. 
cota indiviza de 2,25/100 parte, în principal pe o durata de 5 ani, iar în subsidiar pe o durata 
de 1 an, cu un cuantum al chiriei care să nu depăşească 15% din venitul net lunar pe 
membru de familie; admiterea excepţiei tardivităţii apelului formulat de E.B.G., E.G. şi 
E.C.L. şi pe cale de consecinţă respingerea acestui apel ca tardiv formulat şi acordarea 
cheltuielilor de judecată. 

În motivarea recursului, pârâţii au arătat că în ceea ce priveşte solicitarea de casare a 
deciziei atacate au considerat că sunt incidente dispoziţiile art. 304 pct. 7 C.pr.civ. având în 
vedere că instanţa de apel nu a motivat în nici un fel solicitarea în subsidiar, din cererea 
reconvenţională şi criticată în faţa instanţei de apel, în ceea ce priveşte obligarea 
reclamanţilor la încheierea unui contract de închiriere pe perioada unui an de zile, cu un 
cuantum al chiriei care să nu depăşească 50% din venitul net lunar pe membru de familie, cu 
privire la apartamentul în litigiu, ceea ce face imposibil controlul judiciar de către instanţa 
de recurs. 

Au arătat prin motivele de apel că privitor la obligarea contractului de închiriere cu 
condiţiile arătat mai sus, prin procesul-verbal încheiat cu reclamanţii, aceştia s-au arătat de 
acord cu încheierea acestuia pentru termenul de 1 an de zile. Şi-au fundamentat aşadar 
pretenţiile din apel pe acordul intervenit între ei pe de o parte şi reclamanţi pe de altă parte, 
astfel încât încheierea contractului urma să fie o simplă formalitate. 

Cu toate acestea, instanţa de apel s-a rezumat să analizeze doar dispoziţiile OUG 
40/1999 - cu privire la încheierea contractului pe o perioadă de 5 ani de zile - fără însă să 
motiveze în vreun fel şi fără să arate care sunt motivele pentru care pretenţia de încheiere a 
contractului de închiriere pe 1 an, în considerarea dorinţei reclamanţilor de la momentul 
încheierii procesului - verbal, nu poate fi primită. 

În aceste condiţii, instanţa de recurs nu poate realiza un control judiciar efectiv. 
În ceea ce priveşte solicitarea de admitere a recursului cu consecinţa modificării 

deciziei atacate, au arătat că în mod nelegal a ignorat instanţa de apel dispoziţiile legale 
prevăzute de OUG nr. 40/1990 şi de asemenea a art. 1, 14 şi 15  din Legea nr. 10/2001. 
Textele legale amintite prevăd dreptul pârâţilor de a beneficia de încheierea unui contract de 
închiriere pe o perioadă de 5 ani de zile. Este de necontestat faptul că prin dispoziţia de 
restituire nr. 5140/2010 emisă de Primarul mun. Cluj-Napoca reclamanţii au redobândit 
dreptul de proprietate asupra apartamentului situat la adresa administrativă menţionată. 

Pârâţii au arătat că sunt chiriaşii apartamentului în litigiu în baza contractului de 
închiriere nr. 39940/21.07.1992 încheiat cu Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca şi a 
actului adiţional nr. 2/21.07.2009. Potrivit acestui din urma act durata contractului de 
închiriere privind suprafaţa locativă cu destinaţia de locuinţa situat în Cluj-Napoca str. P. nr. 
27 ap. 27 a fost prelungita pe o perioada de 5 ani din data de 19.05.2009 până la data de 
19.05.2014. 

După restituirea în natură a apartamentului descris în favoarea reclamanţilor, în 
temeiul Legii nr. 10/2001, au notificat proprietarii apartamentului că solicită încheierea unui 
contract de închiriere cu privire la apartamentul situat la adresa menţionată pe o perioada de 
5 ani în conformitate cu prevederile OUG nr. 40/1999, reclamanţii fiind obligaţi să respecte 

 683 



prevederile acestui act normativ la care se face trimitere la chiar cuprinsul dispoziţiei de 
restituire în natură, respectiv art.3 . 

În realitate promovarea acţiunii a fost determinată de lipsa unui acord între 
reclamanţi şi pârâţii apelanţi cu privire la durata închirierii şi cuantumul chiriei. 

Referitor la primul aspect este de menţionat faptul că i-au notificat în vederea 
încheierii contractului de închiriere cu durata de 5 ani şi cuantumul chiriei de 15% în 
conformitate cu art. 32 alin. l şi 2 din OUG nr. 40/1999 şi art. 31 din Legea nr. 241/2001. 

Textul legal dispune: ”chiria se stabileşte prin negociere între proprietar şi chiriaş cu 
ocazia încheierii noului contract de închiriere iar nivelul maxim al chiriei nu poate depăşi 15 
% din venitul net lunar pe familie în cazul în care venitul net lunar pe membru pe familie nu 
depăşeşte salariul mediu net lunar pe economie. În cazul în care venitul net lunar pe membru 
de familie se situează între venitul mediu net lunar pe economie şi dublul acestuia, nivelul 
maxim al chiriei lunare nu poate depăşi 25% din venitul lunar pe familie". 

Prin înscrisurile depuse în faţa primei instanţe de reclamanţi au făcut dovada în 
sensul că raportului de locaţiune ce urmează a se stabili i se aplica prima ipoteza prevăzută 
de textul citat respectiv cea care face trimitere la un nivel maxim al chiriei ce nu poate 
depăşi 15% din venitul net lunar pe familie. Astfel familia compusă din 5 membri realizează 
un venit lunar în sumă totală de 1375 de lei compusă din pensia pârâtului de rândul 1 S.I. şi 
indemnizaţia socială a pârâtei S.M.. 

În aceste condiţii este nejustificata pretenţia reclamanţilor de încheiere a contractului 
de închiriere în condiţiile ipotezei subsecvente din textele legale citate şi anume prin 
aplicarea cotei de 25% la venitul astfel realizat. 

Astfel fiind, au considerat că nu pot fi primite susţinerile instanţei de apel în sensul 
că raportat la momentul la care au formulat cererea reconvenţională trecuseră 12 ani de la 
momentul adoptării OUG nr. 40/1999, la acest momentul nu s-ar mai putea considera că ar 
mai exista vreun temei legal pentru încheierea contractului de închiriere în sensul dorit, 
întrucât: 

- textele legale referitoare la protecţia chiriaşilor prevăzute în OUG nr.40/1999 şi 
Legea 10/2001 sunt în vigoare; 

- efectele textelor privind încheierea contractelor de închiriere pe o perioadă de 5 ani 
intră în vigoare de la momentul restituirii apartamentului de către fostul proprietar (pentru că 
până la acel moment pârâţii aveau contract de închiriere cu Consiliul local), motiv pentru 
care nu are nici o relevanţă perioada de timp scursă de la momentul intrării în vigoare a 
OUG nr. 40/1999 şi nici a Legii nr. 10/2001. 

- până la data de 19.05.2014 aveau contract de închiriere cu Consiliul Local al 
municipiului Cluj-Napoca, motiv pentru care textele legale privitoare la protecţia chiriaşilor 
la care au făcut trimitere evident că le sunt aplicabile: 

Prin urmare din partea pârâţilor nu se poate reţine un refuz nejustificat în privinţa 
încheierii unui contract de închiriere cu noul proprietar, însă acest contract  

va trebui să respecte dispoziţiile imperative ale OUG nr. 40/1999. 
Mai mult, după predarea apartamentului către pârâţii reconvenţionali, în baza 

protocolului încheiat cu Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca pârâţii cunoscând 
dispoziţiile OUG nr. 40/1999 au determinat şi au achitat către aceştia suma reprezentant 
15% din venitul net lunar al familiei şi au remis aceste sume pârâţilor reconvenţionali cu 
titlu de chirie. 

Au apreciat în consecinţa că nu pot fi acuzaţi de rea-credinţă în raporturile cu pârâţii 
reconvenţionali dar au solicitat concursul instanţei în vederea obligării acestora la 
respectarea drepturilor recunoscute de actul normativ menţionat mai sus. 

În ceea ce priveşte obligarea reclamanţilor la încheierea unui contract pe un an de 
zile au solicitat să se aibă în vedere că prin procesul-verbal încheiat cu aceştia, reclamanţii s-
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au arătat de acord cu încheierea unui contract pe perioada menţionată de un an de zile. Au 
solicitat să se constate că cel puţin cu privire la acest aspect pretenţiile lor sunt întemeiate. 

Pârâţii au înţeles să critice sentinţa din apel şi în ceea ce priveşte admiterea apelului 
reclamanţilor solicitând admiterea excepţiei tardivităţii apelului formulat de E.B.G., E.G. şi 
E.C.L. şi pe cale de consecinţă respingerea acestui apel ca tardiv formulat. 

Reclamanţii recurenţi E.B.G., E.G. şi E.C.L. şi-au ales domiciliul pentru 
comunicarea actelor de procedură  la adresa din Cluj-Napoca, str. P., nr. 35, ap. 8, jud. Cluj. 
La această adresă le-a fost comunicată sentinţa, în data de 03.03.2014. Reclamanţii recurenţi 
au formulat recurs la data de 10.04.2014, cu încălcarea termenului de 15 zile prevăzut de art. 
284 C. proc. civ. 

În legătură cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură pârâţii au 
arătat că prin cererea de chemare în judecată reclamanţii şi-au ales domiciliul în Cluj-
Napoca str. P. nr. 35 ap. 8 jud. Cluj. 

La data de 14 martie 2013 şi-au ales domiciliul în Cluj-Napoca, C., nr. 74, bloc Y9, 
sc. II, ap. 25, jud. Cluj. 

Ulterior însă reclamanţii şi-au reales domiciliul procesul pentru comunicarea actelor 
în Cluj-Napoca str. P. nr. 35 ap. 8 jud. Cluj prin cererile înregistrate la fila 222 dosar fond, 
în cadrul obiecţiunilor la raportul de expertiză, precum şi prin concluziile scrise de la fila 
280 dosar fond. 

Astfel fiind au considerat că ultimul domiciliu ales al reclamanţilor a fost cel din 
Cluj-Napoca, str. P. nr. 35 ap. 8 jud. Cluj, unde s-a şi efectuat comunicarea hotărârii. 

Au considerat că nu poate fi luat în considerare domiciliul ales de pe C., …, întrucât 
reclamanţii nu şi-au îndeplinit obligaţia stabilită de art.98 C.pr.civ. de a comunica pârâţilor, 
prin scrisoare recomandată schimbarea domiciliului acestora. 

În concluzie în condiţiile în care reclamanţii nu şi-au îndeplinit obligaţiile 
procedurale de schimbare a domiciliului şi că ultimul domiciliul indicat de către aceştia este 
identic cu cel din cererea de chemare în judecată - act comunicat şi pârâţilor şi despre care 
au avut cunoştinţă – au considerat că doar domiciliul din Cluj-Napoca str. P. nr. 35 ap. 8 jud. 
Cluj putea fi luat în considerare de către prima instanţă. 

În aceste condiţii, în mod legal s-a efectuat comunicarea hotărârii la adresa indicată 
din Cluj-Napoca str. P., nr. 35 ap. 8 jud. Cluj. 

Considerând că raportat la cele indicate în mod legal a fost comunicată sentinţa la 
domiciliul indicat de către aceştia în Cluj-Napoca str. P., nr.35, ap.8, jud. Cluj şi că în aceste 
condiţii recomunicarea aceleaşi sentinţe la adresa din Cluj-Napoca, C., nr. … nu are caracter 
legal, considerând aşadar că termenul de formulare a recursului a început să curgă din data 
de 03.03.2014 şi nu de la data recomunicării sentinţei. 

Pârâţii S.I. F. şi B. (născută S.) M.C. au solicitat admiterea recursului şi pe cale de 
consecinţă casarea deciziei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare 

În motivarea recursului, pârâţii au arătat că decizia atacată este nemotivată în ceea ce 
priveşte apelul prin care au solicitat să se constatate faptul că procedura de citare nu a fost 
legal îndeplinită cu ei în faţa Judecătoriei Cluj-Napoca şi de asemenea nici sentinţa atacată 
nu le-a fost niciodată comunicata impunându-se anularea sentinţei atacate - motiv de casare 
prevăzut de art. 304 pct. 7 raportat la art. 105 alin. l C. pr. civ. 

Au solicitat să se constate că niciunde în cuprinsul deciziei pronunţate în apel nu a 
fost analizată solicitarea de anulare a sentinţei ca urmare a necitării lor în faţa instanţei de 
fond. 

În egală măsură instanţa de apel a analizat, în ceea ce priveşte apelul formulat de ei, 
doar condiţiile OUG nr. 40/1999 însă au atacat sentinţa pronunţată de Judecătoria Cluj-
Napoca sub aspectul că nu am fost legal citaţi. Sunt aşadar incidente dispoziţiile art. 304 pct. 
7 C.pr.civ. 
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Decizia atacată se impune a fi casată şi raportat la dispoziţiile art. 105 alin. l C.pr.civ. 
având în vedere că procedura de citare nu a fost legal îndeplinită în faţa Judecătoriei Cluj-
Napoca şi de asemenea nici sentinţa atacată nu le-a fost niciodată comunicată. 

Faţă de neîndeplinirea procedurii de citare în faţa Judecătoriei Cluj-Napoca sunt 
incidente dispoziţiile art. 105 alin. l C.pr.civ. şi se impune anularea întregii proceduri urmate 
şi de trimiterea cauzei Judecătoriei Cluj-Napoca. 

Reclamanţii E.B.G., E.G. şi E.C.L. au formulat întâmpinare prin care au solicitat 
respingerea recursurilor ca nefondate, păstrarea ca legală a sentinţei atacate, sub aspectul 
motivelor de recurs invocate de pârâţi şi obligarea acestora la plata cheltuielilor de judecată. 

Pârâţii S.I., S.M., V.L. şi S.S. au formulat întâmpinare prin care au solicitat 
respingerea recursului formulat de reclamanţi ca nefundat şi obligarea recurenţilor la plata 
cheltuielilor de judecată. 

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

Reclamanţii recurenţi E.B.G., E.G. şi E.C.L. au arătat, printre altele, în recursul lor 
că instanţa de apel nu a motivat în niciun fel cum a stabilit suma de 82,6 lei cheltuieli de 
judecată în condiţiile în care se reţine că reprezintă atât onorariul de avocat, cât şi taxa 
judiciară de timbru. Chiar daca s-ar calcula procentual sumele achitate în apel, tot nu ar 
putea rezulta suma menţionată mai sus. 

Pârâţii S.I., S.M., V.L. şi S.S. au arătat, printre altele, în recursul lor că instanţa de 
apel nu a motivat în nici un fel solicitarea în subsidiar, din cererea reconvenţională şi 
criticată în faţa instanţei de apel, în ceea ce priveşte obligarea reclamanţilor la încheierea 
unui contract de închiriere pe perioada unui an de zile, cu un cuantum al chiriei care să nu 
depăşească 50% din venitul net lunar pe membru de familie, cu privire la apartamentul în 
litigiu, ceea ce face imposibil controlul judiciar de către instanţa de recurs. 

Pârâţii S.I. F. şi B. (născută S.) M.C. au arătat, printre altele, în recursul lor că 
decizia atacată este nemotivată în ceea ce priveşte apelul prin care au solicitat să se 
constatate faptul că procedura de citare nu a fost legal îndeplinită cu ei în faţa Judecătoriei 
Cluj-Napoca şi de asemenea nici sentinţa atacată nu le-a fost niciodată comunicată 
impunându-se anularea sentinţei atacate - motiv de casare prevăzut de art. 304 pct. 7 raportat 
la art. 105 alin. l C. pr. civ. 

Curtea constată că acest motiv de recurs din toate trei recursurile este fondat pentru 
că instanţa de apel nu a motivat în niciun fel cum a stabilit suma de 82,6 lei cheltuieli de 
judecată parţiale, nu a motivat în nici un fel solicitarea în subsidiar, din cererea 
reconvenţională şi criticată în faţa instanţei de apel, în ceea ce priveşte obligarea 
reclamanţilor la încheierea unui contract de închiriere pe perioada unui an de zile şi nici 
dacă procedura de citare cu pârâţii S.I. F. şi B. (născută S.) M.C. a fost legal îndeplinită cu ei 
în faţa Judecătoriei Cluj-Napoca şi de asemenea nici dacă sentinţa atacată le-a fost legal 
comunicată. 

Art. 298 Cod procedură civilă prevede că dispoziţiile de procedură privind judecata 
în primă instanţă se aplică şi în instanţa de apel, în măsura în care nu sunt potrivnice celor 
cuprinse în titlul IV. 

Cu privire la motivele de apel, potrivit art. 261 alin. 1 pct. 5 Cod procedură civilă, 
judecătorii sunt datori să arate, în cuprinsul hotărârii, motivele de fapt şi de drept în temeiul 
cărora şi-au format convingerea, cum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor. 

Ca atare, considerentele reprezintă un element necesar al oricărei hotărâri 
judecătoreşti, motivarea de fapt şi de drept fiind indispensabilă acestui important act 
procedural. 
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Motivarea trebuie să se refere la toate motivele de apel formulate şi la considerentele 
pentru care s-au respins sau admis unele cereri ori excepţii, inclusiv pentru cheltuielile de 
judecată. 

Cu alte cuvinte, instanţa trebuie sa se pronunţe asupra a tot ceea ce s-a cerut prin 
acţiune şi asupra tuturor mijloacelor ce au stat la temelia pretenţiilor ridicate de părţi. 

În apel, instanţa trebuie să răspundă la toate motivele prezentate de părţile care au 
atacat hotărârea pronunţată în prima instanţa, simpla preluare a unor argumente din sentinţă 
nefiind suficientă pentru îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 261 alin. (1) Cod procedura 
civilă. 

În apel instanţa trebuie să analizeze şi motivele de apel expuse de parte, ca şi 
excepţiile de altfel, în întregime. 

Îndatorirea de a motiva hotărârea sub aspectul tuturor cererilor, excepţiilor şi 
respectiv criticilor formulate de părţi, constituie o garanţie pentru justiţiabili, în faţa 
eventualului arbitrariu judecătoresc, fiind singurul mijloc prin care se dă posibilitatea de a 
putea exercita un eficient control judiciar. 

Fără arătarea motivelor nu se poate exercita controlul judiciar, astfel că instanţa 
pronunţă o soluţie nelegală, care, potrivit art. 304 pct. 7 Cod procedură civilă, este supusă 
casării. 

Contrar acestor dispoziţiuni arătate şi explicate mai sus, instanţa de apel a omis să 
analizeze motivul de apel arătat anterior, privind solicitarea din subsidiar, din cererea 
reconvenţională criticată în faţa instanţei de apel, în ceea ce priveşte obligarea reclamanţilor 
la încheierea unui contract de închiriere pe perioada unui an de zile, dacă procedura de citare 
cu pârâţii S.I. F. şi B. (născută S.) M.C. a fost legal îndeplinită cu ei în faţa Judecătoriei 
Cluj-Napoca şi de asemenea nici dacă sentinţa atacată le-a fost legal comunicată şi nu a 
motivat nici modul de acordare a cheltuielilor de judecată din apel, astfel încât cu privire la 
hotărârea pronunţată nu se poate exercita un control judiciar eficient, prin prisma acestei 
lipse a analizei şi a motivării. 

În contextul dispoziţiilor art. 261 alin. 1 pct. 5 Cod procedură civilă, modificat, 
instanţa era obligată să facă aprecieri cu privire la toate susţinerile părţilor, deci inclusiv cu 
privire la motivele de apel arătate mai sus. 

Codul de procedură civilă consacră principiul general după care orice hotărâre 
judecătorească trebuie să fie motivată şi toate motivele de apel, apărările şi excepţiile să fie 
analizate. Aceasta dispoziţie este edictată atât în interesul unei bune administrări a justiţiei şi 
încrederii ce trebuie să inspire justiţiabililor cât şi pentru a se da instanţelor superioare 
posibilitatea de a controla judecata primelor instanţe. 

Pentru satisfacerea acestui principiu, judecătorii fondului sunt datori să arate 
motivele de fapt şi de drept care au format convingerea lor, să enunţe cele constatate şi 
dovezile care au determinat-o. 

Sub acest aspect prevederile art. 261 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedură civilă au 
caracter imperativ, iar nerespectarea lor atrage casarea hotărârii pentru că, fără arătarea 
motivelor şi a dovezilor, soluţia pronunţată este nelegală. 

Este un viciu al hotărârii neanalizarea tuturor motivelor de apel, apărărilor sau 
excepţiilor, iar remediul este doar casarea. 

În cazul în care nu se analizează toate motivele de apel, apărările sau excepţiile 
atunci instanţa nu analizează fondul apelului şi prin urmare instanţa a cărei hotărâre este 
recurată a soluţionat procesul fără a intra în cercetarea fondului, ipoteză prevăzută de art. 
312 alin. 3 Cod procedură civilă, care arată în partea finală şi că dacă sunt găsite întemeiate 
mai multe motive, dintre care unele atrag modificarea, iar altele casarea, instanţa de recurs 
va casa în întregime hotărârea atacată pentru a se asigura o judecată unitară. 
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Reclamanţii recurenţi E.B.G., E.G. şi E.C.L. mai arată în recursul lor că în decizia 
atacată instanţa de apel a reţinut faptul că cererea de chemare în judecată formulată de 
reclamanţi a fost admisă în totalitate la instanţa de fond, iar cererea reconvenţională a fost 
admisă doar în parte, însă a concluzionat că nu se impunea compensarea totală a 
cheltuielilor de judecată. 

Având în vedere soluţia de casare ce rezultă de mai sus aceste critici vor fi avute în 
vedere în rejudecarea apelurilor şi vor fi analizate în funcţie de soluţia ce se va da apelurilor 
şi acţiunii. 

Pârâţii S.I., S.M., V.L. şi S.S. mai arată că în ceea ce priveşte solicitarea de admitere 
a recursului cu consecinţa modificării deciziei atacate, instanţa de apel a ignorat dispoziţiile 
legale prevăzute de OUG nr. 40/1990 şi de asemenea a art. 1, 14 şi 15  din Legea nr. 
10/2001. Textele legale amintite prevăd dreptul pârâţilor de a beneficia de încheierea unui 
contract de închiriere pe o perioadă de 5 ani de zile. 

Aceste critici ca şi celelalte legate de acest motiv, vizând de asemenea modificarea 
deciziei, vor fi avute în vedere de instanţa de apel în rejudecare. 

Pârâţii au înţeles să critice decizia din apel şi în ceea ce priveşte admiterea apelului 
reclamanţilor, solicitând admiterea excepţiei tardivităţii apelului formulat de E.B.G., E.G. şi 
E.C.L. şi pe cale de consecinţă respingerea acestui apel ca tardiv formulat. 

Cu privire la acest motiv de recurs, care în caz de admitere ar duce la modificarea 
deciziei, prin urmare nu poate fi admis, dat fiind că soluţia este de casare, trebuie ca instanţa 
de apel să analizeze din nou excepţia tardivităţii. 

Relativ la această excepţie a tardivităţii şi la îndeplinirea de către reclamanţi a 
condiţiilor instituite de art. 93 şi art. 98 Cod procedură civilă, aşa cum califică Curtea 
motivele arătate de recurenţi când invocă alegerea de domiciliu şi schimbarea acestuia, 
trebuie arătat următoarele. 

Reclamanţii au indicat în acţiunea introductivă că îşi aleg domiciliul în Cluj-Napoca 
str. P. nr. 35 ap. 8 prin mandatarul lor, prin urmare în cauză sunt întrunite condiţiile 
prevăzute de art. 93 Cod procedură civilă cu privire la alegerea de domiciliu şi indicarea 
persoanei care va primi actele. 

Ulterior reclamanţii indică acelaşi domiciliu (fila 28, 57 dosar fond). 
La data de 14.03.2013 reclamanţii prin mandatar depun un script (fila 195 dosar 

fond) prin care arată că solicită îndeplinirea procedurii de citare şi comunicarea hotărârii la 
domiciliul procesual ales din Cluj-Napoca str. C. nr. …. 

Având în vedere că dacă la iniţierea procesului reclamanţii indică o adresă la care 
locuiesc sau la care îşi aleg domiciliul iar ulterior indică o altă adresă rezultă că o schimbare 
a acesteia nu este o alegere de domiciliu în condiţiile art. 93 Cod procedură civilă ci o 
schimbare a domiciliului, la care locuiesc sau ales, schimbare care trebuie făcută în 
condiţiile art. 98 Cod procedură civilă. 

Trebuie constatat că în cauză nu sunt întrunite condiţiile art. 98 Cod procedură civilă 
întrucât deşi au adus la cunoştinţă instanţei prin script această schimbare, despre ea nu au 
înştiinţat celelalte părţi prin scrisoare recomandată a cărei recipisă să o depună la dosar 
odată cu petiţia către instanţă, aşa cum prevede textul legal. 

Sancţiunea nerespectării acestei proceduri este neluarea în seamă a schimbării şi 
considerarea ca îndeplinită a procedurii de citare sau a comunicării la domiciliul iniţial 
indicat. 

Constatarea făcută de instanţa de fond prin încheierea din data de 22.03.2013 (fila 
206 dosar fond) că reclamanţii şi-au schimbat domiciliul nu respectă cerinţele textului legal, 
prin urmare nu poate fi luată în considerare. 
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Mai trebuie observat că ulterior la 31.05.2013 şi 21.11.2013 reclamanţii mai depun la 
dosar scripte prin care indică acelaşi domiciliu ca cel indicat în acţiunea introductivă (fila 
222, 280 dosar fond). 

În aceste condiţii trebuie constatat dacă comunicarea făcută la în data de 03.03.2014 
la domiciliul indicat în acţiunea introductivă este regulat făcută şi în funcţie de aceasta dacă 
apelul acestor reclamanţi este formulat sau nu în termenul legal. 

Reclamanţii au susţinut prin întâmpinare că instanţa de apel a respins excepţia 
tardivităţii recursului formulat de reclamanţi, prin încheierea din 18.06.2014, raportat la art. 
282 C.pr.civ. coroborat cu art. 316 C.pr.civ. şi că pârâţi trebuiau să atace şi acea încheiere. 

Curte reţine că, în condiţiile în care încheierea din 18.06.2014 este cea de la termenul 
la care părţile au pus concluzii pe fond, se consideră că în cazul amânării pronunţării această 
încheiere, ce cuprinde de fapt ceea ce ar trebui să constituie practicaua hotărârii, arătată de 
art. 261 pct. 1-4 Cod procedură civilă, face corp cu hotărârea, şi prin urmare calea de atac 
exercitată împotriva hotărârii este exercitată şi împotriva încheierii de amânare a pronunţării 
care cuprinde practicaua de fapt a hotărârii. 

Faţă de cele de mai sus, în temeiul prevederilor art. 304 pct. 7 Cod procedură civilă 
cât şi al art. 312 alin. 3, art. 299 alin. 1 şi art. 315 alin. 1 Cod procedură civilă, curtea 
urmează să admită în parte recursul declarat de reclamanţii E.B.G., E.G. şi E.C.L. şi să 
admită în totalitate recursurile declarate de pârâţii S.I., S.M., V.L. şi S.S. şi, respectiv, de 
pârâţii S.I. F. şi B. M.C., (născuta S.), împotriva deciziei civile nr. 476/A din 25.06.2014 a 
Tribunalului Cluj pronunţată în dosar nr. …/211/2011, pe care o va casa în întregime şi va 
trimite cauza pentru rejudecare la aceeaşi instanţă, Tribunalul Cluj. 

 Recursul declarat de reclamanţii E.B.G., E.G. şi E.C.L. a fost admis în parte pentru 
că soluţia fiind casarea urmează ca acordarea sau neacordarea pe fond a cheltuielilor în apel 
să depindă de soluţia ce se va da pe fondul acelor apeluri şi prin prisma celor de mai sus. 

 
 

Hotărâre împotriva căreia nu se poate exercita recursul. Acţiune de competenţa 
instanţei de tutelă, având ca obiect divorţ şi cereri accesorii  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1346 din 21 noiembrie 2014  
Prin Sentinţa civilă nr. 12022/12.09.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pronunţată în 

dosarul nr. .../211/2013*, a fost admisă cererea în parte de chemare în judecata precizată, 
formulata de reclamanta I.M.M., în contradictoriu cu pârâtul I.M.-S.; a fost admisă în parte 
cererea reconvenţională precizată formulata de pârâtul reclamant I.M.-S. în contradictoriu cu 
reclamanta pârâta I.M.M.; s-a desfăcut căsătoria încheiată la data de 12 ianuarie 1996 şi 
înregistrată în registrul stării civile al municipiului Cluj-Napoca jud. Cluj sub nr. 
14/12.01.1996; s-a dispus ca pe viitor, reclamanta să reia numele purtat anterior căsătoriei, 
acela de „P.”; s-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorilor I.B.-S. născut la 
data de 10 decembrie 1998 şi I.D.L. născut la data de 17 ianuarie 2009, de către ambii 
părinţi; s-a stabilit domiciliul minorilor I.B.-S. şi  I.D.L., la domiciliul reclamantei; s-a 
stabilit următorul program de vizitare al minorilor B.-S. şi  D.L. în favoarea pârâtului 
reclamant-reconvenţional I.M.-S.:  

- primul şi al treilea week-end din fiecare lună, de vineri ora 16:00 până duminică 
ora 18:00 cu luarea minorilor de la domiciliul reclamantei şi  aducerea lor înapoi la finalul 
programului de vizitare 

- în timpul anului şcolar, în fiecare zi de miercuri între orele 17:00-20:00 cu luarea 
minorilor de la domiciliul reclamantei şi  aducerea lor înapoi la finalul programului de 
vizitare 
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- patru săptămâni în vacanta de vară, ce se vor stabili conform înţelegerii părţilor 
astfel: fie câte 2 săptămâni consecutive, fie 4 săptămâni consecutive 

- şapte zile în vacanţa de iarnă, care, în anii impari, vor include zilele de 24-25 
decembrie, iar în anii pari vor include ziua de 26 decembrie, 31 decembrie şi  01 ianuarie  

- sâmbăta dinainte şi  prima zi din Paştele Ortodoxe în anii pari,  a doua zi din 
Paştele Ortodoxe în anii impari 

- copiii vor putea participa la zilele de naştere ale bunicilor paterni şi  materni 
- ambii părinţi vor putea participa la zilele de naştere ale copiilor. 
S–a stabilit obligaţia pârâtului I.M.-S. de a achita lunar pensie de întreţinere în 

favoarea minorului I.B.-S., în cuantum 18% din venitul lunar net, începând cu data 
introducerii prezentei cereri 25.02.2013 până la majoratul copilului. 

S–a stabilit obligaţia pârâtului I.M.-S. de a achita lunar pensie de întreţinere în 
favoarea minorului I.D.L., în cuantum 15% din venitul lunar net, începând cu data 
introducerii prezentei cereri 25.02.2013 până la majoratul copilului; s-a dispus compensarea 
parţială a cheltuielilor de judecată şi obligă pârâtul-reclamant I.M.-S. să achite în favoarea 
reclamantei-pârâte I.M.M. suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând 
parte din onorariul avocaţial achitat. 

Prin decizia civilă nr. 250/A din 11 aprilie 2014 pronunţată de Tribunalul Cluj în 
dosarul nr. .../211/2013* s-a admis apelul declarat de pârâtul I.M. împotriva Sentinţei civile 
nr. 12022/12.09.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost schimbată în parte, în sensul că 
s-a luat act de Acordul de mediere nr. 1/26.03.2014, încheiat de părţi, prin intermediul 
mediatorului L.M.G., care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu privire la legăturile 
părţilor cu minorii, în perioada anului şcolar.  

S-a stabilit obligaţia pârâtului I.M. S. de a executa în natură obligaţia de întreţinere a 
minorului B. S. până la un cuantum de 18% din venitul net lunar şi a minorului D.L. până la 
un cuantum de 15% din venitul net lunar.  

Pârâtul reclamant a fost obligat să achite în favoarea reclamantei pârâte I.M.M. suma 
de 700 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată reprezentând parte din onorariul avocaţial 
achitat.  

Au fost menţinute restul dispoziţiilor hotărârii atacate.  
S-au compensat cheltuielile de judecată ale părţilor în apel. 
Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut că între părţi, la data de 26 martie 2014 

s-a încheiat un acord de mediere, prin care s-a stabilit derularea legăturilor personale dintre 
tată şi cei doi copii minori, pe perioada anului şcolar excepţie făcând perioada vacanţelor.  

Instanţa, având în vedere poziţia exprimată în cuprinsul acordului de mediere dar şi 
în faţa sa, a lua act de acest acord, care reglementa pe viitor relaţia personală între tată şi 
minori pe perioada anului şcolar, cu consecinţa admiterii apelului, sub acest aspect.  

În ceea ce priveşte vacanţele minorilor, instanţa a apreciat că modalitatea stabilită de 
instanţa de fond în raport şi de acordul de mediere, este de natură să satisfacă atât drepturile 
apelantului de a avea legături personale cu cei doi minori, cât şi interesul copiilor.  

Altă modalitate de stabilire a programului din aceste vacanţei sunt într-adevăr de 
natură a fragmenta în mod nejustificat programul copiilor cu consecinţa unei instabilităţi a 
acestora.  

Pe de altă parte este de menţionat că minorul B. S. se apropie de vârsta de 16 ani, 
astfel încât, modalitatea de petrecere a vacanţelor acestui minor trebuie să corespundă în 
funcţie şi de doleanţele acestuia şi nu doar de poziţia unuia dintre părinţi.  

Critica referitoare la modalitatea de executare a obligaţiei de întreţinere a apărut ca 
fiind întemeiată, în condiţiile în care, instanţa nu a oferit o justificare temeinică pentru a 
deroga de la regula executării în natură, a obligaţiei de întreţinere stabilită de legiuitor.  
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Situaţia tensionată dintre părţi nu poate constitui în sine un motiv de stabilire a 
obligaţiei într-o sumă de bani, în condiţiile în care, creditorul aceste obligaţii este minorul, el 
fiind beneficiarul direct al executării acestei obligaţii.  Situaţia tensionată dintre părinţi poate 
fi evitată cu privire la acest aspect, şi prin consultarea minorului, cel puţin al minorului  B. 
S., în legătură cu nevoile sale ce pot fi executate în natură. Din probaţiunea administrată 
precum şi din recunoaşterile intimatei în faţa instanţei de apel a rezultat că apelantul a  
executat cel puţin în parte în natură obligaţiile legale, neavând relevanţă dacă din 
perspectiva mamei această executare este deficitară. Este de dorit ca ambii părinţi să 
conlucreze pentru satisfacerea realelor nevoi de întreţinere ale copiilor, sub toate aspectele 
în vederea şi a  evitării unor suprapuneri, în ceea ce priveşte achiziţionarea de bunuri.  

Data de la care se datorează obligaţia de întreţinere a fost în mod corect stabilită de 
către instanţă, în acord cu dispoziţiile legale, apelantul nefăcând o dovadă a executării 
complete a obligaţiei sale, în natură, începând cu data introducerii acţiunii, în condiţiile în 
care, ulterior pronunţării hotărârii, părţile  nu mai locuiesc împreună.  

 Solicitarea apelantului de comunicare a schimbării domiciliului minorilor, a apărut 
ca fiind corect soluţionată de către instanţa de fond, în condiţiile în care apelantul a  fost de 
acord ca minorii să aibă domiciliul la mamă, şi nu s-a probat faptul că exercitarea autorităţii 
părinteşti este împiedicată. Nu a existat nici un element care să creeze suspiciunea unei 
încălcări a interesului superior al copilului, prin mutarea intimatei într-un apartament 
închiriat, tot în aceeaşi localitate, în condiţiile în care, relaţiile dintre părinţi sunt  tensionate.  

Soluţia instanţei de fond asupra cererii privitoare la cheltuielile de judecată a apărut 
de principiu ca  fiind corectă în raport cu disp. art. 453 alin 2 NCPC. Compensarea dispusă 
de către instanţă are temei legal, în condiţiile în care, instanţa de fond a apreciat ca fiind 
disproporţionat faţă de complexitatea cauzei onorariul achitat de către reclamantă.  

 Dispoziţia cu privire la acest capăt de cerere s-a impus a fi modificată, ca urmare a 
admiterii apelului cu consecinţa admiterii doar în parte a cererii de chemare în judecată, cu 
privire la modalitatea de exercitare în natură a obligaţiei de întreţinere.  

În consecinţă, ţinând cont de compensarea cheltuielilor de judecată, şi reducerea 
onorariului pretins de reclamantă, instanţa a obligat pârâtul să achite în favoarea pârâtei 
reconvenţionale suma de 700 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.  

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 480 NCPC, Tribunalul a admis apelul 
declarat de pârâtul I.M. împotriva Sentinţei civile nr. 12022/12.09.2013 a Judecătoriei Cluj-
Napoca, pe care a schimbat-o în parte, în sensul că a luat act de Acordul de mediere nr. 
1/26.03.2014, încheiat de părţi, prin intermediul mediatorului L.M.G., care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, cu privire la legăturile părţilor cu minorii, în perioada 
anului şcolar. A stabili obligaţia pârâtului I.M. S. de a executa în natură obligaţia de 
întreţinere a minorului B. S. până la un cuantum de 18% din venitul net lunar şi a minorului 
D.L. până la un cuantum de 15% din venitul net lunar. A obligat pârâtul reclamant să achite 
în favoarea reclamantei pârâte I.M.M. suma de 700 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată 
reprezentând parte din onorariul avocaţial achitat. A menţinut restul dispoziţiilor hotărârii 
atacate.  

În faţa instanţei de apel, ambele părţi au făcut cheltuieli de judecată, cu angajarea 
unor apărători.  

Având în vedere soluţia pronunţată în apelul declarat, instanţa în temeiul art. 453 
NCPC, a compensat cheltuielile de judecată ale părţilor în apel, apreciind că fiecare parte se 
impune să îşi suporte cheltuielile făcute cu angajarea avocaţilor.  

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul I.M. S. solicitând admite 
recursul, casarea în parte hotărârile atacate şi rejudecând cauza, doar cu privire la 
următoarele petite, să se dispună: 

- în ce priveşte programul de legături personale cu minorii: 
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- "în fiecare zi de miercuri între orele 17:00-20:00 cu luarea minorilor de la 
domiciliul reclamantei şi aducerea lor înapoi la finalul programului de vizitare" în loc de " în 
timpul anului şcolar, în flecare zi de miercuri între orele 17:00-20:00 cu luarea minorilor de 
la domiciliul reclamantei şi aducerea lor înapoi la finalul programului de vizitare" cum se 
regăseşte în hotărârea instanţei de fond; 

- în ce priveşte data de la care se datorează obligaţia de întreţinere, să se constate că 
data de la care se datorează obligaţia de întreţinere în natură este data de la care reclamanta 
s-a mutat cu copii, dată ce coincide cu data pronunţării hotărârii la fond; 

- în ce priveşte cheltuielile de judecată, să se dispună compensarea acestora la fond şi 
obligarea intimatei la plata parţială a acestora în apel( deoarece apelul a fost admis în parte, 
coroborat cu opoziţia intimatei ca poziţie procesuală); 

- Cu cheltuieli de judecată în recurs în caz de opoziţie.  
În motivarea recursului, recurentul a arătat că în ce priveşte programul de legături 

personale cu minorii, instanţa de fond a reţinut "Cu privire la ziua de miercuri şi excluderea 
zilelor de luni respectiv joi, instanţa a avut în vedere considerentele referitoare la stabilitatea 
necesara minorilor, conform celor de mai sus şi poziţia părţilor". 

Modul în care instanţa de fond a înţeles să motiveze respingerea solicitării cu privire 
la ziua de luni, respectiv de joi este inexistentă, deoarece stabilitatea necesară minorilor nu 
înseamnă sau nu ar trebui să însemne excluderea tatălui din programul şi viaţa minorilor în 
timpul săptămânii! 

Analizând aceasta afirmaţie, s-a ajuns la concluzia că stabilitatea în viaţa copiilor se 
poate asigura doar excluzandu-l pe tata din viaţa minorilor în timpul săptămânii!!! Este 
evident că o asemenea motivare este neechitabilă, în contradicţie cu litera şi spiritul legii, 
dar şi cu normele pedagogice şi psihologice în materie. 

În hotărârea instanţei de apel, în considerente, instanţa de fond reţine :"între părţi, la 
data de 26 martie 2014 s-a încheiat un acord de mediere, prin care s-a stabilit derularea 
legăturilor personale dintre tată şi cei doi copii minori, pe perioada anului şcolar excepţie 
făcând perioada vacanţelor. Instanţa, având în vedere poziţia exprimată în cuprinsul 
acordului de mediere dar şi în faţa sa, va lua act de acest acord, care va reglementa pe viitor 
relaţia personală între tată şi minori pe perioada anului şcolar, cu consecinţa admiterii 
apelului, sub acest aspect. 

În ceea ce priveşte vacanţele minorilor, instanţa apreciază că modalitatea stabilită de 
instanţa de fond în raport şi de acordul de mediere, este de natură să satisfacă atât drepturile 
apelantului de a avea legături personale cu cei doi minori, cât şi interesul copiilor. 

Altă modalitate de stabilire a programului din aceste vacanţei sunt într-adevăr de 
natură a fragmenta în mod nejustificat programul copiilor cu consecinţa unei instabilităţi a 
acestora. " 

Motivarea instanţei de apel a dovedit că nu s-a aplecat cu atenţie nici asupra celor 
cerute de părţi, nici asupra argumentaţiei apelantului. 

Practic, deşi la fond ambele părţi au fost de acord cu ziua de miercuri de la ora 17 la 
ora 20, instanţa de fond a adăugat sintagma"în timpul anului şcolar" iar instanţa de apel nu a 
corectat această eroare. Ca şi cum nevoile copiilor de a se întâlni şi de a-şi vedea tatăl ar fi 
mai mari în timpul anului şcolar şi s-ar reduce drastic spre deloc în timpul vacanţelor! 

Este evident că nu este aşa, că dimpotrivă, în timpul vacanţelor, când copiii au tot 
timpul liber şi neafectat de programul preşcolar/şcolar, vor resimţi mult mai mult lipsa 
tatălui!!!! 

Dacă se menţine această formulare, practic, în contextual comunicării defectuoase 
dintre părinţi(a se vedea emailuri anexate) în perioada vacanţei de vară, vor exista perioade 
când copii nu au posibilitatea să-şi vadă tatăl decât odată la două săptămâni! 
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Dacă în ce priveşte minorul B. S., dată fiind vârsta mai mare a acestuia, "modalitatea 
de petrecere a vacanţelor acestui minor trebuie să corespundă în funcţie şi de doleanţele 
acestuia şi nu doar de poziţia unuia dintre părinţi”, nu a înţeles de ce pentru minorul D.L. 
lucrurile nu stau tocmai la fel? Dacă este mai mic, acesta nu are preferinţe şi dorinţe? 

Minorul D.L. este foarte ataşat de tată şi, de fiecare dată când îşi petrece timpul cu 
tatăl, îşi exprimă explicit dorinţa de a nu se mai reîntoarce la domiciliul mamei; chiar dacă 
acest lucru nu este posibil, iar tatăl îi lămureşte să se reîntoarcă la domiciliul mamei, este 
evident, în acest context, că a-1 ţine pe acest copil, în timpul vacanţei de vară, perioade 
lungi de timp departe de tată, nu este în interesul superior al acestui, provocându-i copilului 
suferinţe inutile, ce pot fi interpretate de acesta ca o pedeapsă, cât timp nu beneficiază de 
aceleaşi drepturi ca şi fratele mai mare, în loc să primeze interesul său superior garantat prin 
art. 1-6 din Legea 272-2004. 

Data de la care se datorează obligaţia de întreţinere. 
Modalitatea în care instanţa de apel a înţeles să soluţioneze acest motiv de apel este 

cel puţin ambiguă! 
Redă motivaţia instanţei de apel: "Data de la care se datorează obligaţia de 

întreţinere este corect stabilită de către instanţă, în acord cu dispoziţiile legale, apelantul 
nefăcând o dovadă a executării complete a obligaţiei sale, în natură, începând cu data 
introducerii acţiunii, în condiţiile în care, ulterior pronunţării hotărârii, părţile nu mai 
locuiesc împreună. " 

S-a susţinut că nu ar fi făcut "o dovadă a executării complete a obligaţiei sale, în 
natură," . Conform cu art. 483 NCC "Autoritatea părintească - 

(1) Autoritatea părintească este ansamblul de drepturi şi îndatoriri care privesc 
atât persoana, cât şi bunurile copilului şi aparţin în mod egal ambilor părinţi. 

(2) Părinţii exercită autoritatea părintească numai în interesul superior al 
copilului, cu respectul datorat persoanei acestuia, şi îl asociază pe copil la toate deciziile 
care îl privesc, ţinând cont de vârsta şi de gradul său de maturitate. 

(3) Ambii părinţi răspund pentru creşterea copiilor lor minori. 
Instanţa de fond, respectiv de apel nu a analizat temeinic starea de fapt: 
- părţile au locuit şi s-au gospodărit împreună până la data de 30 septembrie 2013; 
- tatăl a făcut dovada faptului că a achitat integral utilităţile pentru imobilul folosit de 

părinţi şi cei doi copii în perioada dintre data depunerii cererii de chemare în judecata şi  
data părăsirii domiciliului de către mamă împreună cu cei doi copii; 

- de asemenea a probat că a achiziţionat produse alimentare şi  articole de 
îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru copii, 

- reclamanta nu a făcut aceeaşi dovadă, deşi copiii trebuie să fie întreţinuţi în aceeaşi 
măsură de mamă şi de tată; 

- cu toate acestea, instanţa de apel a reţinut că tatăl nu ar fi făcut dovada executării 
complete a obligaţiei sale în natură, în condiţiile în care mama nu a probat în nici un fel 
executarea aceleiaşi obligaţii!!! 

Fiind vorba de custodie comună, în mod cert există şi obligaţii comune, sens în care 
nu a înţeles la ce se referă sintagma" executării complete a obligaţiei în natură". 

Este evident că s-a creat o discriminare între cei doi părinţi, celui ce a probat 
executarea în natură fiindu-i imputat că nu a probat complet, deşi celălalt părinte nu a probat 
deloc îndeplinirea aceleiaşi obligaţii!!!! 

Deşi s-a reţinut că părţile nu mai locuiesc împreună ulterior pronunţării hotărârii, 
instanţa de fond a obligat iar cea de apel a confirmat soluţia de obligare a tatălui de 
executare a obligaţiei de întreţinere de la data introducerii acţiunii, soluţia fiind întemeiată 
pe motive contradictorii! 
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În realitate, data de la care trebuia luată în considerare că se naşte obligaţia de plata a 
pensiei de întreţinere este, cel mult, data pronunţării hotărârii în condiţiile în care părţile am 
locuit în aceeaşi locuinţa, iar cea mai mare parte a costurilor de întreţinere precum şi 
costurile tuturor utilităţilor au fost achitate de către recurent, inclusiv pentru reclamanta! 

În ce priveşte cheltuielile de judecată. 
Instanţa de apel a reţinut : "Soluţia instanţei de fond asupra cererii privitoare la 

cheltuielile de judecată apare de principiu ca fiind corectă în raport cu disp. art. 453 alin 2 
NCPC. 

Compensarea dispusă de către instanţă are temei legal, în condiţiile în care, instanţa 
de fond a apreciat ca fiind disproporţionat faţă de complexitatea cauzei onorariul achitat de 
către reclamantă. 

Dispoziţia cu privire la acest capăt de cerere se impune a fi modificată, ca urmare a 
admiterii apelului cu consecinţa admiterii doar în parte a cererii de chemare în judecată, cu 
privire la modalitatea de exercitare în natură a obligaţiei de întreţinere. 

În consecinţă, ţinând cont de compensarea cheltuielilor de judecată, şi reducerea 
onorariului pretins de reclamantă, instanţa va obliga pârâtul sa achite în favoarea pârâtei 
reconvenţionale suma de 700 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. " 

Pentru a justifica compensarea cheltuielilor de judecată în apel instanţa de apel a 
reţinut "In faţa instanţei de apel, ambele părţi au făcut cheltuieli de judecată, cu angajarea 
unor apărători. Având în vedere soluţia pronunţată în apelul declarat, instanţa în temeiul art. 
453 NCPC , va compensa cheltuielile de judecată ale părţilor în apel, apreciind că fiecare 
parte se impune să îşi suporte cheltuielile făcute cu angajarea avocaţilor. " 

Când cererea a fost admisă numai în parte, judecătorii vor stabili măsura în care 
fiecare dintre părţi poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată. Dacă este cazul, 
judecătorii vor putea dispune compensarea cheltuielilor de judecată. Al 1 prevede că (1) 
Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească 
acesteia cheltuieli de judecată. 

În speţă avem de-a face cu un apel admis în parte, cu o intimată care s-a opus 
admiterii apelului şi cu un apelant ce a cerut obligarea intimatei la plata cheltuielilor de 
judecată în caz de opoziţie. 

Soluţia corectă şi echitabilă ar fi fost compensarea tuturor cheltuielilor de judecată 
atât la fond cât şi în apel. Aşa, s-a creat o discriminare, la fond tatăl fiind obligat să-i achite 
parţial mamei cheltuielile de judecată la fond, deşi atât cererea principală cât şi cea 
reconvenţională au fost admise în parte, dar nu s-a aplicat aceeaşi soluţie în apel unde, deşi 
doar tatăl a declarat apel, admis în parte, nu i s-a acordat, chiar şi parţial, cheltuieli de 
judecata! 

Intimata I.M.M. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului, 
în principal ca inadmisibil, iar în subsidiar ca nefondat, cu cheltuieli de judecată. 

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

Obiectul acţiunii din prezenta cauză îl constituie desfacerea căsătorie, stabilirea 
autorităţii părinteşti, a locuinţei şi a pensiei de întreţinere a minorilor şi programul de 
vizitare a acestora, deci o cerere de competenţa instanţei de tutelă şi de familie, potrivit art. 
94 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă. 

Decizia civilă nr. 250/A/din 11.04.2014 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosar nr. 
.../211/2013* a fost pronunţată în apel în materia unei cereri de competenţa instanţei de 
tutelă şi de familie. 

Potrivit principiului legalităţii căii de atac, orice cale de atac poate fi exercitată doar 
dacă este prevăzută de lege şi numai în condiţiile prevăzute de aceasta. 
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Acest principiu este legiferat de art. 457 alin. 1 Cod procedură civilă, care prevede că 
„Hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condiţiile şi 
termenele stabilite de aceasta, indiferent de menţiunile din dispozitivul ei.“ 

Potrivit art. XVIII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea 
instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă „(1) Dispoziţiile art. 483 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, republicată, se aplică proceselor pornite începând cu data 
de 1 ianuarie 2016. (2) În procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a prezentei 
legi (15.02.2013) şi până la data de 31 decembrie 2015 nu sunt supuse recursului hotărârile 
pronunţate în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. a)-i) din Legea nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, republicată, în cele privind navigaţia civilă şi activitatea în 
porturi, conflictele de muncă şi de asigurări sociale, în materie de expropriere, în cererile 
privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum şi în alte cereri evaluabile 
în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv. De asemenea, în aceste procese nu sunt 
supuse recursului hotărârile date de instanţele de apel în cazurile în care legea prevede că 
hotărârile de primă instanţă sunt supuse numai apelului.“ 

În cauză nu sunt incidente şi nu au fost invocate dispoziţiile art. 59 alin. 2 din Legea 
nr. 192/2006 şi ale art. 440 Cod procedură civilă. 

În temeiul prevederilor art. 457 alin. 1  Cod procedură civilă şi art. XVIII din Legea 
nr. 2/2013, curtea urmează să respingă ca inadmisibil recursul declarat de pârâtul I.M. 
împotriva deciziei civile nr. 250/A/din 11.04.2014 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosar 
nr. .../211/2013*, pe care o va menţine, întrucât hotărârea instanţei de fond, fiind pronunţată 
de o instanţă de tutelă şi familie, putea fi atacată doar cu apel, astfel că recursul nu poate fi 
exercitat în această materie. 

 

Revizuire. Adopţie. Numele pe care urmează să îl poarte adoptatul. Obiecţiile 
direcţiei judeţene pentru evidenţa persoanelor. Lipsa interesului 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 855 din 24 septembrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 425/C din 11 iulie 2014, pronunţată de Tribunalul Sălaj, a 

fost respinsă ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a sentinţei civile nr. 148/C/1014 
a Tribunalului Sălaj, a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale active a revizuentei 
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sălaj, a fost respinsă ca inadmisibilă cererea 
de revizuire a sentinţei civile nr. 148/C/1014 a Tribunalului Sălaj formulată de revizuenta 
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sălaj în contradictoriu cu intimaţii R.M., R.S. 
şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, a fost respinsă 
cererea intimatului R.M. privind obligarea revizuentei la plata cheltuielilor de judecată. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut următoarele: 
 Conform art. 509 alin. 1 pct. 7 C.PCiv., revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra 

fondului sau dacă evocă fondul, poate fi cerută dacă (…)minorii nu au fost apăraţi deloc sau 
au fost apăraţi cu viclenie de cei însărcinaţi să-i apere.. 

 Această cale extraordinară de atac, în retractare, este deschisă numai părţilor din 
proces.  

 În doctrină şi jurisprudenţă s-a statuat constant că, fiind o cale de atac, revizuirea nu 
declanşează un litigiu nou, ci reprezintă numai o fază procesuală a aceleaşi cauze, ceea ce 
face ca în mod firesc ea să nu se poată desfăşura decât în cadrul procesual deja existent în 
etapele procesuale anterioare. 

 Revizuirea nu permite modificarea cadrului procesual stabilit de instanţa a cărei 
hotărâre se solicită a fi revizuită. Calitatea de revizuent, aşadar, o poate avea partea din 
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procesul în care s-a pronunţat hotărârea atacată, care justifică un interes în promovarea căii 
de atac.  

 De asemenea, în condiţiile art. 92 C.Proc.Civ., şi procurorul poate să exercite această 
cale de atac. 

 În speţă, revizuenta Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sălaj, care nu a 
fost parte în procesul finalizat prin pronunţarea sentinţei civile nr. 148/C/2014 solicită 
revizuirea cu privire la numele pe care instanţa a decis că-l va purta minorul după adopţie. 

 In baza considerentelor arătate, instanţa a apreciat că revizuenta nu îşi justifică 
calitatea procesuală activă şi implicit îndeplinirea unei condiţii de exerciţiu a acţiunii civile, 
atrăgând astfel inadmisibilitatea acesteia. 

Verificând cererea şi prin prisma circumscrierii motivului invocat în enumerarea 
limitativă prevăzută de art. 509, instanţa a constatat că motivul invocat, respectiv pct. 7 nu 
este incident în cauză. 

În dosarul nr. 4223/84/2013, interesul superior al minorului G.A. a fost apărat, în 
cauză având calitate de parte mama biologică a acestuia, precum şi Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj. 

În vederea protejării intereselor acestuia, la şedinţele de judecată a participat şi un 
reprezentant al Ministerului Public. 

Nu s-a susţinut argumentat şi nu s-a dovedit efectuarea unei apărări a intereselor 
acestuia, cu viclenie. 

Pentru motivele arătate, instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a 
revizuentei Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sălaj  

 A respins ca inadmisibilă cererea de revizuire a sentinţei civile nr. 148/C/1014 a 
Tribunalului Sălaj formulată de revizuenta Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 
Sălaj în contradictoriu cu intimaţii R.M., R.S. şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sălaj. 

Intimatul R.M. a solicitat obligarea revizuentei la plata cheltuielilor de judecată 
constând în onorariu avocaţial. 

Sarcina probei efectuării acestor cheltuieli incumbă acestuia, conform art. 249 
C.proc.Civ. 

Intimatul nu a făcut o astfel de dovadă, chitanţa depusă în probaţiune dovedind 
efectuarea unei plăţi de un anume I.T.E., în favoarea Cab. Av. C.A.. 

Pentru aceste motive, cererea intimatului a fost respinsă. 
Întrucât cererea de revizuire a fost soluţionată la primul termen de judecată, cererea 

de suspendare a sentinţei civile a rămas fără obiect şi a fost respinsă în consecinţă. 
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel revizuienta Direcţia Judeţeană de 

Evidenţă a Persoanelor Sălaj, solicitând instanţei admiterea apelului, anularea sentinţei, iar 
în subsidiar, casarea sentinţei şi rejudecarea acesteia conform prevederilor art. 480 alin. 3 
teza a II-a Cod proc. civ. 

În motivarea apelului revizuienta a arătat că prin prezenta cerere de revizuire a 
acţionat ca instituţie publică cu atribuţii de stat, nu ca funcţionar de la evidenţa populaţiei, 
invocând prev. art. 6 alin. 3 din OG nr. 84/2001, care precizează că, serviciile publice 
comunitare judeţene funcţionează ca instituţii publice de interes judeţean, cu personalitate 
juridică, precum şi dispoziţiile art. 7 alin. 1 din acelaşi act normativ, care statuează că 
revizuienta are atribuţii în coordonarea şi controlul metodologic al activităţii serviciilor 
publice comunitare locale, în ceea ce priveşte întreg ansamblul evidenţei persoanelor, 
precum şi coordonarea şi controlul privind modul de gestionare şi de întocmire a registrelor 
de stare civilă. 
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Prin acest demers, revizuienta a încercat să stopeze crearea unui precedent defectuos 
în domeniul adopţiilor, menţionând că interesul demersului făcut izvorăşte din încălcarea 
unui drept propriu sau dintr-un raport de conexitate cu acel drept, recunoscut de lege. 

Întrucât pe parcursul derulării procesului privind încuviinţarea adopţiei, participanţii 
în proces nu au sesizat eroarea de drept privind capătul de cerere cu privire la numele purtat 
de către copilul adoptat după adopţie şi după pronunţarea sentinţei nu au fost exercitate căile 
de atac ordinare în ceea ce priveşte păstrarea de către adoptat a numelui de familie avut la 
naştere, a considerat că, prin sesizarea făcută instanţei ce a pronunţat sentinţa criticată în 
cererea de revizuire, va fi activat rolul activ al judecătorului stipulat de art. 22 alin. 2 Cod 
proc. civ., pentru a folosi toate mijloacele legale în vederea pronunţării unei hotărâri legale 
şi temeinice, iar procurorului dându-i dreptul să intervină oricând, potrivit dispoziţiilor art. 
92 alin. 1 şi 4 Cod proc. civ. 

Se arată că s-a invocat prin întâmpinare interesul superior al copilului, însă 
revizuienta arată că şi acest interes trebuie exercitat în temeiul legilor al cărui cetăţean este 
copilul, care avea posibilitatea să îşi schimbe numele, potrivit procedurii de schimbarea 
numelui pe cale administrativă, OUG nr. 41/2003.  

În cazul adopţiei interesul superior al copilului este urmărit prin stipularea expresă cu 
privire la numele său de familie, ca fiind acela ca şi al celorlalţi membrii din familia unde şi 
el devine parte, contopindu-se prin aceasta în familia compusă din părintele adoptiv şi mama 
naturală. 

În drept, apelul a fost motivat pe dispoziţiile art. 466 alin. 1 şi 480 alin. 3 teza a II-a 
Cod proc. civ.  

Prin întâmpinare, intimaţii R.M. şi R.S. au solicitat respingerea apelului, apreciind că 
revizuienta nu are calitate procesuală activă şi această calitate o dobândeşte numai partea din 
procesul în care s-a pronunţat hotărârea atacată şi care justifică un interes în promovarea căii 
de atac.  

Analizând sentinţa pronunţată prin prisma motivelor de apel invocate, curtea 
constată că apelul este nefondat, urmând a fi respins pentru următoarele considerente:  

Cererea de încuviinţare a adopţiei este o cerere necontencioasă, care este 
reglementată de dispoziţiile art. 527-537 Cod proc. civ.  

Potrivit dispoziţiilor art. 534 Cod proc. civ., calea de atac împotriva unei încheieri 
dispusă într-o procedură necontencioasă este apelul şi, conform art. 534 alin. 4 Cod proc. 
civ., acest apel poate fi făcut de orice persoană interesată, chiar dacă nu a fost citată la 
soluţionarea cererii. 

Din dispoziţiile legale mai sus reţinute rezultă că împotriva unei încheieri 
necontencioase poate fi exercitată calea de atac a apelului şi căile extraordinare de atac, dacă 
se impun, a contestaţiei în anulare şi revizuire, însă persoana care exercită aceste căi de atac 
trebuie să justifice interesul în efectuarea acestui demers, potrivit dispoziţiilor art. 534 alin. 
4 Cod proc. civ. 

În cazul de faţă, revizuienta Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sălaj a 
invocat interesul în formularea cererii de revizuire din perspectiva atribuţiilor conferite de 
art. 6 şi 7 din OG nr. 84/2001, care reglementează serviciile publice comunitare judeţene. 

Din dispoziţiile art. 7 lit. b şi c OG nr. 84/2001, rezultă că Direcţia Judeţeană de 
Evidenţă a Persoanelor Sălaj are atribuţia de a controla metodologic activitatea birourilor de 
evidenţa persoanelor, precum şi modul de întocmire a registrelor de stare civilă, însă aceste 
atribuţii de control vizează doar birourile din subordinea revizuientei, sub aspectul 
îndeplinirii atribuţiilor proprii ce revin birourilor de evidenţa persoanelor, referitoare la 
modul de întocmire a registrelor de stare civilă, respectiv aceste registre să fie ţinute cu 
respectarea dispoziţiilor legale în materie. 
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Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sălaj are atribuţii de a înscrie o 
hotărâre de adopţie în registrele de stare civilă, însă nu are atribuţii cu privire la modul în 
care au fost respectate drepturile unui copil minor în cazul procedurii de adopţie. 

Potrivit dispoziţiilor art. 77 Legea nr. 273/2004 Oficiul, în prezent,  Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie acţionează pentru apărarea 
drepturile şi interesul superior al copiilor ce fac obiectul procedurilor de adopţie, scop în 
care poate introduce cereri şi poate formula apărări în toate cauzele care intră sub incidenţa 
legii adopţiei. 

Pe de altă parte, cererile formulate în procedura adopţiei se soluţionează cu 
participarea obligatorie a procurorului potrivit dispoziţiilor art. 76 Legea nr.  273/2004. 

În ipoteza în  care interesele unui minor au fost ocrotite cu viclenie, sunt prevăzute 
persoanele juridice care justifică interesul menţionat în art. 534 alin. 4 Cod proc. civ., să 
formuleze o cale de atac împotriva hotărârii date în procedura adopţiei. 

Apelanta este o persoană juridică care este obligată să înscrie în registrul de stare 
civilă hotărârea dată în procedura de adopţie şi fiind vorba de hotărâre definitivă, nu are 
calitatea să repună în discuţie aspecte care au fost tranşate definitiv, ci trebuie să execute 
acea hotărâre intrată în circuitul civil. 

Potrivit dispoziţiilor art. 22 Cod proc. civ., judecătorul are rol activ în soluţionarea 
litigiului, însă acest rol activ este limitat de mijloacele legale prin care poate interveni pentru 
pronunţarea unei hotărâri temeinice şi legale, şi, în cazul de faţă, rolul activ a judecătorului 
care a soluţionat cererea de revizuire este limitat de dispoziţiile art. 534 alin. 4 C.pr.civ.  
coroborate cu dispoziţiile art. 509 pct.7 Cod proc. civ. şi dispoziţiile Legii nr. 273/2004. 

Prin urmare, curtea apreciază că în mod legal instanţa de fond a respins revizuirea, ca 
formulată de o persoană fără calitate procesuală activă, din perspectiva lipsei de interes a 
acesteia, potrivit dispoziţiilor art. 534 alin. 4 Cod proc. civ. 

În temeiul art. 480 Cod proc. civ., curtea va respinge ca nefondat apelul declarat de 
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sălaj.  

 

Contestaţie la titlu. Solicitarea transformării pe această cale a unei obligaţii 
pure şi simple, într-o obligaţie condiţionată. Respingere. 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 946 din 13 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 3034 din 03 aprilie 2014 pronunţată de Tribunalul Cluj în 

dosarul nr. .../117/2013 s-a respins contestaţia la titlu formulată de reclamantul S.E.A., în 
contradictoriu cu pârâta, R.A.R.S.T.A.R. şi B.E.J. M.; s-a respins cererea privind lămurirea 
înţelesului şi aplicării titlului executoriu reprezentat de Sentinţa Civilă nr. 658/2013, 
pronunţată în dosarul nr. .../117/2012. 

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut că în cauza sunt incidente disp. art. 711 
alin.1 şi 2 din Codul de procedură civilă, care prevăd la alin.1 „împotriva executării silite, a 
încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se 
poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se 
poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să 
efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii”, 
iar la alin (2) că „ dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută la art. 443, se poate face 
contestaţie şi în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau 
aplicarea titlului executoriu”.  

S-a reţinut că prin Sentinţa civilă nr. 998/18.04.2008, pronunţată în dosar 
nr..../117/2006 al Tribunalului Cluj, rămasă irevocabilă la data de 10.09.2007, a fost anulată 
decizia de concediere nr. 66/2006 întemeiată pe dispoziţiile art. 61 lit. a din Codul Muncii şi 
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s-a dispus reintegrarea reclamantului în funcţia avută anterior concedierii, iar prin sentinţa 
civilă nr. 2736/2010 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosar nr..../117/2009, s-a respins 
acţiunea formulată şi precizată de către reclamantul din prezenta cauză şi s-a respins şi 
cererea reconvenţională formulată de pârâta din prezenta cauză. 

În acelaşi timp s-a reţinut că prin Decizia civilă nr. 1342/R/2011, Curtea de Apel 
Cluj a obligat pârâta R. la reintegrarea contestatorului începând cu data concedierii, pe 
postul pe care ar fi trebuit să-l deţină anterior primei concedieri, iar prin Sentinţa civilă nr. 
998/2007 a Tribunalului Cluj, rămasă irevocabilă prin Decizia civilă nr. 1697/2007 a Curţii 
de Apel Cluj, angajatorul a fost obligat şi la plata unor despăgubiri egale cu salariile 
indexate, majorate şi reactualizate şi a celorlalte drepturi de care ar fi beneficiat acesta de la 
data desfacerii contractului individual de muncă şi până la data reintegrării efective. 

De asemenea a fost reţinut că prin Sentinţa civilă nr. 658/2012 a Tribunalului Cluj 
rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 1826/R/2013 a Curţii de Apel Cluj s-a admis 
acţiunea formulată de pârâta R. fiind obligat contestatorul, deoarece a fost reangajat, să 
restituie suma de 180.726 lei cu titlu de contravaloare salarii compensatorii încasate 
împreună cu dobânda legală de la data introducerii acţiunii şi până la restituirea integrală, 
precum şi cheltuieli de judecată.  

Raportat la hotărârile judecătoreşti mai sus menţionate, instanţa a constatat că nici 
una din aceste hotărâri irevocabile nu cuprind neclarităţi care ar putea conduce la 
imposibilitatea punerii în executare a titlului executoriu.  

Instanţa a reţinut incidenţa disp. art.443 alin.2, art.433, art.435 coroborat cu 
prevederile art.711 alin.2 din Noul Cod de procedură civilă. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamantul S.E.A. solicitând admiterea 
apelului, modificarea în tot a sentinţei apelate în sensul admiterii contestaţiei la titlu şi 
obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată. 

Reclamantul prin motivele apelului a arătat că instanţa de fond a reţinut în mod total 
eronat şi lipsit de adevăr că ar fi fost repus în situaţia anterioara, respectiv reangajat pe 
postul pe care ar fi trebuit să-1 deţină anterior primei concedieri, instanţa omiţând, pentru  
lămurirea cauzei să oblige intimata la depunerea actelor care ar fi condus la înţelegerea 
situaţiei şi la susţinerea afirmaţiei făcute de el cum că nu s-a realizat reangajarea.  

S-a subliniat de reclamant că ceea ce a solicitat prin contestaţia la titlu formulata a 
vizat lămurirea înţelesului şi aplicării titlului executoriu reprezentat de Sentinţa Civila 
nr.658/2013 pronunţata de Tribunalul Cluj în dos. nr..../117/2012 în sensul precizării dacă 
titlul executoriu menţionat poate fi pus în executare silită atâta timp cât intimata - R. nu a 
dispus reangajarea lui conform prevederilor Deciziei civile nr. 1342/R/2011 din 12 aprilie 
2011 pronunţata de Curtea de Apel Cluj în Dosar nr. .../117/2009. 

Acest fapt, al lipsei reangajării, a arătat reclamantul a ridicat întrebarea dacă 
neangajat fiind din vina exclusiva a intimatei, aceasta din urma este îndreptăţită să execute 
silit sumele de bani achitate cu titlu de salarii compensatorii şi dobânda aferenta lor atâta 
timp cât ea nu a respectat titlul executoriu care a dispus reangajarea şi plata de despăgubiri. 

Susţinând critica reclamantul a arătat că neclaritatea Sentinţei civile nr.658/2012 a 
Tribunalului Cluj menţinută prin Decizia civila nr.l826/R/2013 a Curţii de Apel Cluj, a 
considerat că exista raportat la faptul că executarea silita de către R. a reclamantului pentru 
cele 24 de salarii compensatorii (ajutor cum este prevăzut în CCM şi nu salarii 
compensatorii) şi a dobânzilor legale aferente lor de la data acordării şi până la data 
executării silite efective nu se putea realiza decât după îndeplinirea de către intimata R. a 
propriei obligaţii de reangajare şi plata a despăgubirilor. 

Sentinţa civila nr.658/2012 a Tribunalului Cluj se impune a fi lămurită susţine 
reclamantul, raportat şi la prevederile Deciziei nr.274/24.02.2011 a Curţii Constituţionale, 
unde s-a arătat explicit că sumele nedatorate (cele 24 de salarii executate silit de R. de la 
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reclamant) pot să fie restituite doar în măsura în care se reiau raporturile de munca, or, 
tocmai acest lucru nu s-a realizat, dar suma a fost executată silit. 

Pârâta R.A.R.S.T.A.R. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
apelului ca nefondat şi menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei pronunţate de Tribunalul 
Cluj de respingere a contestaţiei la titlu, precum şi obligarea contestatorului la suportarea 
cheltuielilor de judecată. 

În motivarea întâmpinării s-a arătat că la data de 12.04.2007, ca urmare a înfiinţării 
unei noi unităţi de trafic aerian, APP Cluj, Compartimentul CEX din care făcea parte şi 
reclamantul Suciu Emil a fost desfiinţat. 

S-a subliniat că, pentru a da eficienţă dispoziţiilor hotărârii de reintegrare, R. a 
procedat la reintegrarea reclamantului pe postul deţinut anterior concedierii prin Dispoziţia 
nr. 5/11.01.2008, pentru perioada cuprinsă între 04.10.2006 (data concedierii) şi 12.04.2007 
(data desfiinţării compartimentului CEX), prin decizia de reintegrare menţionându-se 
imposibilitatea menţinerii reclamantului pe acelaşi post după data desfiinţării CEX, astfel că 
a dispus reintegrarea pe unul dintre posturile vacante oferite reclamantului pentru care 
acesta putea opta, lucru pe care nu l-a făcut, reclamantul neacceptând niciunul din posturile 
vacante oferite, astfel încât reintegrarea sa efectivă nu a fost posibilă. Cu toate acestea, arată 
pârâta s-au plătit în continuare reclamantului salariile aferente funcţiei de specialist I ASM, 
pe care acesta a fost reintegrat efectiv cât timp a existat această funcţie, iar calitatea sa de 
salariat a fost menţinută în temeiul contractului individual de muncă 35/25.09.1996 şi al 
sentinţei irevocabile nr. 998/2007 până la data de 20.03.2008, când preavizul acordat prin 
Dispoziţia de concediere nr. 35/22.02.2008 a expirat. 

De asemenea s-a subliniat că urmare a Deciziei nr. 1342/R/2011 a Curţii de Apel 
Cluj, au fost înlăturate efectele negative ale concedierii, anulate de instanţă, reclamantul 
fiind pus în situaţia anterioară, fiind îndreptăţit să primească despăgubirile echivalente cu 
salariile şi alte drepturi băneşti. 

S-a evidenţiat că având în vedere istoricul relaţiilor dintre părţi, precum şi deciziile 
pronunţate de instanţe, privind obligarea R. la reintegrarea salariatului şi la plata de 
despăgubiri către acesta, atât Tribunalul Cluj cât şi Curtea de Apel au constatat că plata 
efectuată de R. nu mai avea cauză şi că în temeiul prevederilor legale privind restituirea de 
către salariat a unei sume de bani primite nelegal, cererea R. de a obţine restituirea acestor 
sume era întemeiată. 

În aprecierea pârâtei criticile formulate de apelant în cadrul contestaţiei la titlu nu 
vizau neclarităţi ale titlului executoriu, ci raţionamentul instanţei care a pronunţat titlul 
executoriu. 

Întemeindu-se pe disp art. 712 N.C.pr.civ., pârâta a susţinut că pe calea contestaţiei 
la executare - chiar şi în forma contestaţiei la titlu - nu se pot aduce critici titlului executoriu 
reprezentat de o hotărâre judecătorească, instanţa care soluţionează contestaţia la titlu fiind 
ţinută să respecte, la fel ca şi părţile în litigiu, autoritatea de lucru judecat de care se bucură 
titlul executoriu. 

În acest sens a precizat că contestaţia la titlu este inadmisibilă deoarece contestatorul 
a invocat şi în primă instanţă, şi în recurs şi în revizuire aceleaşi critici şi argumente care au 
fost respinse irevocabil. 

În aprecierea pârâtei contestaţia la titlu este inadmisibilă şi prin raportare la 
principiul securităţii juridice consacrat în jurisprudenţa europeană şi naţională, sens în care 
arată că, contestaţia în realitate vizează repunerea în discuţie a soluţiei pronunţate de prima 
instanţă şi raţionamentul juridic aplicat de instanţă pentru a ajunge la această concluzie cu 
privire la conţinutul despăgubirilor datorate R. şi nicidecum anumite neclarităţi ale titlului 
executoriu. Or, în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului s-a reţinut constant că 
„(U)nul dintre elementele fundamentale ale preeminenţei dreptului este principiul securităţii 
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raporturilor juridice, care înseamnă, între altele, că o soluţie definitivă a oricărui litigiu nu 
trebuie rediscutată" . 

S-a subliniat că titlul executoriu nu cuprinde nicio neclaritate, întinderea şi 
posibilitatea punerii sale în executare sunt neechivoce, iar susţinerile apelantului în sensul că 
dispozitivul sentinţei nr. 668/2013 nu ar fi clar şi nu ar putea fi aplicat atâta vreme cât 
reclamantul nu este reintegrat efectiv în postul deţinut anterior concedierii sunt eronate. 

În acest sens a arătat că, toate dispoziţiile din dispozitiv se pot duce la îndeplinire, 
având în vedere că reintegrarea efectivă pe postul deţinut anterior concedierii nu 
condiţionează obligaţia de restituire a plăţilor compensatorii, care se află în strânsă legătură 
strict cu Dispoziţia de concediere nr. 35/2008, de a cărei validitate depinde şi care fiind 
anulată, nici plăţile compensatorii efectuate în temeiul acesteia nu mai au cauză. 

Pârâta mai susţine că reintegrarea reclamantului ţine de executarea deciziei instanţei 
prin care dispoziţia de concediere a fost anulată irevocabil şi este o fază subsecventă. în 
aplicarea Deciziei nr. 1342/R/2011 de anulare irevocabilă a Dispoziţiei de concediere nr. 
35/2008 R. este obligată să îi plătească reclamantului despăgubiri conform celor ordonate de 
instanţă, însă între reintegrarea salariatului şi plata acestor despăgubiri, achitate în temeiul 
Deciziei nr. 1342/R/2011 şi restituirea salariilor compensatorii încasate pe reclamant în 
temeiul Sentinţei nr. 658/2013 nu există legătură. 

S-a mai susţinut că reclamantul a demarat procedura de executare silită a Deciziei nr. 
1342/R/2011 pentru a obţine despăgubirile ordonate de instanţă pentru perioadele în care a 
fost concediat nelegal, în această procedură reclamantul obţinând considerabile sume de la 
R., pârâta formulând contestaţii la executare în combaterea nelegalităţilor efectuate de 
executorul judecătoresc în cele două proceduri, contestaţiile vizând stabilirea cuantumului 
exact al sumelor pe care pârâta trebuie să i le plătească reclamantului şi fac obiectul 
dosarelor nr. 8876/211/2012 (titlu executoriu Sentinţa nr. 998/2007) respectiv …/301/2011 
(titlu executoriu Decizia nr. 1342/R/2011) aflate pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca. 

În dosarul nr. …/211/2012 instanţa a şi dispus anularea actelor de executare silită 
efectuate de reclamant şi restituirea unor sume către R., conform expertizei efectuate, 
deoarece acesta primise despăgubiri mai mari decât i se cuveneau. 

În dosarul nr. 46247/301/2011 ce are ca obiect tot contestaţie la executare s-a 
efectuat de asemenea o expertiză în vederea determinării cuantumului despăgubirilor 
cuvenite. 

Cu privire la statutul reclamantului s-a arătat că până la data emiterii Dispoziţiei de 
concediere nr. 35/22.02.2008 reclamantul a fost considerat şi tratat ca un salariat al 
societăţii, chiar dacă aceasta nu mai avea postul de specialist I ASM pe care acesta să îşi 
presteze activitatea, fiind însă cert că acesta a avut calitatea de salariat al societăţii până la 
data emiterii unei noi decizii de concediere în 2008, chiar dacă între 12.04.2007 - 
22.02.2008 acesta nu a ocupat o funcţie concretă pentru că a refuzat toate propunerile de 
posturi oferite de R., calitatea sa de salariat în urma emiterii sentinţei nr. 998/2007 până la 
data de 20.03.2008 când a devenit efectivă dispoziţia de concediere din 2008 neputând fi 
contestată, ceea ce rezultă din carnetul de munca al reclamantului unde a fost consemnată 
reintegrarea sa. 

În privinţa Deciziei nr. 274/2011 a Curţii Constituţionale invocate de reclamant, se 
arată că acesta ia dat o interpretare distorsionată întrucât în urma lecturii, raţionamentului 
Curţii Constituţionale din această decizie se poate observa că: 

Art. 272 alin. (1) Codul muncii (actual art. 256 alin. (1) Codul muncii) vine să 
acopere, prin excluderea tuturor celorlalte situaţii prevăzute de lege care antrenează 
răspunderea patrimonială a salariatului, cazurile când, fără a fi reţinută vinovăţia acestuia, 
este obligat la restituirea unor sume încasate de la angajator, întrucât acestea nu i se 
cuveneau, neexistând o justă cauză; 

 701 



De asemenea, având în vedere contextul reglementării, este evident că obligaţia de 
restituire se naşte în legătură cu desfăşurarea raporturilor de muncă, fiind deci indiferent 
faptul că restituirea se produce după încetarea acestora - condiţia esenţială fiind ca obligaţia 
de restituire să se nască din desfăşurarea raporturilor de muncă; 

În cazul în care între salariat şi angajator nu există un acord cu privire la restituirea 
sumelor nedatorate, obligaţia de restituire nu va putea fi stabilită decât pe cale 
judecătorească, la instanţa competentă să soluţioneze conflictul de drepturi respectiv; 

Ca urmare, în aprecierea pârâtei în lipsa acordului reclamantului de restituire a sumei 
datorate, intimata nu a avut altă soluţie decât să solicite instanţei competente să pronunţe o 
hotărâre prin care să dispună restituirea sumelor care nu mai au nicio justificare, fiind fals că 
decizia amintită ar prevedea că în aplicarea art. 256 Codul muncii (fostul art. 272) obligarea 
salariatului la restituirea unei sume nedatorate, poate avea loc numai în contextul reintegrării 
salariatului, fiind suficient ca obligaţia de restituire să aibă legătură cu desfăşurarea 
contractului de muncă, fără a fi necesară reluarea acestuia prin reintegrare. 

Examinând hotărârea atacată cu luarea în considerare a criticilor din motivele de 
apel, a apărărilor din întâmpinare precum şi a dispoziţiilor art. 476-478 din N.C.P.C., 
Curtea apreciază că apelul este nefondat, pentru motivele ce se vor prezenta în 
continuare. 

Critica adusă hotărârii constă în aprecierea greşită a primei instanţe, privind 
claritatea dispozitivului hotărârii judecătoreşti a cărei lămurire se solicită. 

În aprecierea reclamantului îndoiala asupra clarităţii dispozitivului hotărârii, rezultă 
din lipsa reintegrării efectivă în muncă dispusă prin hotărârea supusă lămuririi, consecutiv 
cu restituirea plăţilor compensatorii primite cu ocazia deciziei de concediere, realizată pe 
calea executării silită a sentinţei civile nr. 658/2012 a Tribunalului Cluj. 

Astfel spus, reclamantul consideră că odată realizată restituirea plăţilor 
compensatorii primite cu ocazia concedierii, reintegrarea lui trebuie să fie efectivă prin 
reintegrarea pe locul de muncă avut anterior deciziei de concediere. 

Critica nu este întemeiată. 
Reclamantul a fost concediat prin dispoziţia nr. 66/2006 în temeiul art. 61 lit. a din 

Codul muncii. 
Prin Sentinţa civilă nr. 998/18.04.2007 a Tribunalului Cluj, dispoziţia sus arătată a 

fost anulată dispunându-se reintegrarea reclamantului în muncă cu acordarea drepturilor 
băneşti cuvenite, hotărârea rămânând irevocabilă. 

Urmare a acestei hotărâri prin dispoziţia nr. 5/2008 a conducătorului pârâtei, 
reclamantul a fost reintegrat pe locul de muncă deţinut anterior concedierii. 

Urmare desfiinţării compartimentului în care reclamantul îşi desfăşura activitatea, 
prin dispoziţia nr. 35/2008, reclamantul este concediat în baza art. 65 alin.1 din Codul 
muncii, fiindu-i acordată o compensaţie egală cu 24 salarii de bază lunare. 

Prin Decizia nr.1342/R/2011 a Curţii de Apel Cluj, pronunţată în dosarul nr. 
.../117/2009 a fost anulată dispoziţia nr. 35/2008, pârâta obligată la reintegrarea 
reclamantului pe postul pe care ar fi trebuit să-l deţină potrivit Sentinţei civile nr. 988/2007 
a Tribunalului Cluj. 

Prin Sentinţa civilă nr. 658/2013 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosarul nr. 
.../117/2012, a fost admisă acţiunea reclamantei R.A R. în contradictoriu cu pârâtul S.E.A. şi 
în consecinţă acesta a fost obligat la plata sumei de 180.726 lei reprezentând salarii 
compensatorii pentru concediere, hotărârea fiind rămasă definitivă prin respingerea 
recursului prin Decizia civilă nr. 1826/R/2013. 

În baza acestui titlu executor s-a pornit de către pârâtă executarea silită a 
reclamantului, în dosarul execuţional nr. 317/2013 al BEJ „M.”. 
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Urmare a situaţiei că reclamantul nu ar fi fost reintegrat efectiv, conform Deciziei nr. 
1342/R/2011, acesta consideră că executarea silită pornită nu ar putea avea loc, sens în care 
solicită lămurirea dispozitivului Sentinţei civile nr. 658/2013. 

În conformitate cu art. 443 alin. 1 din C. proc. civ. „ în cazul în care sunt necesare 
lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii….., părţile 
pot cere instanţei  care a pronunţat hotărârea să lămurească dispozitivul……”. 

Aşa cum s-a arătat reclamantul nu invocă existenţa unor obscurităţi, neclarităţi, a 
dispozitivului Sentinţei civile 658/2013 ci cere instanţei care a pronunţat hotărârea să 
lămurească exigibilitatea obligaţiei de plată stabilite prin raportare la modul de îndeplinire a 
unei obligaţii stabilite în sarcina pârâtei într-un alt titlu executoriu, invocând legătura dintre 
aceste obligaţii. 

Altfel spus, se cere instanţei să transforme obligaţia pură şi simplă stabilită, într-o 
obligaţie condiţională respectiv, condiţionarea obligaţiei de restituire a sumelor încasate cu 
titlu compensatoriu, de reintegrarea efectivă în muncă dispusă printr-o altă hotărâre 
judecătorească. 

Norma de la dispoziţiile art. 443 alin.1 creează cadrul legal pentru instanţa care s-a 
dezinvestit de cauză de a-şi face actul de dezinvestire clar, prin înlăturarea unor neclarităţi 
care ar da naştere la interpretări care ar crea dificultăţi în cazul punerii în executare. 

Or, în cauză, aşa cum corect a reţinut prima instanţă, hotărârea a cărei lămurire se 
solicită este clară sub aspectul obligaţiei stabilite, nefiind necesară, pentru punerea ei în 
executare, nicio lămurire suplimentară. 

Faţă de limitele impuse instanţei prin dispoziţiile art. 443 alin.1 din N.C.P.C., cererea 
reclamantului nu poate fi admisă, întrucât având în vedere cele arătate cu privire la obiectul 
cererii, s-ar modifica hotărârea, ceea ce nu este permis în cadrul procedurii de lămurirea 
titlului, o asemenea modificare fiind rezervată căilor de atac. 

Pentru motivele arătate în fapt şi în drept urmează a fi respins apelul şi menţinută 
hotărârea atacată. 

În baza art. 453 alin.1 din N.C.P.C. apelantul urmează a fi obligat la plata sumei de 
1.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale în apel în favoarea intimatei. 

Pentru acordarea acestor cheltuieli instanţa a avut în vedere doar cheltuielile făcute 
în apel, respectiv cele regăsite în factura nr. TZA-02256-2014, întrucât doar acestea reflectă 
cheltuieli cu onorariul pentru apel şi acestea raportate la disp. art. 451 alin.2 din N.C.P.C. şi 
la munca efectiv desfăşurată de apărător concretizată în efortul de întocmire a întâmpinării şi 
a susţinerilor orale la un termen de judecată, ambele raportate la obiectul cererii de chemare 
în judecată. 

 
 

Partaj judiciar. Invocarea intervenirii unei înţelegeri între părţi. Existenţa 
înţelegerii doar între unele dintre părţi, nu însă între toate părţile procesului  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1216 din 8 octombrie 2014  
Prin sentinţa civilă nr. 9429 din 12 iunie 2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a 

respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Statului Român - prin Consiliul local al 
municipiului Cluj-Napoca, ca nefondată. 

S-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Z.F.. 
S-a admis cererea de chemare în judecată formulată şi precizată de reclamanţii-pârâţi 

D.M., D.V., decedat în cursul procesului, acţiunea fiind continuată de moştenitorii D.M. şi 
D.I., în contradictoriu cu pârâţii D.L., P.A. şi P.M.,  T.T.R., STATUL ROMAN – prin 
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MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA – prin Primar, având ca obiect sistare stare de 
coproprietate. 

S-a admis cererea reconvenţională formulată de pârâţii-reclamanţi P.A. şi P.M., în 
contradictoriu cu reclamanţii-pârâţi D.M., D.M. şi D.I., pârâţii D.L., T.T.R., STATUL 
ROMAN – prin MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA – prin Primar, având ca obiect sistare stare 
de coproprietate. 

S-a respins cererea de chemare în judecată (acţiunea principală) şi cererea 
reconvenţională (acţiunea incidentală) formulate în contradictoriu cu pârâtul Z.F., ca fiind 
formulate împotriva unei persoane lipsită de calitate procesuală pasivă. 

S-a respins cererea reconvenţională formulată de pârâtul-reclamant Z.F., pentru lipsa 
calităţii procesuale pasive în raportat de acţiunea principală (lipsă calitate procesuală activă 
în cadrul cererii reconvenţionale formulate de acest pârât). 

S-a constatat că reclamanţii D.V. (decedat în cursul procesului), D.M., pârâţii D.L., 
P.A., P.M. şi T.T.R. au calitatea de coproprietari ai terenului cu nr. top. 3771, în suprafaţă de 
1227 mp, curte şi grădină în str. B. nr. 54, municipiul Cluj-Napoca, înscris în CF nr. 264407 
Cluj-Napoca (provenită din conversia CF nr. 1473 Cluj, în cote reale de: 518/1227 
reclamanţii D.V. şi soţia D.M.; 146/1227 pârâta D.L.; 338/1227 pârâţii P.A. şi P.M.; 
225/1227 pârâtul T.T.R.. 

S-a dispus rectificarea suprafeţei imobilului înscris în CF nr. 264407 Cluj-Napoca 
(provenită din conversia CF nr. 1473 Cluj, nr. topo. 3771, curte şi grădină în str. B. nr. 54, 
mun. Cluj-Napoca, de la suprafaţa scriptică de 1227 mp la suprafaţa reală de 2527 mp, 
conform raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit de expert tehnic judiciar G.T., cu 
completările ulterioare, depuse la dosarul cauzei în data de 16.05.2013. 

De asemenea, s-a dispus sistarea stării de coproprietate asupra imobilului în CF nr. 
264407 Cluj-Napoca (provenită din conversia CF nr. 1473 Cluj, nr. topo. 3771, curte şi 
grădină în str. B. nr. 54, mun. Cluj-Napoca, cu suprafaţă rectificată de 2527 mp, conform 
variantei I – intitulată varianta folosinţei faptice din raportul de expertiza întocmit de exp. 
G.T. şi depus la dosarul cauzei în data de 16.05.2013 (f. 62), reprezentând completarea la 
raportul de expertiză tehnică judiciară în specialitatea topografie efectuat în cauză (f. 51-
73,90-95,120-130,147,154, dos. 20461/2006; f. 93-99, 179-181, 215-218 vol. I, f. 2-31, 58, 
62-63 vol. II, dos. .../211/2009), după cum urmează: -parcela cu nr. top. nou 3771/1, curte 
comună, în suprafaţă de 236 mp, ce se atribuie în coproprietate forţată părţilor, astfel: 
pârâţilor P.A. şi P.M., ambii în cotă de 71/236 parte, reclamanţilor D.M., D.M. şi D.I., în 
cotă de 120/236 parte, pârâtei D.L., în prezent căsătorită J., în cotă de 13/236 parte, şi 
pârâtului T.R. în cotă de 32/236 parte, cu titlu de lege şi partaj; - parcela cu nr. top. nou 
3771/2, teren, în suprafaţă de 309 mp ce se atribuie pârâţilor P.A. şi P.M., cu titlu de lege, 
cumpărare şi partaj; -parcela cu nr. top. nou 3771/3, teren (grădină), în suprafaţă de 221 mp, 
ce se atribuie reclamanţilor D.I., D.M. şi pârâtei D.L., în prezent căsătorită J., cu titlu de 
lege, cumpărare şi partaj; -parcela cu nr. top. nou 3771/4, teren aferent construcţiei, în 
suprafaţă de 245 mp, ce se atribuie reclamanţilor D.I., D.M., D.M. şi pârâtei D.L., în prezent 
căsătorită J., cu titlu de lege, cumpărare şi partaj; -parcela cu nr. top. nou 3771/5, teren 
aferent magaziei, în suprafaţă de 51 mp, ce se atribuie în favoarea pârâtei D.L., în prezent 
căsătorită J., cu titlu de cumpărare, partaj; -parcela cu nr. top. nou 3771/6, teren aferent 
construcţiei, în suprafaţă de 58 mp, ce se atribuie în favoarea reclamanţilor D.M. şi D.M., cu 
titlu de lege, cumpărare şi partaj; -parcela cu nr. top. nou 377/7, teren, în suprafaţă de 137 
mp, ce se atribuie în favoarea pârâtului T.T.R., cu titlu de proprietate ca bun propriu, cu titlu 
de moştenire şi partaj; -parcela cu nr. top. nou 3771/8, teren, în suprafaţă de 1270 mp, ce se 
atribuie în favoarea pârâtului Statul Român, drept de proprietate cu titlu de expropriere, ca 
bun public în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca destinat Liceului 
A.. 
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Partajarea s-a realizat fără plata unei sulte de către părţi  
S-a dispus, în acord cu art. 22 si urm. din Legea nr. 7/1996, înscrierea în evidenţele 

cărţii funciare a noi stări juridice rezultate din sistarea stării de coproprietate în acord cu cele 
reţinute mai-sus si potrivit raportului de expertiza tehnica întocmit de exp. tehnic judiciar 
G.T. (f. 51-73,90-95,120-130,147,154, ds. 20461/2006; f. 93-99, 179-181, 215-218 vol. I, f. 
2-31, 58, 62-63 vol. II, dos. .../211/2009). 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că potrivit înscrisurilor 
existente la dosarul cauzei şi menţiunile cuprinse în CF nr. 250682 Cluj-Napoca (provenită 
din conversia de pe hârtie a CF nr. 6585), precum şi actele de proprietate depuse la dosarul 
cauzei de către pârâţii P.A., P.M. şi T.T.R. (f. 161-168, dos. 12332/211/2006, f. 14, 32-34, 
117-123 dos. .../211/2009. vol. I), reclamanţii D.V., decedat în cursul procesului, şi soţia 
acestuia D.M., pârâta D.L., pârâta-reclamantă P.M., P.A. şi T.T.R. au calitatea de 
coproprietari asupra imobilului teren intravilan în suprafaţă de 1227 mp, înscris în CF nr. 
250682 Cluj-Napoca, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 6585 Cluj-Napoca, 
imobil înscris sub A+1, cu nr. topo. 3771, situat în mun. Cluj-Napoca, str. B. nr. 54, jud. 
Cluj (în prezent C. nr. 54), cu următoarele cote reale: pârâţii P.A. şi M. deţin o cotă de 
338/1227 parte (102 mp +102mp +134 mp), reclamanţii D.V. (în prezent decedat, acţiunea 
fiind continuată de moştenitorii săi D.M. şi D.I.) şi soţia acestuia, D.M. deţin o cotă actuală 
de 518/1227 parte, pârâta D.L. are o cotă de 146/1227 parte. În ceea ce priveşte diferenţa de 
cotă, până la concurenţa întregii suprafeţe a terenului, în cuprinsul CF amintit apare înscris 
dreptul de proprietate al pârâtului Statul Român asupra cotei de 225/1227 parte, însă în 
realitate această cotă (neoperată în evidenţele cărţii funciare) a fost atribuită în proprietate 
pârâtului Z.F. şi Z.M.R. prin Decizia nr. 65/2192/09.04.1992 emisă de Prefectura Judeţului 
Cluj (14, dos. .../211/2009, vol. I). 

Pe teren au fost edificate 3 construcţii, reprezentând trei unităţi locative asupra cărora 
părţile au ieşit din indiviziune, fiind proprietari exclusivi ai apartamentelor indicate ca fiind 
domiciliile lor. Ieşirea din indiviziune asupra construcţiilor s-a realizat prin sentinţa civilă 
nr.7437/15.12.1982 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pronunţată în dosarul nr. 884/1981. 

În anul 1996, pârâtul Z.F. a perfectat cu S.C. T.P.I. S.R.L. un contract de vânzare-
cumpărare autentificat de BNP E.M. sub nr. 2021/26.11.1996, prin care pârâtul, în calitate 
de vânzător, a înţeles să vândă către S.C. T.P.I. S.R.L., în calitate de cumpărător, întregul 
imobil situat în mun. Cluj-Napoca, str. B. nr. 54, ap. 3, azi C., nr. 54, ap. 3, înscris în CF 
individuală nr. 50997 Cluj-Napoca, cu nr. top. 3771/1/III, casă cu schelet din lemn umplută 
din cărămidă pe fundaţie din piatră acoperită cu ţigle, compusă din două camere, bucătărie, 
cămară de alimente, baie, antreu, debara, şi lipit garaj din lemn şi cărămidă, cu suprafaţă de 
68 mp, cu părţile indivize comune înscrise în CF col. 50994, ce constau în instalaţiile 
exterioare de curent electric, gaz metan, apă, canalizare, împrejmuirile şi poarta de intrare în 
cotă de 20/100 parte, şi teren în suprafaţă de 68/1228 parte înscrise în CF nr. 6585, imobil 
dobândit de către vânzător cu titlu de cumpărare şi partaj, ca bun propriu sub B.3. (f. 122-
123, vol. I) 

Prin urmare, la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare amintit (anul 
1996), pârâtul Z.F. avea calitatea de proprietar asupra cotei de 225/1227 parte din dreptul de 
proprietate asupra imobilului înscris în CF nr. 250682 Cluj-Napoca (provenită din conversia 
de pe hârtie a CF nr. 6585), iar în această calitate a înţeles să înstrăineze „întregul său imobil 
situat în mun. Cluj-Napoca, str. B. nr. 54, ap. 3”, astfel cum, acesta apărea în patrimoniul 
pârâtului, compus din imobil casă şi teren aferent acesteia în cotă de 225/1227 parte. 
Concluzia se impunea ţinând seama de criteriile de interpretare a convenţiilor prev. de art. 
977 şi urm. C.civ., trebuind a se da prevalenţă intenţiei reale a părţilor care au tratat cu 
privire la bunul imobil amintit (casă+teren) privit în ansamblul său, aspect care rezultă 
neechivoc din clauzele contractuale şi ţinând seama şi de dispoziţiile art. 1329 C.civ. Or, la 
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data de 26.11.1996, pârâtul Z.F. era titularul cotei de 225/1227 parte din dreptul de 
proprietate asupra imobilului în litigiu, iar nu doar asupra cotei de 68/1227 teren, aspect care 
rezultă neîndoielnic din menţiunile cuprinse în Decizia nr. 65/2192/09.04.1992, eliberată de 
Prefectura Judeţului Cluj (f. 14, vol. I). În speţă, nu are relevanţă cu privire la dreptul de 
proprietate al pârâtului Z.F. asupra cotei de 225/1227 parte teren împrejurarea că nu s-a 
făcut şi punerea în posesie cu privire la acest teren pe seama pârâtului, prin întocmirea unui 
plan de punere în posesie. Concluzia se impunea cu atât mai mult cu cât pârâtul Z.F., 
proprietar al apartamentului 3, situat în mun. Cluj-Napoca, str. C. , nr. 54, jud. Cluj, a folosit 
şi terenul aferent casei de locuit, aflându-se în stăpânirea de fapt şi a imobilului teren. 

Subsecvent, pârâtul T.T.R. a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului obiect 
al contractului de vânzare-cumpărare autentificat de BNP E.M. sub nr. 2021/26.11.1996, în 
calitate de moştenitor al numitului T.E., decedat în data de 02.05.2001, potrivit certificatului 
de moştenitor nr. 31/18.05.2001, eliberat de BNP I.R. (f. 120-121 vol. I). 

În cuprinsul CF nr. 250682 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a CF 
nr. 6585), sub B.11, pârâtul T.T.R. figurează intabulat cu o cotă de 68/1227 parte din dreptul 
de proprietate asupra imobilului teren în suprafaţă de 1227 mp, deşi, în realitate, aşa cum s-a 
arătat pârâtul deţine în proprietate o cotă actuală de 225/1227 parte din teren. 

La momentul formulării cererii reconvenţionale în cauză, pârâtul Z.F. nu mai 
justifica un drept de proprietate actual asupra imobilului teren înscris în CF nr. 250682 Cluj-
Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 6585), întrucât acesta îl înstrăinase 
către S.C. T.P.I. S.R.L., iar ulterior acesta revenind pârâtului T.T.R.. 

Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului-reclamant Z.F., 
invocată de pârâtul T.T.R., instanţa a apreciat că aceasta este fondată, cu consecinţa 
admiterii acesteia şi respingerea cererii reconvenţionale formulate de pârâtul Z.F., pentru 
lipsa calităţii procesuale acestuia raportat la acţiunea incidentală şi reţinând, în esenţă, că 
acest pârât nu are legitimare procesuală de a cere partajul imobilului în litigiu, în lipsa 
calităţii sale de proprietar, potrivit art. 728 şi urm. C.civ. 

Astfel, cu toate că pârâtul Statul Român apare înscris în CF cu o cotă actuală de 
225/1227 parte, în realitate această cotă este deţinută de pârâtul T.T.R., cu titlu de 
moştenire, motiv pentru care starea actuală de CF nu corespunde cu starea de fapt şi de drept 
relevată prin actele de proprietate existente şi depuse de părţi la dosarul cauzei, în condiţiile 
analizate mai-sus. 

În soluţionarea cererilor cu care instanţa a fost învestită ,instanţa a ţinut seama de 
cotele actuale din dreptul de proprietate deţinute de părţi asupra imobilului teren în suprafaţă 
scriptică de 1227 mp, înscris în CF nr. 250682 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe 
hârtie a CF nr. 6585), nr. topo. 3771. 

Pârâtul Statul Român – prin Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca a invocat excepţia 
lipsei calităţii procesuale pasive, argumentând că părţile litigante trebuiau să-şi îndrepte 
pretenţiile împotriva adevăratului proprietar, în conformitate cu dispoziţiile art. 25 din 
Decretul nr. 31/1954. 

Instanţa de fond, a reţinut că este neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale 
pasive a acestui pârât, respingând-o ca atare, pentru considerentele ce vor fi expuse în 
continuare. 

În primul rând, potrivit menţiunilor din CF nr. 250682 Cluj-Napoca (provenită din 
conversia de pe hârtie a CF nr. 6585), pârâtul figurează intabulat cu o cotă de 225/1227 
parte din dreptul de proprietate asupra imobilului teren intravilan cu nr. topo. 3771, fiind 
necesar ca hotărârea pronunţată în cauză să îi fie opozabilă. 

În al doilea rând, conform raportului de expertiză întocmit în cauză de expert tehnic 
judiciar G.T., prin efectuarea măsurilor la faţa locului a terenului în litigiu, s-a constatat 
existenţa unei suprafeţe de teren de 30 m, excedentară faţă de imobilul înscris în CF 250682 
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Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 6585), nr. topo. 3771, cu privire 
la care pârâtul Statul Român – prin Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca a arătat că face 
parte din domeniul public al statului, respectiv că această suprafaţă de teren este situată la 
frontul de la strada a imobilului în litigiu, situat în mun. Cluj-Napoca, str. C. nr. 54, jud. 
Cluj, fiind ocupată parţial de imobilul construcţie al reclamanţilor. Ca atare, în speţă se 
impune tranşarea şi a acestui aspect cu ocazia sistării stării de coproprietate asupra 
imobilului din CF nr. 250682 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 
6585), iar hotărârea instanţei trebuie să fie opozabilă părţilor litigante, inclusiv în ceea ce îl 
priveşte pe pârâtul Statul Român – prin Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca. 

Faţă de aceste considerente, instanţa a respins excepţia lipsei calităţii procesuale 
pasive a pârâtului Statul Român – prin Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca ca nefondată. 
Problematica legată de situaţia juridică a terenului în suprafaţă de 30 mp, la care s-a făcut 
referire anterior, urmează să fie analizată de instanţă cu ocazia analizei pe fond a pretenţiilor 
deduse judecăţii prin cererea principală şi cererea reconvenţională, respectiv sistarea stării 
de coproprietate asupra imobilului înscris în CF 250682 Cluj-Napoca (provenită din 
conversia de pe hârtie a CF nr. 6585), nr. topo. 3771. 

Pe fondul cauzei, examinând cererea de chemare în judecată promovată de 
reclamanţii-pârâţi D.V., decedat în cursul procesului, şi soţia D.M., precum şi cererea 
reconvenţională promovată de pârâta P.M., astfel cum acestea au fost precizate, modificate 
şi completate, instanţa a reţinut că demersul procesual al părţilor privind sistarea stării de 
coproprietate a imobilului în suprafaţă de 1227 mp, înscris în CF 250682 Cluj-Napoca 
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 6585), nr. topo. 3771, este fondat, cu 
consecinţa admiterii cererii principale precizate şi a acţiunii reconvenţionale precizate. 

Potrivit concluziilor expertului tehnic judiciar G.T., cuprinse în raportul de expertiză 
tehnică judiciară depus la dosar, cu completările ulterioare (f. 52-73, 90-95, 120-130, 154, 
dos. 20461/2006; f. 94-99, 179-181, 215-218 vol. I, dos. .../211/2009, f. 3-31, 62-63 vol. II, 
dos. .../211/2009), imobilul în cauză este situat în str. C. nr. 54 (în trecut B.) înscris în CF nr. 
6585 Cluj, nr. top. 3771, şi a avut iniţial suprafaţa de 702 stj., adică 2527 mp. Prin dosar nr. 
884/1981 al Judecătoriei Cluj-Napoca şi sentinţa civilă nr. 7437/1981, în baza expertizei 
întocmite de ing. D.M. şi care face parte integrantă din sentinţa civilă amintită, s-a dispus 
sistarea stării de indiviziune asupra construcţiilor edificate pe terenul în cauză, în sensul 
creării a trei apartamente asupra cărora s-a intabulat dreptul de proprietate în CF, astfel: 
reclamanţilor Deac apartamentul I, cu nr. top. 3771/I, ce s-a înscris în CF nr. 50995 Cluj; 
apartamentul II pârâţilor P.A., cu nr. top. 3771/II, ce s-a înscris în CF nr. 50996 Cluj, şi 
apartamentul nr. III pârâtului Z.F. şi soţia, Z.R., cu nr. top. 3771/III, ce s-a înscris în CF nr. 
50997 Cluj, iar părţile indivize comune şi aferente acestor apartamente s-au înscris în CF 
col. nr. 50994 Cluj, iar terenul cu nr. top. 3771 a rămas înscris în CF nr. 6585 Cluj. Din 
examinarea acestei ultime cărţi funciare, se constată că sub B.22 s-a efectuat menţiunea 
„terenul rămâne în această CF cu menţiunea că suprafaţa reală a terenului este de 1227 mp”. 
Conform copiilor planurilor şi tabelului cu mişcarea parcelară şi sistarea indiviziunii 
efectuată de exp. ing. D.M. în dosar nr. 884/1981, puse la dispoziţia expertului de către 
părţi, unde se observă limitele şi conturul topograficului 3771, se constată că parcela în 
cauză aflată în folosinţa părţilor din dosar reprezintă o parte din nr. top. 3771, în timp ce 
restul parcelei, respectiv partea de sud a parcelei se află în folosinţa Liceului A.. 

Prin examinarea Decretului de expropriere nr. 501/1973, cu plan anexă, unde se 
specifică că din nr. top. 3771 se expropriază o parte din teren pentru Liceul A. (f. 64, dos. 
20461/2006), precum şi a planurilor anexă la raportul de expertiză tehnică întocmit de exp. 
ing. D.M. în dosar nr. 884/1981, s-a observat că parcela cu nr. top. 3771 a fost 
dezmembrată, însă această dezmembrare nu s-a operat în cuprinsul cărţii funciare, nefiind 
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indicate şi neputând fi identificate împrejurările şi actul care a stat la baza rectificării 
suprafeţei imobilului în CF cu nr. top. 3771 de la 2527 mp la 1227 mp. 

Conform măsurilor efectuate în teren, în prezent suprafaţa imobilului aflat în 
folosinţa părţilor litigante, situat pe str. C. nr. 54 din mun. Cluj-Napoca, este de 1257 mp, 
deci 30 mp mai mare decât cea înscrisă în CF. Expertul a justificat că suprafaţa în discuţie 
(diferenţa de 30 mp în plus) poate să rezulte din evoluţia în timp a imobilului, diferite 
sistematizări ale zonei, metode diferite de calcul şi măsurare a suprafeţelor, precum şi faptul 
că cartea funciară garantează proprietatea, iar nu suprafaţa unui imobil. 

Astfel, expertul a constatat, în fapt, că faţă de situaţia de CF, terenul părţilor are o 
suprafaţă reală de 1257 mp, deci mai mare cu 30 mp decât cea înscrisă în CF, care, cel mai 
probabil, sunt situaţi la frontul de la strada al imobilului de pe str. C. nr. 54 din Mun. Cluj-
Napoca. Intr-adevăr, din examinarea planurilor de CF ediţia 1940, respectiv ediţia 1970, s-a 
observat că este modificat conturul la stradă al imobilului cu topografic 3771 aflat în 
proprietatea părţilor (f. 221-223, 264-265, vol. I, dos. .../211/2009).  

Legat de acest aspect, pârâtul Statul Român – prin Consiliul Local al Mun. Cluj-
Napoca a argumentat în sensul că cei 30 mp fac parte din domeniul public al Statului, 
respectiv fac parte din topograficul nr. 3751/2/1/1, având destinaţia de stradă – C., ce 
figurează la poziţia nr. 1141 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Mun. 
Cluj-Napoca, însuşit de Consiliul Local prin HCL nr. 133/2005, care constituie anexă nr. 1 
ind. 1 la HG nr. 193/2006, pentru modificarea şi completarea HG nr. 969/2002, privind 
atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Cluj, cu excepţia municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 248/bis/20.03.2006. În acest sens, s-a arătat că nr. topografic 
3751/2/1/1 aferent Căii C. este înscris în CF nr. 264407 Cluj, provenit din conversia de pe 
hârtie a CF nr. 1473 Cluj, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca (f. 262-269 vol. I, ds. 
.../211/2009). 

Ca atare, pârâtul Statul Român – prin Consiliul Local al Mun. Cluj-Napoca a 
învederat instanţei că nu este de acord cu atribuirea celor 30 mp către una din părţile 
litigante, întrucât face parte din domeniul public al statului. 

Însă, din măsurătorile şi cercetările efectuate, expertul tehnic judiciar a constatat că, 
în folosinţa Liceului A., se află o suprafaţă de doar 1270 mp parte din topograficul 3771, 
ceea ce însemnă, în mod logic, că din topograficul nr. 3771, prin efectul Decretului nr. 
501/1973, a fost expropriată o suprafaţă de 1270 mp, rămânând în favoarea celorlalţi 
proprietari o suprafaţă de 1257 mp. 

În cuprinsul Decretului nr. 501/1973 nu s-a menţionat care este propriu-zis suprafaţa 
de teren expropriată din topograficul în litigiu – 3771, iar operaţiunea de expropriere şi 
eventuală dezmembrare a topograficului 3771 nu a fost trecută în evidenţele cărţii funciare. 

De asemenea, instanţa a observat că, deşi frontul de la stradă al imobilului în litigiu 
apare modificat faţă de planurile de carte funciară din 1940, 1970, cu aproximativ 30 mp, ce 
sunt ocupaţi de casa reclamanţilor, mai exact de scări de acces la subsolul imobilului, aceştia 
au efectuat împrejmuirea imobilului construcţie, prin edificarea unui gard, în temeiul 
autorizaţiei de construire nr. 14757/477/13.11.1979 (f. 69, dos. 20461/2006). 

În consecinţă, primul aspect care se impunea a fi observat, este acela că, starea de CF 
nu corespunde cu starea reală a imobilului din teren, în ceea ce priveşte suprafaţa şi forma 
acestuia, însă prima instanţă a avut în vedere că nici operaţiunile survenite de-a lungul 
timpului şi care au fost de natură să afecteze starea faptică sau juridică a imobilului nu au 
fost înscrise în cartea funciară, precum este cazul, spre exemplu, al decretului de expropriere 
menţionat, cu dezmembrarea topograficului 3771. 

Cu toate acestea, prin simplul fapt că există o diferenţă de contur la stradă a 
imobilului nu s-a putut atrage concluzia eo ipso că suprafaţa excedentară de 30 mp faţă de 
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cea înscrisă în CF, de 1227 mp, face parte din domeniul public al statului, în contextul în 
care operaţiunile de dezmembrare a topo 3771, ca efect al exproprierii, nu au fost riguros 
efectuate prin măsurători, cu plan situaţie, tabel de mişcare parcelă, şi nu s-a evidenţiat în 
concret suprafaţa de teren expropriată în favoarea Liceului A.. 

Or, din contră, din măsurătorile efectuate de expertul tehnic judiciar, a rezultat că, în 
prezent, Liceul A. are în folosinţă o suprafaţă de 1270 mp, în timp ce în folosinţa părţilor s-a 
identificat o suprafaţă de 1257 mp. Prin însumarea celor două parcele rezultă chiar suprafaţa 
iniţială a topograficului 3771, aceea de 2527 mp. 

În consecinţă, în speţă, în lipsa unor date certe de CF, documente oficiale cu privire 
la suprafaţa de teren expropriată din topograficul 3771 sau planuri tehnice cu privire la 
această operaţiune, instanţa a reţinut în esenţă, că, în cauză, nu s-a stabilit în mod neechivoc 
că cei 30 mp fac parte din domeniul public al Statului şi că s-ar identifica parţial cu topo. 
3751/2/1/1, aferent Căii C., din CF nr. 264407 Cluj (provenită din conversia CF nr. 1473 
Cluj), în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, chiar dacă s-au constatat acele diferenţe de 
contur la stradă a imobilului în litigiu. 

O asemenea concluzie se impunea cu atât mai mult cu cât, în cauză nu a fost 
identificat, măsurat şi imobilul teren cu nr. topo. 3751/2/1/1, aferent Căii C., din CF nr. 
264407 Cluj (provenită din conversia CF nr. 1473 Cluj, în proprietatea Municipiului Cluj-
Napoca. 

Aşa fiind, instanţa a reţinut ca nejustificate alegaţiile pârâtului Statul Român – prin 
Consiliul Local al Mun. Cluj-Napoca, în sensul că suprafaţa excedentară de 30 mp faţă de 
menţiunile de carte funciară – CF nr. 250682 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe 
hârtie a CF nr. 6585), unde este trecută suprafaţa de 1227 mp, ar face parte din domeniul 
public al Statului. 

În realitate, aşa cum s-a reţinut anterior, ansamblul probator de la dosarul cauzei a 
confirmat susţinerile părţilor că, prin efectul Decretului nr. 501/25.08.1973, s-a expropriat o 
suprafaţă de 1270 mp din topograficul 3771 în vederea atribuirii în folosinţă către Liceul A., 
rămânând în CF nr. 250682 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 
6585) o suprafaţă reală de 1257 mp, iar nu doar de 1227 mp, aşa cum s-a menţionat la 
momentul intabulării Sentinţei civile nr. 7437/1981. 

Ca atare, s-a avut în vedere că ar exista o neconcordanţă între starea faptică a 
imobilului cu nr. topo. 3771 şi cea evidenţiată în CF, sub aspectul suprafeţei imobilului, 
impunându-se rectificarea cuprinsului cărţii funciare. 

In drept, în actuala formă a Legii nr. 7/1996, a cadastrului si publicităţii imobiliare, 
republicată şi modificată în baza Legii nr. 247/2005 (la data formulării acţiunii 
reclamanţilor), legiuitorul face distincţia între rectificarea înscrierii (care se poate realiza 
prin radiere, îndreptare sau menţionarea oricărei operaţiuni, susceptibilă de a face obiectul 
unei înscrieri în cartea funciara – art. 33 alin. 2 din lege), modificarea menţiunilor referitoare 
la aspectele tehnice ale imobilului (art. 33 alin. 3) şi îndreptarea erorilor materiale săvârşite 
cu prilejul înscrierilor (art. 33 alin. 5). 

Toate aceste operaţiuni, indiferent de denumirea sau de obiectul asupra cărora poartă, 
au ca elemente comune scopul şi efectul imediat pe cale le determină. Scopul instituirii lor 
este acela de a se restabili concordanta între situaţia pe care o relevă înscrierea din cartea 
funciara şi situaţia reală a imobilului sau a dreptului ce formează obiectul înscrierii, iar 
rezultatul comun al acestor procedee tehnico-juridice este schimbarea situaţiei tabulare, în 
acord cu situaţia juridică reală. 

In sens larg, termenul de rectificare desemnează operaţiunea tehnico-juridică de 
remediere a neconcordanţelor, a inexactităţilor existente între menţiunile efectuate în cartea 
funciară şi situaţia juridică reală a imobilului asupra căruia ele poartă. 
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In sens restrâns, în considerarea stării actuale a Legii nr. 7/1996, rectificarea se 
realizează doar prin radiere, îndreptare sau menţionarea unei operaţiuni susceptibile a face 
obiectul unei înscrieri în cartea funciara (art. 33 alin. 2), această operaţiune fiind 
reglementată distinct, atât în raport cu operaţiunea de modificare (art. 33 alin. 3), având ca 
obiect exclusiv aspectele tehnice ale imobilului, dar şi faţă de operaţiunea de îndreptare (art. 
33 alin. 5), care vizează erorile materiale săvârşite cu prilejul înscrierii în cartea funciara. 

In ceea ce priveşte acţiunea în rectificare, instanţa reţine că aceasta reprezintă un 
mijloc de apărare pe cale judiciară a drepturilor subiective civile, susceptibile de înscriere în 
cartea funciară, care conferă oricărei persoane al cărei drept este vătămat printr-o înscriere 
inexactă, posibilitatea să solicite înlăturarea inexactităţii şi corelarea înscrierii cu situaţia 
juridică reală a drepturilor ce formează obiectul înscrierii. Referitor la obiectul rectificării, 
noţiune privită în sensul său larg, se remarcă că acesta este dat de orice înscriere efectuată în 
cartea funciară, indiferent că este vorba de o înscriere cu conţinut juridic (care naşte, 
modifică sau stinge drepturi şi situaţii juridice în legătură cu imobilul înscris în cartea 
funciară) sau despre o menţiune cu conţinut tehnic (de ordin descriptiv). 

Cu toate acestea, din interpretarea sistematică a prevederilor Legii nr. 7/1996 (art. 
33), se impune concluzia potrivit căreia legiuitorul a înţeles să stabilească un regim juridic 
diferit în ceea ce priveşte căile de remediere a neconcordanţelor dintre situaţia de carte 
funciară şi situaţia reală a imobilului, în funcţie de categoriile de înscrieri, fie de natura 
inexactităţii. Aşadar, în ceea ce priveşte schimbările referitoare la aspectele tehnice ale 
imobilului (schimbări care nu afectează esenţa dreptului care poartă asupra acelui imobil), 
art. 33 alin. 3 din Legea nr. 7/1996, republicată, prevede procedura de modificare a 
înscrierilor din Partea I a cărţii funciare, procedura care se poate declanşa doar la cererea 
titularului dreptului de proprietate. In cazul în care inexactitatea se datorează unei erori 
materiale săvârşite cu prilejul înscrierii, art. 33 alin. 5 din acelaşi act normativ prevede ca 
instrument de remediere, îndreptarea erorii materiale, la cerere sau din oficiu. 

Se observă, ca atare, că atât modificarea aspectelor tehnice ale imobilului, cât şi 
îndreptarea erorilor materiale săvârşite cu prilejul înscrierii sunt operaţiuni tehnico-juridice 
care au un obiect strict determinat. 

Instanţa retine că „ruptura” între starea tabulară a imobilului si cea existentă în 
realitate se poate datora nu numai greşelilor ce ţin de identificarea cadastrală sau de 
înscriere, dar şi unor cauze ce ţin de valabilitatea şi eficienţa actului care a stat la baza 
înscrierii sau de condiţiile de existenta ale dreptului înscris ori, pur si simplu, când, din 
diferite motive, înscrierea nu mai este în concordanţă cu situaţia reala actuală a imobilului. 

Prin urmare, rectificarea cărţii funciare intervine atunci când există o nepotrivire sau 
discordanţă între cuprinsul cărţii funciare şi situaţia juridică reală, în scopul de a se restabili 
echilibrul între ceea ce exista în realitate şi ceea ce apare în evidenţa imobiliară. Rectificarea 
vizează astfel înscrieri şi menţiuni referitoare la starea juridica a imobilului, rectificarea 
putând fi cerută de orice persoană interesata. 

Prevederile art. 34 din lege reprezintă dreptul comun în materie de rectificare, 
indiferent de natura înscrierii (intabulare, înscriere provizorie, notare). 

In speţă, reclamanţii tind să obţină modificarea suprafeţei imobilului înscris în cartea 
funciara, cu nr. top. 3771, practic prevalându-se de prevederile art. 33, art. 34 pct. 4 din 
Legea nr. 7/1996. 

Raportat la starea de fapt reţinută mai-sus şi văzând ruptura ce există între starea 
tabulară şi situaţia de fapt a imobilului în litigiu, instanţa a dispus rectificarea suprafeţei 
imobilului înscris în CF nr. 264407 Cluj-Napoca (provenită din conversia CF nr. 1473 Cluj, 
nr. topo. 3771, curte şi grădină în str. B. nr. 54, de la suprafaţa scriptică de 1227 mp la 
suprafaţa reală de 2527 mp, conform raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit de 
expert tehnic judiciar G.T., cu completările ulterioare, depuse la dosarul cauzei în data de 
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16.05.2013. Instanţa a avut în vedere şi împrejurarea că, deşi a intervenit Decretul de 
expropriere amintit neoperat în cartea funciară, nu s-a identificat un temei legal în baza 
căruia suprafaţa topograficului 3771 a fost rectificată prin operaţiunile de CF efectuate de la 
suprafaţa iniţială de 2527 mp la suprafaţa înscrisă în prezent de doar 1227 mp. 

Prin demersul procesual de faţă, reclamanţii şi pârâţii tind să obţină partajarea 
imobilului teren în discuţie, conform raportului de expertiză tehnică întocmit de expert 
tehnic judiciar G.T., cu completările ulterioare, depuse la dosarul cauzei în data de 
16.05.2013. Instanţa a mai reţinut ca fiind întemeiată acţiunea reclamanţilor-pârâţi şi a 
pârâtei reclamante P.M., urmând a fi admisa, conform argumentelor ce urmează. 

Potrivit art. 728 C.civ., „Nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune”, iar în 
virtutea acestui principiu de drept, în măsura în care natura şi destinaţia concreta a bunului 
permite, există posibilitatea transformării dreptului de proprietate pe cote-părţi ideale în 
drept de proprietate exclusivă. 

In speţă, conform concluziilor raportului de expertiză, ce se coroborează cu poziţia 
procesuală a părţilor litigante, precum şi cu ansamblul probelor existente la dosar, 
constatările instanţei cu ocazia ieşirii la faţa locului, a reţinut că imobilul în litigiu – teren 
intravilan cu suprafaţă reală de 1527 mp, aferent topograficului 3771, se află în folosinţa 
comună a părţilor, fiind afectat exploatării imobilelor construcţii cu destinaţie de locuinţă 
aflate în proprietatea reclamanţilor şi pârâţilor. O parte din terenul ce face obiectul top. nr. 
3771 constituie curtea comuna a părţilor, pe care se afla edificate anexe gospodăreşti, unele 
delimitate prin semne exterioare (gard), precum si utilităţi ce deservesc imobilele părţilor, 
precum ţeavă de gaz, racord de electricitate, canalizare. In consecinţă, in acord cu 
concluziile expertului si observaţiile instanţei cu ocazia deplasării la fata locului (cercetare 
la fata locului din data de 16.02.2012, conform proces-verbal din aceeaşi data, f. 238, vol. I), 
o sistare a stării de coproprietate totala cu privire la terenul in litigiu nu este posibila, fără a 
se afecta utila si normala exploatare a imobilelor-apartamente aparţinând părţilor. 

Aşa cum s-a expus, pe terenul cu nr. top. 3771 se afla construcţii cu cele 4 
apartamente, precum şi anexe gospodăreşti şi garaje. De asemenea, spaţiul liber al curţii 
(neafectat de construcţii sau anexe gospodăreşti) permite accesul tuturor părţilor la imobilele 
construcţii amplasate de o parte şi de alta a curţii interioare, porţiune de teren cu privire la 
care părţile susţin necesitatea păstrării modalităţii actuale a dreptului de proprietate, 
respectiv proprietate comuna pe cote-părţi. In sensul alegaţiilor părţilor, expertul a 
concluzionat ca se impune păstrarea coproprietăţii, tocmai pentru nu a nu se afecta 
exploatarea fireasca a celor unităţilor individuale locative. 

În speţă, ţinând seama că părţile nu au ajuns la un acord cu privire la un partaj 
voluntar, instanţa a avut în vedere dispoziţiile art. 673 1 – art. 673 14 C.proc.civ., ce 
reglementează procedura partajului judiciar. Aşa cum s-a reţinut într-unul din paragrafele 
anterioare, părţile contestată doar modalitatea efectivă de realizare a partajului. 

În acest sens, sunt relevante dispoziţiile art. 673 9 C.proc.civ., la formarea şi 
atribuirea loturilor, ţinându-se seama, după caz, de acordul părţilor, mărimea cotei-părţi ce 
se cuvine fiecăreia ori masa bunurilor de împărţit, natura bunurilor, domiciliul şi ocupaţia 
părţilor. 

Mai mult, potrivit art. 673 5 alin. 2 C.proc.civ., s-a făcut împărţeala în natură, iar în 
temeiul prevederilor alin.1 ale art. 6735, instanţa a procedat la formarea loturilor şi la 
atribuirea lor; în măsura în care loturile nu sunt egale ca valoare, acestea se întregesc printr-
o sumă de bani. 

Aşadar, regula este partajul în natură, iar părţile au posibilitatea recunoscută de 
legiuitor de a solicita ieşirea din indiviziune. 

Criteriile oferite de legiuitor în textul art. 673 9 C.proc.civ. s-a avut în vedere, toate la 
un loc sau numai unele, în aşa fel încât să nu se nesocotească drepturile copărtaşilor, să 
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satisfacă nevoile lor actuale şi deci partajul să fie echitabil, instanţa fiind obligată să 
examineze condiţiile concrete ale fiecărui copărtaş şi să indice criteriile pe care le-a avut în 
vedere. 

Prin urmare, în cazul de faţă, observând poziţia procesuală a părţilor, a reţinut că 
formula optimă de efectuare a partajului este cea în natură, respectiv de formare a două 
loturi valorice, cu respectarea cotelor-părţi ideale deţinute de părţi din dreptul de proprietate 
asupra terenului cu nr. top. 6773, de modalitatea de exploatare a terenului de către parţi 
(folosinţa faptică care rezultă din edificarea construcţiilor – apartamente cu destinaţia de 
locuinţe, a unor anexe gospodăreşti si garaje), precum si de necesitatea de a nu se aduce 
atingere modului firesc de exploatare a imobilelor-apartamente, şi pentru a se asigura 
preeminenţa legii – partajarea bunului în natură. 

Prin decizia civilă nr. 393 din 3 iunie 2014 a Tribunalului Cluj, s-a admis apelul 
declarat de Statul Român prin Consiliul local al mun. Cluj-Napoca împotriva sentinţei civile 
nr. 9429/12 iunie 2013 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca  în dosarul civil nr. 
.../211/2009, pe care a schimbat-o în parte şi pe cale de consecinţă: 

 S-a dispus sistarea stării de coproprietate asupra imobilului în CF nr. 264407 Cluj-
Napoca (provenită din conversia CF nr. 1473 Cluj, nr. topo. 3771, curte şi grădină în str. B. 
nr. 54, mun. Cluj-Napoca, cu suprafaţă rectificată de 2527 mp, conform variantei II, punctul 
6.6 din completarea la raportul de expertiză în specialitatea topografie întocmit de către 
expert G.T.), astfel:-parcela cu nr. top. nou 3771/1, curte comună, în suprafaţă de 231 mp, ce 
se atribuie în coproprietate forţată părţilor, astfel: -pârâţilor P.A. şi P.M., ambii în cotă de 
64/231 parte, reclamanţilor D.M., D.M. şi D.I., în cotă de 98/231 parte, pârâtei D.L., în 
prezent căsătorită J., în cotă de 27/231 parte, şi pârâtului T.R. în cotă de 42/231 parte, cu 
titlu de lege şi partaj;-parcela cu nr. top. nou 3771/2, teren, în suprafaţă de 274 mp ce se 
atribuie pârâţilor P.A. şi P.M., cu titlu de lege, cumpărare şi partaj;-parcela cu nr. top. nou 
3771/3, teren (grădină), în suprafaţă de 211 mp, ce se atribuie reclamanţilor D.I., D.M.  în 
cota de 141/211 a parte şi pârâtei D.L., în prezent căsătorită J., în cota de 70/211 a parte   cu 
titlu de lege, cumpărare şi partaj;-parcela cu nr. top. nou 3771/4, teren aferent construcţiei, 
în suprafaţă de 228 mp, ce se atribuie reclamanţilor D.I., D.M., D.M.  şi pârâtei D.L., în 
prezent căsătorită J.,cu titlu de lege, cumpărare şi partaj;-parcela cu nr. top. nou 3771/5, 
teren aferent magaziei, în suprafaţă de 51 mp, ce se pârâtei D.L., în prezent căsătorită J.,cu 
titlu de lege, cumpărare şi partaj-parcela cu nr. top. nou 3771/6, teren aferent construcţiei, în 
suprafaţă de 49 mp, ce se atribuie în favoarea reclamanţilor  D.M. şi D.M., cu titlu de lege, 
cumpărare şi partaj;-parcela cu nr. top. nou 3771/7, teren, în suprafaţă de 148 mp, ce se 
atribuie în favoarea pârâtului T.T.R., cu titlu de proprietate ca bun propriu, cu titlu de 
moştenire şi partaj;-parcela cu nr. top. nou 3771/8, teren, în suprafaţă de 35 mp, ce se 
atribuie în favoarea pârâtului T.T.R., cu titlu de proprietate ca bun propriu, cu titlu de 
moştenire şi partaj;-parcela cu nr. top. nou 3771/9, teren, în suprafaţă de 1300 mp, ce se 
atribuie în favoarea pârâtului Statul Român, drept de proprietate cu titlu de expropriere, ca 
bun public în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca destinat Liceului 
A., cu menţinerea restului dispoziţiilor sentinţei apelate. 

Pentru a decide astfel, instanţa de apel a reţinut că în completarea la raportul de 
expertiză (filele 2-31 din volumul II al dosarului de fond), doamna expert G.T. a relevat că 
suprapunând planurile de CF ediţiile 1941 şi 1970 peste măsurătorile actuale, a constatat că 
suprafaţa de 30 mp, contestată în apel din perspectiva atribuirii, este situată la strada C., 
fiind folosită în prezent de familia Deac şi intrarea în curtea comună. 

 Acea suprafaţă de 30 mp este evidenţiată în anexa nr. 2 A din completarea la raportul 
de expertiză topografică (fila 18 din volumul II al dosarului de fond). 
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 La filele 222, respectiv 223 din vol. II al dosarului de fond au fost depuse de către 
OCPI extrase din planul de carte funciară ediţia 1940, respectiv ediţia 1970 cuprinzând 
imobilul cu nr. topografic 3771 UAT Cluj-Napoca. 

 Verificând acele planuri, tribunalul a constatat că nu există o linie dreaptă între 
imobilele situate în Cluj-Napoca, str. C. nr. 54, respectiv nr. 56, raportat la stradă, condiţii în 
care suprafaţa de 30 mp identificată de către expert în completarea la raportul de expertiză 
(anexa 2A) este reprezentată de suprafaţa rezultată ca urmare a stabilirii unei linii drepte 
între limita proprietăţii de la nr.54 şi limita proprietăţii de la nr. 56 raportat la strada C., 
ajungându-se astfel, practic la atribuirea în proprietatea unor persoane fizice a unei porţiuni 
determinate din strada C.. 

 Prin urmare, tribunalul a considerat că acest lucru este inacceptabil, intrând în 
conflict cu dispoziţiile art. 5 alin 1 şi 2 din Legea nr.18/1991 potrivit cărora aparţin 
domeniului public terenurile pe care sunt amplasate construcţii de interes public, pieţe, căi 
de comunicaţii, reţele stradale şi parcuri publice, porturi şi aeroporturi, terenurile cu 
destinaţie forestieră, albiile râurilor şi fluviilor, cuvetele lacurilor de interes public, fundul 
apelor maritime interioare şi al mării teritoriale, ţărmurile Marii Negre, inclusiv plajele, 
terenurile pentru rezervaţii naturale şi parcuri naţionale, monumentele, ansamblurile şi 
siturile arheologice şi istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile apărării sau 
pentru alte folosinţe care, potrivit legii, sunt de domeniul public ori care, prin natura lor, 
sunt de uz sau interes public, respectiv că terenurile care fac parte din domeniul public sunt 
inalienabile, insesizabile si imprescriptibile, acestea neputând fi introduse în circuitul civil 
decât dacă, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public. 

 De altfel, familiei Deac i s-a atribuit în proprietate prin Ordinul Prefectului 
nr.17/1994 suprafaţa de teren de 664 mp, or prin sentinţa atacată, acestei familii îi revenea în 
proprietate suprafaţa de 766 mp, în timp ce prin varianta II, punctul 6.6 din completarea la 
raportul de expertiză în specialitatea topografie se atribuie în proprietate exact suprafaţa de 
664 mp. 

Odată statuat asupra acestui aspect, tribunalul a conchis că nu prezintă relevanţă 
faptul că intimaţii Deac au edificat o împrejmuire a acestei suprafeţe de 30 mp în virtutea 
autorizaţiei de construire nr.14757/477/13.11.1979. 

Având în vedere aceste argumente, tribunalul a concluzionat că varianta de partajare 
care respectă întrutotul dispoziţiile legale incidente în speţă atât din perspectiva realizării 
partajului cât şi din perspectiva respectării dreptului de proprietate publică este varianta II, 
punctul 6.6 din completarea la raportul de expertiză în specialitatea topografie întocmit de 
către expert G.T.. 

Raportat la toate aceste considerente, tribunalul, în temeiul art. 296 C. pr. civ. a 
admis apelul formulat de Statul Român prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca 
împotriva sentinţei civile nr. 9429/12 iunie 2013 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca  în 
dosarul civil nr. .../211/2009 pe care a schimbat-o în parte şi pe cale de consecinţă, s-a 
dispus sistarea stării de coproprietate asupra imobilului în CF nr. 264407 Cluj-Napoca 
(provenită din conversia CF nr. 1473 Cluj, nr. topo. 3771, curte şi grădină în str. B. nr. 54, 
mun. Cluj-Napoca, cu suprafaţă rectificată de 2527 mp, conform variantei II, punctul 6.6 din 
completarea la raportul de expertiză în specialitatea topografie întocmit de către expert G.T.  
după cum urmează:-parcela cu nr. top. nou 3771/1, curte comună, în suprafaţă de 231 mp, ce 
se atribuie în coproprietate forţată părţilor, astfel: pârâţilor P.A. şi P.M., ambii în cotă de 
64/231 parte, reclamanţilor D.M., D.M. şi D.I., în cotă de 98/231 parte, pârâtei D.L., în 
prezent căsătorită J., în cotă de 27/231 parte, şi pârâtului T.R. în cotă de 42/231 parte, cu 
titlu de lege şi partaj;-parcela cu nr. top. nou 3771/2, teren, în suprafaţă de 274 mp ce se 
atribuie pârâţilor P.A. şi P.M., cu titlu de lege, cumpărare şi partaj;-parcela cu nr. top. nou 
3771/3, teren (grădină), în suprafaţă de 211 mp, ce se atribuie reclamanţilor D.I., D.M.  în 
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cota de 141/211 a parte şi pârâtei D.L., în prezent căsătorită J., în cota de 70/211 a parte   cu 
titlu de lege, cumpărare şi partaj;-parcela cu nr. top. nou 3771/4, teren aferent construcţiei, 
în suprafaţă de 228 mp, ce se atribuie reclamanţilor D.I., D.M., D.M.  şi pârâtei D.L., în 
prezent căsătorită J.,cu titlu de lege, cumpărare şi partaj;-parcela cu nr. top. nou 3771/5, 
teren aferent magaziei, în suprafaţă de 51 mp, ce se pârâtei D.L., în prezent căsătorită J.,cu 
titlu de lege, cumpărare şi partaj;-parcela cu nr. top. nou 3771/6, teren aferent construcţiei, 
în suprafaţă de 49 mp, ce se atribuie în favoarea reclamanţilor  D.M. şi D.M., cu titlu de 
lege, cumpărare şi partaj;-parcela cu nr. top. nou 3771/7, teren, în suprafaţă de 148 mp, ce se 
atribuie în favoarea pârâtului T.T.R., cu titlu de proprietate ca bun propriu, cu titlu de 
moştenire şi partaj;- parcela cu nr. top. nou 3771/8, teren, în suprafaţă de 35 mp, ce se 
atribuie în favoarea pârâtului T.T.R., cu titlu de proprietate ca bun propriu, cu titlu de 
moştenire şi partaj;-parcela cu nr. top. nou 3771/9, teren, în suprafaţă de 1300 mp, ce se 
atribuie în favoarea pârâtului Statul Român, drept de proprietate cu titlu de expropriere, ca 
bun public în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca destinat Liceului 
A., menţinând  restul  dispoziţiilor sentinţei apelate. 

Împotriva acestei decizii, au declarat recurs reclamanţii D.M., D.M., D.I. şi J. Liana, 
solicitând modificarea acesteia în sensul respingerii apelului declarat de pârâtul Statul 
Român prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, menţinerea sentinţei judecătoriei şi 
obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea recursului, reclamanţii au susţinut că hotărârea recurată este vădit 
nelegală, fiind pronunţată cu nesocotirea prevederilor legale din domeniul partajului, motiv 
de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C.pr.civ. 

Decizia din apel privind varianta de partajare nu este în concordanţă cu prevederile 
art. 6734 alin.(2) C.pr.civ., tribunalul interpretând greşit convenţia de partaj intervenită între 
toate părţile persoane fizice împrocesuate, or dacă părţile ajung la o înţelegere cu privire la 
împărţirea bunurilor, instanţa va hotărî potrivit învoielii lor, norma legală având 
corespondent şi în dreptul substanţial, respectiv art. 969 Cod civil. 

Din economia întregului dosar, în faţa Judecătoriei Cluj-Napoca a rezultat în mod 
incontestabil că toate persoanele fizice au căzut de acord asupra sistării stării de indiviziune 
asupra imobilului litigios conform variantei faptice, în acest sens fiind întocmită şi varianta 
de partajare de expertul G.T.. 

Procedeul instanţei de apel de a da preferinţă unei alte variante de partaj decât cea a 
folosinţei faptice, denotă nesocotirea prevederilor legale menţionate, fiind legiferată cu titlu 
de regulă luarea în considerare a înţelegerii părţilor, astfel încât încălcarea normelor în 
domeniul partajului se circumscrie motivului de modificare reglementat de art. 304 pct. 9 
C.pr.civ. 

Instanţa de apel a greşit dispunând partajul parţial fără a ţine seama de folosinţa 
faptică, deşi în raport de textele legale incidente avea obligaţia să dea eficienţă juridică 
înţelegerii intervenite între copartajanţii persoane fizice, dispunând partajul în varianta 
corespunzătoare folosinţei faptice, menţinând soluţia primei instanţe sub acest aspect, 
independent de împrejurarea că varianta folosinţei faptice le conferă părţilor o suprafaţă 
suplimentară faţă de cea determinată prin aplicarea cotei de proprietate sau a actelor cu 
caracter recognitiv eliberate în temeiul Legii nr. 18/1991. 

Prin pronunţarea deciziei, instanţa de apel a analizat cauza trecând peste voinţa 
comună a părţilor persoane fizice, preocupându-se pentru recurenţi în a determina suprafaţa 
deţinută cu acte având forţă probantă, fiind inconsecventă în situaţia referitoare la persoana 
coproprietarului Turcu Todor Romulus, când în pofida suprafeţei de 68 mp dobândită cu 
titlu de moştenire, i-a atribuit în final o suprafaţă excedentară de 148 mp, situaţie întâlnită şi 
relativ la terenul cu destinaţie de grădină, care în pofida folosirii ei de peste 34 de ani şi a 
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deţinerii actelor de proprietate autentice, a fost micşorată ca suprafaţă, aşa cum a dispus în 
mod nelegal instanţa de apel. 

Examinând recursul, curtea reţine următoarele: 
Potrivit art. 6734 alin. (2) C.pr.civ. „dacă părţile ajung la o înţelegere cu privire la 

împărţirea bunurilor, instanţa va hotărî potrivit învoielii lor. Împărţeala se poate face prin 
bună învoială şi dacă printre cei interesaţi se află minori sau persoane puse sub interdicţie, 
însă numai cu încuviinţarea prealabilă a autorităţii tutelare, precum şi dacă este cazul, a 
ocrotitorului legal”. 

Recurenţii invocă intervenirea unei înţelegeri „între părţile persoane fizice din 
dosar”, cu privire la partajarea terenului conform folosinţei faptice, care îşi găseşte 
corespondent în varianta I-a raportului de expertiză efectuat de expertul G.T., variantă 
însuşită de prima instanţă. 

Numai că suprafaţa de 30 mp aparţine domeniului public, respectiv străzii C., iar 
Statul Român prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, nu a fost de acord cu 
partajarea terenului conform folosinţei faptice. 

Aşadar, existenţa în speţă a unei convenţii cu privire la modul de partajare a terenului 
între toate părţile persoane fizice, omiţând intenţionat o parte şi anume Statul Român prin 
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, denotă că în realitate nu există o înţelegere 
între toate părţile din proces, ci numai între o parte din ele, astfel că nu sunt incidente 
dispoziţiile art. 6734 alin. (2) C.pr.civ. 

Recurenţii nu au nici un drept de proprietate asupra suprafeţei de 30 mp ce aparţine 
străzii C., pe care nu o puteau dobândi în proprietate nici prin folosinţă îndelungată, 
deoarece nu se afla în circuitul civil. 

Având în vedere că nu este prezent motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 
C.pr.civ., în baza art. 312 alin. (1) din acelaşi cod, se va respinge recursul reclamanţilor 
împotriva deciziei tribunalului, ca nefondat. 

 
 
 

Întocmit, 
Judecător TRAIAN DÂRJAN, 

Preşedintele Secţiei I-a civile 
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	Legea nr. 10/2001. Restituirea imobilului în natură
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1299 din 4 noiembrie 2014

	Stabilire drept de creanţă asupra Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, pentru despăgubiri acordate în baza Legii nr. 10/2001. Respingere
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1384 din 5 December 2014

	Legea nr. 165/2013. Acţiune în obligarea Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor la emiterea deciziei prevăzute de art. 21 alin.(8) din această lege. Admitere
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1564 din 4 noiembrie 2014

	Acţiune în grăniţuire. Stabilirea liniei de hotar, pe baza folosinţei faptice a proprietăţilor învecinate
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1307 din 6 noiembrie 2014

	Grăniţuire. Stabilirea liniei de hotar pe vechile limite ale proprietăţii. Diminuarea suprafeţei terenului prin mărirea albiei pârâului cu care se învecinează. Lipsa de relevanţă
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1308 din 7 noiembrie 2014

	Acţiune în grăniţuire şi revendicare imobiliară. Admitere
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1311 din 7 noiembrie 2014

	Obligarea la predarea suprafeţei de 11 mp (în cadrul acţiunii în grăniţuire) şi rectificarea cărţii funciare, tot cu privire la suprafaţa de 11 mp. Pierderea de două ori a suprafeţei de 11 mp. Nelegalitate
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1201 din 7 octombrie 2014

	Servitute de trecere. Stabilirea traseului servituţii peste terenurile aparţinând unor proprietari diferiţi, dintre care unul nu a fost chemat în judecată. Nelegalitate
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1231 din 9 octombrie 2014

	Servitute de trecere. Solicitare de stabilire a căii de acces la calea publică, peste un teren asupra căruia şi reclamantele sunt coproprietare. Inadmisibilitate
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1235 din 10 octombrie 2014

	Servitute de trecere pietonală şi auto. Stabilirea despăgubirilor în favoarea proprietarului fondului aservit, pentru lipsirea de dreptul de folosinţă asupra terenului obiect al servituţii de trecere
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1359 din 27 noiembrie 2014

	Construcţii executate neautorizat, pe terenul altuia. Desfiinţare
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1186 din 1 octombrie 2014

	Obligaţie de a face. Desfiinţarea construcţiei edificate fără autorizaţie de construire şi fără respectarea distanţei minime faţă de proprietatea vecină. Demolare parţială
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1382 din 5 December 2014

	Lucrări de construire executate fără autorizaţie. Desfiinţare
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1136  din 24 septembrie 2014

	Despăgubiri solicitate de constructor, de la proprietarul terenului. Prescripţie
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1248 din 16 octombrie 2014

	Cerere de atribuire a unui teren în folosinţă gratuită pentru construirea unei locuinţe, neaprobată. Obligarea consiliului local şi a municipiului la atribuirea terenului. Nelegalitate
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1183 din 30 septembrie 2014

	Acţiune oblică. Partaj de bunuri comune. Admitere
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1314 din 7 noiembrie 2014

	Răspundere civilă delictuală. Daune morale. Jigniri aduse prin presa scxrisă prestigiului, onoarei, reputaţiei sau demnităţii unei persoane publice. Inexistenţa faptei ilicite
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1217 din 8 octombrie 2014

	Locatar debranşat de la încălzirea centrală a blocului. Calcularea în continuare în sarcina acestuia a cheltuielilor comune de întreţinere. Nelegalitate
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1256 din 22 octombrie 2014

	Prescripţie. Acţiune în rezoluţiunea antecontractului autentic de vânzare-cumpărare, cu privire la un teren cu vegetaţie forestieră. Data de la care curge termenul de prescripţie
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1040 din 31 octombrie 2014

	Clauză penală. Rezoluţionea antecontractului de vânzare-cumpărare. Inadmisibilitatea cumulării executării în natură, cu clauza penală stipulată numai pentru întârzierea la executare
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1005 din 29 octombrie 2014

	Rezoluţiune antecontract de vânzare-cumpărare
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1141 din 24  septembrie 2014

	Rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare. Neîndeplinirea obligaţiei de către promitentul-vânzător, de transferare a dreptului de proprietate. Admitere
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1271 din 23 octombrie 2014

	Rezoluţiune antecontract de vânzare-cumpărare. Neîndeplinirea condiţiilor asumate de promitentul-vânzător
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 891 din 3 octombrie 2014

	Acţiune în executarea silită atipică a antecontractului de vânzare-cumpărare. Înstrăinarea deliberată în timpul procesului a imobilului de către urmaşii promitentului-vânzător. Nerelevanţă
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1184 din 1 octombrie 2014

	Acţiune în executarea silită atipică a antecontractului de vânzare-cumpărare. Nedovedirea de către reclamanţi a întinderii terenului care a format obiectul convenţiei. Respingere
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1065 din 10 septembrie 2014

	Contract de împrumut. Obligare la restituirea sumei împrumutate. Admitere
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1278 din 24 octombrie 2014

	Contract de împrumut neîncheiat în formă scrisă. Nedovedirea lui nici cu martori. Respingerea acţiunii în restituirea împrumutului
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1279 din 24 octombrie 2014

	Rezoluţiune de drept. Contract de asociere. Admitere
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1291 din 31 octombrie 2014

	Masă succesorală. Partaj de ascendent. Confirmare de către descendenţi
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1249 din 16 octombrie 2014

	Testament. Lipsa de discernământ a testatorului. Nulitate
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1208 din 8 octombrie 2014

	Succesiuni succesive. Valorificare testament
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1341 din 21 noiembrie 2014

	Proprietate intelectuală încălcată. Restabilire
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1135  din 24 septembrie 2014

	Reconstituire vechime în muncă. Persoană care pretinde că a lucrat în CAP. Nedovedirea susţinerilor
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1273 din 23 octombrie 2014

	Cadru didactic. Acţiune în obligarea unităţii de învăţământ şi a consiliului local la plata premiului anual, egal cu media salariilor de bază sau a indemnizaţiilor de încadrare. Respingere
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1172 din 25 noiembrie 2014

	Cadru didactic. Primă de vacanţă. Momentul până la care îşi produce efectele contractul colectiv de muncă la nivel de inspectorat
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1169 din 25 noiembrie 2014

	Cadru didactic. Diferenţe salariale neacordate, rezultate din neaplicarea Legii nr. 221/2008 şi a Legii nr. 330/2009, reprezentând diferenţe între drepturile efectiv încasate şi cele cuvenite reclamantului, în conformitate cu Legea nr. 221/2008 pentru...
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1151 din 20 noiembrie 2014

	Cadru didactic. Spor pentru condiţii vătămătoare şi periculoase. Acordare
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1126 din 18 noiembrie  2014

	Cadru didactic. Solicitarea contravalorii cheltuielilor de transport pentru deplasarea la unitatea de învăţământ la care şi-a desfăşurat activitatea. Admitere
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1120 din 18 noiembrie 2014

	Cadru didactic. Calcularea drepturilor salariale în raport cu salariul de bază aferent lunii octombrie 2010, stabilit conform Legii nr. 330/2009, prin utilizarea coeficientului de multiplicare 1,000 de 400 lei, cu aplicarea Legii nr. 118/2010. Admitere
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1023 din 30 octombrie 2014

	Cadru didactic. Solicitare primă de vacanţă aferentă anului scolar 2009-2010. Neîndreptăţire
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1020 din 30 octombrie 2014

	Cadru didactic. Ajutor financiarpentru anul 2010, în scopul achiziţionării de cărţi şi programe educaţionale pe suport electronic. Admitere
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1053 din 4 noiembrie 2014

	Decizie de sancţionare cu avertisment pentru atitudine neadecvată la locul de muncă, insulte şi acuzaţii neadecvate. Contestaţie. Respingere
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 945 din 13 octombrie 2014-

	Deczie de sancţionare disciplinară. Lipsa descrierii concrete a abaterii disciplinare. Anularea deciziei şi reintegrarea contestatorului pe postul deţinut anterior
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 984 din 27 octombrie 2014

	Şofer de tir. Amendă contravenţională aplicată de autorităţile engleze şoferului şi societăţii angajatoare, încă neplătită. Prematuritatea acţiunii societăţii împotriva şoferului
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1188 din 27 noiembrie 2014

	Prescripţie. Acţiune în răspundere patrimonială. Lipsa reţinerii în sarcina pârâtului a săvârşirii faptei ilicite cauzatoare de prejudiciu
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 905 din 7 octombrie 2014

	Decizie de concediere. Lipsa evidenţierii motivelor concrete şi efective care au determinat luarea măsurii. Anularea deciziei de concediere şi reintegrarea în post
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1123 din 18 noiembrie 2014

	Decizie de concediere colectivă. Desfiinţarea posturilor. Insuficienţa indicării formale a motivelor concedierii în decizie, fără aplicarea citeriilor de stabilire a ordinii de priorităţi. Anularea deciziei şi reintegrarea pe postul deţinut anterior c...
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1054 din 30 octombrie 2014

	Concediere colectivă, pentru intrarea angajatorului în insolvenţă şi reorganizarea activităţii societăţii. Contestaţie. Respingere
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, 953 din 17 octombrie 2014

	Decizie de concediere pentru reorganizare internă. Angajări noi, ulterior concedierii reclamantei. Anularea deciziei şi reintegrarea reclamantei în postul deţinut naterior concedierii
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 947 din 14 octombrie 2014

	Decizie de concediere colectivă. Persoană aflată în incapacitate temporară cauzată de boală, de a se prezenta la procesul de selecţie. Anulare şi reintegrare
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 944 din 9 octombrie 2014

	Decize de concediere. Pictor-scenograf. Program de redresare a S.R.T. prin hotărâre guvernamentală. Legalitate
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 916 din 7 octombrie 2014

	Decizie de concediere. Inspector protecţia muncii. Externalizarea serviciului de prevenire şi protecţie în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. Întreprindere cu peste 250 de lucrători. Obligativitatea organizării interne a serviciului respectiv
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1050 din 4 noiembrie 2014

	Recalculare pensie. Perioadă în care reclamanta a lucrat în grupa a II-a de muncă. Luare în considerare
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1124 din 18 noiembrie 2014

	Salariat al unei societăţi private. Perioadă în care munca a fost desfăşurată în grupa I-a de muncă. Luare în considerare
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1086 din 6 noiembrie 2014

	Solicitare de încadrare în grupa a II-a de muncă, în lipsa condiţiilor prevăzute de Ordinul nr. 50/1990 al Ministrului Muncii şi Ocrotirilor Sociale
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1080 din 6 noiembrie 2014

	Recalculare pensie. Luarea în considerare a venitului realizat în Regatul Maroc
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 852 din 1 octombrie 2014

	Pensionare anticipată. Persoană care a locuit cel puţin 30 de ani într-o zonă afectată de poluare permanentă. Aplicarea diminuării vârstei standard de pensionare pentru lunile de anticipare ce depăşesc 24 de luni
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 988 din 27 octombrie 2014

	Reclaculare pensie. Spor de acord global şi de toxicitate. Luare în considerare
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1034 din 30 octombrie 2014

	Recalculare pensie. Adeverinţă ce atestă veniturile brute realizate în perioada 1.01.1991-31.03.2001. Neluare în considerare
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1165 din 25 noiembrie 2014

	Recalculare pensie. Perioadă în care munca a fost desfăşurată în grupa I-a de muncă. Luare în considerare
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1027 din 30 octombrie 2014

	Decizie de pensionare. Contestare. Obligarea la luarea în considerare a veniturilor brute lunare la care s-au plătit contribuţiile de asigurări sociale, atestate prin adeverinţa ce evidenţiază doar suma globală şi nu defalchează categoriile de dreptur...
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1047 din 4 noiembrie 2014

	Pensie de asigurări sociale. Venituri în completare. Luare în considerare ca stagiu de cotizare în condiţii speciale, pentru emiterea deciziei de acordare a pensiei pentru limită de vârstă
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 909 din 7 octombrie 2014

	Recalculare pensie. Luarea în considerare a unui stagiu complet de cotizare de 25 de ani, în loc de 35 de ani
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 902 din 6 octombrie 2014

	Grefier. Recalculare pensie prin utlizarea stagiului complet de cotizare de 25 ani
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 913 din 7 octombrie 2014

	Persoană pensionată anticipat parţial. Prestarea în paralel de activităţi extraprofesionale, din care a realizat venituri brute superioare a cel puţin de 4 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 935 din 9 octombrie 2014

	Decizie de revizuire a pensiei emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Administraţiei şi Internelor. Obligare la plata drepturilor stabilite
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1198 din 7 octombrie 2014

	Decizie de imputare. Şomer care în perioada în care a beneficiat de ajutor de şomaj, a realizat venituri mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1109 din 13 noiembrie 2014

	Revoluţionar. Indemnizaţie diminuată cu 15% în anul 2010. Solicitarea restituirii. Neîndreptăţire
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1056 din 4 noiembrie 2014

	Hotărâre pronunţată de un tribunal arbitral, în lipsa convenţiei arbitrale. Anulare
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 104 din 16 octombrie 2014

	Cerere având ca obiect obligarea Administraţiei Naţionale a Penintenciarelor la plata ajutorului în cuantum de 20 de salarii cuvenit cu ocazia pensionării. Competenţa secţiei a II a civile de contencios admninistrativ şi fiscal a tribunalului.
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 109 din 28 octombrie 2014

	Acţiune în despăgubiri, formulată de o persoană fizică împotriva societăţii de asigurări. Competenţa tribunalului specializat.
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 110 din 31 octombrie 2014

	Cereri de abţinere formulate succesiv de toţi judecătorii unei secţii a tribunalului. Trimiterea ultimei cereri de abţinere spre soluţionare celeilalte secţii a tribunalului. Neregularitate. Necesitatea soluţionării cererii de abţinere de către comple...
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 111 din 31 octombrie 2014

	Competenţă teritorială. Suspendare provizorie a executării silite. Instanţa de la domiciliul debitorului
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 112 din 5 noiembrie 2014

	Competenţă materială. Încuviinţarea executării silite. Competenţa judecătoriei, iar nu a tribunalului
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 113 din 6 noiembrie 2014

	Acţiune având ca obiect obligarea Inspectoratului Judeţean de Poliţie, la plata ajutoarelor cu ocazia pensionării. Agent şef principal de poliţie. Competenţa secţiei de contencios administrativ a tribunalului
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 131 din 11 decembrie 2014

	Tribunal care funcţionează cu numai doi asistenţi judiciari. Litigiu de muncă. Cerere de abţinere. Admiterea cererii de abţinere şi trimiterea cauzei spre soluţionare unui alt tribnal
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, încheierea civilă nr. 114 din 7 noiembrie 2014

	Delegarea temporară a autorităţii părinteţti. Competenţa judecătoriei, iar nu a tribunalului
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 117 din 14 noiembrie 2014

	Instituirea tutelei şi încetarea măsurii plasamentului. Competeţa judecătoriei, iar nu a tribunalului
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 126 din 8 decembrie 2014

	Acţiune având ca obiect pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract autentic de vânzare-cumpărare. Valoarea litigiului de 170.000 lei. Competenţa judecătoriei, iar nu a tribunalului.
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 127 din 8 decembrie 2014

	Despăgubiri solicitate de constructor, de la proprietarul terenului. Prescripţie
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1248 din 16 octombrie 2014

	Masă succesorală. Partaj de ascendent. Confirmare de către descendenţi
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1249 din 16 octombrie 2014

	Calitate procesuală pasivă. Acţiune având ca obiect neconcordanţa dispoziţiilor capitolului IV din Legea nr. 329/2009 prin care s-a instituit interdicţia cumului pensiei cu salariul în sistemul bugetar, cu normele dreptului european, în contradictoriu...
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 927 din 8 octombrie 2014

	Calitate procesuală pasivă. Acţiune având ca obiect anularea dispoziţiei primarului şi obligarea lui la emiterera dispoziţiei de restituire în natură a imobilului în temeiul Legii nr. 10/2001. Municipiu. Lipsă
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, 1179 din 30 septembrie 2014

	Suspendare facultativă. Neîndeplinirea condiţiilor. Casare cu trimitere, pentru continuarea judecăţii
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1297 din 4 noiembrie 2014

	Suspendare faculativă în baza art. 244 alin.(1) pct. 2 C.pr.civ. Neînceperea urmăririi penale. Casare cu trimitere, pentru continuarea judecăţii
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1323 din 18 noiembrie 2014

	Tranzacţie. Luare act. Hotărâre ce consfinţeşte învoiala părţilor
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1327 din 19 noiembrie 2014

	Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 5 C.proc.civ. Neîndeplinirea condiţiei de „înscris nou”
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1328 din 19 noiembrie 2014

	Cheltuieli de judecată. Obligare la plată în lipsa culpei procesuale. Nelegalitate
	Decizia civilă nr. 1043 din 3 noiembrie 2014

	Îndreptare eroare materială. Judecare greşită ca şi completare a hotărârii. Casare cu trimitere
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1325 din 19 noiembrie 2014

	Autoritate de lucru judecat. Existenţa triplei identităţi de obiect, cauză şi părţi
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1138 din 24 septembrie 2014

	Cale de atac. Stabilire în funcţie de valoarea obiectului procesului dedus judecăţii. Lipsa de relevanţă a formulării mai multor capete de cerere cu privire la acelaşi imobil
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1339 din 21 noiembrie 2014

	Cale de atac. Calificare. Valoarea obiectului litigiului, în funcţie de preţuirea făcută de reclamant
	Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1269 din 23 octombrie 2014

	Motive de apel. Respingerea cererii de chemare în judecată, urmare admiterii excepţiei tardivităţii invocate de pârâtă, dar nedovedită. Anularea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare
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