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1. Cheltuieli de judecată în cadrul acţiunii de grăniţuire. Suportarea lor de 
către partea căzută în pretenţii, în temeiul culpei procesuale. Nelegalitatea 
extinderii dispoziţiilor art. 584 C.civ. şi cu privire la cheltuielile de judecată 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 2354 din 1 octombrie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 5.787 din 23.11.2007 pronunţată de Judecătoria Baia Mare s-
a admis acţiunea civilă  formulată de reclamantul M.V.I. în contradictoriu cu pârâţii P.D.N. 
şi P.G. şi, în consecinţă, s-a stabilit linia de hotar între terenul proprietatea reclamantului, 
înscris în CF nr. 643 Tăuţii de Sus, nr. topo 717/17 şi 717/21/2 şi terenul proprietatea 
pârâtului P.D.N., înscris în CF nr. 588 Tăuţii de Sus, nr. topo 717/1c, 717/14 şi 717/16, pe 
aliniamentul A-B, conform anexei nr. 1 la raportul de expertiză întocmit de  dl. expert 
S.I.L., care face parte integrantă din sentinţă. 

Au fost obligaţi pârâţii să lase reclamantului în deplină proprietate şi paşnică 
folosinţă terenul în suprafaţă de 17,5 mp din nr. topo 717/21/2 din CF nr. 643 Tăuţii de 
Sus, determinat de conturul punctelor 13-14-15-16-17-18-21-211-B-13, conform raportului 
de expertiză întocmit de d-l expert S.I.L., care face parte integrantă din hotărâre. 
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De asemenea, au fost obligaţi pârâţii să ridice pe propria lor cheltuială partea din 
construcţia-anexă (colejnă) edificată pe terenul proprietatea reclamantului, înscris în CF 
nr. 643 Tăuţii de Sus, nr. topo 717/21/2, sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii de 100 
lei pentru fiecare zi de întârziere. 

În final, pârâţii au fost obligaţi la plata către reclamant a sumei de 1845, 79 RON, cu 
titlu de cheltuieli de judecată, sumă ce se va împărţi între pârâţi în mod egal. 

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a reţinut că în baza contractului 
de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 567 din data de 26 ianuarie 1999, încheiat cu 
numitul A.S., reclamantul M.V.I. a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului în 
suprafaţă de 1608 mp, înscris în CF nr. 687 Tăuţii de Sus, nr. topo nou 717/21/2 şi asupra 
terenului în suprafaţă de 383 mp, înscris în CF nr. 687 Tăuţii de  Sus, nr. topo 717/17, 
transcrise în CF nr. 643 Tăuţii de Sus. 

Potrivit  concluziilor raportului de expertiză efectuat în cauză de dl. expert S.I.L., 
reclamantul foloseşte o suprafaţă de teren de 5072 mp, iar potrivit înscrierilor  din CF nr. 
643 Tăuţii de Sus, este proprietarul tabular al unei suprafeţe de 4480 mp, aferentă nr. topo 
717/11, 717/13, 717/2/a, 717/21/2 şi 717/17. 

Pârâţii P.D.N. şi P.G. folosesc o suprafaţă de teren de 3216 mp, situată în 
vecinătatea terenului reclamantului, în intravilanul localităţii Tăuţii de Sus, la locul numit 
„Ceresar”, de natură curţi, construcţii, arabil şi fâneţe, având ca vecini: râul Săsar – la 
nord, reclamantul – la est, strada Forestierului – la sud şi B.G. – la vest. 

Potrivit înscrierilor  din CF nr. 588 Tăuţii de Sus, pârâtul P.D.N. este proprietarul 
tabular al terenului în suprafaţă de 2493 mp, aferent nr. topo  717/1c  (493 mp), 717/16 ( 
306 mp) şi 717/14 ( 1694 mp). 

Conform lucrării de expertiză efectuate  în cauză, linia de hotar dintre cele două 
proprietăţi este determinată de punctele A şi B, colorată cu linie de culoare roşie în anexa 1 
la raportul de expertiză. 

Pârâţii folosesc suprafaţa de 17,5 mp din terenul proprietatea reclamantului, 
determinată de conturul punctelor 13-14-15-16-17-18-21-211-B-13, pe care au edificat o 
anexă colejnă din lemn. 

In conformitate cu dispoziţiile art. 480 Cod civil, proprietatea este dreptul ce are 
cineva de a se bucura şi dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut, însă în limitele 
determinate de   lege, iar potrivit art. 584 Cod civil, orice  proprietar  poate îndatora pe 
vecinul său la grăniţuirea proprietăţii lipite de a sa, cheltuielile grăniţuirii se vor face pe 
jumătate. Raportat la considerentele mai sus expuse, analizând situaţia de fapt prin prisma 
probelor administrate, instanţa de fond a apreciat acţiunea formulată ca fiind întemeiată 
şi, în consecinţă a admia-o. 

In baza art. 584 Cod civil, anterior menţionat, instanţa de fond a stabilit  linia de 
hotar între terenul proprietatea reclamantului, înscris în CF nr. 643 Tăuţii de Sus, nr. topo 
717/17 şi 717/21/2 şi terenul proprietatea pârâtului P.D.N., înscris în CF nr. 588 Tăuţii de 
Sus, nr. topo 717/1c, 717/14 şi 717/16, pe aliniamentul A-B, conform anexei nr. 1 la raportul 
de expertiză întocmit de  d-l expert S.I.L., care face parte integrantă din sentinţă. 

In baza art.  480 Cod civil, instanţa de fond a obligat  pârâţii să lase reclamantului în 
deplină proprietate şi paşnică folosinţă terenul în suprafaţă de 17,5 mp din nr. topo 
717/21/2 din CF nr. 643 Tăuţii de Sus, determinat de conturul punctelor 13-14-15-16-17-18-
21-211-B-13, conform raportului de expertiză întocmit de d-l expert S.I.L., care face parte 
integrantă din sentinţă. 

In baza art. 494 Cod civil, instanţa a obligat pârâţii să ridice pe propria lor cheltuială 
partea din construcţia-anexă (colejnă) edificată pe terenul proprietatea reclamantului, 
înscris în CF nr. 643 Tăuţii de Sus, nr. topo 717/21/2, sub sancţiunea plăţii de daune 
cominatorii de 100 RON pentru fiecare zi de întârziere. 
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In baza art. 274 alin. 1 C.pr.civ., reţinând că au căzut în pretenţii, fiind în culpă 
procesuală, instanţa de fond a obligat pârâţii la plata către reclamant a sumei de 1845, 79 
RON, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând 1000 lei onorariu avocat, 800 lei 
onorariul achitat pentru expertiză, 43,84 lei taxă judiciară de timbru, şi 1,95 lei timbru 
judiciar, sumă ce se va împărţi între pârâţi în mod egal. 

Prin decizia civilă nr. 93/A din data de 27.05.2010 pronunţată de Tribunalul 
Maramureş, în baza art. 296 C.pr.civ. s-a admis apelul declarat de pârâţii P.D.N. şi P.G. 
împotriva sentinţei civile 5787/23.11.2007 a Judecătoriei Baia Mare  care a fost schimbată 
în parte în sensul că s-a stabilit linia de hotar dintre proprietatea reclamantului intimat 
M.V. înscrisă în CF 643 Tăuţii de Sus nr. top. 717/21/2 şi 717/17 şi terenul proprietatea 
pârâtului apelant P.D.N. înscris în CF 588 Tăuţii de Sus nr. top. 717/I/c, 717/14 şi 717/16 
pe aliniamentul 8-A marcat cu roz pe Planul de situaţie din Anexa grafică nr. 2 la 
completarea raportului de expertiză care face parte integrantă din hotărâre.  

S-au menţinut dispoziţiile sentinţei cu privire la revendicare şi obligaţia de a face. 
În final, apelanţii pârâţi au fost obligaţi să plătească intimatului reclamant 928 lei 

cheltuieli de judecată la fond, iar intimatul M.V. a fost obligat să plătească apelanţilor 
2.045 lei cheltuieli de judecată în apel. 

Examinând apelul, tribunalul a constatat că, raportat la declaraţia martorului A.S., 
care relatează existenţa unor semne vizibile ale liniei de hotar, respectiv existenţa unui 
şanţ, în apel s-a dispus efectuarea unei expertize topografice care să ţină seama de aceste 
semne vechi de hotar. Astfel, în completarea raportului de expertiză în apel expertul S.M., 
ţinând cont de acest obiectiv important stabileşte mejda reală dintre cele două proprietăţi 
pe aliniamentul 8-A colorat cu roz pe planul de situaţie din Anexa 2 la completarea 
raportului de expertiză. 

Din anexa grafică nr. 2 rezultă că mejda reală este cu ceva centimetri mai în vest faţă 
de gardul actual.  

Aşadar, în temeiul art. 296 C.pr.civ., tribunalul a apreciat că apelul este fondat şi, în 
considerarea celor de mai sus, l-a admis şi a schimbat în parte sentinţa în sensul stabilirii 
mejdei pe aliniamentul 8-A marcat cu roz pe Planul de situaţie din Anexa grafică nr. 2 la 
completarea raportului de expertiză şi a menţinut dispoziţiile sentinţei privind 
revendicarea şi demolarea colejnei. 

Verificând cheltuielile de judecată stabilite la fond, tribunalul a constatat că instanţa 
a făcut aplicarea greşită a disp. art. 274 C.pr.civ. rap. la art. 584 C.civ., obligând pârâţii 
apelanţi la plata în totalitate a cheltuielilor de judecată în sumă de 1.845,79 RON. 

Potrivit art. 584 C.civ. „cheltuielile grăniţuirii se vor face pe jumătate”, astfel că 
apelanţii pârâţi urmează a fi obligaţi la ½ parte din aceste cheltuieli de judecată la fond, 
respectiv 928 lei. 

Astfel, potrivit art. 274 C.pr.civ. intimatul reclamant a fost obligat la 2.045 lei 
cheltuieli de judecată în apel, reprezentând taxă timbru 65 lei, onorariu expert 880 lei şi 
onorariu avocat 1100 lei. 

Împotriva acestei decizii reclamantul M.V. a declarat recurs în termen legal, 
solicitând instanţei admiterea acestuia, modificarea în parte a hotărârii atacate în sensul 
respingerii apelului pârâţilor P.D.N. şi P.G. cu privire la reducerea cheltuielilor de judecată 
şi, în consecinţă, menţinerea dispoziţiilor sentinţei instanţei de fond cu privire la obligarea 
pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 1.845,79 lei în fvoarea reclamantului, 
precum şi obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată în recurs. 

În motivarea recursului, reclamantul a arătat că hotărârea atacată este nelegală 
deoarece instanţa de apel a făcut o aplicare greşită a dispoziţiilor art. 274 C.pr.civ. şi art. 
584 C.civ., atunci când a redus la jumătate cheltuielile de judecată datorate de pârâţi. 
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Potrivit art. 584 C.civ. doar cheltuielile grăniţuirii se reduc la jumătate or, obiectul 
acţiunii reclamantului, pe lângă grăniţuire l-a format şi revendicarea şi obligaţia de a face, 
cerere asupra căreia pârâţii s-au opus în faţa instanţei de fond. 

Un aspect relevant este dat şi de atitudinea şi comportamentul pe care l-au avut 
pârâţii anterior promovării acţiunii, deoarece din probele administrate a rezultat faptul că 
între terenul aflat în proprietatea reclamantului şi terenul aflat în proprietatea pârâţilor a 
existat o linie de hotar marcată cu semne exterioare şi care a fost distrusă de pârâţi, ceea ce 
l-a determinat pe reclamant să promoveze cererea de chemare în judecată. 

Nelegalitatea deciziei din apel este dată şi de faptul că s-a agravat situaţia pârâţilor 
apelanţi în propria lor cale de atac, deoarece s-a stabilit o altă linie de hotar, iar din 
raportul de expertiză a rezultat faptul că pârâţii ocupă o suprafaţă mai mare de teren, 
respectiv de 24,27 mp., decât suprafaţa indicată în raportul de expertiză efectuat în faţa 
instanţei de fond. 

Nelegalitatea hotărârii atacate constă şi în acea că la stabilirea cheltuielilor de 
judecată în apel în cuantum de 2.045 lei, tribunalul a ignorat prevederile art. 584 C.civ., 
dispoziţii legale care au stat la baza reducerii cheltuielilor de judecată în faţa instanţei de 
fond. 

Pârâţii intimaţi P.D.N. şi P.G., deşi legal citaţi, nu s-au prezentat personal în 
instanţă şi nu au depus întâmpinare prin care să-şi  exprime poziţia procesuală. 

Analizând hotărârea atacată prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea reţine 
următoarele: 

Astfel, potrivit art. 274 alin. 1 C.pr.civ., partea care cade în pretenţii va fi obligată, la 
cerere, să plătească cheltuielile de judecată. 

Din interpretarea acestui text legal rezultă că temeiul acordării cheltuielilor de 
judecată constă în culpa procesuală a părţii care a pierdut procesul.  

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

Cheltuielile la care se referă art.584 C.civ. 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, 
motiv pentru care în mod greşit instanţa de apel a făcut aplicarea art. 584 C.civ.  şi a admis 
apelul pârâţilor, reducând la jumătate cheltuielile grăniţuirii. 

Motivul de recurs referitor la obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de 
judecată în apel întemeiat în drept prin aplicarea art. 584 C.civ, este apreciat de Curte ca 
fiind neîntemeiat deoarece, aşa cum s-a arătat, cheltuielile de judecată se acordă în 
favoarea părţii care a câştigat procesul ori, în speţă, reclamantul având calitatea de intimat 
în apelul pârâţilor, s-a opus în mod constant admiterii apelului, considerent pentru care 
instanţa apreciază că în mod corect tribunalul a dispus obligarea reclamantului la plata 
cheltuielilor de judecată în apel. 

În privinţa motivului de recurs referitor la faptul că tribunalul a agravat situaţia 
pârâţilor în propria cale de atac, Curtea în temeiul art. 137 alin. 1 C.pr.civ., va admite 
excepţia lipsei de interes a reclamantului în susţinerea acestui motiv de recurs având în 
vedere împrejurarea că pârâţii nu au înţeles să exercite calea de atac a recursului împotriva 
deciziei pronunţate de instanţa de apel. 

Pentru aceste considerente, Curtea, în temeiul art. 312 alin. 1 coroborat cu art. 304 
pct. 9 C.pr.civ., va admite în parte recursul declarat de reclamantul M.V.I. împotriva 
deciziei civile nr. 93/A din 27 mai 2010 a Tribunalului Maramureş, pe care o va modifica în 
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parte, în sensul că, va înlătura dispoziţia referitoare la obligarea pârâţilor apelanţi la plata 
către reclamant a sumei de 928 lei cheltuieli de judecată la fond, menţinând totodată 
dispoziţia din sentinţa nr. 5787/23.11.2007 a Judecătoriei Baia-Mare, referitoare la 
obligarea pârâţilor la plata către reclamant a sumei de 1845,79 lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată la fond, sumă ce se va împărţi între pârâţi în mod egal, păstrând restul 
dispoziţiilor din decizie.  

 

2. Prescripţie. Drept de creanţă. Acţiune intentată de fosta soţie, împotriva 
fostului soţ, pentru obligarea lui la plata unei sume de bani. Termen de 

exercitare 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 2356 din 1 octombrie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 7.245 din 14 mai 2009 pronunţată de Judecătoria Cluj-
Napoca, s-a respins ca prescrisă cererea formulată de reclamanta C.C.C., în contradictoriu 
cu pârâtul C.A.C., privind obligarea acestuia din urmă la plata sumei de 45.443 lei, 
îmbogăţire fără justă cauză, raportat la perioada anilor 1996 – 2002 şi a fost respinsă 
acţiunea formulată de reclamantă împotriva aceluiaşi pârât. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că potrivit sentinţei 
civile nr. 9511/23.08.2004, căsătoria încheiată între părţi la data de 26 mai 2002 a fost 
desfăcută prin divorţ, pe baza consimţământului ambilor soţi. 

Din declaraţia martorei T.M., care a aflat despre cele declarate de la reclamantă, 
mobila de culoare negru cu verde se află în apartamentul pârâtului, anterior căsătoriei, 
însă a fost achitată cu banii de la nuntă şi că din aceiaşi bani s-a mai achiziţionat un robot 
de bucătărie şi un expresor de cafea, care existau în apartamentul pârâtului tot anterior 
încheierii căsătoriei. 

 A mai învederat instanţa de fond că potrivit răspunsului la interogator, în 
perioada căsătoriei, reclamanta a realizat venituri din salariu ca angajat a S.C. E.G., în 
perioada septembrie 2003 – august 2004, şi că în perioada mai 2002 – septembrie 2003 a 
câştigat cca. 200 – 300 lei/lună, câştiguri pe care nu le-a putut dovedi în vreun fel, arătând 
că la această valoare s-au ridicat şi cheltuielile sale strict personale. 

 Din adeverinţa de la dosar, rezultă că pârâtul a realizat în timpul căsătoriei 
venituri în sumă totală de 200.624 lei şi, în comparaţie cu veniturile realizate de 
reclamantă, câştigurile acestuia sunt substanţial mai ridicate. 

 Astfel, instanţa de fond a apreciat că reclamanta nu a făcut dovada intrării 
bunurilor în patrimoniul soţilor, reclamanta indicând că au fost cumpărate în timpul 
căsătoriei TV şi video recorder „Sony” în valoare de 2.000 lei, expresor cafea 250 lei, robot 
de bucătărie 200 lei, mobilă cameră alb/gri 3.000 lei, fără să facă însă dovada existenţei 
acestora şi a faptului că ar fi fost achiziţionate şi cu contribuţia sa, singura dovadă pentru 
existenţa robotului de bucătărie făcându-o pârâtul, din care rezultă că un robot „Philips” a 
fost achiziţionat la data de 28 octombrie 2004, adică după desfacerea căsătoriei şi, prin 
urmare nu intră în masa bunurilor de partajat. 

 La interogatoriu pârâta a indicat că robotul de bucătărie este marca 
Moulinex, însă nu a depus înscrisuri doveditoare în acest sens, iar în ceea ce priveşte 
mobila alb/gri în valoare de 3.000 lei, ambii soţi au menţionat o mobilă de culoare negru-
verde, nefăcându-se dovada existenţei bunului menţionat de reclamantă, în alt mod. 

 Instanţa de fond a mai reţinut faptul că nu s-a făcut dovada achitării cu banii 
strânşi de la nuntă a vreunui bun mobil, pe de o parte, martora Tulbure indicând că 
bunurile se aflau deja în locuinţa pârâtului la data încheierii căsătoriei, însă că ar fi fost 
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achitate din banii obţinuţi cu ocazia nunţii, aceasta în contextul în care reclamanta a 
afirmat la interogatoriu că plata bunurilor nu s-a efectuat în rate, ci o singură dată, 
nedepunând înscrisuri ce să dovedească intrarea bunurilor în patrimoniul părţilor, în 
timpul căsătoriei. 

 Referitor la eventualele bunuri achiziţionate anterior căsătoriei, în perioada 
anilor 1996 – 2002, raportat la admiterea excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune de 
obligare a pârâtului la plata sumei de 45.443 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor 
dobândite de părţi în timpul concubinajului, instanţa de fond a respins cererea reclamantei 
ca fiind prescrisă şi ţinând cont de dispoziţiile art. 274 Cod procedură civilă, raportat la 
principiul disponibilităţii ce guvernează procesul civil, a obligat-o pe reclamantă să 
plătească pârâtului suma de 1419 lei, cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de 
timbru, timbru judiciar şi onorariu avocaţial. 

Prin decizia civilă nr. 224/A/2010 pronunţată de Tribunalul Cluj, s-a respins ca 
nefondat apelul declarat de apelanta C.C.C., împotriva sentinţei civile nr. 7245 din 14 mai 
2009, a Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a păstrat-o în întregime. 

Analizând apelul promovat de apelanta C.C.C., prin prisma motivelor de fapt şi de 
drept invocate, precum şi a dispoziţiilor legale incidente în materie, tribunalul, în baza art. 
296 Cod procedură civilă, l-a respins, pentru următoarele considerente: 

Spre deosebire de cererea de chemare în judecată, unde reclamanta a arătat că are 
un drept de creanţă asupra unor bunuri mobile  şi imobile prin destinaţie, în declaraţia de 
apel, reclamanta schimbă obiectul cererii de chemare în judecată şi susţine că a dobândit 
împreună cu pârâtul în perioada concubinajului, fiecare un drept de proprietate pe cote 
părţi egal de ½ parte.  

Tribunalul a apreciat că o asemenea cerere contravine dispoziţiilor art. 294 Cod civil 
potrivit căruia în apel nu se poate schimba calitatea părţilor, cauza sau obiectul cererii de 
chemare în judecată şi nici nu se pot face alte cereri noi.  

Prin cererea formulată, reclamanta a schimbat obiectul cererii de chemare în 
judecată cu privire la perioada concubinajului, dintr-o acţiune personală constând în 
dobândirea unui drept de creanţă într-o acţiune în realizare constând în dobândirea unui 
drept de proprietate pe cote părţi asupra unor bunuri. Ca urmare, tribunalul a respins ca 
inadmisibil acest motiv de apel. 

În ceea ce priveşte excepţia dreptului la acţiune cu privire la dreptul de creanţă 
dobândit în perioada concubinajului, tribunalul a apreciat că soluţia primei instanţe este 
corectă, întrucât termenul de 3 ani prevăzut de dispoziţiile art. 3 din Decretul nr. 167/1958 
a început să curgă de la data rămânerii irevocabile a hotărârii de divorţ. În speţă, căsătoria 
părţilor a fost desfăcută prin Sentinţe civilă nr. 9511/2004 pronunţată la data de 
23.08.2004, irevocabilă  la momentul pronunţării. 

Acţiunea a fost înregistrată la prima instanţă la data de 3 iulie 2008, fără ca în speţă 
să se fi invocat vreun caz de întrerupere sau suspendare. 

Este real că potrivit practicii judiciare pe timpul concubinajului de lungă durata cei 
doi concubini pot dobândi bunuri în coproprietatea, însă în speţă instanţa în conformitate 
cu prevederile art. 129 alin. 6 Cod de procedură civilă judecătorii hotărăsc numai asupra 
obiectului cererii deduse judecăţii. În speţă, aşa cum s-a menţionat, prima instanţă a fost 
sesizată cu stabilirea unui drept de creanţă, astfel că în apel nu se poate pronunţa asupra 
unei alte cereri. Ca urmare, tribunalul nu a mai analizat chestiunile legate de contribuţia 
reclamantei la dobândirea unor bunuri mobile şi nici la îmbunătăţirile aduse la 
apartamentul proprietatea exclusivă a pârâtului . 

Cu privire la bunurile dobândite în timpul căsătoriei de cei doi foşti soţi, tribunalul a 
considerat, de asemenea, că apelul este nefondat. Astfel, din susţinerile reclamantei reiese 
că la momentul celebrării căsătoriei au fost acordate daruri manuale soţilor în valoare de 
36.000 lei. Din această sumă a fost plătită masa 10.000 lei, iar diferenţa despre care 
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reclamanta susţine că a fost folosită la plata unor bunuri cumpărate anterior nu a fost 
dovedită.  

În acest sens martorul M.A. a afirmat că toate bunurile din apartamentul pârâtului 
au existat şi anterior căsătoriei şi au fost achitate din banii acestuia. Acelaşi aspect, cum că 
bunurile mobile din apartamentul pârâtului existau în apartament anterior încheierii 
căsătoriei a fost învederat şi de martora T.M.. Acest martor a mai arătat că ştie că mobila 
din apartamentul pârâtului a fost plătită cu banii de la nuntă, fapt cunoscut de la 
reclamantă cu care este prietenă. Acest aspect însă nu a putut fi coroborat cu alte probe 
care să conveargă spre această concluzie. În cazul cumpărării de bunuri mobile pe rate se 
încheie în acest sens un contract şi se stabilesc ratele, iar pentru plata ratelor de încheie un 
contract de credit. În cauză, reclamanta a arătat că bunurile mobile au fost plătite deodată, 
astfel că această susţinere se contrazice cu aceea potrivit căreia, cu suma de bani de 14000 
lei din cei obţinuţi la nuntă s-au plătit restul de preţ pentru mobilă şi jaluzele. 

În ceea ce priveşte autoturismul marca BMW, din probatoriul administrat în cauză a 
reieşit că anterior căsătoriei părţilor pârâtul a cumpărat un autoturism marca Ford 
Mondeo, autoturism care susţin ambele părţi a fost vândut în anul 2003. Cu privire la 
contribuţia reclamantei la dobândirea acestui autoturism, tribunalul a menţionat că 
această problemă nu se mai pune ca urmare a admiterii excepţiei prescripţiei dreptului la 
acţiune.  

În anul 2003, după vânzarea autoturismului Ford Mondeo, pârâtul a cumpărat un 
alt autoturism pentru suma de 12.500 Euro, autoturism achitat cu banii obţinuţi dintr-un 
credit bancar. Conform istoricului de plăţi, creditul a fost achitat  în 12 rate lunare, iar la a 
13-a rată s-a achitat anticipat. Deşi un număr de 10 rate au fost achitate în timpul 
căsătoriei, respectiv suma de 1818 Euro, tribunalul a învederat că reclamanta nu a făcut 
dovada că a contribuit la plata acestor rate, chiar dacă începând cu data de 30.09.2003 a 
lucrat ca şi încasator la E.G., salariul acesteia fiind foarte mic. În aceste condiţii, deşi 
autoturismul a fost dobândit în timpul căsătoriei, acesta are caracter de bun comun şi nu 
bun propriu al pârâtului, întrucât acesta a arătat că banii obţinuţi din vânzarea 
autoturismului Ford Mondeo au fost cheltuieli de reclamantă, contrar celor reţinute de 
prima instanţă referitoare la subrogaţia reală. Oricum, subrogaţia ar fi operat doar pentru 
o parte, pentru cealaltă parte bunul fiind comun. Cum din probatoriul administrat în cauză 
nu reiese contribuţia reclamantei şi nici existenţa posibilităţilor financiare ale acesteia, 
tribunalul apreciază că acest autoturism constituie bun comun dobândit cu contribuţia 
exclusivă a pârâtului, astfel că reclamanta nu este îndreptăţită la vreo sultă din preţul de 
vânzare obţinut de pârât. 

În fine, în privinţa mobilei alb/gri, a robotului de bucătărie, a televizorului, video-
recorderului şi a expresorului de cafea, tribunalul a arătat  că martorii audiaţi au declarat 
că acestea existau în apartament la momentul căsătoriei părţilor, astfel că apelul a fost 
apreciat ca fiind  nefondat. 

Raportat la considerentele mai sus invocate, în baza dispoziţiilor art. 296 Cod de 
procedură civilă tribunalul a apreciat că apelul este nefondat, astfel că l-a respins şi a 
menţinut în întregime sentinţa atacată. 

Apelanta fiind în culpă procesuală, în baza dispoziţiilor art. 274 Cod de procedură 
civilă a fost obligată să plătească intimatului cheltuieli de judecată în apel în cuantum de 
1000 lei. 

Împotriva acestei decizii reclamanta C.C.C. a declarat recurs în termen legal 
solicitând instanţei admiterea recursului, modificarea hotărârii atacate în sensul admiterii 
cererii introductive aşa cum a fost formulată. 

În motivarea recursului, reclamanta a arătat că a trăit în concubinaj cu pârâtul din 
anul 1996 şi până în anul 2002, când s-a încheiat căsătoria, perioadă de timp în care 
părţile au dobândit prin contribuţie comună anumite bunuri cum sunt: autoturismul 
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marca Ford Mondeo în valoare de 25.482 lei; frigider şi maşină de spălat în valoare de 
2.000 lei; mobilă şi jaluzele, 3 uşi interior în valoare de 20.000 lei; fotolii piele Mobexpert 
în valoare de 10.000 lei; tâmplărie termopan, uşa glisantă în valoare de 10.000 lei; uşă 
intrare, în valoare de 3.000 lei şi s-a organizat masa festivă de la celebrarea nunţii 
suportată de reclamantă n valoarea de 3.000 lei, astfel încât valoarea bunurilor dobândit în 
perioada concubinajului este de 90.886 lei. 

În timpul concubinajului au fost economisite sume de bani în vederea achiziţionării 
unui apartament care, de altfel, a fost cumpărat în anul 1999 de câtre pârât, în timpul 
concubinajului reclamanta contribuind la reamenajarea acestuia, care a constat în: 
modificări ale structurii interioare, zugrăveli interioare, montare de faianţă, gresie 
bucătărie, în două băi, parchet, încălzire prin pardoseală, montare centrală proprie, geam 
termopan în toate camerele şi construirea a două balcoane. 

Pentru realizarea acestor lucrări recurenta a efectuat lucrări de dirigenţie de şantier, 
a folosit maşina proprie, a supravegheat muncitorii pe o perioadă de 2 ani de zile şi a 
achiziţionat materiale de construcţii, astfel încât contribuţia sa se ridică la suma de 5.000 
lei. 

În timpul mesei festive de la celebrarea nunţii au fost acordate daruri manuale 
soţilor în valoare de 40.000 lei, iar din această sumă 12.000 lei au fost cheltuiţi pentru 
masa de nuntă, iar 14.000 lei au fost plătiţi pentru mobilă şi jaluzele. 

În anul 2003 autoturismul Ford Mondeo a fost înstrăinat şi a fost cumpărat un 
autoturism marca BMW în valoare de 12.500 euro. 

În timpul căsătoriei, părţile au dobândit următoarele bunuri comune: televizor şi 
videorecorder „Sony” în valoare de 2.000 lei; expresor cafea în valoare de 250 lei; robot 
bucătărie în valoare de 200 lei şi mobilă cameră alb/gri în valoare de 3.000 lei. Bunurile 
comune dobândite de părţi sunt în valoare d 25.473 lei, iar reclamanta are pretenţii la o 
sultă de 12.736,5 lei. 

Conform practicii judiciare, în situaţia unui concubinaj de lungă durată, părţile 
dobândesc un drept de proprietate comună, pe cote părţi care urmează a se stabili de către 
instanţa de judecată. 

Prin urmare, potrivit art. 468 Cod civil, amenajările şi manopera executată de 
reclamantă la imobilul pârâtului au fost încorporate imobilului, iar pentru valoarea acestor 
amenajări reclamanta are un drept de creanţă. 

În drept se invocă prevederile art. 304 pct. 9 C.pr.civ.  
Pârâtul intimat C.A.C., prin întâmpinare a solicitat respingerea recursului ca 

nefondat şi, în consecinţă, menţinerea hotărârii atacate ca fiind legală, precum şi obligarea 
recurentei la plata cheltuielilor de judecată. 

În susţinerea poziţiei procesuale, pârâtul intimat a arătat că în mod corect instanţele 
de fond au reţinut că dreptul la acţiune al reclamantei cu privire la dreptul de creanţă 
dobândit în timpul concubinajului s-a prescris, având în vedere că desfacerea căsătoriei 
părţilor a devenit irevocabilă la data de 23 august 2004. 

În privinţa darurilor manuale dobândite de soţi cu titlu de cadouri de nuntă, în 
valoare de 36.000 lei, aceasta a fost consumată de ambii soţi în timpul căsătoriei, o parte 
fiind folosită pentru acoperirea voiajului în luna de miere, iar o altă parte fiind cheltuită cu 
diverse alte împrejurări. 

De altfel, din probele administrate nu a rezultat faptul că această sumă de bani a 
fost cheltuită pentru achiziţionarea unor bunuri mobile în timpul căsătoriei sau pentru 
achitarea diferenţei de preţ pentru bunurile dobândite înainte de încheierea căsătoriei. 

Din probele administrate, respectiv din declaraţiile martorilor rezultă că televizorul 
şi video-recorder marca „Sony”, expresorul de cafea şi robotul de bucătărie precum şi 
mobila de cameră alb/gri au fost dobândite de pârât anterior încheierii căsătoriei din 
proprii lui bani. 
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De altfel, autoturismul marca BMW a fost dobândit de pârât cu banii rezultaţi din 
vânzarea autoturismului proprietatea sa personală marca Ford, dobândit anterior 
încheierii căsătorie, astfel încât în virtutea principiului subrogaţiei reale cu titlu universal 
şi autoturismul marca BMW este tot bun propriu al pârâtului. 

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

Astfel, din dezvoltarea motivelor de recurs rezultă faptul că reclamanta îşi exprimă 
nemulţumirile  legate de calificarea unor bunuri ca fiind proprii ale pârâtului şi nu având 
caracterul de bunuri comune dobândite în timpul căsătoriei, precum şi de stabilirea 
dreptului de creanţă referitor la valoarea bunurilor dobândite în timpul concubinajului. 

Practic, prin aceste critici reclamanta recurentă doreşte reanalizarea probatoriului 
administrat în faţa instanţelor de fond de către instanţa de recurs şi reaprecierea stării de 
fapt de către instanţa de recurs ceea ce este inadmisibil având în vedre împrejurarea că 
dispoziţiile art. 304 pct. 10 şi pct. 11 C.pr.civ. au fost abrogate prin art. I pct. 1111 şi pct. 112 
din O.U.G. nr. 138/2000. 

În mod corect tribunalul a analizat excepţia dreptului la acţiune cu privire la dreptul 
de creanţă solicitat de reclamantă reprezentând valoarea bunurilor dobândite în timpul 
concubinajului deoarece termenul de 3 ani prevăzut de art. 3 din Decretul nr. 167/1958 a 
început să curgă de la data rămânerii irevocabile a hotărârii de divorţ, respectiv de la data 
de 23 august 2004, dată la care a fost pronunţată sentinţa civilă nr. 9511/2004 a 
Judecătoriei Cluj-Napoca prin care s-a dispus desfacerea căsătoriei părţilor prin acordul 
lor. 

Or, prezenta acţiune a fost înregistrată la data de 03.07.2008, după împlinirea 
termenului legal de prescripţie de 3 ani. 

Atât instanţa de fond cât şi instanţa de apel au făcut o corectă aplicare a 
prevederilor art. 129 alin. 6 C.pr.civ. potrivit căruia, judecătorii hotărăsc numai asupra 
obiectului cererii dedusă judecăţii. 

În acest sens, Curtea reţine că prin cererea introductivă de instanţă, reclamanta a 
solicitat să se constate că în timpul concubinajului şi ulterior căsătoriei reclamanta şi 
pârâtul au dobândit prin contribuţie comună bunuri mobile şi imobile prin destinaţie 
asupra căruia reclamanta are un drept de creanţă, precum şi obligarea pârâtului la plata 
sumei de 45.443 lei pentru aportul adus de reclamantă în timpul concubinajului. 

Prin urmare, prima instanţă a fost în mod legal sesizată doar cu cererea privind 
constatarea existenţei dreptului de creanţă al reclamantei, astfel încât în mod corect 
tribunalul a făcut aplicarea art. 294 alin. 1 C.pr.civ. potrivit căruia, în apel nu se poate 
schimba calitatea părţilor, cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată şi nici nu se 
pot face alte cereri noi, apreciind că reclamanta a schimbat obiectul cererii iniţiale prin 
cererea nouă făcută pentru prima dată în cadrul apelului având ca obiect constatarea 
dobândirii unui drept de proprietate pe cote părţi de către cei doi foşti soţi în perioada 
concubinajului.  

Această din urmă cerere a fost reiterată şi prin memoriul de recurs motiv pentru 
care Curtea apreciază că este inadmisibilă deoarece reclamanta nu a înţeles să o depună în 
faţa primei instanţe în prezentul litigiu fiind incidente astfel prevederile art.316 raportat la 
art.294 alin.1 C.pr.civ. 

Pentru aceste considerente, Curtea în temeiul art. 312 alin. 1 C.pr.civ., va respinge ca 
nefondat apelul reclamantei întrucât în speţă nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de 
art. 304 pct. 9 C.pr.civ. şi, în consecinţă, va menţine decizia atacată ca fiind legală.  

 

3. Partaj imobiliar. Apartament cumpărat în timpul căsătoriei, în temeiul 
Decretului-lege nr. nr. 61/1990 şi a Legii nr. 85/1992, cu bani donaţi unuia 
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dintre soţi, de către părinţii săi. Aplicarea dispoziţiilor art. 31 alin.(1) lit. h) 
C.fam. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 2358 din 1 octombrie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 1144/28 ianuarie 2010, a Judecătoriei Cluj-Napoca, a fost 
respinsă acţiunea reclamantul T.N., în contradictoriu cu pârâta T.F. şi a fost admisă 
cererea reconvenţională precizată de reclamanta reconvenţională T.F., în contradictoriu cu 
pârâtul reconvenţional T.N., precum şi a cererii de intervenţie în interes accesoriu în 
interesul pârâtei formulată de intervenienta M.I.,  constatându-se calitatea de bun propriu 
a apartamentului nr. 70 din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca strada D. nr. 76, 
scara IV, parter, judeţul Cluj, înscris în C.F. nr. 101606 Cluj-Napoca nr. top 24539/S/LXX,  
în favoarea reclamantei reconvenţionale. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut în esenţă 
următoarele: 

Prin sentinţa civilă nr. 2688/25 Martie 2002 a Judecătoriei Cluj-Napoca s-a dispus 
desfacerea căsătoriei încheiată între părţi la data de 07 Septembrie 1990, fiica părţilor fiind 
încredinţată mamei spre creştere şi educare, pârâta urmând să-şi păstreze numele avut în 
timpul căsătoriei.  

Potrivit C.F. nr. 101606 Cluj-Napoca apartamentul nr. 70 situat la parterul 
imobilului din municipiul Cluj-Napoca strada D. nr. 76, judeţul Cluj, a fost dobândit de 
către părţi în anul 1993 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1368/1993 încheiat 
cu R.A.A.I.F.L. Cluj, iar la data de 02 August 1993 între R.A.A.I.F.L. Cluj-Napoca, în 
calitate de vânzătoare şi  T.F. şi N., în calitate de cumpărători s-a încheiat contractul nr. 
1368/1993, obiectul acestuia fiind apartamentul nr. 70 din strada D. nr. 76 din municipiul 
Cluj-Napoca, ce era cumpărat cu preţul de 417.756 lei, preţul vânzării fiind achitat la data 
de 02 August 1993 integral, aşa cum rezultă din contractul de vânzare-cumpărare.  

Din menţiunile contractului coroborate cu înscrisurile  depuse la dosar - fişa 
suprafeţei locative -, rezultă că anterior vânzării-cumpărării titularul contractului de 
închiriere a fost pârâta T.F.. 

Instanţa de fond a mai reţinut din analiza datelor oferite de cărţile de muncă ale 
părţilor că aceştia nu aveau venituri de natură să le permită plata integrală a preţului. 
Reclamantul fusese încorporat  din 22 Ianuarie 1991 şi trecut în rezervă în data de 22 
Ianuarie 1992, fiind angajat din data de 01 August 1992, iar reclamanta era angajată  din 
anul 1987. 

Art. 30 Codul familiei instituie prezumţia comunităţii de bunuri, stipulând că 
bunurile dobândite in timpul căsătoriei sunt bunuri comune ale soţilor. De la această 
regulă există excepţiile prevăzute de art. 31 care la lit. b) prevede că ”nu sunt bunuri 
comune, ci proprii ale fiecărui soţ … bunurile dobândite în timpul căsătoriei prin … donaţie 
… afară numai dacă dispunătorul a prevăzut că ele vor fi comune.” 

În temeiul subrogaţiei reale, aşa cum prevede şi art. 31 lit. b Codul familiei, bunul 
dobândit prin dar manual este bun propriu dacă dispunătorul nu a prevăzut că sunt 
comune. 

Susţinerile în sensul că Decretul-lege nr. 61/1990 este un act normativ cu caracter 
de protecţie specială (cu trimitere la Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţiile 
unite nr. V/2008) nu pot fi interpretate în sensul eludării dispoziţiilor art. 31 Codul 
familiei aşa cum doreşte reclamantul. 

Drept urmare, în baza dispoziţiilor art. 111 Cod procedură civilă, raportat la 
prevederile art. 31 lit. b, art. 36 Codul familiei coroborat cu art. 6731 şi urm. Cod procedură 
civilă a respins acţiunea formulată de reclamantul T.N. în contradictoriu cu pârâta T.F. şi a 
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admis cererea reconvenţională formulată şi precizată de reclamanta reconvenţională T.F. 
în contradictoriu cu pârâtul reconvenţional T.N., precum şi cererea de intervenţie în 
interes accesoriu în interesul pârâtei formulată de intervenienta M.I. şi a constatat 
calitatea de bun propriu a apartamentului nr. 70 din imobilul situat în municipiul Cluj-
Napoca strada D. nr. 76, scara IV, parter, înscris în C.F. nr. 101606 Cluj-Napoca nr. top 
24539/S/LXX, în favoarea reclamantei reconvenţionale T.F.. 

 În temeiul dispoziţiilor art. 18 din O.U.G. nr. 51/2008 „cheltuielile pentru 
care partea a beneficiat de scutiri sau reduceri prin încuviinţarea ajutorului public judiciar 
vor fi puse în sarcina celeilalte părţi, dacă aceasta a căzut în pretenţiile sale. Partea căzută 
în pretenţii va fi obligată la plata către stat a acestor sume”. 

 Dat fiind că prin încheierea nr. 990/CC/2009 din data de 28 Octombrie 
2009 a fost încuviinţat pârâtei cererea de ajutor public judiciar în forma  scutirii de la plata 
taxei de timbru în sumă de 4593, 36 lei şi 5 lei timbru judiciar, în temeiul dispoziţiilor art. 
18 din O.U.G. nr. 51/2008, reclamantul a fost obligat la plata în favoarea Statului a sumei 
de 4593, 36 lei, taxă judiciară de timbru şi 5 lei, timbru judiciar. 

Totodată a respins cererea pârâtei de obligare a reclamantului la plata cheltuieli de 
judecată reprezentând onorariu avocat având în vedere că nu s-a făcut – în condiţiile art. 
1169 Cod civil – dovada acestora. 

Împotriva sentinţei civile nr. 1144/28 Ianuarie 2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca, a 
declarat apel, reclamantul T.N., iar prin decizia civilă nr. 345/A din 22 iunie 2010 
Tribunalul Cluj a respins ca nefondat apelul păstrând în întregime sentinţa. 

Reclamantul a fost obligat să plătească intimatei T.F. suma de 2000 lei cheltuieli de 
judecată. 

Pentru a hotărî astfel tribunalul a reţinut că potrivit dispoziţiilor art. 30 Cod fam, 
bunurile dobândite în timpul căsătoriei de oricare dintre soţi de la data, devin de la data 
dobândirii lor bunuri comune. 

Cu toate acestea art. 31 alin. 1 lit. b Cod fam.,  prevăd că nu sunt bunuri comune, ci 
bunuri proprii ale fiecărui soţ, bunurile dobândite prin moştenire, donaţie sau legat, afară 
numai dacă dispunătorul a prevăzut că ele vor fi comune. 

Acest text reprezintă o excepţie de la regula instituită de art. 30 Cod fam, excepţie 
care este de strictă interpretare şi aplicare. În ceea ce priveşte considerentele care au dus la 
concluzia că imobilul în litigiu este bunul propriu al pârâtei reclamante reconvenţionale, 
tribunalul reţine că  părţile s-au căsătorit la data de 7.09.1990, imobilul în litigiu fiind 
dobândit prin cumpărare la data de 2 august 1993, conform contractului de vânzare-
cumpărare nr. 1368/1993 încheiat între părţi în calitate de cumpărători şi RAAIFL Cluj în 
calitate de vânzător. Prin urmare, în cauză este îndeplinită condiţia ca imobilul să fie 
dobândit de oricare din soţi în timpul căsătoriei. 

Preţul imobilului de 417.756 lei a fost integral achitat la momentul semnării 
contractului. În ceea ce priveşte suma achitată cu titlu de preţ, tribunalul a reţinut că 
statuarea primei instanţe potrivit căreia aceasta a fost primită integral de pârâta 
reclamantă reconvenţională de la mama ei este corectă. Din declaraţiile martorilor audiaţi 
în cauză a reieşit că părinţii reclamantei, pentru a-şi ajuta fiica care avea un copil dintr-o 
căsătorie anterioară, au depus numeroase sume de bani la Caritas, iar din sumele obţinute 
au dat fiicei lor întreaga sumă necesară achitării apartamentului în litigiu. Din depoziţia 
martorei Ladan Florentina reiese că în nenumărate rânduri a văzut-o pe mama 
reclamantei reconvenţionale depunând bani la Caritas şi a fost prezentă la domiciliul 
acesteia  când mama a dat bani fiicei pentru a cumpăra apartamentul. A mai arătat 
martora că la momentul plăţii apartamentului, cei doi foşti soţi nu ar fi avut mijloace 
pentru a plăti preţul apartamentului, deoarece la momentul căsătoriei reclamantul era 
încorporat şi lucra doar soţia, şi acesta s-a angajat abia ulterior, iar în anul 1993 lucra la 
Jandarmerie. 
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 Martora P.V. a arătat că în anul 1993 a fost cu mama pârâtei la Caritas de unde 
aceasta a ridicat o sumă de bani pe care i-a spus apoi că a dat-o fiicei pentru a cumpăra 
apartamentul. Cei doi soţi nu ar fi avut bani să plătească apartamentul, iar în perioada 
1990-1993 reclamantul a lucrat doar un an. 

Din copia cărţii de muncă a reclamantului reiese că reclamantul a fost încorporat la 
data de 22.01.1991 şi a fost trecut în rezervă la 2.01.1992. După eliberare nu a avut loc de 
muncă, fiind angajat doar începând cu data de 1.08.1992, la momentul cumpărării 
imobilului în litigiu fiind militar angajat pe bază de contract. În această perioadă, respectiv 
a încheierii contractului de vânzare cumpărare, acesta obţinut lunar un venit de 12.000 lei, 
sumă susţinută de pârâtă şi necontestată de către reclamant. Pârâta a lucrat pe întreaga 
durată a căsniciei , iar la momentul încheierii contractului de cumpărare obţinea un venit 
lunar brut de 62215 lei, cu mult superior veniturilor reclamantului.  

În ceea ce priveşte martorul M.V. depoziţia acestuia nu se coroborează cu celelalte 
probe de la dosarul cauzei. Acesta cunoaşte din cele spuse de reclamant, respectiv că 
apartamentul a fost cumpărat în parte cu banii obţinuţi de la nuntă şi avut şi bani de la 
Caritas. De asemenea, referitor la veniturile reclamantului martorul a declarat că în anul 
1992 reclamantul câştiga aproximativ 78.000 lei vechi lunar. Această din urmă susţinere 
este contrazisă de recunoaşterea apelatului la ultimul termen de judecată cu privire la 
venitul de 12.000 lei realizat în acea perioadă. Cu privire la nunta părţilor, nu reiese din 
nici una din probele dosarului dacă părţile au primit bani şi nici se sumă. 

În aceste condiţii solicitarea reclamantului din apel potrivit căreia prima instanţă 
trebuia să stabilească o cotă de contribuţie superioară a pârâtei este neîntemeiată, atâta 
timp cât din probatoriul administrat în cauză reiese că mama pârâtei a plătit întreaga sumă 
achitată ca preţ al apartamentului. Este real că practica judiciară în considerarea 
caracterului social al Legii nr. 61/1990 a statuat că în situaţia în care cei doi soţi nu au 
contribuit în mod egal la dobândirea imobilului se va constata o contribuţie comună, soţul 
care a achitat mai mult având doar un drept de creanţă pentru diferenţa achitată în plus, 
însă această practică se referă la situaţia în care cei doi soţi au dobândit imobilul cu 
contribuţia lor, nu în situaţia în care suma achitată cu titlu de preţ a reprezentat o donaţie. 
În această situaţie nu există nici un raţionament care să permită înlăturarea de la aplicare a 
dispoziţiilor art. 31 alin. 1 lit. b şi f Cod fam. Probele administrate în cauză au dus la 
concluzia că pârâta a primit cu titlu de donaţie, dar manual, suma reprezentând întregul 
preţ al imobilului, sumă ce reprezenta un bun comun în înţelesul art. 31 lit. b Cod. fam.. 
Această sumă a fost achitată în contul preţului imobilului, astfel că aşa cum corect a reţinut 
prima instanţă în baza subrogaţiei  imobilul a devenit bunul comun al pârâtei. Potrivit 
dispoziţiilor art. 31 lit. f Cod fam, constituie bun propriu valoarea care reprezintă sau 
înlocuieşte un bun propriu sau bunul în care a trecut această valoare. În speţă, pârâta 
reclamantă reconvenţională a primit de la mama ei cu titlu de donaţie sub forma darului 
manual suma reprezentând preţul imobilului. Cu această sumă care constituie un bun 
propriu s-a cumpărat apartamentul, astfel că în baza lit. f, imobilul este bunul propriu al 
acesteia. 

În consecinţă, nedovedindu-se nici un fel de contribuţie a reclamantului la 
dobândirea imobilului, acesta nu poate invoca practica judiciară cu privire la o cotă egală 
de dobândire a dreptului de proprietate, în cauză fiind incidente dispoziţiile art. 31 lit. b şi f 
Cod fam. Intenţia de protecţie a legiuitorului la vânzarea imobilelor în baza Decretului-lege 
nr. 61/1990 şi a Legii nr. 85/1992 nu poate fi aplicată cu ignorarea dispoziţiilor art. 31 Cod 
fam. Intenţia de protecţie a legiuitorul pentru ambii soţi nu poate să meargă până acolo 
încât să încalce drepturile legale ale unui soţ pentru o dispoziţie de favoare pentru celălalt. 

Raportat la considerentele mai sus invocate, în baza dispoziţiilor art. 296 Cod de 
procedură civilă tribunalul a respins ca nefondat apelul declarat de reclamant.  



 14 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul T.N. solicitând admiterea 
acestuia, modificarea în totalitate a acesteia cu admiterea în totalitate a acţiunii principale 
formulate. 

Mai solicită respingerea cererii reconvenţionale formulată de pârâta T.F. şi 
respingerea cererii de intervenţie accesorie, formulată de intervenienta M.I., precum şi 
înlăturarea dispoziţiilor de la fond şi din apel privitoare la obligarea recurentului la plata 
sumei de 4593,36 lei în favoarea statului şi a cheltuielilor de judecată. 

În motivarea recursului arată că instanţa de apel a pronunţat o soluţie nelegală ca 
urmare a refuzului administrării cererilor de probaţiune pertinente pentru desluşirea stării 
de fapt, aşa încât în cauză este insuficient cercetat fondul cauzei.  

A susţinut constant contribuţia sa egală la dobândirea apartamentului solicitând 
înlocuirea martorului Tiron Marian cu martorul Onofrei Ioan, însă instanţa de fond a 
respins nelegal această cerere, aşa în cât soluţia adoptată apare ca nesusţinută de un 
material probator complet, nefiind desăvârşită cercetarea fondului pricinii, ceea ce impune 
casarea deciziei atacate sub toate aspectele. 

În acest sens sunt şi hotărârile CEDO în cauzele Albina împotriva României şi 
Boldea împotriva României, Curtea statuând că dreptul la un proces echitabil garantat de 
art. 6 alin. 1 din Convenţie implică în special în sarcina instanţei obligaţia de a examina 
efectiv mijloacele, argumentele şi elementele de probă ale părţilor, cel puţin pentru a le 
aprecia pertinenţa. 

Consideră că s-a încălcat şi principiul egalităţii de arme promovat de CEDO. 
Referitor la acest principiu se precizează că „exigenţa legalităţii armelor în sensul unui 
echilibru just între părţi, implică obligaţia de a oferi fiecărei părţi o posibilitate rezonabilă 
de a-şi prezenta cauza, inclusiv probele în condiţii în care să nu o plaseze într-o situaţie de 
dezavantaj net în comparaţie cu adversarul său. 

Cu privire la modificarea în totalitate a deciziei arată că din această perspectivă 
decizia pronunţată în apel este dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii, motiv de 
recurs prev. de art. 304 pct. 9 C.proc.civ. 

Arată că tribunalul a aplicat eronat art. 31 lit. b şi f C.fam. respectiv prevederile 
privitoare la donaţie sub forma darului manual, ignorând dispoziţiile cu caracter imperativ 
cuprinse în art. 6731 şi urm. C.proc.civ. şi normele speciale în raport de dobândirea 
apartamentului din litigiu în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 şi a  Legii nr. 85/1992. 

Situaţia partajului unui imobil achiziţionat în baza actelor normative evocate 
conduce la stabilirea cotei de contribuţie de ½ parte pentru fiecare, respectiv cota 
prezumată de legiuitor, fiind derogatorie de la procedura partajului clasic, împrejurarea că 
unul dintre soţi a plătit cu bani – bun propriu – nu sporeşte cota de proprietate a soţului 
plătitor, el având însă un drept de creanţă împotriva celuilalt soţ pentru suma pe care a 
plătit-o peste cota de ½ parte din preţ. 

Din contractul de vânzare-cumpărare nr. 1368/1993 rezultă că imobilul supus 
partajului a fost dobândit de soţi în condiţiile Decretului-Lege nr. 61/1990 şi a Legii nr. 
85/1992, act normativ care a avut intenţia de protecţie a chiriaşilor şi de a oferi în mod egal 
soţilor beneficiul dobândirii proprietăţii, însă instanţele nu au avut în vedere această 
situaţie de excepţie. 

Din moment ce în actul de vânzare se face menţiune privind plata preţului de către 
cumpărători (soţ şi soţie), menţiune care are o forţă probantă superioară faţă de cele două 
depoziţii de martori şi în absenţa formulării unei cereri de intervenţie în interes propriu şi 
nu accesorie, prin care să se solicite simulaţia actului de vânzare-cumpărare sub aspectul 
plăţii preţului, apreciază că nu este incidentă situaţia donaţiei prin forma darului manual, 
nefiind probat că aceşti bani au fost daţi exclusiv fiicei sub formă de liberalitate. 

Analizând recursul prin prisma motivelor invocate, curtea constată că 
acesta nu este fondat, urmând a fi respins pentru următoarele considerente: 
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În motivarea recursului se arată că instanţa de apel a pronunţat o soluţie nelegală ca 
urmare a refuzului administrării cererilor de probaţiune pertinente pentru desluşirea stării 
de fapt, aşa încât în cauză este insuficient cercetat fondul cauzei. A susţinut constant 
contribuţia sa egală la dobândirea apartamentului solicitând înlocuirea martorului T.M. cu 
martorul O.I., însă instanţa de fond a respins nelegal această cerere, aşa în cât soluţia 
adoptată apare ca nesusţinută de un material probator complet, nefiind desăvârşită 
cercetarea fondului pricinii, ceea ce impune casarea deciziei atacate sub toate aspectele. 
Invocă hotărârile CEDO în cauzele Albina împotriva României şi Boldea împotriva 
României. 

Consideră că s-a încălcat şi principiul egalităţii de arme promovat de CEDO. 
Referitor la acest principiu se precizează că „exigenţa legalităţii armelor în sensul unui 
echilibru just între părţi, implică obligaţia de a oferi fiecărei părţi o posibilitate rezonabilă 
de a-şi prezenta cauza, inclusiv probele în condiţii în care să nu o plaseze într-o situaţie de 
dezavantaj net în comparaţie cu adversarul său. 

Curtea constată că acest motiv de recurs nu poate fi primit dat fiind că instanţa de 
apel nu a refuzat administrarea probelor, dat fiind că la termenul din data de 08.06.2010 a 
încuviinţat în probaţiune audierea martorilor M.V. şi Tiron Mariana, exact aşa cum a 
solicitat apelantul, punând în vedere acestuia să prezinte aceşti martori pentru audiere la 
termenul din data de 22.06.2010. 

La termenul din data de 22.06.2010 apelantul a prezentat doar martorul M.V. iar cu 
privire la martorul T.M. arată că nu s-a putut prezenta, şi solicită înlocuirea acestuia, dar 
fără să indice motivul pentru care martorul nu se poate prezenta, cererea fiind respinsă de 
către tribunal. 

Curtea constată că în aceste condiţii tribunalul nu a refuzat administrarea unei 
probe, ci din contră a încuviinţat administrarea ei dar administrarea efectivă nu a fost 
posibilă din culpa apelantului astfel că instanţa de apel a aplicat în mod corect dispoziţiile 
art. 186 alin. 3 Cod procedură civilă, care permit înlocuirea martorilor doar în caz de 
moarte, dispariţie sau motive bine întemeiate, în speţă nefiind întrunită nici una dintre 
acest ipoteze. 

Cu privire la modificarea deciziei recurentul arată că tribunalul a aplicat eronat art. 
31 lit. b şi f C.fam. respectiv prevederile privitoare la donaţie sub forma darului manual, 
ignorând dispoziţiile cu caracter imperativ cuprinse în art. 6731 şi urm. C.proc.civ. şi 
normele speciale în raport de dobândirea apartamentului din litigiu în baza Decretului-
Lege nr. 61/1990 şi a  Legii nr. 85/1992. 

Situaţia partajului unui imobil achiziţionat în baza actelor normative evocate 
conduce la stabilirea cotei de contribuţie de ½ parte pentru fiecare, respectiv cota 
prezumată de legiuitor, fiind derogatorie de la procedura partajului clasic, împrejurarea că 
unul dintre soţi a plătit cu bani – bun propriu – nu sporeşte cota de proprietate a soţului 
plătitor, el având însă un drept de creanţă împotriva celuilalt soţ pentru suma pe care a 
plătit-o peste cota de ½ parte din preţ. 

Nici acest motiv de recurs nu poate fi primit deoarece nu există nici o dispoziţie 
legală din care să se poată trage interpretarea recurentului că din dispoziţiile Decretului-
Lege nr. 61/1990 şi a  Legii nr. 85/1992 se poate stabili că soţii ar dobândi un astfel de 
imobil ce face obiectul acestor acte normative în cote egale, indiferent de cota de 
contribuţie a soţilor. 

Dimpotrivă, aplicarea Decretului-Lege nr. 61/1990 şi a Legii nr. 85/1992 nu exclude 
aplicarea art. 31 din Codul familiei. 

Plata de către un soţ a unui bun cu o sumă de bani ce este bun propriu face să se 
nască exact subrogaţia cu titlu particular, după cum face această aplicare în concret a 
instituţiei art. 31 lit. b şi f din Codul familiei, iar nicidecum naşterea unui drept de creanţă 
în favoarea soţului care a plătit, căci în acest fel art. 31 lit. b şi f din Codul familiei nu şi-ar 
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mai găsi niciodată aplicabilitatea, deoarece celălalt soţ ar cere întotdeauna să fie creditat de 
celălalt soţ, considerând că ar avea dreptul să ceară să se considere că de fapt celălalt soţ 
face plăţi în avans şi în contul soţului care nu dispune de sume de bani. 

Or, a institui o egalizare forţată în acest caz nu a fost în intenţia legiuitorului. 
Susţine recurentul că din contractul de vânzare-cumpărare nr. 1368/1993 rezultă că 

imobilul supus partajului a fost dobândit de soţi în condiţiile Decretului-Lege nr. 61/1990 
şi a Legii nr. 85/1992, act normativ care a avut intenţia de protecţie a chiriaşilor şi de a 
oferi în mod egal soţilor beneficiul dobândirii proprietăţii, însă instanţele nu au avut în 
vedere această situaţie de excepţie. Din moment ce în actul de vânzare se face menţiune 
privind plata preţului de către cumpărători (soţ şi soţie), menţiune care are o forţă 
probantă superioară faţă de cele două depoziţii de martori şi în absenţa formulării unei 
cereri de intervenţie în interes propriu şi nu accesorie, prin care să se solicite simulaţia 
actului de vânzare-cumpărare sub aspectul plăţii preţului, apreciază că nu este incidentă 
situaţia donaţiei prin forma darului manual, nefiind probat că aceşti bani au fost daţi 
exclusiv fiicei sub formă de liberalitate. 

Acest motiv de recurs este la rândul lui nefondat deoarece este real că vânzarea 
imobilelor efectuată în temeiul Decretului-Lege nr. 61/1990 şi a  Legii nr. 85/1992 s-a făcut 
la un preţ social care a avut în vedere intenţia de protecţie a chiriaşilor şi de a oferi în mod 
egal soţilor beneficiul dobândirii proprietăţii, dar aceasta nu exclude aplicarea celorlalte 
dispoziţii legale care să stabilească cota de contribuţie a soţilor la dobândirea acestui bun, 
chiar dacă acest preţ plătit era modic, acesta a fost plătit tot de către soţi în proporţii 
diferite. 

Dacă plata preţului se făcea în mod egal atunci şi cota de contribuţie ar fi fost egală. 
Nu se poate susţine că din protecţia socială se naşte o contribuţie egală cât timp contribuţia 
a fost efectiv diferită, având în vedere contribuţie diferenţiată, mai precis donaţia sub 
forma darului manual, care face incident textul art. 31 lit. b şi f din Codul familiei. 

Apoi plata preţului nu a fost contestată, stabilindu-se că aceasta a fost probabil 
făcută de către ambii soţi, care au şi semnat contractul, dar provenienţa sumei este cea 
arătată anterior, anume dintr-un dar manual făcut de către părinţii intimatei. 

Susţinerea recurentului că nu s-a probat că aceşti bani au fost daţi exclusiv fiicei sub 
formă de liberalitate nu mai poate fi analizată deoarece 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. 

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.  
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4. Partajarea unui imobil în baza expertizei de evaluare efectuate în anul 
2008. Nefinalizarea procesului în termen rezonabil, ca urmare a casării cu 

trimitere spre rejudecare. Necesitatea efectuării unei noi expertize de 
evaluare, ca urmare a scăderii dramatice a preţurilor de la efectuarea primei 

expertize 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 2360 din 1 octombrie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 932/27.01.2009, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca a 
fost admisă cererea formulată de reclamanţii P.G. şi P.A., în contradictoriu cu pârâtul 
Statul Român prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca. 

 S-a dispus sistarea stării de indiviziune asupra apartamentului nr. 2 compus 
din 1 cameră, bucătărie, antreu, baie şi cămară, în suprafaţă de 35,15 mp, înscris în cartea 
funciară nr. 166804 Cluj-Napoca, cu nr. topo 10078/1/II şi a apartamentului nr. 6 compus 
din 1 magazin alimentar, spaţiu cu altă destinaţie - 6 încăperi, în suprafaţă de 123,33 mp, 
înscris în cartea funciară nr. 166805 Cluj-Napoca, cu nr. topo 10078/1/VI, ambele situate 
în mun. Cluj-Napoca, str. D. nr. 116, jud. Cluj, prin atribuirea acestora în proprietatea 
exclusivă a reclamanţilor. 

 Au fost obligaţi reclamanţii la plata către pârât a sumei de 702.000 lei, cu 
titlu de sultă. 

 Pentru a pronunţa această sentinţă, judecătoria a reţinut că, după cum 
rezultă din cuprinsul cărţilor funciare nr. 166804 Cluj-Napoca şi nr. 166805 Cluj-Napoca, 
reclamanţii P.G. şi P.A. şi pârâtul Statul Român prin Consiliul Local al Municipiului Cluj – 
Napoca sunt coproprietari asupra apartamentului nr. 2 compus din 1 cameră, bucătărie, 
antreu, baie şi cămară, în suprafaţă de 35,15 mp, înscris în cartea funciară nr. 166804 Cluj-
Napoca, cu nr. topo 10078/1/II, şi a apartamentului nr. 6 compus din 1 magazin alimentar, 
spaţiu cu altă destinaţie - 6 încăperi, în suprafaţă de 123,33 mp, înscris în cartea funciară 
nr. 166805 Cluj-Napoca, cu nr. topo 10078/1/VI, ambele situate în mun. Cluj-Napoca, str. 
D. nr. 116, jud. Cluj, reclamanţii P.G. şi P.A. având în proprietate cota de ¼ din fiecare din 
cele două imobile, iar pârâtul Statul Român prin Consiliul Local al municipiului Cluj-
Napoca,  fiind proprietar asupra cotei de ¾ din fiecare din cele două imobile. 

 Faţă de prevederile art. 728 Cod civ., conform cărora „nimeni nu poate fi 
obligat a rămâne în indiviziune”,  instanţa a admis cererea formulată de reclamanţii P.G. şi 
P.A., în contradictoriu cu pârâtul Statul Român prin Consiliul Local al municipiului Cluj-
Napoca. 

 În cauză, a fost administrată proba cu expertiza tehnică judiciară în 
construcţii, la dosarul cauzei fiind depus raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit de 
expertul tehnic judiciar dr. ing. V.V. şi suplimentul şi răspunsul la obiecţiuni întocmite de 
aceeaşi persoană, prin care au fost formulate propuneri de partaj, fiind evaluate imobilele 
în cauză. Instanţa a  constatat că la formularea propunerilor de partaj expertul a avut în 
vedere şi terenul pe care sunt situate imobilele, formulând propuneri de partaj cu privire la 
acest teren şi procedând la evaluarea şi a valorii de circulaţie a terenului, împrejurare ce nu 
a fost avută în vedere de către instanţa de fond întrucât obiectul cauzei îl face doar sistarea 
stării de indiviziune asupra celor două apartamente, iar nu şi terenul pe care sunt situate 
acestea. Ca urmare, instanţa a dispus doar sistarea stării de indiviziune asupra celor două 
apartamente, iar nu şi asupra terenului, iar la stabilirea sultelor a avut în vedere doar 
valoarea de circulaţie a apartamentelor, iar nu şi a terenului. De altfel, din cartea funciară 
colectivă nr. 121807 Cluj-Napoca reiese că terenul aferent imobilului se află în proprietatea 
exclusivă a pârâtului Statul Român prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca. 
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 Potrivit dispoziţiilor art. 6739 C.proc.civ., „la formarea şi atribuirea loturilor, 
instanţa a ţinut seama, după caz, şi de acordul părţilor, mărimea cotei-părţi ce se cuvine 
fiecăreia ori masa bunurilor de împărţit, natura bunurilor, domiciliul şi ocupaţia părţilor, 
faptul ca unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împărţeala, au făcut construcţii, 
îmbunătăţiri cu acordul coproprietarilor sau altele asemenea”.  

Instanţa a reţinut că, într-adevăr, pârâtul are drept de proprietate asupra unei cote 
mai mari din cele două apartamente decât reclamanţii, cota pârâtului fiind de ¾, iar a 
reclamanţilor de ¼ din acestea. Trebuie avut în vedere însă faptul că imobilul în care sunt 
situate cele două apartamente este format din mai multe apartamente, şi anume un număr 
de şase apartamente, iar celelalte patru apartamente, care nu fac obiectul prezentei cauze, 
se află în proprietatea exclusivă a reclamanţilor, care îşi au şi domiciliul în clădirea arătată, 
după cum au declarat în cererea de chemare în judecată. Instanţa a apreciat că este în 
interesul bunei administrări, a bunei puneri în valoare şi a conservării clădirii ca întreg, ca 
aceasta să se afle în întregime în proprietatea exclusivă a reclamanţilor, prin întrunirea în 
persoana acestora a dreptului de proprietate asupra tuturor apartamentelor din care este 
compusă clădirea din mun. Cluj-Napoca, str. D. nr. 116, jud. Cluj. A fost avută de asemenea 
în vedere atât vechimea considerabilă a imobilului, cât şi starea actuală a acestuia, astfel 
cum rezultă din raportul de expertiză întocmit în cauză, care în opinia instanţei de fond 
impun efectuarea unor îmbunătăţiri pentru conservarea şi punerea în valoare a 
construcţiei în întregul său, care pot fi realizate cu mai mare operativitate şi uşurinţă în 
cazul în care toate apartamentele din construcţie, şi deci construcţia în întregul său, se află 
în proprietatea reclamanţilor, care sunt soţ şi soţie.  

Acesta este şi motivul pentru care instanţa nu a optat pentru una din variantele de 
partaj prin care cele două apartamente ar fi atribuite pârâtului, sau unul dintre acestea ar fi 
atribuit pârâtului, iar celălalt reclamanţilor. Totodată, partajarea apartamentului nr. 6 în 
natură prin formarea a două apartamente, nr. 6A şi nr. 6B, nu apare ca fiind o soluţie 
judicioasă, atât pentru argumentele arătate, cât şi pentru că nu ar fi în măsură să atragă o 
mai bună punere în valoare a spaţiului ce în prezent formează apartamentul nr. 6, iar unul 
dintre apartamentele nou formate impunând în acelaşi timp efectuarea unor cheltuieli 
suplimentare pentru a putea fi pus în valoare, întrucât nu ar avea instalaţii funcţionale, 
după cum se arată şi în raportul de expertiză. 

Ca urmare, în baza art. 728 Cod civ., instanţa a dispus sistarea stării de indiviziune 
asupra apartamentului nr. 2 compus din 1 cameră, bucătărie, antreu, baie şi cămară, în 
suprafaţă de 35,15 mp, înscris în cartea funciară nr. 166804 Cluj-Napoca, cu nr. topo 
10078/1/II, şi a apartamentului nr. 6 compus din 1 magazin alimentar, spaţiu cu altă 
destinaţie - 6 încăperi, în suprafaţă de 123,33 mp, înscris în cartea funciară nr. 166805 
Cluj-Napoca, cu nr. topo 10078/1/VI, ambele situate în mun. Cluj-Napoca, str. D. nr. 116, 
jud. Cluj, prin atribuirea acestora în proprietatea exclusivă a reclamanţilor şi a obligat 
reclamanţii la plata către pârât a sumei de 702.000 lei, cu titlu de sultă, având în vedere 
cele arătate de către expert privind prima variantă de partaj, astfel cum reiese din 
suplimentul la raportul de expertiză, şi evaluarea imobilului stabilită de expert, fără a avea 
în vedere, pentru considerentele mai sus arătate, valoarea terenului. 

Instanţa a apreciat că evaluarea celor două apartamente ce fac obiectul cauzei a fost 
făcută în mod corect de către expert, în acest sens având în vedere atât detalierea modului 
de calcul şi explicarea metodelor şi a criteriilor folosite de către expert în cuprinsul 
raportului de expertiză, cât şi răspunsul expertului la obiecţiunile reclamanţilor privind 
acest aspect, care faţă de motivarea dată de către expert, apare ca fiind just. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel, în termen legal, pe de o parte 
reclamanţii P.G. şi P.A., iar pe de altă parte, pârâtul Statul Român prin Consiliul Local al 
municipiului Cluj-Napoca, reclamanţii contestând cuantumul sultei stabilite în sarcina lor, 



 19 

în condiţiile actualei situaţii a pieţei imobiliare, iar pârâtul solicitând schimbarea 
modalităţii de partajare, prin formarea de loturi în natură şi atribuirea acestora către părţi. 

Tribunalul Cluj, prin decizia civilă nr. 307/A/19.05.2009, a  admis excepţia 
nelegalei timbrări a apelului declarat de reclamanţii P.G. şi P.A.; a anulat ca netimbrat 
apelul acestora; a admis apelul declarat de pârâtul Statul Român prin Consiliul local al 
municipiului Cluj-Napoca împotriva sentinţei civile nr. 932/2009 a Judecătoriei Cluj-
Napoca, ce a fost schimbată, în sensul admiterii acţiunii conform variantei III din 
suplimentul la raportul de expertiză efectuat de către expert V.V., dispunându-se sistarea 
de indiviziune asupra apartamentelor nr. 2 şi 6 din imobilul situat în municipiul Cluj-
Napoca, strada D. nr. 116, judeţul Cluj, în sensul atribuirii apartamentului nr. 2, în 
favoarea reclamanţilor, iar apartamentul nr.6, în favoarea pârâtului, pârâtul fiind obligat la 
plata în favoarea reclamanţilor a unei sulte în valoare de 48.000 lei, pentru egalizarea 
loturilor. 

 În considerentele acestei decizii, tribunalul a reţinut, cu privire la apelul 
declarat de către reclamanţi, că, potrivit art. 20 alin. 1 din Legea 145/1997, reclamanţii - 
apelanţi datorează pentru apel o taxă de timbru în valoare de 17,5 lei. 

 În mod expres, la termenul de judecată din data de 05.05.2009, s-a pus în 
vedere reprezentantului reclamanţilor, mandatar avocat, împuternicit pentru toate actele 
şi fazele apelului, să depună pentru termenul următor o diferenţă de taxă de timbru în 
valoare de 8,5 lei. 

 La termenul de judecată din data de 19.05.2009, instanţa de apel a constatat 
ă reclamanţii sau reprezentantul acestora nu a depus la dosar taxa de timbru datorată, 
astfel încât, în conformitate cu dispoziţiile art. 20 alin. 3 din Legea 146/1997, tribunalul a 
invocat şi a admis excepţia nelegalei timbrări a apelului, cu consecinţa anulării apelului în 
baza excepţiei. 

 Cu privire la apelul declarat de către pârât, tribunalul a apreciat că acesta este 
întemeiat, luând în considerare dispoziţiile art. 673 ind. 5, art. 673 ind. 9 C. proc. civ. , în 
materia împărţirii judiciare. 

 Astfel, atunci când este posibilă împărţirea în natură a bunului aflat în 
coproprietate, este preferabilă această variantă. 

 În speţă, obiect al coproprietăţii îl constituie două apartamente, 
apartamentul nr. 2 şi apartamentul nr. 6 din imobilul situat în Cluj-Napoca, str. D. nr. 116. 

 Unul dintre apartamente, apartamentul nr. 2 constituie domiciliul 
reclamanţilor iar apartamentul nr. 6 este un spaţiu cu altă destinaţie, care a fost 
administrat de către pârât şi în prezent este închiriat unei terţe persoane. 

 Astfel, tribunalul a constatat că obiectul coproprietăţii este comod partajabil 
în natură, prin urmare este posibilă atribuirea în natură pentru fiecare parte a unui 
apartament. 

 Conform folosinţei, tribunalul a apreciat că se impune atribuirea 
apartamentului nr. 2 către reclamanţi, apartamentul constituind, de altfel, domiciliul 
reclamanţilor iar apartamentul nr. 6 s-a atribuit pârâtului, având în vedere că acest 
apartament constituie un spaţiu cu altă destinaţie şi în plus, pârâtul l-a închiriat unei terţe 
persoane. 

 Pentru egalizarea loturilor, tribunalul a apreciat că se impune obligarea 
pârâtului la plata în favoarea reclamanţilor a unei sulte în valoarea de 48.000 lei, conform 
variantei III din suplimentul raportului de expertiză efectuat de către expert V.V.. 

 Împotriva acestei decizii au declarat recurs, în termen legal, reclamanţii, 
solicitând casarea acestuia şi trimiterea apelurilor spre rejudecare aceluiaşi tribunal. 

 În motivarea recursului lor, reclamanţii învederează că  instanţa de apel a  
încălcat  formele de procedură prevăzute sub sancţiunea  nulităţii în art. 105 alin. 2  Cod 
proc.civ., producând  reclamanţilor o vătămare ce  nu poate fi înlăturată decât prin 
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anularea hotărârii, respingând cererea de amânare pentru lipsă de apărare, temeinic  
motivată de reprezentantul reclamanţilor apelanţi şi nepunând  în discuţia părţilor 
excepţia nelegalei timbrări a apelului, încălcând astfel principiul contradictorialităţii, 
acordând ceea ce  nu s-a cerut  în faţa primei instanţe, pârâtul  doar  în faza apelului 
solicitând partajul în natură, prin atribuirea  unei porţiuni din imobil. 

Curtea de Apel Cluj, prin decizia civilă nr. 2263/R/29.10.2009, a admis recursul 
reclamanţilor, a casat în întregime decizia recurată, dispunând trimiterea apelurilor spre 
rejudecare aceluiaşi tribunal. 

La pronunţarea acestei decizii, Curtea a avut în vedere faptul că, raportat la art. 304  
pct. 9 şi art. 306 alin. 2 C.proc.civ., recursul reclamanţilor este fondat, întrucât, aşa cum 
rezultă din chiar  considerentele deciziei obiect al recursului, împrejurare susţinută şi de 
cuprinsul dosarului de apel, tribunalul, la termenul de judecată din 5  mai 2009, când au 
lipsit apelanţii, a pus  în vedere reprezentatului acestora  obligaţia de achitare a diferenţei 
de taxă judiciară de timbru de  8,5 lei şi a timbrului judiciar de  0,3 lei, fără ca reclamanţii 
apelanţi să fie  citaţi cu această menţiune şi fără a fi indicată expres sancţiunea  în cazul 
neexecutării acestei obligaţii, încălcând astfel obligaţia de a pune în vedere părţilor 
obligaţiile ce le revin, prevăzută imperativ  prin disp. art. 129 alin. 2 C.  pr. civ.,  cu alte 
cuvinte neexercitându-şi rolul activ, în condiţiile în care art.  20 alin. 2  din Legea nr.  
146/1997 privind taxele  judiciare de  timbru prevede că obligaţia de achitare a taxei 
judiciare de timbru trebuie pusă în vederea părţii personal. 

 Câtă vreme anularea cererii (apelului) ca netimbrat atrage nulitatea 
necondiţionată a hotărârii, apelul nefiind soluţionat pe fond şi partea fiind privată de un 
grad de jurisdicţie, în temeiul art. 312 alin. 1-3 raportat. la art. 304 pct. 9 Cod proc. civ., 
Curtea va casa decizia recurată şi va trimite ambele apeluri spre rejudecare pe fond 
aceluiaşi tribunal, impunându-se soluţionarea lor împreună. 

În rejudecare, cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalul Cluj fiind soluţionată 
prin decizia civilă nr. 293/A/18.05.2010, în sensul respingerii ca nefondate a ambelor 
apeluri. 

În considerentele acestei decizii, cu privire la soluţia asupra recursului pârâtului, s-a 
reţinut faptul că criteriile enumerate în art. 6739 C.proc.civ., au caracter exemplificativ, 
instanţa putând să ţină seama, la formarea şi atribuirea loturilor la partaj, şi de alte criterii 
de ordin familial, social, material sau moral, în funcţie de specificul fiecărei cauze, precum 
şi de dispoziţiile art. 741 C.civ. 

În conformitate cu raportul de expertiză tehnică efectuat în faţa primei instanţe, 
Tribunalul a reţinut că partajarea apartamentului nr. 6 în natură, prin formarea a două 
apartamente, nr. 6A şi nr. 6B, nu apare ca fiind o soluţie judicioasă, întrucât unul dintre 
apartamentele nou formate ar necesita efectuarea unor cheltuieli suplimentare pentru a 
putea fi pus în valoare, întrucât nu avea instalaţii funcţionale. S-a mai reţinut, de 
asemenea, că este în interesul bunei administrări, a bunei puneri în valoare şi a conservării 
clădirii ca întreg, ca aceasta să se afle în întregime în proprietatea exclusivă a 
reclamanţilor. 

În ceea ce priveşte recursul reclamanţilor, s-a reţinut faptul că suplimentul la 
expertiza tehnică, ordonat în faţa primei instanţe, concluzionează în sensul că reevaluarea 
terenului şi a apartamentelor s-a realizat în preţuri valabile în luna octombrie 2008, şi a 
fost elaborată în conformitate cu standardele europene de evaluare, în mod corect instanţa 
fondului apreciind că această evaluare a fost judicios făcută. 

Împotriva acestei decizii au declarat recurs, în termen legal, reclamanţii P.G. şi 
P.A., solicitând, în principal, modificarea hotărârii recurate în sensul admiterii apelului 
reclamanţilor, prin diminuarea sultei la suma de 319.800 RON, iar în subsidiar, casarea 
hotărârii recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de apel, cu cheltuieli de 
judecată. 
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În motivarea recursului au fost invocate prevederile art. 304 pct. 9 C.proc.civ., 
făcându-se în prealabil o expunere a istoricului litigiului şi concluzionându-se în sensul că 
hotărârea instanţei de apel este nelegală, întrucât, în rejudecarea apelurilor s-a raportat 
doar la expertiza judiciară întocmită în faţa instanţei de fond, în luna octombrie 2008, 
omiţând cu desăvârşire să facă referire la expertiza tehnică extrajudiciară întocmită de 
expert F.V., depusă la dosarul de apel de rejudecare.  

Instanţa de apel a ignorat, pe de o parte, faptul că în perioada 2008-2010 a existat o 
evidentă scădere a valorii de circulaţie a imobilelor, iar pe de altă parte, faptul că valoarea 
imobilului se impune a fi diminuată prin uzura fizică sau morală, imobilul aflându-se într-
o stare avansată de degradare, suferită pe parcursul timpului. 

Este cunoscut faptul că în cadrul partajului trebuie luată în considerare valoarea de 
circulaţie a imobilului din momentul partajului, pentru ca astfel să se asigure deplina 
egalitate a copartajanţilor, precum şi un just echilibru al acestuia. 

Reprezentanta pârâtului intimat, prezent personal în instanţă la termenul de 
judecată din 01.10.2010, a învederat instanţei faptul că nu se opune admiterii recursului, în 
ceea ce priveşte casarea hotărârii recurate şi trimiterii cauzei spre rejudecare, pentru a se 
face o nouă expertiză de evaluare a imobilului, dar se opune diminuării sultei la care au 
fost obligaţi reclamanţii, direct de către instanţa de recurs. 

Recursul este fondat. 
Este de notorietate faptul că în cazul efectuării unui partaj, pentru a se asigura 

justeţea acestuia şi egalitatea în drepturi a tuturor copartajanţilor, se impune a fi luată în 
considerare valoarea imobilului partajabil de la momentul efectuării efective a partajului. 

În speţă, instanţa de apel, la pronunţarea soluţiei sale, s-a raportat la expertiza 
tehnică judiciară întocmită în faţa instanţei de fond de către expert V.V., omiţând să 
observe faptul că această expertiză a fost efectuată în luna octombrie 2008, dată de la care, 
pe fondul crizei economice mondiale, piaţa imobiliară a înregistrat un real regres, preţurile 
de tranzacţionare pentru imobile scăzând considerabil în perioada 2008-2010. 

În faţa instanţei de apel de rejudecare reclamanţii apelanţi au depus la dosarul 
cauzei o expertiză tehnică extrajudiciară întocmită de expert F.V., având ca obiectiv 
stabilirea stării tehnice a imobilului litigios, situat în Cluj-Napoca, str. D. nr. 116, judeţul 
Cluj, precum şi stabilirea stării tehnice a instalaţiilor aferente apartamentului nr. 6 situat la 
demisol, expertiză întocmită în luna februarie 2010. 

Prin aceeaşi expertiză, completată ulterior, s-a făcut şi evaluarea imobilului la 
nivelul lunii februarie 2010, rezultând valoarea totală a imobilului, ca fiind în sumă de 
426.400 lei, din care valoarea apartamentului nr. 2 în sumă de 115.900 lei, iar valoarea 
apartamentului nr. 6 în sumă de 310.500 lei. 

Prin această expertiză au fost avute în vedere, la evaluarea imobilului litigios, nu 
numai locul amplasării imobilului, dar şi starea avansată de degradare şi uzură înregistrată 
de-a lungul timpului, din cauza lipsei de întreţinere şi a condiţiilor naturale obiective, 
precum şi starea tehnică a instalaţiilor şi a întregii construcţii în ansamblul său. 

Într-adevăr, aşa cum corect au arătat reclamanţii recurenţi prin recursul pe care l-
au formulat, corespunzător cotei de proprietate de ¾ părţi din imobil, aparţinând Statului 
Român, reclamanţii ar fi trebuit obligaţi la plata unei sulte în favoarea pârâtului în sumă de 
319.800 lei (CF –urile depuse la dosar atestând faptul că reclamanţii au o cotă de ¼, iar 
pârâtul o cotă de ¾), însă Curtea constată că nu se poate da curs favorabil solicitării 
recurenţilor, de stabilire a acestei sultei direct de către instanţa de recurs, motivat pe 
următoarele considerente: 

În conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin. 5 C.proc.civ., art. 295 alin. 2 C.proc.civ., 
coroborat cu art. 167 C.proc.civ. şi art. 201 şi urm. C.proc.civ., instanţa nu se poate 
pronunţa asupra unei probe decât după ce aceasta a fost încuviinţată de către instanţă, 
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această aparentă formalitate a încuviinţării unei probe fiind menită să-i confere acelei 
probe forţă juridică probantă în respectivul litigiu. 

Simpla depunere la dosarul cauzei a unei potenţiale probe, de către una dintre părţi, 
neurmată de încuviinţarea acestei probe de către instanţă, printr-o încheiere de şedinţă 
interlocutorie, nu-i conferă acesteia forţa juridică probantă absolut necesară pentru a 
putea fi luată în considerare la pronunţarea soluţiei în respectivul litigiu. 

Se constată de către Curte că instanţa de apel de rejudecare şi-a întemeiat soluţia pe 
expertiza întocmită de expert V.V. în faţa primei instanţe, omiţând cu desăvârşire să facă 
orice fel de referire la expertiza extrajudiciară a lui F.V. în considerentele deciziei recurate, 
şi aceasta pentru simplul motiv că instanţa de apel de rejudecare nu a încuviinţat, ca probă 
la dosarul cauzei, expertiza extrajudiciară întocmită de F.V.. 

Raportul iniţial de expertiză extrajudiciară întocmit de F.V. a fost depus la dosarul 
de apel, de către reprezentantul reclamanţilor apelanţi, la termenul de judecată din 
16.02.2010 (f. 47 dosar apel), când, instanţa a dispus comunicarea acestuia cu pârâtul însă, 
prin dispozitivul încheierii de şedinţă nu a dispus şi încuviinţarea acesteia. 

La următorul termen de judecată fixat, 30.03.2010, s-a constatat doar că expertul 
F.V. nu a precizat care este valoarea unui mp. de teren, apreciindu-se necesar a se efectua o 
adresă în acest sens către expert, raportul de evaluare extrajudiciară fiind depus la dosar la 
data de 22.04.2010, pentru termenul din 27.04.2010. 

Însă, nici la acest termen de judecată, Tribunalul nu s-a pronunţat asupra 
încuviinţării acestei expertize ca probă în dosar, încuviinţare care nu a fost făcută nici 
ulterior, la termenul de judecată din 11.05.2010. 

Pe cale de consecinţă, Curtea constată că această expertiză extrajudiciară întocmită 
de expert F.V. nu poate fi avută în vedere de către instanţă la pronunţarea unei soluţii în 
sensul diminuării sultei datorate de către reclamanţi, întrucât, ea nu are natura juridică a 
unei probe, cu forţa juridică probantă aferentă, pentru simplul motiv că nu a fost 
încuviinţată de către instanţa de apel. 

Drept urmare, Curtea constată că deşi susţinerea recurenţilor, în sensul că instanţa 
de apel nu a luat în considerare această expertiză, este reală, totuşi, demersul instanţei de 
apel în această privinţă este legal, câtă vreme instanţa de apel nu a încuviinţat ca probă 
această expertiză. 

Aşa fiind, Curtea urmează să înlăture ca nefondat acest motiv de recurs. 
În ceea ce priveşte motivul de recurs referitor la necesitatea efectuării partajului 

prin raportare la valoarea actuală a imobilului, Curtea constată că acesta este pe deplin 
fondat, având în vedere că, pe de o parte, pentru justeţea partajului se impune a fi luată în 
considerare valoarea imobilului partajabil de la data dispunerii partajului, iar pe de altă 
parte, având în vedere că piaţa imobiliară a înregistrat un curs descendent din 2008 până 
în prezent, preţurile imobilelor scăzând substanţial şi considerabil, pe fondul crizei 
economice mondiale. 

În consecinţă, expertiza întocmită în faţa primei instanţe de expert V.V., în luna 
octombrie 2008, nu mai poate fi luată în considerare, dată fiind scăderea dramatică a 
preţurilor de atunci şi până în prezent, în timp ce expertiza extrajudiciară întocmită de F.V. 
nu poate fi avută în vedere dat fiind că nu a fost încuviinţată ca probă în prezentul dosar. 

Este evident că partajul în prezenta cauză nu poate fi dispus în absenţa unei 
expertize de specialitate, întocmită în conformitate cu prevederile art. 6736 C.proc.civ., care 
să ţină seama de starea tehnică a construcţiei, de starea tehnică şi funcţională a 
instalaţiilor, de gradul de uzură fizică şi morală a construcţiei, etc., şi care să stabilească 
valoarea imobilului în raport de preţurile actuale practicate pe piaţa imobiliară, precum şi 
în raport de reala valoare actuală a construcţiei. 

Întrucât în recurs nu poate fi administrată proba cu expertiza, iar aceasta este 
absolut necesară pentru justa soluţionare a cauzei, şi având în vedere poziţia ambelor părţi, 
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care au arătat că sunt de acord cu trimiterea cauzei spre rejudecare pentru efectuarea unei 
noi expertize, în temeiul art. 312 alin. 5 C.proc.civ., se va admite recursul, se va casa în 
întregime decizia recurată, dispunându-se trimiterea cauzei spre rejudecare la acelaşi 
Tribunal, impunându-se rejudecarea ambelor apeluri, dat fiind că acestea vizează atât 
modalitatea de partaj, cât şi evaluarea imobilului. 

 

5. Acţiune în resciziune. Condiţii de exercitare 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 2361 din 1 octombrie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 6563/2009 pronunţată de Judecătoria Bistriţa s-a admis 
excepţia inadmisibilităţii invocată de reprezentanta pârâţilor R.I. şi S.M., şi pe cale de 
consecinţă: 

S-a respins ca inadmisibilă cererea formulată de reclamantul R.V., în contradictoriu 
cu pârâţii R.I., R.I., S.M. şi respectiv, G.M.L.. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut următoarele:  
Prin acţiunea civilă înregistrată, reclamantul R.V. a chemat în judecată pe pârâţii 

R.I., R.I., S.M. şi G.M.L., solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se 
dispună resciziunea împărţelii imobilului casă din piatră cu mai multe încăperi, curte şi 
grădină, în suprafaţă de 853 mp,  având nr. top. 371 Bistriţa, dispusă prin Sentinţa civilă 
nr. 6938/1997 pronunţată de Judecătoria Bistriţa în dosarul civil nr. 5701/1996 şi să se 
dispună rectificarea înscrierii în sensul revenirii la situaţia anterioară de carte funciară. 

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că solicită să se dispună resciziunea 
partajului casei din Bistriţa şi a terenului aferent deoarece acesta s-a realizat prin dol, el 
fiind prejudiciat, aşa cum a putut constata ulterior. 

Reclamantul a mai arătat că la aceea dată a fost de acord cu modalitatea de partaj 
dispusă întrucât aceasta era în favoarea tatălui său R.G., că a fost de acord cu atribuirea în 
favoarea acestuia deoarece el a rămas în casă, că la decesul acestuia urma să îşi primească 
partea care i se cuvenea prin dezbaterea moştenirii după tată. 

A constatat faptul că a fost păcălit cu ocazia partajului deoarece, ulterior tatăl său a 
încheiat cu pârâţii de rândul 2 şi 3 un nou contract de întreţinere (856/19 martie 1999) şi 
le-a transmis acestora apartamentul şi terenul care i-au revenit în urma partajului. În acest 
mod a fost prejudiciat, pierzând orice drept de moştenire cu privire la acest imobil. 

Tatăl său încheiase un alt contract de întreţinere înainte de partaj (9717/17 
septembrie 1995), astfel că avea asigurată întreţinerea din partea celor doi pârâţi. Este 
evident că al doilea contract de întreţinere a fost încheiat doar pentru ca el să nu mai aibă 
nici un drept de moştenire la acest imobil din Bistriţa. 

Prin urmare, în aceste condiţii, având în vedere faptul că el a fost de acord să se 
partajeze imobilul şi să se atribuie tatălui R.G. acel apartament, fără ca el să primească 
vreo suprafaţă, în vederea moştenirii la data decesului, reiese cu claritate că a fost înşelat 
de către ceilalţi copartajanţi şi prejudiciat în acest mod. 

În drept, s-au invocat prev. art. 790 Cod civil, art. 33 din Legea nr. 7/1996. 
Pârâţii R.I. şi S.M., legal citaţi, au formulat întâmpinare prin care au solicitat 

respingerea acţiunii formulată de către reclamant ca fiind inadmisibilă, prescrisă, 
neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată. 

În susţinere au arătat că în ceea ce priveşte resciziunea împărţelii, cererea este, în 
primul rând, inadmisibilă. 

Aşa cum în mod întemeiat s-a evidenţiat în doctrină, acţiunea în resciziune 
reglementată de dispoziţiile art. 790 alin. 1 Cod civil – potrivit cărora „împărţelile pot fi 
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desfiinţate pentru violenţă sau dol” – vizează doar convenţia de partaj (partajul 
convenţional) încheiată prin violenţă sau dol, indiferent de forma în care se încheie aceasta 
(inclusiv forma tranzacţiei judiciare – art. 271 Cod procedură civilă). 

Prin ipoteză, dolul şi violenţa sunt vicii de consimţământ, care pot afecta convenţia 
de partaj, iar nu hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat pe fond, în mod 
irevocabil, cererea de partaj. 

O astfel de hotărâre are autoritate de lucru judecat imprescriptibilă şi putea fi 
reformată sau retractată doar prin intermediul căilor legale de atac. 

Prin Sentinţa civilă nr. 6938/1997 a Judecătoriei Bistriţa s-a dispus ieşirea din 
indiviziune cu privire la imobilul casă din piatră cu mai multe încăperi, curte şi grădină, în 
suprafaţă de 853 mp – înscris atunci în C.F. 214 Bistriţa, nr. top. 371, conform raportului 
de expertiză şi tabelului de mişcare parcelară, varianta a IV–a, întocmite de B.V.; şi 
intabularea corespunzătoare în cartea funciară. 

Potrivit acestei hotărâri judecătoreşti, casa a fost partajată în trei apartamente, 
dintre care apartamentul nr. 1 şi 153 mp teren aferent – cu nr. top. 371/1 – i-au revenit 
defunctului R.G. Sentinţa este irevocabilă. 

Aceasta a fost operată în cartea funciară, înfiinţându-se 7 coli noi, respectiv: nr. 
7246 – pentru nr. top. 371/1;  nr. 7247 – pentru nr. top. 371/2 şi 371/8;  nr. 7248 – pentru 
nr. top. 371/3 şi 371/4; nr. 7249 – pentru nr. top. 371/6; nr. 7250 – pentru nr. top. 371/7; 
nr. 7251 – pentru nr. top. 371/9; nr. 7252 – pentru nr. top. 371/5. 

Ulterior, în baza unor contracte autentice de vânzare – cumpărare şi respectiv de 
întreţinere viageră, au avut loc înstrăinări şi noi intabulări; de exemplu, R.I. a vândut 
imobilul identificat cu nr. top. 371/6, R.F. – nr. top. 371/9, iar nr. top. 371/1 constituie 
obiectul contractului de întreţinere viageră nr. 856/19.03.1999. 

Acest ultim contract a făcut obiectul controlului judecătoresc iar ca urmare a 
acestuia s-a stabilit valabilitatea acestui contract, prin respingerea acţiunii aceluiaşi 
reclamant, R.V., de constatare a nulităţii absolute. 

Soluţia a fost justificată prin aceea că actul menţionat îndeplineşte toate condiţiile 
de fond cerute de art. 948 şi urm. Cod civil pentru validitatea sa, operând în temeiul 
acestuia transmiterea către R.I. şi S.M. a dreptului de proprietate asupra imobilului înscris 
în C.F. 7246 Bistriţa, nr. top. 371/1. 

Aşa fiind, s-a stabilit şi că în masa succesorală rămasă după defunctul R.G. nu intră 
acest imobil, care este proprietatea pârâţilor. 

Pe de altă parte, potrivit dreptului comun, dolul şi violenţa sunt cauze care atrag 
nulitatea relativă; iar acţiunile vizând astfel de nulităţi sunt prescriptibile în termenul 
general de 3 ani, prevăzut de art. 3 din Decretul nr. 167/1958, care începe să curgă de la 
naşterea dreptului la acţiune. 

R.G. a decedat la 30 iulie 1999; contractul de întreţinere viageră nr. 856 a fost 
încheiat la 19 martie 1999; iar prin acţiunea înregistrată iniţial sub nr. 2668/2003 
reclamantul R.V. a solicitat constatarea nulităţii acestui contract. 

Chiar dacă reclamantul ar fi aflat despre existenţa acestui contract – respectiv că a 
fost „păcălit” – doar în anul 2003, tot până în 2009 sunt mai mult de 3 ani. 

Realitatea este că nu a existat nici un dol şi oricum, aşa cum a arătat, Sentinţa civilă 
nr. 6938/1997 nu este una de expedient. 

De altfel, un pact asupra unei succesiuni viitoare nici nu ar fi fost valabil. 
Chiar de-ar fi fost un partaj convenţional, acţiunea reclamantului tot ar fi 

neîntemeiată. 
Pârâţii R.I. şi G.M.L., legal citaţi, nu s-au prezentat în instanţă şi nici nu au formulat 

întâmpinare. 
 Referitor la excepţia inadmisibilităţii, judecătoria a statuat că prin cererea 

formulată se solicită resciziunea (anularea) împărţelii pentru dol. Într-adevăr, potrivit art. 
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790 Cod civil, este admisibilă o desfiinţare a partajului pentru dol sau violenţă. Ceea ce a 
omis reclamantul este faptul că, în speţă, partajul a avut loc pe cale judiciară, prin 
pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti, şi anume sentinţa civilă nr. 6938/1997, hotărâre 
ce a intrat în puterea de lucru judecat.  

 În situaţia de fapt expusă s-a apreciat că cererea reclamantului este 
inadmisibilă pentru considerentele ce urmează. 

 Prevederile art. 790 Cod civil se aplică partajului convenţional, pentru 
simplul motiv că partajul convenţional se realizează prin voinţa părţilor, prin încheierea 
unei convenţii civile, astfel că aceasta, ca orice convenţie, se supune regulilor generale în 
materie de validitate. Astfel, este binecunoscut faptul că eroarea, dolul şi violenţa sunt vicii 
de consimţământ care atrag ca sancţiune nulitatea relativă a convenţiei. Art. 790 Cod civil 
nu face decât să aplice regulile generale enunţate anterior în materie de convenţie cu 
privire la partaj. Singura diferenţă este cea referitoare la eroare ce nu poate fi invocată ca 
motiv pentru resciziunea împărţelii, întrucât ar fi absurd să poată fi cerută anularea pentru 
eroare asupra persoanei sau eroare asupra obiectului convenţiei în materie de partaj. 

 Însă, atunci când partajul are loc pe cale judiciară, se pronunţă o hotărâre 
judecătorească ce se bucură de autoritate de lucru judecat, aceasta din urmă nefiind 
susceptibilă de a fi anulată, întrucât nu este o convenţie încheiată între părţi, ci o soluţie 
pronunţată de instanţă care nu poate fi atacată pentru dol sau violenţă. Căile de atac ale 
unei hotărâri judecătoreşti sunt strict şi limitativ enumerate de lege, iar a admite cererea 
reclamantului echivalează cu a recunoaşte alte căi de atac împotriva unei hotărâri 
judecătoreşti, nereglementate de lege, fapt ce nu poate fi admis. 

 Faţă de cele expuse, s-a admis excepţia inadmisibilităţii invocată de pârâţii 
R.I. şi S.M. şi s-a respins ca inadmisibilă cererea formulată. 

 Nu s-a mai considerat necesar să se examineze excepţia prescripţiei 
extinctive, având în vedere soluţia cu privire la prima excepţie invocată în cauză. 

 Prin decizia civilă nr. 51/A din 17 iunie 2010 pronunţată de Tribunalul 
Bistriţa Năsăud s-a respins ca nefondat apelul declarat de reclamantul R.V., împotriva 
sentinţei civile nr. 6563/2009 pronunţată de Judecătoria Bistriţa.  

 Pentru a pronunţa această hotărâre tribunalul a reţinut că motivele susţinute 
de apelant în vederea desfiinţării sentinţei şi trimiterii dosarului spre rejudecare la 
instanţa de fond exced cazurilor stabilite de articolul 297 Cod procedură civilă. 
Nepronunţarea asupra probelor cerute de părţi nicidecum nu poate fi asimilată situaţiei de 
rezolvare a procesului fără a intra în cercetarea fondului. Această necercetare vizează 
exclusiv soluţiile bazate pe tranşarea greşită a litigiului în temeiul unor excepţii procesuale 
preemptorii ori a unor acte de dispoziţie, respectiv de renunţare a părţilor la judecata 
cererilor de investire a instanţei sau asupra însuşi dreptului pretins.  

 În ce priveşte modul de rezolvare a raporturilor dintre părţi s-a concluzionat 
că judecătoria a pronunţat o soluţie ce trebuie confirmată din perspectiva normelor legale 
în materie şi a dovezilor administrate. 

 Teza apelului potrivit căreia partajul imobilelor intabulate iniţial în c.f. 214 
Bistriţa nr. top. 371 s-a înfăptuit prin bună învoială este contrazisă cu evidenţă de sentinţa 
civilă nr. 6938/1997 pronunţată de Judecătoria Bistriţa. Din examinarea hotărârii se 
deduce că, deşi în acţiunea reclamantului R.V. s-a susţinut intervenirea între coindivizari a 
unor înţelegeri scrise de împărţire şi s-a cerut să li se dea eficienţă în proces, s-a adoptat 
forma împărţelii judecătoreşti, s-au format şi s-au atribuit loturi după criteriile cotelor-
părţi şi al folosinţei, constatându-se, în acelaşi timp, nulitatea absolută a convenţiilor de 
partaj.  

 Aşa fiind, acordul reclamantului la partaj nu poate fi interpretat prin prisma 
articolului 730 Cod civil, ci numai ca o achiesare la măsurile luate prin sentinţă prin 
neexercitarea căilor legale de atac. 
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 Cum corect s-a reţinut în sentinţa atacată, că acţiunea în resciziune 
reglementată de art. 790 Cod civil nu poate fi exercitată împotriva unei împărţeli dispuse 
pe cale judiciară, printr-o hotărâre ce se bucură de atributul autorităţii de lucru judecat. Ea 
poate fi îndreptată exclusiv în contra uneia care izvorăşte din convenţia coindivizarilor, 
deoarece viciile de consimţământ se constituie în împrejurări care afectează caracterul 
conştient şi liber al voinţei de a încheia un act juridic. 

 Argumentele pentru care apelantul a apreciat justeţea hotărârii de sistare a 
indiviziunii şi inoportunitatea declanşării controlului judiciar nu prezintă vreo relevanţă în 
soluţionarea acestei cauze şi nu pot au fost primite ca temeiuri justificate legal pentru 
reîntoarcerea la starea de coproprietate. 

 Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul R.V. solicitând în 
principal casarea hotărârii  şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond, cu 
obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată la fond şi recurs, iar în subsidiar 
modificarea hotărârilor şi admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată. 

 În motivarea recursului arată că instanţa nu s-a pronunţat asupra probelor 
solicitate, respectiv interogatorii, probe testimoniale şi expertiză tehnică.  

 Pe fond apreciază acţiunea admisibilă întrucât partajul a fost pronunţat pe 
înţelegerea părţilor.  

 Solicită resciziunea partajului casei din Bistriţa şi a terenului aferent 
deoarece acesta s-a realizat prin dol, reclamantul fiind prejudiciat. 

 A constatat ulterior că cu ocazia partajului după decesul tatălui lui a fost 
păcălit, deoarece tatăl lui a încheiat cu pârâţii de rândul 2 şi 3 un nou contract de 
întreţinere nr. 856/19 martie 1999 şi le-a transmis apartamentul şi terenul care i-au 
revenit în urma partajului. În acest mod reclamantul a fost prejudiciat pierzând orice drept 
de moştenire cu privire la acest imobil.  

 Menţionează că tatăl lui a mai încheiat un contract de întreţinere înainte de 
partaj nr. 9717/17 septembrie 1995, astfel că avea asigurată întreţinerea din partea celor 
doi pârâţi, al doilea contract fiind încheiat pentru ca reclamantul să nu aibă drept de 
moştenire la acest imobil din Bistriţa. 

 În aceste condiţii având în vedere că a fost de acord să se partajeze imobilul şi 
să se atribuie tatălui lui R.G. acel apartament, fără ca să primească vreo suprafaţă, în 
vederea moştenirii lui la data decesului tatălui, reiese cu claritate că a fost înşelat de către 
ceilalţi copartajanţi şi prejudiciat în acest mod, ca urmare se impune cesciziunea împărţelii 
pentru doi şi reînscrierea drepturilor în CF anterior partajului. 

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

 În motivarea recursului se arată că instanţa nu s-a pronunţat asupra probelor 
solicitate, respectiv interogatorii, probe testimoniale şi expertiză tehnică. 

 Acest motiv de recurs este inadmisibil deoarece 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. 

 Pe fond recurentul apreciază acţiunea admisibilă întrucât partajul a fost 
pronunţat pe înţelegerea părţilor. Solicită resciziunea partajului casei din Bistriţa şi a 
terenului aferent deoarece acesta s-a realizat prin dol, reclamantul fiind prejudiciat. 

 A constatat ulterior că cu ocazia partajului după decesul tatălui lui a fost 
păcălit, deoarece tatăl lui a încheiat cu pârâţii de rândul 2 şi 3 un nou contract de 
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întreţinere nr. 856/19 martie 1999 şi le-a transmis apartamentul şi terenul care i-au 
revenit în urma partajului. În acest mod reclamantul a fost prejudiciat pierzând orice drept 
de moştenire cu privire la acest imobil.  

 Menţionează că tatăl lui a mai încheiat un contract de întreţinere înainte de 
partaj nr. 9717/17 septembrie 1995, astfel că avea asigurată întreţinerea din partea celor 
doi pârâţi, al doilea contract fiind încheiat pentru ca reclamantul să nu aibă drept de 
moştenire la acest imobil din Bistriţa. În aceste condiţii având în vedere că a fost de acord 
să se partajeze imobilul şi să se atribuie tatălui lui R.G. acel apartament, fără ca să 
primească vreo suprafaţă, în vederea moştenirii lui la data decesului tatălui, reiese cu 
claritate că a fost înşelat de către ceilalţi copartajanţi şi prejudiciat în acest mod, ca urmare 
se impune resciziunea împărţelii pentru doi şi reînscrierea drepturilor în CF anterior 
partajului. 

 Acest motiv de recurs nu poate fi primit deoarece partajul imobilelor 
intabulate iniţial în c.f. 214 Bistriţa nr. top. 371 s-a făcut prin sentinţa civilă nr. 6938/1997 
pronunţată de Judecătoria Bistriţa iar nu printr-o convenţie de partaj. Din cuprinsul 
acestei hotărâri judecătoreşti reiese că deşi reclamantul R.V. a solicitat ca partajul între 
coindivizari să se facă potrivit unor înţelegeri scrise de împărţire, instanţa a dat soluţia 
împărţelii judecătoreşti, s-au format şi s-au atribuit loturi după criteriile cotelor-părţi şi al 
folosinţei, constatându-se, în acelaşi timp, nulitatea absolută a convenţiilor de partaj.  

 Aşa cum au reţinut primele două instanţe, acţiunea în resciziune 
reglementată de art. 790 Cod civil nu poate fi exercitată împotriva unei împărţeli dispuse 
pe cale judiciară, printr-o hotărâre ce se bucură de atributul autorităţii de lucru judecat. Ea 
poate fi îndreptată exclusiv în contra uneia care izvorăşte din convenţia coindivizarilor, 
deoarece viciile de consimţământ se constituie în împrejurări care afectează caracterul 
conştient şi liber al voinţei de a încheia un act juridic, iar o hotărâre judecătorească nu are 
caracteristicile unui acord de voinţe, fiind un act jurisdicţional care soluţionează un litigiu 
şi nu o convenţie între părţi. 

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.  

 
 

6. Acţiune în simulaţie, soluţionată pe fond de prima instanţă. Casarea 
sentinţei cu trimitere spre rejudecare, pe motiv că obiectul acţiunii este 
constatarea nulităţii contractului de vânzare-cumpărare. Nelegalitate  

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 2732 din 14 octombrie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 3166 din 18.03.2008 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca 
a fost admisă în parte acţiunea civilă formulată de către reclamantul C.H.L. împotriva 
pârâţilor D.G.A., E.A., E.P.I. şi în consecinţă, s-a constatat că actul de vânzare cumpărare 
autentificat sub nr. 1835 din 11.06.2003, încheiat între pârâţii E.P.I. şi Adriana, pe de o 
parte, în calitate de vânzători, şi pârâta D.G.A., pe de altă parte în calitate de 
cumpărătoare, este un act simulat, în realitate contractul de vânzare cumpărare fiind 
încheiat între vânzătorii E.P.I. şi A., pe de o parte, şi cumpărătorii D.G.A. şi C.H.L., pe de 
altă parte. 

 Prin aceeaşi sentinţă s-a dispus rectificarea CF nr. 157066 Cluj în sensul 
înscrierii dreptului de proprietate asupra imobilului cu nr. topo 1853/2 în favoarea pârâtei 
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D.G.A. şi a reclamantului, ca bun comun, această pârâtă fiind obligată să plătească 
reclamantului suma de 2900 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

 Pentru a pronunţa această sentinţă judecătoria a reţinut din probele 
administrate în cauză  că părţile în calitate de concubini au înţeles să achiziţioneze un 
imobil în România, în condiţiile în care reclamantul locuieşte şi este căsătorit în Germania, 
pentru a avea unde să locuiască pârâta împreună cu minora lor şi reclamantul când vine în 
România. 

 Raportat la faptul că cei doi concubini au participat împreună la negocierea 
contractului cu vânzătorii, aceştia fiind convinşi până la momentul încheierii actului 
notarial că sunt soţi şi  având în vedere faptul că pârâta a recunoscut prin întâmpinare că 
reclamantul a achitat integral preţul imobilului susţinând că preţul a fost donat pârâtei şi 
că imobilul a fost achiziţionat pentru a  asigura un nivel de trai decent minorei, prima 
instanţă a considerat că sunt întrunite condiţiile simulaţiei conform art. 1175 Cod Civil, 
existând un acord secret între vânzătorii E., pe de o parte, şi reclamant şi pârâta, pe de altă 
parte în calitate de cumpărător, vânzătorii înţelegând să transmită cumpărătorilor 
concubini dreptul de proprietare asupra imobilului. Această înţelegere secretă cunoscută 
doar de părţile contractate a precedat încheierea actului aparent care este contractul de 
vânzare-cumpărare în discuţie în care cumpărătoare este doar pârâta. 

 Instanţa a mai reţinut că împrejurarea care a determinat părţile să simuleze a 
fost faptul că reclamantul era căsătorit în Germania şi avea un copil din căsătorie, iar 
minora era din afara căsătoriei înţelegând astfel să o înzestreze.  

 Instanţa de fond a considerat că, simulaţia a fost dovedită raportat la faptul 
că cei doi concubini au fost într-o imposibilitate morală de pre-constituire a unui înscris. 

 Prin decizia civilă nr.  647 din 19.11.2008 a Tribunalului Cluj, a fost admis 
apelul declarat de pârâta D.G.A. şi în parte cel formulat de reclamantul C.H.L. împotriva 
sentinţei civile nr.3166 din 18.03.2008 a Judecătoriei  Cluj-Napoca,  ce a fost desfiinţată în 
întregime şi cauza trimisă spre  rejudecare acelaşi  instanţe. 

  Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a constatat  că acţiunea cu care 
a fost investită judecătoria de către reclamant are patru capete de cerere, şi anume:  
constatarea nulităţii absolute a actului de vânzare cumpărare încheiat în 11.06.2003, pe 
considerentul că este un act simulat, rectificarea cărţii funciare nr. 51597 Cluj prin radierea 
dreptului de proprietate al pârâtei, obligarea pârâţilor E. să recunoască în favoarea 
reclamantului dreptul de proprietate asupra imobilului şi intabularea dreptului de 
proprietate în CF a reclamantului cu titlu de cumpărare. 

Instanţa de apel a considerat că prima instanţă a fost investită cu un petit de 
constatare a nulităţii absolute a actului de vânzare cumpărare pe considerentul că acesta 
este un act simulat, actul secret constituindu-l o donaţie prin care au fost daţi banii pentru 
cumpărarea imobilului pârâtei Dan, de rectificare a cărţii funciare nr. 51597 Cluj prin 
radierea pârâtei  din foaia B de proprietate şi de obligare a pârâţilor E. să recunoască 
dreptul de proprietate asupra imobilului dobândit prin cumpărare în favoarea 
reclamantului, în condiţiile in care a aşa cum se arată în precizarea de acţiune menţionată 
anterior, pârâta nu va recunoaşte că banii cu care s-a plătit casa sunt ai reclamantului, daţi 
cu titlu de donaţie acesteia, s-a pronunţat asupra altor petite. 

Reclamantul nu a înţeles să formuleze un petit de constatarea al simulaţiei actului 
de vânzare cumpărare, ci a investit instanţa cu soluţionarea unui petit de constatare a 
nulităţii acestui act, pornind de la faptul că este simulat şi având în vedere cauza falsă şi 
ilicită. 

Cu alte cuvinte, cauza nulităţii o constituie operaţiunea de simulare. 
 Nu se poate face confuzie între acţiunea în constatarea simulaţiei, operaţiune 

perfect valabilă potrivit art. 1175 Cod Civil şi acţiunea în constatarea nulităţii actului 
aparent. 
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 Prin admiterea unei acţiuni în simulaţie se înlătură efectele contractului 
aparent, singurul contract care rămâne eficient  este cel secret, cu precizarea că acesta nu 
va putea să producă efecte decât cu condiţia ca el însuşi să fie valabil încheiat. 

 Cu toate acestea, reclamantul a înţeles să se folosească de operaţiunea de 
simulaţie doar ca şi cauză a nulităţii şi nu  ca şi petit separat sau obiect al acţiunii. 

 Prin decizia civilă nr. 1095/R/30.04.2009 a  Curţii de Apel Cluj a fost admis 
în parte recursul declarat de reclamantul C.H.I. împotriva decizia civilă nr. 647/19.11.2008 
a Tribunalului Cluj, care a fost casată iar cauza trimisă spre rejudecare aceluiaşi tribunal. 

 Pentru a pronunţa această  decizie, curtea a reţinut că problema de drept 
constă în a stabili  obiectul acţiunii, respectiv  dacă este  vorba de  constatarea nulităţii 
absolute sau de  constatarea simulaţiei. 

 În realitate, reclamantul a  solicitat  constatarea simulaţiei, invocând  nişte  
împrejurări de fapt  datorită cărora actul aparent  nu corespunde realităţii,  rămânând  în 
sarcina  instanţei să stabilească,  conform art. 129 alin. 4  Cod proc.civ., dacă există vreo 
simulaţie, dacă aceasta, faţă de  cele  susţinute de reclamant,  îmbracă forma  interpunerii 
de  persoane sau a deghizării  totale ori orice altă formă, precum şi dacă ea este valabilă sau 
nu. 

 Prima  instanţă s-a  pronunţat asupra acestei cereri, stabilind  că a  existat o 
simulaţie  prin interpunere de persoane, întrucât, în realitate,  cumpărători ar  fi fost atât  
reclamantul, cât şi pârâta, admiţând, astfel, în parte  acţiunea, apreciind  că simulaţia  este  
una  valabilă, întrucât  părţile nu au urmărit fraudarea legii, respectiv a  unor dispoziţii 
legale  imperative, ci doar ascunderea împrejurării că sunt  concubini şi doresc  să 
acţioneze  imobilul pentru copilul născut din relaţia lor, pentru ca acesta să nu vină în 
concurs  cu cel născut din căsătorie. 

 Câtă vreme  prima  instanţă s-a  pronunţat asupra a ceea  ce  i s-a cerut pe 
fond, instanţa de apel era ţinută să soluţioneze  cele  două apeluri  pe  fond, în temeiul art. 
296  Cod proc.civ. 

 Prin decizia civilă nr. 242/22.04.2010 a Tribunalului Cluj a fost respins 
apelul declarat de către reclamantul C.H.L. împotriva sentinţei civile nr. 3166 din 
18.03.2008 a Judecătoriei Cluj-Napoca, a fost admis apelul declarat de pârâta D.G.A. în 
contra Sentinţei civile nr. 3166 din 18.03.2008 a Judecătoriei Cluj-Napoca,  care a fost 
schimbată în  sensul că a fost respinsă acţiunea promovată de către reclamant. 

 Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut în ce priveşte  apelul 
declarat de către reclamant, următoarele: 

 Reclamantul a solicitat la fondul cauzei, constatarea nulităţii absolute a 
contractului de vânzare-cumpărare încheiat între pârâta D.G.A. şi pârâţii E.P.I. şi soţia 
Elges Cristina, rectificarea de CF în sensul radierii dreptului de proprietate al pârâtei 
D.G.A. şi obligarea pârâţilor Elgtes să recunoască reclamantului dreptul de proprietate 
asupra imobilului care a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare. 

 Aceste capete de cerere au fost susţinute şi în apel, aşa cum rezultă din apelul 
declarat şi din concluziile scrise depuse în această fază procesuală. 

 În motivarea nulităţii, reclamantul a invocat împrejurarea că este simulat 
contractul autentic de vânzare-cumpărare. 

 Prin precizarea de acţiune depusă la fond, reclamantul a înţeles să precizeze 
cauza de nulitate în sensul că vânzarea-cumpărarea se bazează pe o cauză falsă sau nelicită. 
A mai arătat reclamantul în această ordine de idei că la data vânzării-cumpărării, 
reclamantul şi pârâta D.G. erau în relaţii de concubinaj, aveau o fetiţă şi reclamantul a 
dorit să procure o locuinţă pentru fetiţă, donând în acest sens o sumă de bani destinată 
procurării locuinţei, pârâtei D.G.. 

 Imobilul a ajuns însă să fie intabulat în CF în favoarea pârâtei D.G.. 
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 Având în vedere dispoziţiile instanţei de recurs din decizia de casare, 
tribunalul a avut în vedere atât simulaţia, cât şi nulitatea reţinute a fi invocate de către 
reclamant. 

 Pe de o parte, tribunalul a reţinut că este inadmisibilă solicitarea de a 
constata nulitatea contractului de vânzare-cumpărare pentru că acesta este simulat.  

 Simulaţia nu este o cauză de nulitate a unui contract. 
 Simulaţia presupune încheierea a două acte juridice, din care unul aparent şi  

unul secret, din care, pe calea acţiunii în simulaţie, una dintre părţi cere instanţei să 
constate existenţa şi conţinutul actului secret, cu scopul de a înlătura actul aparent. 

 Prin acţiunea în declararea simulaţiei nu se urmăreşte desfiinţarea actului 
secret sau nulitatea simulaţiei. Simulaţia este valabilă, sancţiunea ei fiind inopozabilitatea 
faţă de terţi a actului secret. 

 Acţiunea în simulaţie poate fi dublată şi de o acţiune în nulitate în privinţa 
actului secret deoarece actul public nu produce efecte între părţi, atunci când s-au încălcat 
dispoziţiile imperative ale legii sau ordinea publică şi bunele moravuri. 

 În fapt însă, în prezenta cauză, reclamantul a încercat să anuleze contractul 
de vânzare-cumpărare, ceea ce nu poate fi admis în cauză datorită regimului specific 
simulaţiei. 

 Corect ar fi fost ca reclamantul să ceară doar constatarea simulaţiei, respectiv 
constatarea existenţei a două contracte, din care contractul aparent este contractul de 
vânzare-cumpărare, iar contractul secret este donaţia în favoarea minorei a sumei 
destinate cumpărării locuinţei, acest din urmă contract putând fi dovedit prin orice 
mijloace de probă, părţile fiind în imposibilitate morală de pre-constituire a unui înscris. 
În acest caz, simulaţia s-ar fi realizat prin deghizarea naturii juridice a actului şi 
interpunerea de persoane, nefiind cazul de constatare a nulităţii. 

 În concluzie, solicitarea reclamantului de constatare a nulităţii contractului 
de vânzare-cumpărare „pentru că acesta este simulat” nu a putut fi admisă de către 
instanţă. 

 Pe de altă parte, tribunalul a reţinut că reclamantul a precizat şi cauza de 
nulitate a contractului de vânzare-cumpărare, respectiv cauza falsă sau nelicită. 

 Lăsând deoparte simulaţia şi analizând contractul de vânzare-cumpărare  
prin prisma motivului de nulitate invocate, tribunalul a reţinut că nulitatea nu poate fi 
constatată. 

 Cauza falsă pleacă de la o premisă falsă asupra operaţiunii juridice, la 
încheierea ei, ceea ce nu este cazul în speţă. 

 Poate fi adevărat că există o cauză nelicită, însă şi aceasta doar din 
perspectiva reclamantului. 

 Practic, reclamantul a avut în România o familie paralelă celei din Germania, 
iar intenţia lui de cumpărare a unei locuinţe pentru familia din România era de a separa 
complet problemele financiare ale celor două familii. 

 Este lăudabilă intenţia reclamantului de a asigura o locuinţă copilului său 
minor din România însă, din perspectiva ordinii publice şi a bunelor moravuri, conduita 
reclamantului apare ca fiind nelicită. 

 Cum nimeni nu îşi poate invoca propria culpă în susţinerea poziţiei sale, 
rezultă că reclamantul nu se poate prevala de cauza ilicită  pentru constatarea nulităţii 
contractului de vânzare-cumpărare, astfel că tribunalul a respins apelul acestuia. 

 Cu privire la apelul declarat de către pârâtă, tribunalul l-a apreciat pe acesta 
ca fiind întemeiat, motivele expuse în cazul analizării apelului reclamantului cu privire la 
exercitarea acţiunii în simulaţie şi a acţiunii în nulitate fiind pe deplin valabile şi în cazul 
acestui apel. 
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 A arătat pârâta că prima instanţă a dat altceva decât s-a cerut, pronunţându-
se pe simulaţie deşi simulaţia a fost invocată doar ca motiv de nulitate. 

 În urma constatărilor din decizia de casare, tribunalul a reţinut că atâta timp 
cât simulaţia a fost invocată, în mod legal prima instanţă a avut-o în vedere şi pe aceasta, 
însă soluţia respingerii acţiunii solicitată de către pârâtă se impune ca urmare a faptului că 
simulaţia a fost în mod greşit invocată iar  nulitatea contractului de vânzare-cumpărare nu 
poate fi admisă pentru motivele invocate de către reclamant, astfel că tribunalul a admis 
apelul pârâtei şi a schimbat sentinţa în sensul respingerii acţiunii. 

 Împotriva acestei decizii a declarat recurs în termenul legal reclamantul, 
solicitând modificarea deciziei atacate în sensul admiterii apelului  şi în consecinţă, 
schimbarea în parte a sentinţei. 

 În motivarea recursului întemeiat pe disp. art. 304 pct. 7 şi 9 Cod proc.civ., 
recurentul a arătat următoarele: 

 Decizia pronunţată conţine motive contradictorii ori străine de natura 
pricinii. Astfel, în faţa instanţei de fond reclamantul a solicitat să se  constate nulitatea 
absolută a contractului de vânzare-cumpărare  încheiat la 11 iunie 2003 între pârâţi, să se 
dispună rectificarea CF 157066 Cluj şi obligarea pârâţilor E. să-i recunoască dreptul de 
proprietate asupra imobilului în litigiu. Faţă de aceste cereri şi precizările făcute ulterior, 
instanţa de judecată a acordat ceea ce nu s-a cerut,  reţinând că a solicitat să se constate că 
alături de pârâta D.G.A. ar fi cumpărat imobilul în litigiu. 

 Acţiunea promovată este una clasică de stabilire a simulaţiei, iar cererea 
reclamantului a fost aceea de constatare a nulităţii absolute a contractului de vânzare-
cumpărare prin efectul intervenirii simulaţiei. Instanţa de apel reţine în mod greşit că „este 
inadmisibilă solicitarea de a se constata nulitatea contractului de vânzare-cumpărare 
pentru că acesta este  simulat”, deoarece prin constatarea intervenirii simulaţiei se 
urmăreşte desfiinţarea actului public, care nu reflectă adevărata voinţă a părţilor 
încorporată în actul secret. Doar prin invocarea şi dovedirea simulaţiei se poate desfiinţa, 
cu efect retroactiv contractul de vânzare-cumpărare încheiat între pârâţi. 

 Condiţiile avute în vedere de practica instanţelor de judecată au fost nu 
numai îndeplinite, dar şi recunoscute de pârâta D.G.A., care a afirmat în mai multe rânduri 
că reclamantul i-a pus la dispoziţie mai multe sume de bani pentru a cumpăra un imobil 
destinat fiicei lor şi că aportul său bănesc la dobândirea acestui imobil nu a existat. În 
aceste  condiţii, este injust ca pârâta D.G.A., care nu a avut  nicio contribuţie la dobândirea 
imobilului să-şi păstreze dreptul de proprietate asupra acestui imobil. 

 Prin întâmpinarea depusă, intimata D.G.A. s-a opus admiterii recursului, 
arătând în primul rând că recursul formulat de reclamant vizează în exclusivitate aspecte 
ce ţin de temeinicia hotărârii judecătoreşti şi nu de legalitatea acesteia, situaţie în care  
instanţa trebuie să facă aplicarea disp. art. 304 şi 3021 pct. c Cod proc.civ. şi să respingă 
recursul ca inadmisibil. 

 În al doilea rând, reclamantul nu face  distincţie între acţiunea în simulaţi şi 
acţiunea în nulitate, situaţie în care solicitarea reclamantului este inadmisibilă, pentru   
următoarele considerente: pe de o parte, simulaţie în sine nu reprezintă un act ilicit şi nu 
constituie  o cauză de nulitate  actului aparent, iar pe de altă parte, între părţile simulaţiei 
produce efecte doar actul secret, singurul pe care acestea îl pot invoca şi care reprezintă 
voinţa reală a părţilor. Actul public având rolul de a disimula voinţa reală nu produce nici 
un efect între părţile simulaţiei, astfel că, din punct de vedere juridic, reclamantul nu poate 
solicita nulitatea unui act juridic, care faţă de acesta nu produce efecte, motiv pentru care 
acţiunea în nulitate formulată de acesta este inadmisibilă. 

 În ce priveşte simulaţia, reclamantul are o poziţie inconstantă, indicând mai 
multe forme ale acesteia, pentru ca, în final să recunoască că de fapt a donat o sumă de 
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bani în vederea achiziţionării unei locuinţe pentru fiica lor, situaţie în care nu ne găsim în 
prezenţa unei simulaţii, ci în prezenţa  unei vânzări-cumpărări în care preţul a fost donat. 

 Prin acţiunea promovată, de fapt, reclamantul încearcă să înfrângă caracterul 
irevocabil al unei donaţii făcută în favoarea pârâtei.  

 În şedinţa publică din 7.10.2010 curtea a pus în discuţia părţilor  excepţia de 
ordine publică referitoare la faptul respectării de către instanţa de apel în rejudecare, a 
dispoziţiilor trasate de instanţa de recurs prin decizia civilă nr. 1095/R/2009. 

 Examinând recursul declarat prin prisma excepţiei invocate de instanţă din 
oficiu,  în baza disp. art. 137  Cod proc.civ., curtea reţine următoarele: 

 Prin decizia civilă nr. 1095/R/30.04.2009 a  Curţii de Apel Cluj, a fost admis 
în parte recursul declarat de reclamantul C.H.L. şi, în consecinţă, a fost casată deciziei 
civile nr. 647/19.11.2008 a Tribunalului Cluj, iar cauza trimisă spre rejudecare aceluiaşi 
tribunal. 

 Instanţa de casare a reţinut la pronunţarea acestei decizii că problema de 
drept care se  pune în cauză este aceea de a stabili obiectul acţiunii, respectiv dacă este 
vorba despre constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare sau de 
constatarea simulaţiei. 

 Curtea concluzionează că, în realitate, reclamantul a solicitat constatarea 
simulaţiei, invocând nişte împrejurări de fapt datorită cărora actul aparent nu corespunde  
realităţii, rămânând în sarcina  instanţei să stabilească, conform art. 129 alin. 4  Cod 
proc.civ., dacă există vreo simulaţie, dacă aceasta, faţă de cele susţinute de  reclamant, 
îmbracă forma interpunerii de persoane  sau a deghizării totale ori orice altă formă, 
precum şi dacă ea este valabilă sau nu. 

 Curtea mai reţine că prima instanţă s-a pronunţat asupra acestei cereri, 
stabilind că a existat o simulaţie prin interpunere de persoane, pronunţându-se, prin 
urmare pe fond, iar  instanţa de apel era datoare să soluţioneze cele două apeluri pe fond şi 
nu să dispună trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe, cu motivarea că 
reclamantul a înţeles să se folosească de operaţiunea de simulaţie doar ca şi cauză a 
nulităţii şi nu ca şi petit separat sau obiect al acţiunii. 

 Prin urmare, instanţa de recurs a dezlegat problema de drept ce face obiectul 
cauzei, stabilind că reclamantul a solicitat  constatarea simulaţiei, iar  instanţa de 
rejudecare, conform art. 129 alin. 4  Cod proc.civ., are obligaţia să stabilească „dacă există 
simulaţie, dacă aceasta faţă de susţinerile reclamantului îmbracă forma interpunerii de 
persoane sau a deghizării totale sau orice altă formă, dacă ea este valabilă sau nu”. 

 Art. 315 alin. 1  Cod proc.civ. prevede că „în caz de casare, hotărârile  
instanţei de  recurs asupra problemelor de drept dezlegate, precum şi asupra necesităţii 
administrării unor probe sunt obligatorii pentru judecătorii fondului”. 

 Din interpretarea acestui text de lege rezultă că prima regulă vizează 
obligativitatea îndrumărilor date de instanţa de casare  cu privire la  problemele de drept 
dezlegate de către aceasta. Precizările  pe care le face textul citat sunt categorice, iar  
nerespectarea lor atrage nulitatea hotărârii pronunţate. Prin urmare, instanţa chemată a 
rejudeca cauza nu va putea refuza o atare interpretare a dispoziţiilor textului citat. 

 Curtea apreciază că instanţa de rejudecare nu a respectat  dispoziţiile  
instanţei de casare, încălcând astfel prev. art. 315 alin. 1  Cod proc.civ., pentru   
următoarele considerente: 

 Instanţa de rejudecare în mod eronat reţine un alt obiect, şi anume că „este 
inadmisibilă solicitarea de a se constata nulitatea contractului de vânzare-cumpărare 
pentru că acesta este simulat” şi în raport de această reţinere, după ce enunţă condiţiile 
necesare pentru existenţa simulaţiei, fără nicio altă analiză, concluzionează că reclamantul 
încearcă să anuleze contractul de vânzare-cumpărare, ceea ce  nu poate fi admis datorită 
regimului specific al simulaţiei. Această reţinere este eronată, pentru că, aşa cum s-a 
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reţinut în aliniatul precedent  instanţa de casare a dezlegat problema de drept, stabilind că 
reclamantul a  solicitat constatarea simulaţiei. 

 Mai mult, instanţa de  rejudecare face aprecieri cu privire la ceea ce trebuia 
să ceară reclamantul, iar în final, aceeaşi instanţă „lăsând de o parte simulaţia”, 
concluzionează că nulitatea contratului de vânzare-cumpărare prin prisma motivului 
invocat de reclamant nu poate fi constatată. 

 Pentru considerentele reţinute, curtea apreciază că instanţa de rejudecare a 
încălcat disp. art. 315 alin. 1  Cod proc.civ., motiv pentru care  va admite recursul declarat 
de reclamant, va casa decizia civilă nr. 242/A din 22.04.2010 a Tribunalului Cluj şi  va 
trimite cauza Tribunalului Cluj, pentru rejudecarea apelurilor.  

 

7. Acţiune intentată de Parohia Română Unită cu Roma Greco-Catolică, 
împotriva Parohiei Ortodoxe Române, cu privire la un teren pe care este 

edificat un locaş de cult. Calificare şi instanţa competentă 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 3032 din 21 octombrie 2010 

Cererea de chemare în judecată 
Prin cererea înregistrată la Judecătoria Bistriţa, reclamanta Parohia Română Unită 

cu Roma (Greco-catolică) Milaş a chemat-o în judecată pe pârâta Parohia Ortodoxă 
Română Milaş, solicitând  instanţei:  

- să constate că înscrierea dreptului de proprietate al pârâtei în Cf 86 Milaş 
asupra parcelei cu nr. top 112/2, biserică, s-a făcut fără titlu legal, cu 
încălcarea disp. art. 17, 43, 44, 45 din Decretul-lege nr. 115/1938; 

- să constate nulitatea încheierii de intabulare nr. 116 din 31 martie 1950; 
- să dispună restabilirea situaţiei anterioare, în sensul reînscrierii dreptului 

de proprietate al reclamantei, în baza art. 34 pct. 1 din Decretul-lege nr. 
115/1938. 

Motivarea în fapt: biserica a fost ridicată între anii 1894-1895 de credincioşii greco-
catolici, iar, în anul 1948, când cultul greco-catolic a fost desfiinţat abuziv, biserica a fost 
preluată abuziv de stat, dreptul de proprietate fiind înscris în favoarea pârâtei în baza 
Ordinului nr. 3811/1950 a Ministerului Cultelor, fiind încălcate disp. art. 37 alin. 4  din 
Legea nr. 177/1948, fosta lege a cultelor, întrucât lipsea o hotărâre judecătorească de 
constatare a trecerii credincioşilor şi a bunurilor de la un cult la altul, precum şi dispoziţiile 
art. 45 şi 46 din Decretul-lege nr. 115/1938, lipsind consimţământul expres al 
proprietarului şi neexistând o hotărâre judecătorească care să-l suplinească. Preluarea 
bisericii fiind făcută  fără titlu valabil, dreptul de proprietate a rămas în continuare în 
patrimoniul reclamantei, care a pierdut doar posesia imobilului. 

Sentinţa civilă nr. 5987 din 4 noiembrie 2009 a Judecătoriei Bistriţa. 
Acţiunea reclamantei a fost respinsă ca nefondată pe motiv că au fost respectate 

disp. art. 17 alin. 1  din Decretul lege  nr. 115/1938, consimţământul la strămutarea 
dreptului de proprietate fiind înlocuit printr-un act administrativ, respectiv Ordinul 
Ministerului Cultelor, înscrierea în cartea  funciară bucurându-se de o prezumţie relativă 
de legalitate ce nu a fost răsturnată. 

Decizia civilă nr. 30 din 26 aprilie 2010 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud. 
Apelul reclamantei a fost respins, pe motiv că reclamanta nu a răsturnat prezumţia 

existenţei Ordinului nr. 3811/1950 al Ministerului Culturii şi Cultelor, ce a stat la baza 
înscrierii contestate şi, oricum, din cuprinsul cărţii funciare nr. 86 Milaş, nu rezultă că 
reclamanta a fost proprietara imobilului anterior emiterii ordinului menţionat. 
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Recursul 
Reclamanta a solicitat modificarea deciziei pronunţată în apel, în sensul admiterii 

apelului, schimbării sentinţei apelate, cu consecinţa admiterii  acţiunii, pe motiv că  
ordinul în baza căruia s-a făcut înscrierea nu există, aşa cum rezultă din răspunsurile la 
demersurile reclamantei ale diverselor organe ale statului, respectiv a   Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj, a Ministerului Culturii şi Cultelor şi a Arhivelor 
Naţionale, iar tribunalul a reţinut în mod greşit că titularul dreptului de proprietate la 
momentul emiterii ordinului  era Statul Român, în condiţiile în care, din copia  CF nr. 86 
Milaş depusă la dosar, rezultă că biserica a fost  proprietatea  reclamantei şi a rămas  
proprietatea acesteia până în anul 1950, când a fost intabulat dreptul de proprietate în 
favoarea pârâtei, nefiind preluată în anul 1931, când alte bunuri aparţinând reclamantei au 
trecut în  proprietatea statului în baza reformei agrare. Oricum, chiar dacă ordinul al 
exista, acesta nu ar fi valabil, pentru că prin el s-ar fi dispus de bunurile altei persoane şi 
nu bunuri  proprietate de stat. 

Pârâta, prin întâmpinare, a  solicitat, în principal, constatarea nulităţii recursului, 
întrucât motivele invocate nu se încadrează în disp. art. 304 Cod proc.civ., iar, în subsidiar, 
ca nefondat, pe motiv că răspunsul instituţiilor publice la care face referire reclamanta nu 
dovedeşte inexistenţa ordinului ce a stat la baza înscrierii, ci doar faptul că instituţiile 
respective nu deţin acest ordin, prezumţia de  legalitate a înscrierii în cartea  funciară 
nefiind, astfel, răsturnată. 

Pârâta a solicitat modificarea deciziei recurate, în sensul constatării nulităţii 
apelului, pe motiv că a fost declarat de o persoană lipsită de capacitatea de exerciţiu a 
drepturilor procedurale, întrucât apelul a fost redactat şi semnat de numitul Toma Victor, 
în baza unei împuterniciri de mână dată de preotul paroh din Milaş, cu încălcarea disp. art. 
68 Cod proc.civ., referitoare la semnătura legalizată, excepţia ridicată şi în faţa  instanţei 
de apel fiind greşit respinsă prin invocarea disp. art. 161, în sensul că preotul paroh şi-a 
însuşit apelul, depunându-se în apel ulterior o procură legală de reprezentare, întrucât, în 
condiţiile în care acest lucru nu s-a întâmplat în termenul de 15 zile prev. de art. 284 Cod 
proc.civ. pentru exercitarea apelului, lipsurile nu mai puteau fi complinite. A judeca altfel, 
ar însemna prelungirea  termenului de apel, creându-se posibilitatea reclamantului de a-şi 
însuşi un apel ce nu  fost declarat de el, ca persoană îndreptăţită. 

Reclamanta, prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursului pârâtei ca lipsit de 
interes, în condiţiile în care apelul reclamantului a fost respins şi, în subsidiar, ca nefondat, 
pe motiv că lipsa semnăturii poate fi complinită în tot cursul judecăţii, conform disp. art. 
133 alin. 2  Cod proc. civ., or preotul paroh şi-a însuşit apelul la prima zi de înfăţişare, 
semnându-l în faţa  instanţei. 

Curtea, din oficiu, în temeiul art. 306 alin. 2 raportat la art. 304 pct. 3 Cod 
proc.civ., a invocat excepţia necompetenţei materiale a judecătoriei de a soluţiona cauza 
în primă instanţă. 

Reclamanta a solicitat respingerea excepţiei, pe motiv că nu a înţeles să formuleze o 
acţiune în revendicare, pentru a fi aplicabile disp. art. 3 alin. 3 din Decretul-lege  nr.  
126/1990, ci o acţiune  în rectificarea intabulării, care este o acţiune civilă nepatrimonială, 
de competenţa în primă instanţă a judecătoriei, conform art. 1 pct. 1 Cod proc. civ.  

În realitate, art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 vorbeşte de acţiuni vizând situaţia 
juridică a lăcaşurilor de cult ce au aparţinut Bisericii Române Unite cu Roma (greco-
catolică) şi au fost preluate de Biserica Ortodoxă Română, iar acţiunea reclamantei, prin 
care aceasta invocă nulitatea  titlului de preluare,  solicitând rectificarea cuprinsului cărţii 
funciare, tinzând la redobândirea dreptului de proprietate, chiar dacă nu formulează o 
solicitare expresă de intrare în posesie, este o astfel de acţiune, fiind, astfel, conform alin. 3 
al articolului citat, de competenţa în primă instanţă a tribunalului, motiv pentru care, în 
temeiul art. 312 alin. 5 raportat la art. 304 pct. 3 şi art. 159 pct. 2  Cod proc. civ., curtea va 
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admite recursul reclamantei, va casa decizia recurată, rejudecând apelul,  în temeiul art. 
297 alin. 2  Cod proc. civ., va anula sentinţa judecătoriei şi va trimite cauza spre 
competentă soluţionare în primă instanţă Tribunalului Bistriţa-Năsăud. 

În ceea ce priveşte recursul pârâtei, acesta vizează împrejurarea că apelul a fost 
semnat de o persoană ce nu a depus o procură sub semnătură legalizată de reprezentare, 
conform disp. art. 68 alin. 1  Cod proc.civ., invocându-se o excepţie raportat la această 
împrejurare şi solicitându-se anularea apelului pe acest motiv. Excepţia a fost corect 
respinsă de instanţa de apel, întrucât, potrivit  disp. art. 161 Cod proc. civ., în situaţia în 
care reprezentantul părţii nu face dovada calităţii sale, se poate acorda un termen pentru 
îndeplinirea acestor lipsuri şi doar dacă lipsurile nu se împlinesc, instanţa va anula cererea. 
Anexa la apelul declarat în termen, a fost depusă o procură sub semnătură privată, care nu 
respectă condiţia formei impusă de art. 68 alin. 1 Cod proc. civ., însă,  după invocarea 
acestei excepţii, prin întâmpinare, la termenul de judecată din 26.02.2010, s-a prezentat 
preotul paroh ce reprezintă reclamanta şi, ulterior, după punerea în discuţie a excepţiei, la 
termenul următor, a depus la dosar procură de reprezentare sub semnătură legalizată în 
favoarea celui care a semnat apelul, motiv pentru care, în temeiul art. 161 Cod proc. civ.,  
instanţa de apel a respins excepţia invocată de pârâtă. Susţinerile  pârâtei recurente  în 
sensul că lipsurile trebuie complinite în interiorul termenului de declarare a apelului sunt 
nefondate, textul art. 161  Cod proc. civ., aplicabil şi apelului, conform art. 298 Cod proc. 
civ., nu instituie o astfel de obligaţie, confirmarea mandatului având, oricum, caracter 
retroactiv, conform disp. art. 1546 alin. 2 C. civil. 

În baza art. 312 alin. 1 raportat la art. 304 pct. 5 Cod proc. civ., din considerentele 
arătate, apelul pârâtei va fi respins ca nefundat. 

8. Recurs tardiv. Comunicarea deciziei pronunţate în apel, la domiciliul 
indicat în faţa primei instanţe. Neaducerea la cunoştinţa instanţei de apel, a 

faptului schimbării ulterioare a domiciliului 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 3039 din 22 octombrie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 14745/19.11.2009, s-a respins excepţia prescripţiei dreptului 
la acţiune invocată de pârâţii C.T. şi H.M.V.. 

S-a respins cererea formulată de reclamanta M.F.L.M. prin curator I.G., in 
contradictoriu cu pârâtii C.T. şi H.M.V. şi s-a respins cererea pârâţilor de obligare a 
reclamantei la cheltuieli de judecată. 

 Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că laa data de 
26.08. 2003 s-a încheiat promisiunea de vânzare-cumpărare, între promitentul vânzător 
M.V.F.I. şi promitenţii-cumpărători C.T. şi H.M.V., asupra imobilului situat in Cluj-
Napoca str. C. nr. 24 ap. 4 jud. Cluj. Preţul stabilit in contract a fost de 55.000 EURO, la 
data încheierii contractului plătindu-se vânzătorului 50.000 EURO, diferenţa de 5.000 
Euro urmând a fi achitată în rate lunare de 100 EURO.  

 Prin sentinţa civilă nr. 517/1999 a Tribunalului Cluj numita M.V.F.I. a fost 
pusă sub interdicţie fiind numit tutorele acesteia in persoana mamei sale, reclamanta din 
prezentul dosar. 

 Din declaraţia de la dosar rezultă că reclamanta M.F.L. a fost de acord cu 
promisiunea de vânzare-cumpărare încheiată între fiica sa şi promitenţii – cumpărători. 

Reclamanta a contestat că această declaraţie ar fi fost scrisă şi semnată de ea, însă 
după administrarea probei cu expertiza grafoscopică, s-a dovedit că scrisul si semnătura de 
pe această declaraţie aparţine reclamantei. 
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 În ceea ce priveşte excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, instanţa a 
reţinut că prescripţia extinctivă, aşa cum se arată şi în literatura de specialitate este o 
sancţiune îndreptată împotriva pasivităţii titularului dreptului subiectiv. 

Potrivit art. 9 din Decretul Lege 167/1958 prescriptia dreptului la acţiune pentru 
violenţă incepe să curgă de la data când aceasta a incetat, iar in caz de viclenie sau eroare 
ori în celelalte cazuri de anulare, prescripţia începe sa curgă de la data când cel îndreptăţit, 
reprezentantul sau legal sau persoana chemată de lege sa-i încuviinţeze actele, a cunoscut 
cauza anulării, însă cel mai tirziu de la împlinirea a 18 luni de la data încheierii actului. 

De asemenea, in conformitate cu disp. art. 14 din Decretul Lege 167/1958 „… 
prescripţia nu curge împotriva celui lipsit de capacitate de exerciţiu cât timp nu are 
reprezentant legal şi nici împotriva celui cu capacitate restrânsă cât timp nu are cine să-i 
încuviinţeze actele…”. 

În speţă s-a dovedit că reclamanta - tutore al interzisului promitent-vânzător era 
lipsită de discernământ la data semnării declaraţiei de încuviinţare a actului încheiat de 
fiica sa pusă sub interdicţie. Imprejurarea că tutorele interzisului era lipsit de 
discernământ la data încuviinţării actului încheiat de incapabil, atrage nulitatea relativă a 
acestui act (declaraţie), nulitate pentru a cărei constatare nu a fost sesizată. 

Se pune problema in această situaţie de la ce moment curge termenul de prescripţie 
de 3 ani invocat de pârâţi. 

Instanţa de fond a apreciat că atât timp cât la data semnării declaraţiei de 
încuviinţare a actelor pusului sub interdicţie, reprezentantul legal - pentru care prezumţia 
capacităţii de exerciţiu a fost înlăturată prin proba contrară - era lipsit de discernământ, 
termenul de la care curge prescripţia prev. de art. 9 din Decretul Lege nr. 167/1958 este 
amânat până la momentul la care situaţia ce-l pune în imposibilitatea de a acţiona pe 
titularul dreptului la acţiune încetează, în speţă până la momentul la care are cine să 
încuviinţeze actele incapabilului. Nu se poate vorbi de pasivitatea titularului dreptului 
subiectiv, din moment ce reprezentantul legal al incapabilului nu avea discernământ la 
data încuviinţării actului încheiat de pusul sub interdicţie. 

Drept urmare, instanţa de fond a apreciat că prescripţia dreptului de a cere anularea 
promisiunii de vânzare-cumpărare nu a început să curgă, astfel că va respinge excepţia 
invocată de pârâţi. 

Reclamanta a susţinut, pe lângă lipsa discernământului şi violenţa şi dolul ca motive 
de nulitate a promisiunii de vânzare-cumpărare. 

Instanţa de fond a apreciat că aceste susţineri nu sunt întemeiate. Astfel martorii, 
semnatari ai promisiunii de vânzare-cumpărare, au arătat instanţei că încheierea şi 
semnarea contractului de către promitenta vânzătoare s-a desfăşurat fără ca promitenţii 
cumpărători să fi utilizat manevre dolosive sau constrângeri de vreun fel împotriva 
vânzătoarei. 

Astfel, martorul C.T.A. a relatat că promitenta vânzătoare a fost cea care a redactat 
promisiunea de vânzare-cumpărare fără să fi fost obligată de cineva, că aceasta avea o 
înfăţişare şi un comportament ce nu a creat suspiciuni martorului, care a crezut că 
promitenta vânzătoare este profesoară. Acelaşi martor a relatat că vânzătoarei i s-a 
înmânat o sumă de bani în faţa sa, rămânând un rest de preţ faţă de ceea ce era scris in 
contract de cca. 5.000 Euro, că părţile s-au înţeles, neexistând discuţii în contradictoriu 
sau scandal. Martorul a precizat că la masă nu consuma nimeni băuturi alcoolice. Aceste 
afirmaţii au fost susţinute şi de martorul Bucur Simion care a relatat că promitenta 
vânzătoare l-a chemat să fie martor la încheierea antecontractului de vânzare-cumpărare, 
că a fost stabilit un preţ de 55.000 Euro din care o parte s-a plătit pe loc in mâna 
promitentei-vânzătoare, că un rest de 5.000 Euro a fost plătit ulterior in rate lunare şi că în 
plus i s-a pus la dispoziţie si o locuinta. Martorul a arătat că nu cunoştea ca promitenta 
vânzătoare să fi fost pusă sub interdicţie, că la data la care chiar ea a redactat 
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antecontractul de vânzare-cumpărare era corespunzător îmbrăcată, că nu se afla sub 
influenţa alcoolului şi că la masă nu se consuma alcool. 

Martorul P.C. a arătat că promitenta vânzătoare, cu care se află în relaţii de 
concubinaj, a vândut imobilul de pe str. C. nr. 24, primind atât o sumă de bani cât şi o 
locuinţă. Atunci când cumpărătorii s-au întîlnit cu M.V. aceasta a avut un comportament 
corespunzător. Martorul a mai arătat că reclamanta a aflat de contractul dintre fiica sa şi 
pârâţi în anul 2003 şi a semnat declaratia de la f. 8  în prezenţa martorului. Tot atunci 
reclamanta le-a adus la cunoştinţa cumpărătorilor – pârâti despre problemele de sănătate 
ale promitentei vânzătoare cu privire la consumul de alcool. 

Acelaşi martor a mai relatat că reclamanta a primit diferite sume de bani de la fiica 
sa, provenite din vânzarea locuintei. 

Instanţa de fond a apreciat că faţă de momentul încheierii promisiunii de vânzare-
cumpărare la data de 26.08.2003, cele relatate de martorul H.Z. cu privire la 
comportamentul vânzătoarei nu prezintă relevanţă din moment ce acesta nu cunoaşte 
detalii despre actul incheiat cu pârâtii şi împrejurările în care a fost întocmit si semnat acel 
act, relatând instantei că in anul 2007 a văzut-o pe M.V. (pe care nu o cunoaşte personal) 
in doua ocazii, in public, in stare de ebrietate, cu o înfăţişare neîngrijită şi cu un 
comportament nepotrivit. 

Instanţa de fond a apreciat că susţinerile martorului I.A. nu fac dovada celor 
susţinute de reclamantă cum că nu ar fi fost plătit preţul apartamentului obiect al 
promisiunii de vânzare-cumpărare având în vedere că acesta a aflat de la promitenta 
vânzătoare că ar fi primit 10.000 Euro pe locuinta si un apartament cu 2 camere. La fel ca 
şi martorul H., martorul I. nu a asistat la încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare, 
deci nu poate cunoaşte condiţiile în care s-a încheiat actul şi comportamentul vânzătoarei 
din acel moment. 

Faptul că reclamanta a cunoscut şi a încuviinţat actul încheiat intre fiica sa şi pârâtii 
cumpărători este susţinut si de înscrisurile de la dosar reprezentând chitante de plată a 
restului de preţ rămas neachitat.  

Imprejurarea că tutorele interzisului era lipsit de discernământ la data încuviinţării 
actului încheiat de incapabil, ar atrage nulitatea relativă a acestui act (declaraţie), nulitate 
pentru a cărei constatare instanţa nu a fost sesizată. 

Ca urmare, lipsa unei încuviinţări a actului întocmit de interzisul judecătoresc ar 
atrage  nulitatea relativă a actului respectiv, însă potrivit art. 1162 Cod civil, “minorul n-are 
acţiunea în resciziune contra obligaţiilor ce rezulta din delictele sau cvasi-delictele sale”. 

Instanţa de fond a apreciat că din modul în care s-a desfăşurat întocmirea şi 
semnarea promisiunii de vânzare-cumpărare promitenţii cumpărători nu puteau să 
cunoască situaţia în care se afla promitenta vânzătoare. Astfel, promitenta-vânzătoare a 
fost cea care redactat promisiunea de vânzare-cumpărare pe care a şi semnat-o  în condiţii 
obişnuite la întocmirea unui contract şi s-a prezentat în faţa cumpărătorilor într-un mod în 
care a creat acestora convingerea că se contractează cu o persoană cu deplină capacitate de 
exerciţiu. Această convingere a fost creată şi martorilor semnatari ai actului ce au relatat 
instanţei că promitenta – vânzătoare s-a comportat ca o persoană capabilă. Faptul că în 
alte împrejurări promitenta-vânzătoare apărea intr-o stare ce nu lăsa loc de echivoc cu 
privire la precaritatea sănătăţii sale psihice, nu face decât să confirme faptul că în 
momentul încheierii promisiunii de vânzare-cumpărare a dorit să creeze o altă aparenţă, 
aceea a unei persoane pe deplin capabile. 

In plus, cumpărătorii aveau convingerea că ulterior reprezentantul legal a 
încuviinţat actul încheiat prin semnarea declaraţiei de încuviinţare. Convingerea 
cumpărătorilor a fost întreţinută pe mai departe de reclamantă, aceasta nu a solicitat 
înscrierea punerii sub interdicţie in cartea funciară decât la data de 09.02.2006, după 
notarea in CF a promisiunii de vânzare-cumpărare. 
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Reprezentantul legal al incapabilului nu a solicitat constatarea nulităţii (absolute 
sau relative) a promisiunii de vânzare-cumpărare ori a declaraţiei de încuviinţare a actului 
încheiat de incapabil decât în cursul procesului înaintat iniţial de promitenţii – 
cumpărători, iar lipsa de discernământ a reclamantei (reprezentant legal al incapabilului) 
fiind invocata de apărătorul acesteia la peste un an după sesizarea instanţei, până atunci 
aceasta comportându-se de natură a crea instanţei impresia că este o persoană pe deplin 
capabilă (a formulat cereri, a răspuns la interogatoriu, a solicitat administrarea de probe – 
inclusiv cea cu expertiza grafoscopică).  

Instanţa de fond a reţinut că atât incapabilul promitent vânzător (M.V.F.I.) cât şi 
tutorele său (reclamanta M.F.L.M.), prin comportamentul adoptat au prejudiciat pe pârâţi 
promitenţi-cumpărători, astfel că cea mai potrivită formă de reparare a prejudiciului este 
menţinerea actului juridic încheiat de incapabil (promisiunea de vânzare-cumpărare 
încheiată la data de 26.08. 2003, între promitentul vânzător M.V.F.I. şi promitenţii-
cumpărători C.T. şi H.M.V., asupra imobilului situat in Cluj-Napoca str. C. nr. 24), ca 
valabil. 

Pe de altă parte, în cauză s-a făcut dovada că preţul menţionat in promisiunea de 
vânzare-cumpărare a fost achitat de către cumpărători şi care, dacă actul ar fi anulat ar fi 
în imposibilitate de a-şi recupera banii de la incapabil ori reprezentantul legal.  

Efectul anulării actului juridic ar presupune desfiinţarea retroactivă a acestuia cu 
restituirea prestatiilor executate. Potrivit disp. art. 1164 Cod civil, când minorii, interzişii 
sunt admişi, în aceasta calitate, a exercita acţiune de resciziune în contra angajamentelor 
lor, ei nu întorc aceea ce au primit, în urmarea acestor angajamente, în timpul minorităţii, 
interdicţiei, decât dacă se probează ca au profitat de aceea ce li s-a dat, prin urmare in baza 
acestei excepţii de la principiul restitutio in integrum, incapabilul ar trebui să restituie 
numai sumele de care a profitat. 

Oricum aşa cum s-a arătat mai sus, instanţa de fond a apreciat incidente disp. art. 
1162 Cod civil, dând prevalenţă principiului răspunderii civile delictuale faţă de principiul 
ocrotirii incapabilului (prin similitudine cu situaţia minorului, art. 1159 Cod civil). 

Având în vedere cele de mai sus, instanţa a respins cererea formulată de reclamanta 
M.F.L.M. în contradictoriu cu pârâţii C.T. şi H.M.V.. 

În conformitate cu disp. art. 274 Cod procedură civilă şi raportat la art. 1169 Cod 
civil, nu s-au  acordat cheltuieli de judecată, acestea nefiind dovedite de pârâţi. 

Prin decizia civilă nr. 352/A/2010 din data de 23 iunie 2010 pronunţată de 
Tribunalul Cluj s-a admis, cu opinie majoritară, apelul declarat de M.F.L.M. prin curator 
I.G. împotriva sentinţei civile nr. 14745/19.11.2009, a Judecătoriei Cluj-Napoca pe care a 
schimbat-o în parte în sensul că a admis acţiunea formulată, cu consecinţa anulării 
contractului de vânzare-cumpărare încheiat la data de 26.08.2003 cu privire la imobilul 
situat în Cluj-Napoca str. C. nr. 24 ap. 4 încheiat între M.V.F.I. şi C.T. şi H.M.V. 

S-au menţinut restul dispoziţiilor sentinţei. 
În opinia majoritară, tribunalul a reţinut că, prin cererea reconvenţională, disjunsă 

din dosarul nr. 8598/2006, aflat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca şi înregistrată sub nr. 
dosar civil 16469/211/2007, s-a solicitat constatarea nulităţii absolute a contractului de 
vânzare  cumpărare, întrucât vânzătoarea este iresponsabilă, bolnavă de schizofrenie. 

Cererea a fost modificată, prin precizarea depusă la dosar. 
În legislaţia română civilă, nu există definiţia nulităţii actului juridic, în mod 

unanim acceptat, nulitatea se defineşte ca fiind sancţiunea de drept civil, care lipseşte actul 
juridic de efectele contrarii normelor juridice edictate pentru încheierea sa valabilă. 

Nulităţile au  fost clasificate ca fiind nulităţi de fond şi nulităţi relative.  
Lipsa discernământului în momentul încheierii actului juridic civil, este considerată 

o cauză de nulitate relativă. 
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Aşa cum s-a arătat, efectele nulităţii nu sunt diferite, indiferent de felul nulităţii. În 
cauza de faţă, chiar dacă s-a solicitat constatarea nulităţii absolute, instanţa de fond, putea 
şi trebuia să analizeze toate aspectele referitoare la încheierea actului juridic.  

Din analiza instanţei de fond, rezultă că judecătoria a analizat şi motivele de nulitate 
relativă, incidente în cauză. 

Însă, a apreciat tribunalul, aceasta a analizat aceste împrejurări prin depăşirea 
obiectului cererii cu care a fost sesizată, respectiv, constatarea nulităţii absolute a actului 
de vânzare – cumpărare. 

Instanţa de fond, nu a fost sesizată în legătură cu efectele nulităţii actului juridic 
civil iar motivarea instanţei de fond, se face în principal prin referire la consecinţele  
asupra intimaţilor, ca urmare a încheierii acestui act.  

Instanţa de fond, a fost sesizată doar cu verificarea legalităţii încheierii actului 
juridic.  

Capacitatea de a încheia actul juridic, este regula, excepţiile fiind strict şi expres 
prevăzute de lege. 

Potrivit art. 950 C.civ., sunt necapabili de a contracta interzişii.       
Consimţământul ca şi condiţie esenţială a actului juridic, trebuie să provină de la o 

persoană cu discernământ. 
Subiectul de drept civil, trebuie să aibă puterea de a aprecia şi a discerne, efectele 

juridice care se produc în baza manifestării sale de voinţă. 
M.V.F.I. la data încheierii actului de vânzare-cumpărare, sub semnătură privată, era 

pusă sub interdicţie, prin Sentinţa civilă nr. 517/1999, pronunţată de Judecătoria Cluj-
Napoca, în dosar nr. 6008/1998. 

Potrivit art. 11 al.2 din Decretul nr. 31 /1954,  pentru cei ce nu au capacitate de 
exerciţiu, actele juridice se fac de reprezentanţii lor legali. 

Astfel, e necesar ca reprezentantul legal, la rândul său, să fie o persoană care să aibă 
capacitate de exerciţiu. 

Practic, interzisul judecătoresc subzistă din punct de vedere juridic, prin 
reprezentantul său legal. 

A mai reţinut tribunalul că din raportul de expertiză  medico-legală psihiatrică, 
administrată de către instanţa de fond, rezultă că M.F.L., nu are discernământul faptelor 
sale, neavând discernământ la data semnării declaraţiei 01.09.2003 şi nici la data 
introducerii acţiunii, la 12.12.2007. 

Raportat la aceste considerente, tribunalul a apreciat că promitenta vânzătoare, cât 
şi reprezentanta sa legală, la data încheierii actului, precum şi la data confirmării actului, 
au fost lipsite de discernământ, ceea ce face ca actul juridic, să fie  încheiat fără respectarea 
condiţiilor legale edictate, pentru încheierea sa.  

Criticile cuprinse în motivele de apel completate, se subsumează, chiar dacă au fost 
expuse pe larg, acestui considerent unitar.  

Argumentele legate de obiectul actului juridic, nu au legătură cu cauza, întrucât, 
prin cererea introductivă s-a solicitat doar pronunţarea asupra valabilităţii convenţiei. 
Atâta timp cât nu se solicită repunerea părţilor în situaţia anterioară, aceste aspecte nu se 
impun a fi analizate.  

Pe cale de consecinţă, tribunalul a opinat că motivarea instanţei de fond legată de 
comportamentul vânzătoarei, a modalităţii în care s-a desfăşurat întocmirea promisiunii 
de vânzare-cumpărare, nu are legătură cu cauza. 

Faptul că, cea care a confirmat actul a lăsat instanţei impresia că este o persoană pe 
deplin capabilă, nu este de natură în condiţiile administrării sus amintitei expertize, să 
ducă la concluzia existenţei discernământului acestuia.  
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Argumentele legate de incidenţa art. 1164  şi 1162 C.civ. cărora instanţa le-a dat 
prevalenţa, nu au putut fi primite de tribunal, întrucât urmare a apariţiei Decretului nr. 
31/1954, dispoziţiile referitoare la leziune, nu sunt aplicabile decât minorilor.  

Interpretarea art. 25 din Decretul nr. 32/1954, sunt în acest sens;” dispoziţiile 
legale, referitoare la acţiunea în anulare pentru leziune, se restrânge la minori…”. 

Susţinerea intimaţilor, referitor la incidenţa principiului răspunderii civile 
delictuale, de asemenea, nu a putut fi primită  întrucât, aşa cum s-a arătat, obiectul cererii 
nu se referea la punerea părţilor în situaţia anterioară. 

Argumentul dat de presupusa curatelă dubioasă a d-nei I., nu a putut fi primit, fiind 
străin de natura cauzei. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 296 C.pr.civ., tribunalul a admis cu 
opinie majoritară apelul declarat de M.F.L.M. prin curator I.G. împotriva sentinţei civile 
nr. 14.745/19.11.2009, pronunţată în dosar nr. 16469/211/2007 al Judecătoriei Cluj-
Napoca pe care a schimbat-o în parte în sensul că s-a admis acţiunea formulată cu 
consecinţa anulării contractului de vânzare-cumpărare încheiat la data de 26.08.2003 cu 
privire la imobilul situat în Cluj-Napoca str. C. nr. 24 ap.4 încheiat între M.V.F.I. şi C.T. şi 
H.M.V., au fost menţinute restul dispoziţiilor Sentinţei. 

Fiind părţi căzute în pretenţie, apelanta făcând cheltuieli de judecată, atât în faţa 
instanţei de fond cât şi de apel, reprezentând taxă judiciară şi onorariu expert şi avocat, în 
temeiul art. 274 C.p.c., tribunalul a obligat intimaţii, în solidar, să plătească apelantei 
M.F.L.M.  suma de 3.088,5 lei cheltuieli de judecată în apel şi fond. 

Opinia separată a fost în sensul respingerii apelului şi menţinerii sentinţei atacate 
cu respingerea acţiunii, pentru următoarele considerente: 

Aşa cum a arătat şi în încheierea şedinţei publice din data de 09.06.2010, în temeiul 
art. 257 alin. 2 C. proc. civ.,  la momentul motivării opiniei în cadrul completului de 
divergenţă, d-na judecător a apreciat că sentinţa primei instanţe este legală şi temeinică, 
instanţa de fond pronunţând hotărârea prin raportare la prevederile art. 129 alin 6 C.pr.civ 
, respectiv s-a pronunţat doar în limita investirii, respectiv in limine litis, şi doar asupra 
obiectului cererii deduse judecăţii . 

Astfel, atâta timp cât s-a solicitat în mod expres constatarea nulităţii absolute a 
actului de vânzare cumpărare încheiat între vânzătoarea M.V.F.I. şi pârâţii cumpărători 
C.T. şi H.M.V. pe lipsa discernământului, iar aceasta este o cauză de nulitate relativă cu 
care instanţa nu a fost investită, în mod corect a respins instanţa de fond acţiunea pe acest 
considerent. Nu a achiesat la opinia apelantei conform căreia instanţa nu este împiedicată 
să pronunţe nulitatea relativă a contractului de vânzare-cumpărare litigios încheiat de 
interzisa M.V.F.I. pe considerentul că, pe de o parte, din punct de vedere al efectelor între 
nulitatea relativă şi nulitatea absolută nu există diferenţă, iar pe de altă parte, instanţa nu 
este în mod obligatoriu legată de un temei juridic greşit indicat, pe considerentul că în 
această situaţie instanţa ar fixa ea însăşi cadrul procesual dedus judecăţii, ori o atare 
îndreptăţire îi revine doar reclamantului, doar acesta având dreptul de a determina 
limitele cererii de chemare în judecată sau cu alte cuvinte de a fixa cadrul procesual dedus 
judecăţii. Nu suntem în situaţia unui temei juridic greşit indicat, deoarece în cauza de faţă 
cererea de chemare în judecată a fost făcută prin apărător calificat, iar pe de altă parte, 
apărătorul ales a invocat din nou nulitatea absolută, arătând în mod expres că solicită 
respingerea excepţiei dreptului material la acţiune, invocată în cadrul întâmpinării pe 
considerentul că ar fi vorba de o nulitate relativă, faţă de faptul că în speţă se pune 
problema unei nulităţi absolute cu privire la actul de vânzare-cumpărare arătat în cauză. 

Apoi, s-a apreciat că principiul rolului activ al judecătorului este strâns legat de 
principiul disponibilităţii procesului civil, şi cât timp reclamanta şi-a formulat pretenţiile 
prin intermediul unui avocat, beneficiind de apărare calificată, nu se poate ca judecătorul 
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să modifice cadrul procesual şi să dea soluţia în raport de ceea ce ar fi trebuit să se ceară şi 
nu s-a cerut. 

De asemenea, a mai apreciat d-na judecător, invocarea art. 949 şi art. 950 C.civ de 
către reclamantă în scriptul depus la dosar nu schimbă datele speţei deoarece, pe de o 
parte, invocarea nerespectării dispoziţiilor legate de incapacitatea de exerciţiu a 
vânzătoarei, a dolului, a violenţei, atrage tot nulitatea relativă, nu cea absolută, cum a 
solicitat reclamanta a se pronunţa instanţa, iar pe de altă parte, instanţa de fond a analizat 
speţa şi din perspectiva dolului şi violenţei ca motive de nulitate a convenţiei. 

Împotriva acestei decizii pârâtul C.T. a declarat recurs la data de 01.09.2010 
solicitând instanţei admiterea acestuia, modificarea hotărârii atacate în sensul respingerii 
cererii reclamantei de anulare a contractului de vânzare-cumpărare încheiat la data de 
26.08.2003, precum şi a cererii de acordare a cheltuielilor de judecată. 

Pârâtul a menţionat că motivele prezentului recurs le va depune în termenul legal, 
după comunicarea deciziei atacate. 

La data de 27.09.2010, pârâtul a înregistrat la dosarul cauzei înscrisul intitulat 
„Motive de recurs” prin care a solicitat instanţei admiterea recursului, modificarea 
hotărârii criticate în sensul respingerii apelului intimatelor şi al menţinerii în întregime a 
hotărârii primei instanţe. 

În motivarea recursului s-a arătat că instanţa de apel a acordat ceea ce nu s-a cerut, 
sfidând principiul disponibilităţii care guvernează procesul civil, motiv de recurs prevăzut 
de art. 304 pct. 6 C.pr.civ.  

Deşi instanţa de judecată a fost investită cu o cerere privind constatarea nulităţii 
absolute a promisiunii, instanţa de apel a pronunţat o anulare a promisiunii de vânzare-
cumpărare schimbând obiectul cererii de chemare în judecată, ceea ce este inadmisibil 
conform art. 294 alin. 1 C.pr.civ. Instanţa de apel a făcut o confuzie în clasificarea 
nulităţilor, ignorând regimul juridic al nulităţii absolute şi cel al nulităţii relative. 
Tribunalul a greşit pronunţând anularea promisiunii şi a încălcat principiul disponibilităţii 
prin extinderea cadrului procesual dincolo de limitele impuse de cererea reclamantei. 

Pe de altă parte, decizia atacată cuprinde motive contradictorii, motiv de recurs 
prevăzut de art. 304 pct. 7 C.pr.civ. Instanţa de apel reproşează primei instanţe faptul că a 
analizat motivele de nulitate relativă incidente în cauză, depăşind astfel obiectul cererii cu 
care a fost investită. 

Cu toate acestea în dispozitivul deciziei recurate, instanţa de apel dispune anularea 
promisiunii. 

Tribunalul a făcut şi o greşită aplicare a legii încălcând prevederile art. 294 alin.1 
C.pr.civ. întrucât era ţinută să judece in limine litis şi raportat la prevederile art. 129 alin. 6 
C.pr.civ. era obligată să se rezume numai la obiectul cererii deduse judecăţii. 

Tribunalul a făcut o confuzie cu privire la incidenţa 1162 şi art. 1164 C.civ., 
considerând că acestea, pe de o parte, se referă la leziune, iar pe de altă parte, nu sunt 
aplicabile decât minorilor, după apariţia Decretului nr. 31/1954. 

Art. 1162 C.civ. nu se referă la leziune, ci la răspunderea civilă delictuală a minorului 
sau a oricărui incapabil, atunci când prin faptele sale dovedite şi manoperele dolosive a 
lăsat cocontractantului său impresia că încheie actul cu o persoană capabilă, text care se 
aplică în practică, în egală măsură minorilor şi interzişilor. 

Cu toate că se pronunţă relativ la nerelevanţa în cauză a acestui text, instanţa de 
apel refuză analiza condiţiilor în care actul ar putea fi menţinut, dându-se prevalenţă 
principiului răspunderii civile delictuale cu motivarea că nu s-a solicitat şi repunerea 
părţilor în situaţia anterioară. 

Este adevărat că pârâtul nu a solicitat repunerea părţilor în situaţia anterioară, însă 
au solicitat în mod expres menţinerea actului civil, astfel încât instanţa avea obligaţia de a 
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se pronunţa asupra menţinerii valabile a actului. Însă, nu a analizat raportul juridic civil 
concret, născut în condiţiile art. 942 C.civ. şi efectele pe care acesta le produce.  

În drept, se invocă dispoziţiile art. 304 pct. 6, pct. 7 şi pct. 9 C.pr.civ.  
Ulterior, la data de 28.09.2010, pârâtul a depus o completare a motivelor de recurs, 

prin care a invocat un motiv suplimentar de nelegalitate a deciziei recurate, circumscris 
art. 304 pct. 9 C.pr.civ., în sensul că dreptul de a invoca nulitatea relativă a promisiunii era 
prescris la data introducerii cererii reconvenţionale de către intimată (f.14-17). 

Prevederile art. 14 din Decretul nr. 167/1958 nu sunt aplicabile în speţă cu privire la 
tutorele promitentei vânzătoare deoarece acesta se referă la persoanele lipsite de capacitate 
de exerciţiu sau cu capacitate restrânsă. La data ratificării promisiunii încheiate de fiica sa, 
intimata nu era pusă sub interdicţie prin hotărâre judecătorească, astfel încât la această 
dată intimata a avut capacitate de exerciţiu. 

Reclamanta intimată M.F.L. prin curator I.G. a solicitat, prin întâmpinare 
respingerea recursului şi obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată. 

În susţinerea poziţiei procesuale, intimata a invocat excepţia tardivităţii recursului, 
susţinând că pârâtului i-a fost comunicată decizia la data de 23.07.2010 la adresa indicată 
de el. Pârâtul a indicat în cuprinsul întâmpinării din apel o altă adresă, dar aceasta nu a 
fost adusă la cunoştinţa instanţei şi a părţilor în condiţiile art. 98 C.pr.civ. Prin urmare, 
recurentul nu se poate prevala de neregularitatea comunicării hotărârii la adresa indicată 
de el.  

De asemenea, intimata invocă şi excepţia nulităţii recursului având în vedere faptul 
că pârâtul a depus la data de 26.08.2010 o cerere de recomunicare a hotărârii la o altă 
adresă, astfel încât potrivit art. 102 alin. 2 C.pr.civ., termenul începe să curgă şi împotriva 
părţii care a cerut comunicarea, de la data când a cerut-o. Chiar dacă s-ar considera că 
pârâtul are drept la recomunicare, termenul de recurs a început să curgă împotriva lui la 
26 august 2010 şi s-a împlinit la 13 septembrie 2010, astfel încât motivele de recurs 
înregistrate la 26 septembrie 2010 intră sub incidenţa sancţiunii nemotivării în termen a 
recursului. 

În subsidiar, intimata solicită respingerea recursului ca nefondat, susţinând că 
acţiunea reclamantei nu este prescrisă deoarece tutorele interzisei M.V.F.I., numita 
M.F.L.M. nu a avut discernământ nici la data semnării pretinsului act confirmativ, 
01.09.2003 şi nu are discernământ nici în prezent, astfel încât termenul de prescripţie nu 
curge potrivit art. 14 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958. 

Pe fond, în mod corect instanţa de apel a reţinut că nu este împiedicată la a 
pronunţa nulitatea relativă a contractului de vânzare-cumpărare sub semnătură privată 
încheiat de interzisa M.V.F.I., deoarece din punctul de vedere al efectelor nu există 
diferenţă, iar instanţa nu este în mod obligatoriu legată de un temei juridic greşit indicat. 

La data de 20 octombrie 2010, reclamanta M.F.L. prin curator I.G. a depus o cerere 
prin care a solicitat instanţei acordarea cheltuielilor de judecată în apel şi a cheltuielilor de 
judecată în recurs, depunând acte în probaţiune. 

Cererea formulată de reclamantă prin curator I.G. prin care aceasta solicită 
acordarea cheltuielilor de judecată în apel în valoare de 3.570 lei este calificată de Curte ca 
fiind o veritabilă cerere de recurs prin care reclamanta îşi exprimă nemulţumirea faţă de 
modul de soluţionare a cererii privind acordarea cheltuielilor de judecată prin  hotărârea 
pronunţată de instanţa de apel. 

Conform art. 137 alin. 1 C.pr.civ., Curtea 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, Curtea se va pronunţa mai întâi asupra excepţiei tardivităţii 
recursurilor, excepţie de procedură care face de prisos cercetarea în fond a recursurilor. 
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Astfel, Curtea constată că prin cererea de chemare în judecată înregistrată sub nr. 
8.598 la data de 25.04.2006 pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, C.T., în calitate de 
reclamant, şi-a indicat domiciliul ca fiind în Cluj-Napoca, str. O., nr. 13, ap. 19, jud. Cluj. 

Prin încheierea civilă pronunţată în şedinţa publică din 6 decembrie 2007 în 
dosarul mai sus menţionat, s-a dispus disjungerea cererii reconvenţionale formulată de 
pârâta M.F.L., cu privire la constatarea nulităţii contractului de vânzare-cumpărare şi 
înregistrarea acesteia pe rolul aceluiaşi complet de judecată, iar în temeiul art. 244 alin. 1 
pct. 1 C.pr.civ. s-a dispus suspendarea acestei cauze până la soluţionarea definitivă şi 
irevocabilă a dosarului nou format. 

În consecinţă, cererea reconvenţională formulată de pârâtă a fost înregistrată sub 
un nou nr. de dosar, respectiv dosarul nr. 16469/211/2007 al Judecătoriei Cluj-Napoca.  

Pârâtul C.T. a înregistrat la data de 27 decembrie 2007 o întâmpinare prin care a 
solicitat respingerea acţiunii introductive şi obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de 
judecată, indicându-şi acelaşi domiciliu ca şi în cererea de chemare în judecată mai sus 
arătată, respectiv str. O. nr. 13, apt. 19, mun. Cluj-Napoca, jud.Cluj. 

Aceeaşi adresă este menţionată ca fiind domiciliul pârâtului şi în contractul de 
vânzare-cumpărare încheiat sub semnătură privată. 

Sentinţa civilă nr. 14745/19.11.2009 a Judecătoriei Cluj-Napoca a fost comunicată 
pârâtului la adresa indicată de către acesta prin întâmpinare. 

Pentru primul termen de judecată din apel, fixat pentru data de 24.02.2010, pârâtul 
C.T. a fost citat la domiciliul indicat, respectiv în Cluj-Npoca, str. O., nr. 13, apt. 19, jud. 
Cluj. 

Pârâtul intimat a depus în faza procesuală a apelului întâmpinare, la termenul de 
judecată din 24.02.2010, prin care a arătat că domiciliază în Cluj-Napoca, str. F., nr. 7, jud. 
Cluj. 

În şedinţa publică din data de 24.02.2010, pârâtul a fost reprezentat în instanţa de 
dl.av.D.N. căruia i s-a comunicat un exemplar din întâmpinarea depusă de reclamanta 
intimată şi fără ca acesta să învedereze instanţei faptul că pârâtul şi-a schimbat domiciliul. 

Verificând celelalte înscrisuri depuse în dosarul de apel, precum şi încheierile de 
şedinţă, Curtea constată că nici pârâtul intimat şi nici reprezentantul acestuia nu au 
învederat instanţei de apel faptul că pârâtul şi-a schimbat domiciliul. 

Decizia civilă nr. 352/A/2010 a Tribunalul Cluj  a fost comunicată pârâtului la 
domiciliu indicat, respectiv în Cluj-Napoca, str. O., nr. 13, apt. 19, la data de 23.07.2010, 
aşa cum rezultă din dovada de primire şi procesul-verbal de comunicare anexate la dosarul 
de apel.  

Ulterior, la data de 26.08.2010, pârâtul a înregistrat la dosarul cauzei o cerere de 
recomunicare a hotărârii judecătoreşti, la domiciliul din mun. Cluj-Napoca, str. F., nr. 7, 
jud. Cluj, susţinând că a indicat prin întâmpinarea la apel adresa care coincide cu cea din 
cartea de identitate, astfel încât comunicarea deciziei s-a realizat prin afişare la o altă 
adresă, şi anume, pe str. O., nr. 13, apt. 19, la care nu mai locuieşte din anul 2007, anexând 
în acest sens o copie de pe cartea de identitate seria KX nr. 570811 din care rezultă că 
domiciliul pârâtului este la adresa din mun. Cluj-Napoca, P-ţa F., nr. 7, jud. Cluj, eliberată 
de SCPLEP Cluj-Napoca la data de 12.09.2007. 

Această cerere poartă două menţiuni olografe din data de 07.09.2010, una prin care 
s-a dispus „recomunicarea cu C.T.”, iar cealaltă, „recomunicat azi, un expl.cf.adresei”. 

Conform dovezii de primire şi a procesului-verbal de predare a deciziei instanţei de 
apel, aceasta a fost recomunicată cu pârâtul la adresa din mun. Cluj-Napoca, str. F., nr. 7, 
jud. Cluj, la data de 09.09.2010. 

Conform art. 98 C.pr.civ., schimbarea domiciliului unei din părţi în timpul judecăţii 
trebuie, sub pedeapsa neluării ei în seamă, să fie adusă la cunoştinţa instanţei prin petiţie 
la dosar, iar părţii potrivnice prin scrisoare recomandată, a cărei recipisă de predare se va 
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depune la dosar odată cu petiţia prin care se înştiinţează instanţa despre schimbarea 
domiciliului. 

Apărarea pârâtului recurent referitoare la faptul că prin întâmpinarea depusă în 
apel, pârâtul a indicat un alt domiciliu decât cel arătat în faţa instanţei de fond, astfel încât 
sunt îndeplinite cerinţele art. 98 C.pr.civ., nu poate fi reţinută de Curte deoarece, aşa cum 
s-a arătat iniţial, nici prin întâmpinarea depusă în faţa instanţei de apel şi nici ulterior, 
printr-o petiţie depusă la dosar, pârâtul nu a învederat instanţei că şi-a schimbat domiciliul 
iniţial şi, de asemenea, nu a comunicat părţii potrivnice, respectiv reclamantei, prin 
scrisoare recomandată faptul că şi-a schimbat domiciliul, nefăcând dovada recipisei de 
predare a scrisorii recomandate. 

Prin urmare, decizia civilă nr. 352/A/2010 a fost în mod legal comunicată pârâtului 
la domiciliul indicat iniţial în Cluj-Napoca, str. O., nr. 13, apt. 19 la data de 23.07.2010, 
conform art.90 alin.1 C.pr.civ., aşa cum rezultă din dovada de primire şi procesul-verbal de 
predare anexat la dosarul de apel, iar recomunicarea acestei hotărâri la domiciliul indicat 
ulterior după pronunţarea deciziei este nelegală. 

Având în vedere împrejurarea că decizia recurată a fost în mod legal comunicată 
pârâtului la data de 23.07.2010, iar pârâtul a declarat recursul la data de 01.09.2010, după 
împlinirea termenului legal de 15 zile de la comunicarea hotărârii atacate reglementat de 
art. 301 C.pr.civ. Curtea, în temeiul art. 137 alin. 1 C.pr.civ., va admite excepţia tardivităţii 
recursului pârâtului şi în temeiul art. 312 alin. 1 C.pr.civ., va respinge ca tardiv recursul 
acestuia.  

Decizia nr. 352/A/2010 de Tribunalului Cluj a fost comunicată reclamantei M.F.L. 
prin curator I.G. la data de 23.07.2010 aşa cum rezultă din dovada de primire şi procesul-
verbal de predare anexat la dosarul de apel.  

Reclamanta a înregistrat cererea de recurs împotriva acestei hotărâri judecătoreşti 
la data de 20.10.2010, după împlinirea termenului legal de 15 zile de la comunicarea 
hotărârii atacate reglementat de art. 301 C.pr.civ., motiv pentru care Curtea, în temeiul art. 
137 alin. 1 C.pr.civ., va admite excepţia tardivităţii recursului reclamantei şi în temeiul art. 
312 alin. 1 C.pr.civ., va respinge ca tardiv recursul acesteia.  

9. Drept de superficie. Constituire prin acordul părţilor 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 3040 din 22 octombrie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 4258 din 15 iunie 2005 pronunţată de Judecătoria Baia 
Mare, s-a admis acţiunea civilă intentată de reclamanţii C.P., T.G. şi T.T. în contradictoriu 
cu pârâţii T.D. şi P.I., s-a admis în parte cererea de intervenţie în interes propriu formulată 
de intervenienţii C.M. şi C.S. şi în consecinţă: 

 S-a dispus dezmembrarea terenului identificat în CF nr. 208 Localitatea D., 
nr. top. 1718/2, conform schiţei de dezmembrare întocmită de expertul Z.I., vizată de 
O.J.C.P.I. Maramureş nr. 1886/17.05.2005, în nr. top. noi: 1718/2/1 în suprafaţă de 5.688 
mp, 1718/2/2 în suprafaţă de 165 mp, 1718/2/3 în suprafaţă de 200 mp şi 1718/2/4 în 
suprafaţă de 537 mp.  

 S-a dispus notarea în cartea funciară a construcţiilor constând în casă şi 
anexă gospodărească situată din punct de vedere administrativ în Localitatea D., nr. 164, 
edificate pe terenurile cu nr. top. noi 1718/2/3 şi 1718/2/2. 

S-a constatat că pe terenul atribuit în proprietatea exclusivă a reclamanţilor prin 
sentinţa civilă nr. 7617/05.11.2001 a Judecătoriei Baia Mare, situat în locul denumit 
„Măgherăuş”, cu suprafaţa de 6.045 mp şi vecinătăţile Drum, C.P., se identifică cu nr. top. 
noi 1718/2/1, 1718/2/2 şi 1718/2/3. 
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S-a dispus înscrierea dreptului de superficie în cartea funciară, în favoarea 
reclamanţilor. 

S-a constatat în favoarea intervenienţilor în interes propriu un drept de superficie 
constând în dreptul de proprietate asupra casei şi anexei situate în Localitatea D., nr. 164, 
edificate pe terenul cu nr. top. 1718/2/2, 1718/2/3 şi un drept de folosinţă pe durata 
existenţei construcţiilor asupra terenului identificat cu nr. top. noi 1718/2/2 şi 1718/2/3. 

S-a dispus înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară în favoarea 
intervenienţilor în interes propriu. 

S-au compensat parţial cheltuielile de judecată. 
A fost obligat pârâtul T.D. să le plătească reclamanţilor cheltuieli de judecată în 

sumă de 2.500.000 lei ROL. 
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin sentinţa civilă nr. 

7617/05.11.2001 a Judecătoriei Baia Mare, rămasă irevocabilă, s-au constatat masele 
succesorale rămase după defuncţii T.G. şi T.I. şi calitatea de moştenitori a reclamanţilor 
chemaţi la moştenire în virtutea cotei legale ce i se cuvenea antecesorului lor, T.A., fiul 
celor doi defuncţi, în aceeaşi calitate fiind recunoscută vocaţia succesorală a pârâţilor T.D. 
şi P.I.. În componenţa maselor succesorale s-a inclus alături de alte imobile şi terenul în 
suprafaţă de 6.045 mp situat în locul denumit „Măgherăuş”, cu vecinătăţile Drum, C.P., 
Drum, care în cadrul sistării de indiviziune, a fost atribuit reclamanţilor. În considerentele 
hotărârii s-a reţinut că terenurile au fost cuprinse în titlurile de proprietate comune emise 
în favoarea coindivizarilor.  

Prima instanţă a apreciat că nu se mai impune analizarea testamentului autentificat 
sub nr. 128/70/05.02.1958 şi a testamentului olograf din 15.10.1990 a cărui autoare este 
T.I., faţă de intrarea în puterea lucrului judecat a sentinţei civile nr. 7617/2001 a 
Judecătoriei Baia Mare. Prin efectul declarativ al partajului dreptului de proprietate al 
reclamanţilor s-a consolidat, iar reclamanţii au devenit proprietari exclusivi ai terenului. 

Prin raportul de expertiză efectuat în cauză, terenul situat în locul „Măgherăuş” 
atribuit reclamanţilor prin partajul judiciar, a fost identificat în parcela cu nr. top. 1718/2, 
evidenţiată în CF nr. 208 Localitatea D., asupra căreia a fost proprietară tabulară D.T. 
căsătorită cu B.A., mama lui T.I.. Reclamanţilor şi pârâţilor li s-a recunoscut calitatea de 
moştenitori legali ai proprietarei de carte funciară, numai în contradictoriu cu care se 
poate dispune înscrierea în cartea funciară. 

Din întreaga suprafaţă de 16.523 mp ce le-a aparţinut părinţilor pârâţilor şi ai 
defunctului T.A., pârâtul T.D. a beneficiat exclusiv de reconstituirea dreptului de 
proprietate pentru suprafaţa de 9.941 mp identificată cu nr. top. 1718/1, rămânând supusă 
partajului parcela cu nr. top. 1718/2, pentru suprafaţa de 6.045 mp. 

Expertul a identificat construcţiile existente pe teren, constatându-se că s-au 
edificat două construcţii cu destinaţia de casă şi anexă situate din punct de vedere 
administrativ la nr. 164, construcţii care au fost ridicate de intervenienţi, faptul construirii 
fiind recunoscut de reclamanţii C.P. şi T.G. la interogatoriu, refuzul celuilalt reclamant de a 
se prezenta la interogatoriu fiind considerat ca un început de dovadă, probat prin 
declaraţiile martorilor audiaţi. Intervenienţii figurează cu construcţiile în evidenţele 
autorităţilor administraţiei locale. Autorizaţia de construire a casei s-a eliberat după 
începerea lucrărilor, menţionându-se că s-au executat în baza proiectului nr. 809/1990. 

La data construirii casei, T.I., fiica proprietarilor tabulari nu decedase, astfel a 
existat prezumţia că intervenienţii au avut acordul acesteia pentru a-şi construi casa, în 
considerarea raporturilor de rudenie şi a întreţinerii pe care tatăl intervenienţilor i-a 
acordat-o mamei sale, împreună cu care a locuit în ultimii ei ani de viaţă. S-a apreciat că a 
existat o imposibilitate morală de preconstituire a unui înscris.  

Prin decizia civilă nr. 101/A din 24.03.2006 a Tribunalului Maramureş, s-a respins 
apelul declarat de pârâtul T.D. şi intervenienţii în interes propriu C.M. şi C.S.. 
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Prin decizia civilă nr. 2473/R din 6 noiembrie 2006 a Curţii de Apel Cluj, s-a admis 
recursul formulat de T.D. cu privire la cheltuielile de judecată, precum şi recursul 
intervenienţilor C.M. şi C.S. împotriva deciziei civile nr. 101/A din 24.03.2006 doar în 
partea privitoare la soluţia dată apelului formulat de intervenienţi şi s-a trimis cauza spre 
rejudecarea apelului intervenienţilor la acelaşi tribunal. 

În rejudecare, prin decizia civilă nr. 184/A din 21 iunie 2007 a Tribunalului 
Maramureş, s-a admis apelul declarat de intervenienţii C.M. şi C.S., în sensul următor: s-a 
constatat în favoarea intervenienţilor în interes propriu un drept de superficie constând în 
dreptul de folosinţă pe durata construcţiilor casă şi anexe situate în Localitatea D. nr. 164, 
asupra suprafeţei de 2140 mp teren înscris în CF nr. 208 Localitatea D. nr. top. 1718/2. 

S-a dispus dezmembrarea nr. top. 1718/2 în nr.top noi:1718/2/1 în suprafaţă de 
2140 mp şi 1718/2/2 în suprafaţă de 3905 mp, conform schiţei de dezmembrare vizată de 
OCPI Maramureş sub nr. 927/20.03.2006. 

S-a dispus înscrierea în CF a dreptului de superficie al intervenienţilor, a casei şi 
anexelor gospodăreşti situate în CF nr. 164, respectiv în CF nr. 208 Localitatea D. nr. 
cadastral 3151 în favoarea intervenienţilor. 

Au fost menţinute restul dispoziţiilor sentinţei.  
Împotriva acestei decizii, a declarat recurs reclamanta C.P., solicitând în principal 

casarea ei şi trimiterea cauzei spre rejudecare tribunalului, iar în subsidiar, modificarea ei 
în sensul respingerii apelului şi menţinerea hotărârii Judecătoriei Baia Mare, cu cheltuieli 
de judecată. 

În motivarea recursului, reclamanta-recurentă a apreciat că se impune casarea 
deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Maramureş, deoarece nu a fost 
respectat îndrumarul deciziei de casare, prin probele administrate nefiind cercetat fondul 
cauzei. 

Prin Decizia civilă nr. 420/R/2008, Curtea de Apel Cluj a admis recursul şi a casat 
decizia civilă nr. 184/A/2007 a Tribunalului Maramureş trimiţând cauza spre rejudecarea 
apelului la acelaşi tribunal.  

Instanţa de recurs a reţinut că raportul de expertiză şi schiţa iniţială, au fost 
efectuate superficial, deoarece nu s-a menţionat care este suprafaţa construcţiilor şi 
suprafaţa necesară accesului la utilităţi şi pentru exploatarea lor normală. Aceasta pentru 
că suprafaţa efectiv construită nu este totuşi de 365 mp. dar şi suprafaţa de 2140 mp este 
exagerat de mare. 

Prin decizia civilă nr. 2473/R din 6 noiembrie 2006 a Curţii de Apel Cluj, s-au dat 
îndrumări clare instanţei de apel, care nu au fost respectate de către instanţa de trimitere. 

Cum dreptul de superficie nu poate fi stabilit numai asupra terenului de sub 
construcţii, dar nici cu privire la o suprafaţă de teren excedentară normalei utilizări a 
construcţiilor şi a accesului la acestea, în baza art. 304 pct. 9 coroborat cu art. 312 alin. (1) 
şi alin. (5) C.pr.civ. s-a admis recursul reclamantei C.P. împotriva deciziei tribunalului, 
care s-a casat şi s-a trimis cauza la acelaşi tribunal, pentru rejudecare. 

Pentru a nu crea confuzii actuala instanţă de recurs nu a mai dat îndrumări 
instanţei de apel, ci a făcut doar trimitere la îndrumările date anterior de instanţa de recurs 
prin decizia civilă nr. 2473/R din 6 noiembrie 2006, care nu au fost respectate şi duse la 
îndeplinire, faţă de care este obligată să se conformeze. 

În rejudecare, prin decizia civilă nr. 104/A din data de 03.06.2010 a  Tribunalului 
Maramureş, s-a admis apelul declarat de apelanţii C.M. şi C.S. contra sentinţei civile nr. 
4258/15.06.2005, pronunţată de Judecătoria Baia Mare în dosar nr. 882/2004, care a fost 
schimbată în parte şi în consecinţă: 

 S-a dispus dezmembrarea terenului identificat în C.F. 208 Localitatea D., nr. 
topo 1718/2 (în suprafaţă totală de 6582 mp.), în topografice noi, astfel: 

- nr. topo nou 1718/2/1 în suprafaţă de 1.644 mp şi  
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- nr. topo. nou 1718/2/2, în suprafaţă de 4938 mp, conform planului de 
amplasament şi delimitare întocmit de expert judiciar topograf, ing. Popoviciu 
Cornel la data de 30.04.2009 – Anexa grafică 1. 

S-a dispus notarea în C.F. a construcţiilor în natură, casă de locuit şi anexe 
gospodăreşti-şură cu grajd şi bucătărie de vară, situate în Localitatea D. nr. 164, edificate 
pe terenul cu nr. topo nou 1718/2/1, în suprafaţă de 1644 mp. 

S-a constatat în favoarea apelanţilor C.M. şi C.S. existenţa unui drept de superficie 
constând în dreptul de proprietate asupra construcţiilor situate în Localitatea D. nr. 164, 
edificate pe terenul cu nr. topo 1718/2/1 şi dreptul de folosinţă pe durata existenţei 
construcţiilor, asupra terenului identificat cu nr. topo 1718/2/1, în suprafaţă de 1644 mp. 

S-a dispus înscrierea în C.F. a dreptului de proprietate al apelanţilor C.M. şi C.S. 
asupra construcţiilor situate în Localitatea D. nr. 164, edificate pe terenul cu nr. topo 
1718/2/1 şi a dreptului de superficie al acestora pe durata existenţei construcţiilor, asupra 
terenului cu nr. topo 1718/2/1, în suprafaţă de 1644 mp. 

Conformându-se îndrumarului, instanţa de apel a dispus efectuarea unei completări 
la expertiza judiciară, pentru a se stabili încă o variantă de delimitare care să satisfacă într-
o măsură comparabilă folosinţa construcţiilor şi a utilităţilor părţilor şi de a preciza care 
dintre supraedificate îndeplinesc condiţiile unei construcţii propriu-zise şi ar justifica 
instituirea dreptului de superficie, urmând a se ţine cont de îndrumarul dat de Curtea de 
Apel Cluj prin decizia de casare nr. 2473/R/06.11.2006 din dosar nr. 3293/33/2006. 

Analizând concluziile expertului judiciar, schiţele efectuate de acesta şi planşele 
fotografice depuse la dosar, instanţa de apel a reţinut următoarele: 

Imobilul din litigiu se găseşte în intravilanul localităţii Localitatea D., la nr. 
administrativ nr. 164 şi face parte din parcela topo nr. 1718/2 din CF nr. 208 Localitatea 
D.. 

Pe o parte din parcela topo. nr. 1718/2, intervenienţii C.M. şi C.S. au edificate cu 
autorizaţie, următoarele construcţii: 

- casa de locuit P+1 având suprafaţa construită de 104 mp. 
- şură cu grajd şi bucătărie de vară, având suprafaţa construită totală de 89 mp. 
         - drum de acces, depozit de gunoi, cămine de vizitare pentru alimentare cu apă, 

conducte de gaz metan, stâlpi electrici. 
Suprafaţa de teren absolut necesară exploatării normale a construcţiilor şi a 

utilităţilor ce deservesc respectivele construcţii este de 1664 mp. 
 Varianta propusă de intimată a fost analizată de expert. Suprafaţa rezultată 

este de 591 mp. între punctele: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-1. 
Varianta include strict drumul de acces, iar pentru conturul clădirilor – picătura de apă. 

 În această variantă însă, nu se asigură folosirea normală a intervenienţilor. 
Astfel, gardul înspre cele două drumuri este construit de familia Cadar, toată suprafaţa 
folosită a fost amenajată cu umplutura de piatră, utilităţile aferente casei de locuit (gaz, 
apă, cămin de vizitare) rămân în afara perimetrului, grajdul nu va putea fi utilizat deoarece 
gunoiul trebuie depozitat în spate, spalierii pentru viţa de vie amenajaţi de-a lungul 
gardului vestic au fost montaţi cu cheltuieli, terenul rămas faţă de variantele prezentate 
anterior nu va putea fi folosit economic de către niciuna din părţi.  

Raportat la considerentele de mai sus, instanţa de apel a considerat că varianta care 
corespunde îndrumarului Deciziei de casare 2473/R/6.XI.2006 a Curţii de Apel Cluj este 
cea în care dreptul de superficie se instituie pentru 1664 mp. 

În consecinţă, apelul a fost admis şi sentinţa atacată a fost schimbată în parte 
conform dispozitivului, în temeiul art. 296 Cod procedură civilă. 

Împotriva acestei decizii intervenienţii C.M. şi C.S. au declarat recurs în termen 
legal solicitând instanţei admiterea acestuia, modificarea în parte a deciziei atacate, în 
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sensul obligării intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată în toarte fazele procesuale, în 
sumă de 11.161,65 lei. 

În motivarea recursului, intervenienţii au arătat că au suportat cheltuieli de 
judecată constând în efectuarea unor rapoarte de expertiză topografică. 

Cu toate acesteia, instanţa de apel nu a acordat cheltuieli de judecată în toate fazele 
procesului, ci doar pentru apelul soluţionat, dar nici acestea nu au fost acordate integral, ci 
numai suma de 1.000 lei reprezentând onorariu avocaţial.  

Întrucât intimaţii se află în culpă procesuală în temeiul art. 274 C.pr.civ., se impune 
obligarea acestora la plata cheltuielilor de judecată. 

De asemenea, reclamanta C.P. a declarat recurs în termen legal împotriva aceleiaşi 
hotărâri judecătoreşti, solicitând instanţei admiterea acestuia, modificarea hotărârii 
atacate în sensul stabilirii dreptului de superficie pentru suprafaţa de 591 mp., identificat 
prin anexa la completarea la raportul de expertiză tehnică întocmit la data de 10.03.2010 
de ing. Popoviciu Cornel, precum şi obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea recursului, reclamanta a arătat că instanţa de apel a stabilit suprafaţa 
de 1.644 mp. ca fiind necesară pentru a asigura accesul la construcţii, care ocupă în 
totalitate efectiv 365 mp. Elementele avute în vedere de expert şi preluate în considerentele 
hotărârii la stabilirea acestei suprafeţe, nu intră în categoria de utilităţi necesare pentru a 
asigura exploatarea construcţiilor. 

În mod greşit prima instanţă reţine că intervenienţii au edificate cu autorizaţie 
următoarele construcţii; drum de acces, depozit de gunoi, cămine de vizitare pentru 
alimentare cu apă, conducte de gaz metan, stâlpi electrici. 

Drumul de acces nu poate fi considerat o construcţie cu autorizaţie, iar împrejurarea 
că este cuprins în toate variantele de stabilire a dreptului de superficie, nu îl face un 
element determinant. 

Depozitul de gunoi este de fapt o porţiune de teren unde se aruncă gunoiul din 
grajd, nefiind o construcţie cu autorizaţie. 

Căminele de vizitare pentru alimentare cu apă nu reprezintă utilităţi la care accesul 
să fie indispensabil, motiv pentru care în mod greşit tribunalul le-a acordat o semnificaţie 
de natură a justifica extinderea dreptului de superficie. 

Conductele de gaz şi stâlpi electrici nu constituie utilităţi la care intervenienţii 
trebuie să aibă acces, în condiţiile în care stâlpii de energie electrică şi branşamentul la 
reţeaua de gaz se află la limita cu drumul public, iar aceste obiective nu pot fi accesate de 
persoane fizice ci doar de persoanele juridice autorizate. 

Viţa-de-vie nu constituie un argument în favoarea considerării acesteia o utilitate 
sau o construcţie. 

Tribunalul a apreciat doar prin prisma interesului intervenienţilor că terenul nu va 
putea fi folosit economic de către nici una dintre părţi, încălcând prevederile legale privind 
dreptul de proprietate al reclamantei de a dispune după cum doreşte de terenul său. 

Practic, reclamanta este pusă într-o situaţie prejudiciabilă în condiţiile în care se 
consideră că suprafaţa de 1644 mp. este absolut necesară pentru a se asigura accesul la 
construcţii şi utilităţi, fiindu-i astfel încălcat dreptul de proprietate. 

De altfel, se poate observa şi pe schiţa întocmită de expertul Zlampareţ şi de 
expertul Popoviciu, faptul că limitele terenului sunt cu mult îndepărtate de construcţii şi 
utilităţi, suprafaţa acordată extinzându-se nejustificat dincolo de aceste limite. 

Restrângerea dreptului de proprietate în maniera dată de instanţa de apel nu este 
justificată, iar imposibilitatea de a folosi terenul de către reclamantă din acest motiv îi 
creează prejudicii şi îi încalcă dreptul de proprietate garant prin Constituţia României şi 
prin art. 1 din Protocolul 1 al Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului. 

Prin întâmpinarea la recursul recurenţilor, intimata C.P. a solicitat respingerea 
acestuia, întrucât intervenienţii nu sunt îndreptăţiţi la acordarea cheltuielilor de judecată 
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în toate ciclurile procesuale deoarece atitudinea procesuală a acestora a determinat 
parcurgerea acestor cicluri. De altfel, reclamanta a fost de acord cu stabilirea unui drept de 
superficie, dar raportat la dreptul proprietarului terenului, astfel încât nu a avut o atitudine 
procesul culpabilă. 

Intervenienţii intimaţi C.M. şi C.S., prin întâmpinare la recursul reclamantei, au 
solicitat respingerea recursului, precum şi obligarea acesteia la plata cheltuielilor de 
judecată. 

În susţinerea poziţiei procesuale, intimaţii intervenienţi au arătat că recursul se 
poate declara numai pentru motive de nelegalitate, considerent pentru care recursul 
reclamantei este inadmisibil deoarece se referă la netemeinicia hotărârii atacate şi nu la 
nelegalitatea acesteia. 

Pe fondul cauzei, recursul reclamantei nu este întemeiat deoarece instanţa de apel 
nu a făcut altceva decât să se conformeze îndrumărilor date de instanţa de recurs cu privire 
la stabilirea întinderii dreptului de superficie. 

Reclamanţii intimaţi T.G. şi T.T., precum şi  pârâţii intimaţi T.D. şi P.I., deşi legal 
citaţi, nu s-au prezentat personal sau prin reprezentant în faţa instanţei şi nu au depus 
întâmpinare prin care să îşi exprime poziţia procesuală. 

I. Analizând recursul declarat de intervenienţii C.M. şi C.S. prin prisma motivelor 
invocate şi a apărărilor formulate, Curtea reţine următoarele: 

Astfel, art. 274 alin. 1 C.pr.civ. prevede că, partea care cade în pretenţii va fi 
obligată, la cerere, să plătească cheltuielile de judecată. 

Din interpretarea acestui text legal rezultă că temeiul acordării cheltuielilor de 
judecată constă în culpa părţii care a pierdut procesul. 

Prin urmare, principiul care rezultă din textul art. 274 alin. 1 C.pr.civ., la baza căruia 
stă culpa procesuală a părţii care a căzut în pretenţii, precum şi unicitatea procesului civil 
impun ca aceste cheltuieli, făcute cu procesul în toate fazele sale, să fie suportate de partea 
care a pierdut procesul, fiind necesar, ca în final, partea care le cere să fi triumfat în proces. 

Contrar susţinerilor reclamantei, aceasta nu a fost de acord cu pretenţiile 
intervenienţilor, la prima zi de înfăţişare, astfel încât în speţă nu sunt aplicabile prevederile 
art. 275 C.pr.civ.  

Prin urmare, în temeiul textelor legale mai sus arătate, se impune ca reclamanta, 
care este partea căzută în pretenţii, să suporte în întregime cheltuielile de judecată 
ocazionate de soluţionarea cererii de intervenţie, în toate ciclurile procesuale, cheltuieli 
care se ridică în total la suma de 10.033,39 lei şi care au fost dovedite astfel: dosarul 
nr.882/2004 al Judecătoriei Baia Nare: onorariu avocaţial – 3.000.000 lei (vechi); 
onorariu expert Z.I. – 1.500.000 lei (vechi), 1.250.000 lei (vechi) şi 500.000 lei (vechi) şi 
15.160.000 lei (vechi) taxă judiciară de timbru  ; dosarul nr.4177/2005 al Tribunalului 
Maramureş: onorariu avocaţial – 1.000 lei; onorariu expert 200 lei şi timbru judiciar 1.500 
lei (vechi); dosarul nr.3295/33/2006 al Curţii de Apel Cluj: onorariu avocat – 400 lei; 
timbru judiciar - 20.000 lei (vechi); 21,50 lei, 84,50 lei, 41,50 lei şi 125,90 lei taxă judiciară 
de timbru şi 2 lei timbru judiciar; dosarul nr. 289/100/2007 al Tribunalului Maramureş: 
onorariu avocaţial – 1.000 lei; onorariu expert – 200 lei; dosarul nr. 289/100/2007 al 
Curţii de Apel Cluj: onorariu avocat – 1.000 lei; dosarul nr. 798/100/2008 al Tribunalului 
Maramureş: onorariu avocat – 1.500 lei; onorariu expert – 702 lei; onorariu expert – 
614,84 lei; onorariu avocat – 1.000 lei. 

Pentru aceste considerente Curtea, în temeiul art. 312 alin. 1 şi alin.3 coroborat cu 
art. 304 pct. 9 C.pr.civ., va admite în parte recursul declarat de intervenienţii C.M. şi C.S. 
împotriva deciziei civile nr. 104/A din 03.06.2010 a Tribunalului Maramureş pronunţată 
în dosar nr. 798/100/2008, pe care o va modifica în parte doar sub aspectul cheltuielilor 
de judecată, astfel încât va obliga reclamanta intimată C.P. să le plătească intervenienţilor 
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apelanţi C.M. şi C.S. suma de 10.033,39 RON cheltuieli de judecată în toate fazele 
procesuale. 

II. Analizând recursul declarat de reclamanta C.P.  prin prisma motivelor de 
recurs invocate şi a apărărilor formulate, Curtea reţine următoarele: 

Reclamanţii C.P., T.G. şi T.T.  cărora, prin sentinţa de partaj succesoral nr. 
7617/05.11.2001, pronunţată de Judecătoria Baia-Mare în dosar nr. 9081/1991, rămasă 
definitivă şi irevocabilă, prin perimarea apelului pârâtului T.D., prin decizia civilă nr. 
419/A/29.07.2003, a Tribunalului Maramureş (, le-a fost atribuit terenul de 6.045 mp 
amplasat în locul denumit Măgherăuş, din care face parte şi terenul de 2140 mp, nu au 
atacat cu apel hotărârea primei instanţe, sub aspectul dispoziţiei referitoare la 
recunoaşterea în favoarea intervenienţilor a unui drept de superficie asupra terenului de 
2140 mp, putându-se deci prezuma că aceştia au recunoscut implicit îndreptăţirea 
intervenienţilor cu privire la a solicita un drept de superficie pentru terenul de 2140 mp, 
respectiv că aceştia au recunoscut implicit şi fără echivoc dreptul de proprietate al 
intervenienţilor asupra supraedificatelor construite pe aceste teren. 

 Faţă de împrejurarea că reclamanţii nu au înţeles să atace hotărârea primei 
instanţe sub aspectul recunoaşterii în favoarea intervenienţilor a dreptului de superficie, 
sentinţa fondului a rămas definitivă sub acest aspect, impunându-se însă a se lămuri care 
va fi întinderea exactă a suprafeţei de teren cu privire la care îşi găseşte incidenţă 
respectivul drept de superficie. 

 Calificarea dreptului de superficie, ca dezmembrământ al dreptului de 
proprietate privată, în tăcerea legislativă, poate fi făcută doar sub aspectul unei aproximări 
juridice, dat fiind că acest drept de superficie este un drept real complex, care include în 
conţinutul său juridic atributele dreptului de proprietate asupra unei construcţii, plantaţii 
sau lucrări, precum şi prerogativa folosinţei şi, în mod limitat, prerogativele posesiei şi 
dispoziţiei asupra terenului pe care se află respectiva construcţie, plantaţie sau lucrare, 
teren care se află însă în proprietatea altei persoane decât titularul dreptului de superficie. 

 Exercitarea dreptului de superficie va fi ţărmurită nu numai de limitele 
materiale şi juridice ale dreptului de proprietate asupra construcţiei sau plantaţiei, ci şi de 
cele ale dreptului de proprietate asupra terenului, care au legătură cu exercitarea dreptului 
de servitute. 

 Dreptul de superficie include în conţinutul său juridic nu numai atributul de 
posesie ori folosinţă a terenului, dat şi o parte din atributul dispoziţiei asupra respectivului 
teren, nu numai sub aspect material, ci şi sub aspect juridic, titularul dreptului de 
superficie putând amenaja terenul, în vederea folosirii şi exploatării normale a respectivei 
construcţii ori plantaţii şi putând să transmită dreptul de superficie către terţe persoane. 

 Întrucât dreptul de superficie presupune suprapunerea prezentă sau viitoare 
a dreptului de proprietate asupra unui teren aparţinând unei anumite persoane, cu dreptul 
de proprietate asupra unei construcţii ori plantaţii sau lucrări, aparţinând altei persoane, 
exercitarea sa trebuie să ţină seama de această situaţie, existând o strânsă corelaţie între 
nudul proprietar al terenului şi titularul dreptului de superficie. 

 În forma incipientă a dreptului de superficie titularul său are toate atributele 
necesare pentru realizarea construcţiei, plantaţiei sau lucrării, el având dreptul să 
stăpânească terenul ca superficiar, să-l folosească şi să dispună material de el în măsura 
necesară, iniţial realizării construcţiei, plantaţiei ori lucrării, iar ulterior, în măsura 
necesară exploatării şi folosirii normale şi fireşti a acelei construcţii, plantaţii ori lucrări. 

 Esenţial este însă ca prin exercitarea atributelor ce-i sunt conferite de acest 
drept de superficie, titularul acestuia să nu aducă atingere prerogativelor nudului 
proprietar. 

 Jurisprudenţa recentă a arătat, cu valoare de principiu, că existenţa dreptului 
de proprietate asupra construcţiei, plantaţiei sau asupra altor lucrări, situate pe terenul 
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proprietatea altei persoane, atrage după sine un drept de folosinţă asupra terenului 
respectiv, aceste drepturi concretizând conţinutul juridic al dreptului real de superficie 
(C.S.J., s. civ., dec. nr. 893/1994, în Dreptul nr. 12/1994, p. 62). 

 De vreme ce, prin ipoteză, superficiarul este proprietarul construcţiilor ori 
lucrărilor ridicate pe teren în virtutea dreptului de superficie – starea de fapt reţinută de 
primele două instanţe, în baza amplei probaţiuni administrate în cauză, şi la care instanţa 
de recurs este obligată să se raporteze, dat fiind că, urmare a abrogării pct. 10 şi 11 ale art. 
304 C. pr.civ., în instanţa de recurs nu mai pot fi analizate aspecte de netemeinicie ale 
hotărârii recurate, care să implice o reapreciere a probaţiunii, o reanalizare a stării de fapt 
ori o schimbare a acesteia, evidenţiind faptul că intervenienţii au construit în baza unei 
autorizaţii de construire legal emise şi având la momentul începerii edificării 
construcţiilor, anul 1990, consimţământul în acest sens al lui T.I., fiica proprietarului de 
CF de la acel moment, construcţia fiind tolerată şi implicit acceptată şi recunoscută de 
către reclamanţi, rezultă că el are asupra acestora toate atributele dreptului de proprietate, 
posesie, folosinţă şi dispoziţie, dreptul de folosinţă trebuind să fie exercitat în conformitate 
cu scopul constituirii dreptului său: executarea şi folosirea construcţiei, efectuarea şi 
folosirea unei lucrări sau plantaţii. 

 În nici un caz, aşa cum s-a statuat în practica judiciară, dreptul de superficie 
nu poate fi redus doar la suprafaţa de teren aflată efectiv sub construcţie, deoarece în acest 
caz superficiarul ar fi profund prejudiciat, el fiind în imposibilitatea de a-şi exercita 
prerogativele dreptului de proprietate asupra casei de locuit şi fiind lipsit total de folosinţa 
terenului din jurul casei – teren absolut necesar pentru folosinţa normală a casei - , 
precum şi de folosinţa terenului care îi asigură accesul la calea publică ori la eventualele 
utilităţi (Curtea de Apel Ploieşti, s. civ., dec. nr. 225/27.01.1999). 

 Prin urmare, în speţă, se impune a se stabili cu exactitate care este suprafaţa 
efectivă de teren care să permită superficiarilor – intervenienţii recurenţi -, să-şi exercite 
atributele de folosinţă şi posesie asupra terenului obiect al dreptului de superficie, de 
asemenea manieră încât să se asigure o exploatare normală a construcţiilor, părţi 
componente ale unei gospodării unitare, respectiv,  să se asigure accesul superficiarilor de 
la calea publică la aceste construcţii, precum şi la utilităţile ce deservesc respectivele 
construcţii. 

 Pentru o atare finalitate s-a impune suplimentarea raportului de expertiză 
tehnică judiciară, prin stabilirea cu exactitate de către expert a suprafeţei efective de teren 
asupra căreia ar urma să se stabilească dreptul de superficie în favoarea intervenienţilor, 
prin precizarea de către expert a suprafeţei de teren absolut necesare exploatării normale a 
construcţiilor, a suprafeţei de teren necesare pentru asigurarea accesului superficiarilor de 
la calea publică la respectivele construcţii, precum şi a suprafeţei de teren necesară pentru 
exploatarea normală a utilităţilor ce deservesc respectivele construcţii. 

Prin urmare, instanţa de apel pe baza raportului de expertiză completat de expert 
ing.Popoviciu Cornel a determinat limitele dreptului de superficie potrivit îndrumărilor 
date de către instanţa de recurs prin decizia de casare mai sus arătată. 

Criticile reclamantei referitoare la reanalizarea raportului de expertiză tehnică 
topografică, respectiv la elementele avute în vedere de către expert şi preluate în 
considerentele hotărârii atacate cu privire la stabilirea dreptului de superficie, respectiv 
drumul de acces, depozitul de gunoi, căminele de vizitare pentru alimentare cu apă, 
conductele de gaz şi stâlpii electrici precum şi analiza comparativă a schitelor întocmite de 
expertul Zlampareţ şi expertul Popoviciu privesc în realitate netemeinicia hotărârii atacate 
întrucât vizează rediscutarea probelor şi reaprecierea acestora de către instanţa de recurs, 
tinzând la reevaluarea stării de fapt, ceea ce este inadmisibil întrucât art. 304 pct. 10 şi 11 
C.pr.civ., a fost abrogat prin art. I pct. 1111 şi pct. 112 din O.U.G. nr. 138/2000. 
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 În opinia  Curţii, se asigură un just echilibru între dreptul de proprietate al 
reclamantei asupra terenului şi dreptul de proprietate al intervenienţilor asupra 
construcţiilor, în condiţiile în care reclamanta a fost aceea care a consimţit la constituirea 
dreptului de folosinţă al intervenienţilor asupra terenului în litigiu. 

Pentru aceste considerente Curtea, în temeiul art. 312 alin. 1 C.pr.civ, va respinge ca 
nefondat recursul reclamantei având în vedere că în speţă nu sunt întrunite cerinţele 
prevăzute de art. 304 pct. 9 C.pr.civ. şi, în consecinţă, va păstra restul dispoziţiilor din 
decizia atacată ca fiind legale.  

10. Rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare. Neîndeplinirea de 
către promitentul-vânzător, a obligaţiei contractuale de a-i preda 
beneficiarului-cumpărător apartamentul ce a constituit obiectul 

antecontractului 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 3042 din 22 octombrie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 15967/11.12.2009, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca 
s-a admis cererea principală completată formulată de reclamanta B.A.M., în contradictoriu 
cu pârâtul M.A.; s-a respins ca neîntemeiată cererea reconvenţională formulată de pârât; s-
a dispus rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare legalizat încheiat între părţi 
la data de 08.06.2007, modificat prin actul adiţional încheiat la data de 23.10.2007; s-a 
dispus restabilirea situaţiei anterioare încheierii contractului, respectiv, pârâtul a fost 
obligat să-i restituie reclamantei suma de 28.000 Euro; s-a constatat existenţa unui drept 
de retenţie al reclamantei asupra imobilului-apartament situat în Cluj-Napoca, str. G. f.n. 
(str. M. nr. 2), înscris în CF nr. 181997 Cluj-Napoca, nr. cad. 19215-C1-U5, descris astfel: 
apartamentul nr. 5, parter, compus din un depozit materiale curăţenie, un grup sanitar 
femei, un vestiar femei, un grup sanitar bărbaţi, un hol, cu suprafaţa utilă de 27,08 mp. şi 
un balcon cu suprafaţa de 7,49 mp., cu p.î.c. de 4,41/100 înscrise în CF col. nr. 1719N Cluj, 
teren în proprietate 19/423 parte, până la executarea integrală a obligaţiei pârâtului de a 
restitui reclamantei avansul în cuantum de 28.000 Euro; pârâtul a fost obligat la plata 
sumei de 6.081,24 lei, cheltuieli de judecată în favoarea reclamantei. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în considerentele 
sentinţei faptul că la data de 08.06.2007 între reclamantă, în calitate de promitent 
cumpărător şi pârât, în calitate de promitent vânzător, s-a încheiat un antecontract de 
vânzare-cumpărare prin care pârâtul se obliga să-i vândă reclamantei cota de 4,11/100 
parte din imobilul locuinţă familială, cu regim de înălţime D+P+2E, care va fi construit pe 
terenul proprietatea promitentului vânzător, situat în Cluj-Napoca, str. G. f.n., înscris în 
CF nr. 1719N Cluj-Napoca, nr. cad. 7142, conform autorizaţiei de construire nr. 
677/17.05.2007, eliberată de Primăria municipiului Cluj-Napoca. În contract s-a precizat 
faptul că obiectul acestui contract îl constituie un imobil-apartament, constând din o 
cameră, o bucătărie, o baie, un balcon, având suprafaţa desfăşurată de 37,94 mp., situat la 
etajul 2, precum şi cota de 2,53/100 parte din terenul în suprafaţă totală de 500 mp., 
înscris în CF nr. 1719N Cluj-Napoca. 

Preţul de vânzare-cumpărare a fost stabilit la suma de 36.500 Euro, din care 
reclamanta a achitat 28.000 Euro la data semnării antecontractului, restul de 8.500 Euro 
urmând să fie achitat până la data de 31.01.2008, la cursul B.N.R. din ziua recepţiei 
imobilului. 

Părţile au mai convenit prelungirea cu încă 45 de zile a termenul de predare a 
apartamentului, în cazul în care recepţia nu poate fi realizată pentru motive de forţă 
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majoră, obligându-se totodată să se prezinte la notar pentru semnarea contractului final de 
vânzare-cumpărare după întabularea construcţiei. 

În cuprinsul aceluiaşi antecontract s-a specificat faptul că fac parte integrantă din 
acesta autorizaţia de construire nr. 677/2007 şi acordul unic nr. 211/2007 eliberate de 
Primăria municipiului Cluj-Napoca. 

Printr-un act adiţional încheiat la data de 23.10.2007, părţile au convenit că în locul 
apartamentului nr. 2, contractat prin antecontractul nr. 6273/08.06.2007, să se vândă, 
respectiv, să se cumpere, apartamentul de la parterul aceleiaşi locuinţe, şi care prezintă 
aceleaşi caracteristici ca şi apartamentul de la etajul 2, cu obligaţia pentru vânzător să 
execute pe cheltuiala sa proprie unele lucrări de finisare. 

Apartamentul de la parter i-a fost predat reclamantei în cursul lunii august 2008 – 
prin predarea unei chei, fără încheierea unui proces-verbal de predare-primire -, însă, 
reclamanta a constatat că i-a fost predat un alt apartament decât cel contractat, sens în 
care l-a notificat pe pârât la data de 21.10.2008 pentru predarea imobilului contractat şi 
pentru prezentarea în vederea efectuării formalităţilor de încheiere a contractului în formă 
autentică. 

La data de 28.11.2008 pârâtul a notificat-o pe reclamantă să se prezinte pentru 
perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică şi pentru plata restului 
de preţ de 8.500 Euro, cu ocazia întâlnirii la notarul public, din data de 12.12.2008, 
neajungându-se la încheierea contractului autentic datorită refuzului reclamantei, refuz 
determinat de modul în care apartamentul era descris în cartea funciară. 

Astfel, în cartea funciară acest apartament, cu nr. 5 parter, apare descris astfel: un 
depozit materiale curăţenie, un grup sanitar femei, un vestiar femei, un grup sanitar 
bărbaţi, un hol, cu suprafaţa utilă de 27,08 mp. şi un balcon de 7,49 mp., cu p.î.c. de 
4,41/100, teren în proprietate de 19/423 parte. 

Ca urmare a cererii adresate Primăriei de către reclamantă, în scopul de a i se 
comunica ce demersuri trebuie făcute de vânzător sau de cumpărător pentru a obţine o 
autorizaţie de construire în vederea schimbării destinaţiei spaţiului, pentru a pune în acord 
realitatea faptică cu cartea funciară, Primăria a răspuns în sensul că imobilul construit pe 
str. G. f.n. este o singură unitate locativă, denumită locuinţă familială şi că probabil 
titularul autorizaţiei de construire, după efectuarea recepţiei, a apartamentat construcţia, 
rezultând astfel 15 apartamente, o eventuală cerere de schimbare a destinaţiei 
apartamentului urmând să fie respinsă, întrucât este interzisă transformarea unei locuinţe 
individuale întruna colectivă în subzona avută în vedere. 

Prin interogatoriul ce i-a fost luat, pârâtul a recunoscut că a procedat la 
dezmembrarea imobilului în mai multe unităţi locative, operaţiune materializată prin 
înscrierile în cartea funciară, pentru această dezmembrare fiind şi sancţionat 
contravenţional, prin procesul-verbal de contravenţie nr. 45/02.04.2009 încheiat de 
inspectorii de la Primăria municipiului Cluj-Napoca. 

S-a reţinut de către instanţa de fond că obiectul antecontractului, prin interpretarea 
clauzelor acestuia, conform art. 977 şi urm. C.civ., l-a constituit un apartament cu 
destinaţia de locuinţă, obiect modificat apoi prin actul adiţional, şi care a constat tot într-
un apartament cu destinaţia de locuinţă. Ceea ce în final reclamanta a primit de la pârât, 
nu a fost o locuinţă, ci un spaţiu care, chiar dacă ar putea fi amenajat ca un apartament, 
totuşi, reclamanta nu s-ar putea bucura de toate avantajele pe care i le-ar conferi 
reglementările în materie de locuinţe, dată fiind configuraţia apartamentului, conform 
înscrierilor din cartea funciară. 

S-a constatat astfel că pârâtul este în culpă pentru o neexecutare a unei obligaţii 
contractuale esenţiale, astfel că, în temeiul art. 1082, art. 969 şi art. 1020-1021 C.civ., s-a 
impus admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată. 
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Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, pârâtul M.A., criticând 
soluţia primei instanţe sub aspectul modalităţii în care au fost interpretate dispoziţiile 
contractuale. 

Tribunalul Cluj, prin decizia civilă nr. 357/30.06.2010, a respins ca nefondat apelul 
pârâtului, care a fost obligat la 1.800 lei cheltuieli de judecată în apel în favoarea 
reclamantei, reţinând în considerentele deciziei faptul că, aşa cum corect a stabilit şi prima 
instanţă, obiectul antecontractului dintre părţi l-a constituit un imobil cu destinaţia de 
locuinţă, care corespunde unei cote de 4,11/100 parte din întreaga construcţie ridicată de 
pârât, fiind evident că intenţia părţilor a fost aceea de a vinde/cumpăra un apartament, iar 
nu o cotă din toate cele 15 apartamente din imobil.  

Deosebirea, chiar şi scriptică, dintre o locuinţă şi un depozit este esenţială în 
aprecierea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, în cauză fiind adus în discuţie un atribut 
esenţial al dreptului de proprietate, respectiv, dreptul de dispoziţie juridică asupra 
imobilului. 

Astfel, reclamanta este îndreptăţită să beneficieze de îndeplinirea obligaţiei 
pârâtului de a-i transfera un drept de proprietate asupra unei locuinţe, pe care ulterior să o 
poată stăpâni şi vinde ca atare, fără să fie nevoită să efectueze pe cheltuiala sa operaţiuni 
de schimbare a destinaţiei construcţiei. 

Prin urmare, Tribunalul reţine că doar predarea locuinţei, însoţită de o carte 
funciare corespunzătoare, poate fi considerată o îndeplinire exactă a dispoziţiilor 
contractuale. 

Invocarea de către pârât a faptului că obiectul antecontractului s-ar referi doar la o 
cotă din întregul imobil, este contrară intereselor pârâtului, acest fapt însemnând că 
tulbură situaţia juridică şi a celorlalte apartamente vândute, cota-parte raportându-se în 
mod obligatoriu la toate apartamentele din imobil. 

Imposibilitatea pârâtului de a-i preda reclamantei un act apt de întabulare asupra 
unei locuinţe, nu a unui depozit, constituie o neexecutare culpabilă esenţială a prevederilor 
contractuale de către pârât, fiind îndeplinite astfel condiţiile rezoluţiunii, prevăzute de art. 
1020-1021 C.civ. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen legal, pârâtul M.A., 
solicitând ca, în temeiul art. 312 alin. 1 şi art. 304 pct. 9 C.proc.civ., să se admită recursul, 
să se schimbe în totalitate hotărârea pronunţată, în sensul respingerii acţiunii principale şi 
a admiterii acţiuni reconvenţionale, cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea recursului a fost reprodus, în esenţă, conţinutul considerentelor 
deciziei recurate, arătându-se de către recurent că hotărârea instanţei de apel este nelegală 
prin prisma art. 304 pct. 8 şi 9 C.proc.civ., întrucât, instanţa de apel a interpretat eronat 
dispoziţiile contractuale, fără să ţină seama de regulile de interpretare prevăzute de art. 
977, art. 982 şi urm. C.civ. 

În legătură cu interpretarea eronată a regulilor prevăzute de art. 977, art. 982 C.civ., 
de către instanţa de apel, recurentul a expus în memoriul de recurs primul paragraf al 
antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat între părţi, apreciindu-se de către 
recurent că prin acesta, reclamanta şi-a asumat starea de fapt şi de drept a viitoarei 
construcţii, respectiv, un spaţiu din întregul imobil, aferent cotei de 4,11/100 parte, urma 
să-i revină reclamantei în configuraţia fizică de o cameră, un hol, o bucătărie, o baie. 

Motivarea instanţei de apel, bazată pe interpretarea eronată a clauzelor 
contractuale, este superficială, ignorând cu desăvârşire primul paragraf al contractului şi 
consecinţele pe care acesta trebuia să le producă, primul paragraf coroborându-se cu 
menţiunea contractuală că fac parte integrantă din antecontract autorizaţia de construire şi 
acordul unic, ceea ce conduce la concluzia că reclamanta a cunoscut cu exactitate regimul 
juridic al construcţiei şi a contractat în cunoştinţă de cauză. 
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Instanţa s-a limitat la a analiza dacă reclamanta a înţeles să cumpere un apartament 
sau o cotă-parte dintr-o construcţie, fără să analizeze dacă din conţinutul contractului 
părţile au avut în vedere asumarea unei obligaţii de înscriere în CF a destinaţiei exacte a 
spaţiului, sau dacă, raportat la starea de fapt, o astfel de finalitate era posibilă. 

Ceea ce trebuia să aibă instanţa de apel în vedere este faptul că reclamanta a înţeles 
să cumpere un spaţiu cu destinaţie de apartament, provenit din dezmembrarea unei 
construcţii casă familială, reclamanta asumându-şi această stare de fapt prin semnarea 
antecontractului de vânzare-cumpărare în perfectă cunoştinţă de cauză, ceea ce înseamnă 
că părţile au putut şi trebuiau să prevadă că spaţiul urma să aibă în CF destinaţia iniţială, 
avută înainte de dezmembrare. 

Prin prisma art. 983 C.civ., clauzele antecontractului trebuiau interpretate în 
favoarea recurentului, adică a debitorului, care s-a obligat doar la înscrierea construcţiei în 
CF şi dezmembrarea acesteia într-un spaţiu distinct, nu şi la modificarea destinaţiilor 
spaţiilor înscrise în CF, obligaţie despre care nu s-a făcut niciun fel de referire în cuprinsul 
antecontractului. 

S-a mai arătat de către recurent că în cauză nu sunt întrunite condiţiile de 
admisibilitate a acţiunii în rezoluţiune, recurentul executându-şi întocmai obligaţiile 
asumate, iar pentru dovedirea acestui motiv de recurs a fost reprodusă starea de fapt a 
cauzei, prin evidenţierea antecontractului încheiat între părţi, parţial a clauzelor acestuia, a 
anexelor la antecontract, concluzionându-se în sensul că obligaţia a cărei neexecutare o 
invocă reclamanta este vădit neesenţială, neputând duce la desfiinţarea antecontractului, 
întrucât reclamanta a cunoscut faptul că va cumpăra o cotă-parte dintr-o construcţie 
locuinţă familială, ce urma apoi să fie dezmembrată în mai multe spaţii locative, 
contractând în cunoştinţă de cauză, în timp ce recurentul şi-a executat toate celelalte 
obligaţii. 

Tot în motivarea recursului s-a arătat ce anume a constatat instanţa de fond cu 
ocazia cercetării sale la faţa locului, a fost reprodus interogatoriul reclamantei, susţinându-
se de către recurent că singura nemulţumire a reclamantei o constituie descrierea spaţiului 
însă, descrierea scriptică greşită a spaţiului în CF nu constituie o neexecutare esenţială a 
contractului, sub acest aspect susţinerile instanţei de apel fiind întrutotul eronate, mai ales 
că la data contractării imobilul nu era finalizat, fiind într-o fază incipientă, obligaţiile 
asumate de recurent neputând fi primite ut singuli, ci urmând să fie executate succesiv în 
timp. 

Privite din punct de vedere al criteriului cantitativ, recurentul şi-a executat integral 
toate obligaţiile, respectiv, construcţia, finisarea, predarea şi întabularea imobilului, 
revenind instanţei de judecată rolul de a aprecia gravitatea eventualei neexecutări şi de a 
stabili dacă se impune sau nu aplicarea sancţiunii rezoluţiunii. 

Instanţa trebuie să aibă în vedere păstrarea echilibrului obiectiv, material şi firesc 
care trebuie să existe întotdeauna între obligaţiile născute din contractele sinalagmatice, 
din această perspectivă, rezoluţiunea apărând ca o măsură excesivă, mai ales că reclamanta 
a achitat cca. 75 % din preţ. 

În luna august 2008 când i-a fost predat apartamentul de la parter şi o cheie a 
imobilului, reclamanta intimată nu a avut niciun fel de obiecţiuni cu privire la executarea 
contractului, ci din contră, a început să execute lucrări de finisare a spaţiului. Din această 
perspectivă, cererea reconvenţională se impune a fi admisă, avându-se în vedere şi 
prevederile art. 969 C.civ. 

Prin întâmpinarea formulată în cauză, reclamanta intimată a solicitat respingerea 
recursului ca nefondat, cu cheltuieli de judecată, apreciind că în cauză nu sunt incidente 
prevederile art. 304 pct. 8 şi 9 C.proc.civ. şi arătând că voinţa exactă şi clară a părţilor a 
fost aceea de a vinde, respectiv, cumpăra, un apartament cu o cameră şi anexe, iar nu o 
cotă-parte din întreaga construcţie. 



 56 

Recurentul nu şi-a îndeplinit obligaţia esenţială ce-i revenea, aceea de a-i preda 
apartamentul însoţit de o carte funciară corespunzătoare, ceea ce duce la încălcarea 
dreptului de dispoziţie al reclamantei asupra imobilului, obligaţia esenţială a recurentului, 
obligaţie de bază, era aceea de a vinde legal, cu CF, un apartament cu o cameră, o bucătărie 
şi o baie, iar nu un depozit de materiale de curăţenie, grup sanitar, vestiar femei, etc. 

În mod corect a fost respinsă cererea reconvenţională a pârâtului, dat fiind interesul 
acestuia în promovarea cererii reconvenţionale, şi prin care acesta nu a dorit perfectarea 
contractului de vânzare-cumpărare, deoarece a renunţat la acest petit la termenul din 
16.10.2009, solicitând doar obligarea reclamantei la diferenţa de preţ, fără să îşi execute 
corelativ obligaţia de a-i transmite reclamantei şi proprietatea asupra imobilului. 

La termenul de judecată din data de 22.10.2010 recurentul a depus la dosarul 
cauzei o completare a motivelor de recurs, întemeiată pe prevederile art. 306 alin. 2 
C.proc.civ. rap. la art. 304 pct. 9 C.proc.civ. şi prin care a invocat încălcarea de către 
instanţa de fond şi de apel a normelor de competenţă materială a instanţelor judecătoreşti, 
ipoteză ce se circumscrie motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 3 C.proc.civ. 

În susţinerea acestui motiv de recurs de ordine publică s-a arătat faptul că această 
cauză are natură comercială, competenţa aparţinând Tribunalului Comercial Cluj, întrucât 
apartamentul litigios face parte dintr-un imobil edificat de pârât, cu mai multe 
apartamente, pe care deja recurentul le-a înstrăinat către diferite persoane fizice prin 
antecontracte similare de vânzare-cumpărare, activitate calificată drept o întreprindere de 
construcţii de art. 3 alin. 1 pct. 8 Cod comercial, astfel că litigiul are caracter comercial 
conform art. 4 şi art. 56 Cod comercial, fiind şi evaluabil în bani. 

Recurentul a construit pe riscul său şi a înstrăinat ulterior aceste imobile în scopul 
realizării de profit, care este o activitate comercială în esenţa ei, recurentul fiind un 
întreprinzător pentru construire de edificii, chiar dacă subiect de drept este persoana fizică 
în cazul unei întreprinderi de construcţii individuale. 

Recursul este nefondat. 
I. În ceea ce priveşte motivele de recurs prin care se critică direct soluţia primei 

instanţe şi se solicită schimbarea acesteia în totalitate, în sensul respingerii cererii 
principale şi a admiterii cererii reconvenţionale – chiar dacă recurentul nu a arătat expres 
că promovează recurs şi împotriva sentinţei fondului -, acestea intră sub incidenţa 
excepţiei inadmisibilităţii, în virtutea principiului omisso media şi a prevederilor art. 299 
alin. 1 C.proc.civ., rap. la art. 282 alin. 1 C.proc.civ. 

II. Motivele de recurs prin care se reproduce starea de fapt a cauzei, se trece în 
revistă istoricul relaţiilor contractuale dintre părţi, se invocă probele administrate în faţa 
primei instanţe, respectiv, procesul-verbal de cercetare la faţa locului, interogatoriul 
reclamantei, precum şi acelea prin care se invocă practic netemeinicia deciziei recurate, 
intră sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii, dat fiind că se circumscriu prevederilor art. 
304 pct. 10 şi 11 C.proc.civ., în prezent abrogate. 

Departe de a cuprinde doar critici de strictă nelegalitate aduse hotărârii instanţei de 
apel, memoriul de recurs conţine şi motive de netemeinicie, fără să facă exclusiv o analiză a 
nelegalităţii deciziei instanţei de apel, conţinând practic şi o reproducere a stării de fapt a 
cauzei,  o analizare a probaţiunii administrate şi o expunere a relaţiilor contractuale dintre 
părţi, cu alte cuvinte, conţinând şi motive care vizează netemeinicia hotărârii recurate. 

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, 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 nici 



 57 

un 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 data de 22.10.2010, 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. 

III. În ceea ce priveşte motivul de recurs de ordine publică, respectiv, soluţionarea 
cauzei de către primele două instanţe cu încălcarea normelor de competenţă materială 
absolută a instanţelor, Curtea constată că acesta este vădit nefondat, pentru motivele ce 
urmează a fi expuse: 

Recurentul a susţinut că prezentul litigiu are natură comercială, întrucât s-ar 
circumscrie prevederilor art. 3 alin. 1 pct. 8 Cod comercial, coroborat cu art. 4 şi art. 56 
Cod comercial, respectiv, ne-am găsi în prezenţa unei întreprinderi de construcţii. 

Curtea constată că acestea susţineri ale recurentului, referitoare la comercialitatea 
cauzei, nu sunt fondate, întrucât, natura juridică a prezentului litigiu este strict civilă, fiind 
vorba despre o veritabilă acţiune în rezoluţiunea unei convenţii civile, încheiată între două 
persoane fizice, având ca obiect vânzarea/cumpărarea unui imobil, operaţiune juridică 
care, aşa cum s-a statuat constant în doctrină şi jurisprudenţă, este una civilă, iar 
nicidecum comercială. 

Art. 3 Cod comercial enumeră categoriile de fapte de comerţ obiective, acestea fiind 
acele fapte de comerţ care au fiinţă în temeiul legii, prin calificarea lor ca atare 
independent de voinţa autorului faptei, independent de cauza lor morală sau ilicită, 
indiferent dacă persoana care le execută are sau nu dreptul să îndeplinească asemenea acte 
şi independent dacă sunt săvârşite de stat sau de compartimentele sale. 

Conform art. 3 alin. 1 pct. 8 Cod comercial, legea consideră ca fapte de comerţ 
obiective, întreprinderile de construcţiuni. 

Domeniul de activitate al întreprinderilor de construcţii, astfel cum acesta a fost 
stabilit în doctrina de specialitate (a se vedea în acest sens I. Turcu – Dreptul afacerilor, 
Ed. Fundaţia Chemarea Iaşi, 1992, pag. 26), este următorul: construcţii de edificii publice 
sau private, căi de comunicaţii, lucrări de amenajare a teritoriului, canale, tuneluri, 
îndiguiri, asanări, desecări, captări, etc., toate acestea şi altele asemănătoare, urmând să fie 
comerciale, indiferent dacă întreprinzătorul furnizează sau nu şi materialele. 

Obţinerea câştigului este de natura unei întreprinderi de construcţii, situaţie în 
raport de care vor fi comerciale şi întreprinderile care au ca obiect o singură construcţie, 
după cum, va fi comercială şi construirea de imobile pentru a fi revândute. Însă, aşa cum s-
a stabilit în jurisprudenţa mai veche şi în doctrina de specialitate, opinie împărtăşită apoi 
şi de restul practicii judiciare, operaţiunile asupra imobilelor nu sunt comerciale, ci civile, 
respectiv, prin prisma art. 3 pct. 1 şi 2 Cod comercial, raportat la art. 1294 C.civ., vânzarea-
cumpărarea de imobile nu constituie faptă de comerţ obiectivă, ci o operaţiune civilă 
(Curtea de Casaţie, Decizia nr. 340/26.05.1915, în Revista Societăţilor şi a Dreptului 
Comercial, nr. 19/1925, pag. 1718). 

Conform prevederilor art. 4 Cod comercial, se socotesc ca fapte de comerţ subiective 
toate celelalte contracte şi obligaţiuni ale unui comerciant, dacă nu sunt de natură civilă 
sau dacă contrariul nu rezultă din însuşi actul respectiv. 
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Cu alte cuvinte, comercialitatea prevăzută de art. 4 Cod comercial este o răsfrângere 
a calităţii de comerciant a subiectului obligaţiei. 

Prin act se are în vedere nu înscrisul material care constată operaţiunea juridică, ci 
operaţiunea juridică în sine. 

Prin urmare, faptele de comerţ subiective sunt acelea care nu au fiinţă în temeiul 
legii, ci în virtutea calităţii de comerciant a subiectului obligaţiei, caracterul lor comercial 
derivând din calitatea de comerciant a subiectului obligaţiei care le exercită. 

Art. 56 Cod comercial face vorbire despre actul comercial unilateral, prevăzând că 
„dacă un act este comercial numai pentru una din părţi, toţi contractanţii sunt supuşi, încât 
priveşte acest act, legii comerciale, afară de dispoziţiile privitoare la persoana chiar a 
comercianţilor şi de cazurile în care legea ar dispune altfel”. 

Cu alte cuvinte, pentru a fi în prezenţa unei fapte de comerţ subiective, în sensul art. 
4 Cod comercial, este necesar ca subiectul obligaţiei să aibă calitatea de comerciant, 
calitate în care acesta va săvârşi acte de comerţ care, în virtutea art. 56 Cod comercial, vor 
fi comerciale şi pentru părţile contractante cu care comerciantul va contracta. 

Curtea constată însă că în cauză nu ne găsim nici în prezenţa unei fapte de comerţ 
obiective, în sensul art. 3 pct. 8 Cod comercial, respectiv, nu ne găsim în prezenţa unei 
întreprinderi de construcţii, dat fiind că recurentul nu a avut ca pe o îndeletnicire 
constantă şi obişnuită, în scopul de a produce profit, o astfel de întreprindere de 
construcţii; nu ne găsim nici în prezenţa unei fapte de comerţ subiective, care să atragă 
aplicarea în cauză a prevederilor art. 4 şi art. 56 Cod comercial, întrucât recurentul nu este 
comerciant, este o persoană fizică care nu săvârşeşte în mod constant acte de comerţ; 
operaţiunea juridică, respectiv, actul încheiat între părţi, este una civilă, adică o vânzare-
cumpărare a unui apartament, încheiată în condiţiile art. 1294 şi urm. C.civ. 

În speţă, obiectul cererii introductive de instanţă l-a constituit rezoluţiunea unui 
antecontract de vânzare-cumpărare încheiat între două persoane fizice, pentru 
neexecutarea culpabilă de către una dintre părţile contractante a obligaţiilor contractuale 
ce-i reveneau, respectiv, a obligaţiei de transferare valabilă a dreptului de proprietate 
asupra imobilului vândut, şi de predare efectivă în deplina posesie, folosinţă, dispoziţie 
materială şi juridică a imobilului către cumpărător. 

Recurentul a încheiat antecontractul de vânzare-cumpărare cu intimata în calitate 
de persoană fizică, fără să fi înserat în cuprinsul antecontractului vreo menţiune, sau vreo 
aluzie în sensul că înţelege să încheie acest antecontract în calitate de comerciant, de 
întreprinzător de construcţii, la încheierea antecontractului acesta acţionând în calitate de 
persoană fizică, promitent vânzător al unui apartament construit pe terenul proprietatea 
sa. 

Rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare având ca obiect un 
apartament  - act juridic civil -, în niciun caz nu-i va conferi litigiului natură comercială, 
rezoluţiunea rămânând să fie civilă şi să fie dispusă de către instanţa civilă, după o 
prealabilă constatare a îndeplinirii în cauză a prevederilor art. 1020-1021 C.civ. 

Pe cale de consecinţă, Curtea urmează să respingă ca vădit nefondat motivul de 
recurs de ordine publică. 

IV. În ceea ce priveşte motivele de nelegalitate formulate prin memoriul de recurs 
depus la dosar în termenul legal de motivare a recursului, în condiţiile art. 302 alin. 1 şi 2 
C.proc.civ., Curtea constată că acestea pot fi catalogate în două motive de recurs:  

1. Un prim motiv de recurs de nelegalitate îl constituie cel întemeiat pe prevederile 
art. 304 pct. 8 C.proc.civ., coroborat cu art. 977, art. 982 şi urm. C.civ., respectiv, greşita 
interpretare de către instanţa de apel a clauzelor contractului dedus judecăţii de către 
părţi. 

2. Un al doilea motiv de recurs de nelegalitate este cel întemeiat pe prevederile art. 
304 pct. 9 C.proc.civ., concretizat în greşita apreciere a instanţei de apel a îndeplinirii în 
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speţă a condiţiilor de rezoluţiune a antecontractului dintre părţi, respectiv, în greşita 
aplicare de către instanţa de apel a prevederilor art. 1020-1021 C.civ. 

1. Antecontractul de vânzare-cumpărare sau promisiunea sinalagmatică de vânzare-
cumpărare este un veritabil contract, în sensul art. 942, art. 943, art. 945, art. 947 C.civ. 

Fiind un veritabil contract, acesta trebuie să îndeplinească toate condiţiile de 
validitate ale oricărei convenţii, prevăzute de art. 948 şi urm. C.civ., iar odată încheiat şi 
semnat de ambele părţi contractante, promitentul vânzător şi promitentul cumpărător, 
acesta trebuie respectat şi executat cu bună-credinţă, de către fiecare din părţile 
contractante, conform art. 969, art. 970 C.civ.  

Art. 977 C.civ. prevede că interpretarea contractului se face după intenţia comună a 
părţilor contractante, iar nu după sensul literal al termenilor, toate clauzele interpretându-
se, conform art. 982 C.civ., unele prin altele, dându-se fiecăruia înţelesul ce rezultă din 
actul întreg şi doar atunci când este îndoială convenţia se interpretează, potrivit art. 983 
C.civ., în favoarea celui ce se obligă. 

În speţă, ne găsim în prezenţa unui veritabil antecontract de vânzare-cumpărare 
având ca obiect, conform paragrafului 2 din antecontract, „un apartament, constând din 1 
cameră, 1 bucătărie, 1 baie, 1 balcon, având o suprafaţă desfăşurată de 37,94 mp., situat la 
etajul 2, precum şi cota de 2,53/100 parte din teren, înscris în CF nr. 1719N Cluj-Napoca, 
în suprafaţă totală de 500 mp.” (antecontract de vânzare-cumpărare legalizat sub nr. 
6274/08.06.2007 – f. 8,9 dosar fond). 

Prin urmare, obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare, aşa cum acesta a fost 
expres şi precis determinat de părţile contractante, prin paragraful 2 al antecontractului de 
vânzare-cumpărare, l-a constituit un apartament, în componenţa bine determinată prin 
paragrafului 2 al antecontractului. 

Nu poate fi reţinută susţinerea recurentului în sensul că instanţa de apel a aplicat 
greşit prevederile art. 977 şi 982 C.civ., întrucât a interpretat greşit paragraful 1 din 
antecontractul de vânzare-cumpărare, şi că în realitate obiectul antecontractului l-ar fi 
constituit cota de 4,11/100 parte din imobilul locuinţă familială, având în vedere cel puţin 
următoarele argumente: 

Prin primul paragraf al antecontractului de vânzare-cumpărare s-au specificat 
următoarele: „subsemnatul vânzător (n.n. – adică recurentul din prezenta cauză) mă oblig 
să vând cumpărătoarei (n.n. – reclamanta intimată) un imobil-apartament în 
construcţie, respectiv cota de 4,11/100 parte din imobilul locuinţă familială, cu regim de 
înălţime, D+P+2E, neînscris în cartea funciară”. 

Ceea ce s-a convenit a se vinde, respectiv, a se cumpăra, nu este nicidecum cota de 
4,11/100 parte din locuinţa familială, aşa cum eronat doreşte recurentul să se aprecieze, ci 
un imobil-apartament, apartament care corespundea unei cote de 4,11/100 parte din 
întregul imobil. 

Cu alte cuvinte, apartamentul ce făcea obiectul acestui antecontract de vânzare-
cumpărare avea o suprafaţă care corespundea unei cote de 4,11/100 parte din întreaga 
suprafaţă a locuinţei familiale. 

Că este aşa o dovedeşte indubitabil însuşi paragraful 2 al antecontractului de 
vânzare-cumpărare, în care părţile au precizat  în mod clar şi neechivoc care anume este 
obiectul prezentului antecontract, respectiv, un apartament, constând din 1 cameră, 1 
bucătărie, 1 baie, 1 balcon, având o suprafaţă desfăşurată de 37,94 mp., situat la etajul 2, 
precum şi cota de 2,53/100 parte din teren, înscris în CF nr. 1719N Cluj-Napoca, în 
suprafaţă totală de 500 mp. 

Faţă de formularea clară şi precisă a clauzei din antecontract, respectiv a 
paragrafului nr. 2, prin care părţile au precizat expres care anume este obiectul 
antecontractului de vânzare-cumpărare, apare cu evidenţă că susţinerea recurentului, în 
sensul că s-ar fi vândut doar o cotă din locuinţa familială, este vădit nefondată. 



 60 

Aşa cum pertinent a observat Tribunalul, dacă obiectul antecontractului l-ar fi 
constituit doar o cotă ideală din dreptul de proprietate asupra întregii locuinţe familiale, 
atunci, reclamanta ar fi dobândit dreptul de proprietate asupra cotei ideale de 4,11/100 
parte din fiecare din apartamentele existente în casa familială, ceea ce înseamnă că 
recurentul a complicat situaţia juridică a întregului imobil, întrucât, a vândut distinct 
fiecare din apartamentele rezultate din dezmembrarea locuinţei familiale în favoarea unor 
terţe persoane, iar apoi, a vândut a doua oară, de data aceasta în favoarea reclamantei, 
aceleaşi apartamente, respectiv, o cotă ideală din dreptul de proprietate asupra fiecăruia 
din acestea apartamente, în speţă fiind astfel incidentă, din cauza culpei exclusive a 
recurentului, instituţii vânzării lucrului altuia. 

Clauza contractuală referitoare la precizarea obiectului antecontractului este 
limpede, clară, nelăsând loc nici unor interpretări sau îndoieli, situaţie în care nu se 
impunea a fi făcută în speţă aplicarea art. 977, art. 982 C.civ. 

Nu se justifica legal nici aplicarea art. 983 C.civ., câtă vreme, nu există nicio îndoială 
cu privire la obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare, astfel încât, neexistând nicio 
îndoială nu se impunea interpretarea convenţiei în favoarea debitorului obligaţiei de 
predare a apartamentului, respectiv, în favoarea recurentului. 

Este irelevantă toată expunerea recurentului referitoare la asumarea obligaţiei de 
înscriere în CF a destinaţiei exacte a spaţiului, dezmembrarea locuinţei familiale într-un 
spaţiu distinct,  modificarea destinaţiilor spaţiilor înscrise în CF, etc., câtă vreme, obligaţia 
asumată de recurent în antecontractul de vânzare-cumpărare a fost aceea de a vinde 
reclamantei intimate un apartament constând din 1 cameră, 1 bucătărie, 1 baie, 1 balcon, 
având o suprafaţă desfăşurată de 37,94 mp., situat la etajul 2, precum şi cota de 2,53/100 
parte din teren, înscris în CF nr. 1719N Cluj-Napoca, în suprafaţă totală de 500 mp., 
respectiv, de a transfera în mod legal şi valabil în favoarea reclamantei dreptul de 
proprietate asupra respectivului apartament şi de a-i preda reclamantei în deplină posesie, 
folosinţă şi dispoziţie, juridică şi materială, exact apartamentul care a făcut obiectul 
antecontractului de vânzare-cumpărare, cu exact aceeaşi componenţă şi suprafaţă ca şi cele 
menţionate în antecontract, de asemenea manieră încât situaţia scriptică de carte funciară 
a apartamentului să reflecte întrutotul şi să corespundă perfect cu situaţia faptică a 
acestuia. 

 Este lipsită de eficienţă juridică susţinerea recurentului, conform căreia reclamanta 
şi-a asumat în cunoştinţă de cauză regimul juridic al construcţiei şi totodată, posibilitatea 
sau imposibilitatea ca imobilul cumpărat să fie descris cu destinaţia exactă în cartea 
funciară, întrucât autorizaţia de construire şi acordul unic făceau parte integrantă din 
antecontract, câtă vreme reclamanta, la momentul la care a încheiat antecontractul de 
vânzare-cumpărare avea reprezentarea juridică a cumpărării unui apartament, constând 
din 1 cameră, 1 bucătărie, 1 baie, 1 balcon, având o suprafaţă desfăşurată de 37,94 mp., 
situat la etajul 2, precum şi cota de 2,53/100 parte din teren, înscris în CF nr. 1719N Cluj-
Napoca, în suprafaţă totală de 500 mp., şi câtă vreme, la acel moment nu avea de unde să 
ştie că în cartea funciară acest apartament va fi evidenţiat scriptic ca un spaţiu cu 
destinaţia de depozit, vestiare, etc. 

Reaua-credinţă a recurentului, ca parte contractantă în acest antecontract de 
vânzare-cumpărare, respectiv, culpa în nerespectarea obligaţiilor contractuale ce-i 
incumbau în virtutea acestui antecontract, este pe deplin dovedită tocmai prin încheierea 
actului adiţional din 23.10.2007 (f. 10 dosar fond), a cărui necesitate de încheiere a fost 
determinată de vânzarea, de către recurent, a apartamentului de la etajul 2, ce făcuse 
obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat cu reclamanta, unei alte 
persoane. 

Prin urmare, în niciun moment, cel puţin ulterior încheierii antecontractului de 
vânzare-cumpărare, recurentul nu era în măsură să-şi execute obligaţia contractuală 
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esenţială, aceea de a-i vinde prin  act autentic reclamantei apartamentul ce făcuse obiectul 
antecontractului de vânzare-cumpărare şi de a-i transfera valabil proprietatea asupra 
acestuia. 

Prin actul adiţional s-a convenit de către părţi ca „în schimbul apartamentului de la 
etajul 2, contractat prin antecontractul 6274/08.06.2007”, reclamanta să primească 
„apartamentul de la parterul locuinţei familiale şi care prezintă aceleaşi 
caracteristici ca şi cel de la etajul 2”. 

Prin acest act adiţional la antecontractul de vânzare-cumpărare părţile au convenit 
ca reclamanta să cumpere un apartament care să prezinte exact aceleaşi caracteristici ca şi 
cel de la etajul 2, şi care făcuse iniţial obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare, 
respectiv, un apartament, constând din 1 cameră, 1 bucătărie, 1 baie, 1 balcon, având o 
suprafaţă desfăşurată de 37,94 mp., situat la etajul 2, precum şi cota de 2,53/100 parte din 
teren, înscris în CF nr. 1719N Cluj-Napoca, în suprafaţă totală de 500 mp. 

Şi obiectul actului adiţional este clar şi precis determinat, adică un apartament, 
situat la parter, însă cu acelaşi caracteristici ca şi cel de la etajul 2. 

Drept urmare, prin prisma considerentelor anterior expuse, Curtea urmează să 
înlăture ca nefondate toate susţinerile recurentului în sensul că instanţa a interpretat greşit 
contractul dedus judecăţii de către părţi. 

2. Dat fiind obiectul clar şi precis determinat al antecontractului de vânzare-
cumpărare, respectiv, date fiind obligaţiile contractuale bine stabilite ale părţilor 
contractante, se impune a se verifica dacă neexecutarea de către recurent a obligaţiilor 
contractuale ce-i reveneau era una esenţială sau, dimpotrivă, era una neesenţială. 

Este bine ştiut faptul că principalele obligaţii ale vânzătorului sunt: transferarea 
proprietăţii lucrului vândut în favoarea cumpărătorului; predarea lucrului vândut în 
deplina posesie şi folosinţă a cumpărătorului. 

Dacă sub aspect juridic efectul principal al vânzării este transferul dreptului de 
proprietate, operaţiune abstractă în sine, sub aspectul realităţii fizice efectul principal al 
vânzării este predarea materială a lucrului vândut pentru ca dobânditorul cumpărător să se 
poată bucura de posesia, folosinţa şi dispoziţia materială a bunului. 

Nu poate fi pusă în sarcina reclamantei aşa zisa asumare a situaţiei construcţiei, 
câtă vreme singurul care şi-a sumat întreaga situaţie juridică şi faptică a imobilului este 
recurentul, întrucât, el este cel care, în pofida faptului că a avut autorizaţie de construire 
pentru o locuinţă familială, totuşi a dezmembrat această locuinţă în apartamente, 
transformând-o practic într-un bloc cu mai multe apartamente; el este cel care, deşi avea 
un antecontract de vânzare-cumpărare valabil încheiat cu reclamanta, a vândut 
apartamentul obiect al antecontractului unui terţ, oferindu-i reclamantei în schimb un 
spaţiu de la parterul imobilului, despre care ştia foarte bine că nu are caracteristicile 
apartamentului de la etajul 2 şi că nu este o locuinţă, ci un spaţiu de depozit, vestiare, etc. 

Recurentul şi-a încălcat astfel obligaţia esenţială ce-i revenea, aceea de a preda 
lucrul vândut către reclamantă, adică de a-i preda acesteia efectiv în posesie şi folosinţă un 
apartament, constând din 1 cameră, 1 bucătărie, 1 baie, 1 balcon, având o suprafaţă 
desfăşurată de 37,94 mp. şi, totodată, obligaţia de a-i transfera acesteia valabil, prin carte 
funciară, dreptul de proprietate asupra apartamentului cu componenţa mai sus 
menţionată. 

Este bine ştiut faptul că în regim de carte funciară drepturile reale, în conformitate 
cu prevederile art. 30 şi art. 20 din Legea nr. 7/1996, sunt valabil dobândite prin înscrierea 
lor în cartea funciară, ele prezumându-se că există în folosul unei persoane numai dacă 
sunt înscrise în cartea funciară. 

Prin urmare, atâta timp cât apartamentul de la parter compus din 1 cameră, 1 
bucătărie, 1 baie, 1 balcon, având o suprafaţă desfăşurată de 37,94 mp., nu există în regim 
de carte funciară, respectiv, nu este întabulat în nicio carte funciară – în cartea funciară 
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fiind înscris, conform CF nr. 181997 Cluj-Napoca, nr. cad, 19215-C1-U5, „un depozit 
materiale curăţenie, un grup sanitar femei, un vestiar femei, un grup sanitar bărbaţi, un 
vestiar bărbaţi şi un hol” (f. 14 dosar fond) -, este evident că nu există legal posibilitatea 
transferării dreptului de proprietate în favoarea reclamantei, prin carte funciară, asupra 
apartamentului ce a constituit obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare. 

Este evident astfel că recurentul nu-şi poate executa, din propria culpă, conform 
celor anterior expuse, principalele obligaţii contractuale pe care şi le-a asumat, respectiv, 
obligaţia de a transfera proprietatea apartamentului vândut şi de-i preda reclamantei în 
deplină posesie, folosinţă şi dispoziţie, materială şi juridică, apartamentul de la parter 
compus din 1 cameră, 1 bucătărie, 1 baie, 1 balcon, având o suprafaţă desfăşurată de 37,94 
mp. 

Este adevărat că potrivit art. 33 alin. 1 din Legea nr. 7/1996, în cazul în care 
cuprinsul cărţii funciare nu corespunde, în privinţa înscrierii, cu situaţia juridică reală, se 
poate cere rectificarea acesteia, dar nu este mai puţin adevărat că pentru o atare finalitate 
ar fi necesară autorizaţia de construire şi certificatul de urbanism eliberate de Primăria 
municipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu Legea nr. 50/1991, instituţie care, aşa cum 
rezultă din starea de fapt reţinută de prima instanţă, a învederat reclamantei prin adresa 
nr. 19643/432/09.03.2009 că „pe cale administrativă nu se poate aproba o aşa-zisă intrare 
în legalitate în scopul schimbării destinaţiei şi funcţiunilor acestui spaţiu” (f. 20 dosar 
fond). 

Prin urmare, impedimentul apărut în executarea antecontractului de vânzare-
cumpărare, generat din culpa exclusivă a recurentului, este unul insurmontabil, paralizând 
dobândirea de către reclamantă, în mod valabil şi legal, a dreptului de proprietate, 
respectiv a posesiei, folosinţei şi dispoziţiei materiale şi juridice, asupra apartamentului 
contractat. 

Aşa fiind, Curtea constată că obligaţia contractuală pe care recurentul, din propria 
culpă, nu şi-o poate executa, este una esenţială şi determinantă la încheierea 
antecontractului. 

Este bine cunoscut faptul că rezoluţiunea judiciară, fundamentată pe prevederile 
art. 1020-1021 C.civ., poate fi solicitată numai de partea care şi-a executat obligaţiile 
contractuale şi numai în situaţia în care cealaltă parte nu şi-a executat propriile obligaţii, 
din motive ce-i sunt exclusiv imputabile, debitorul obligaţiei neexecutate să fi fost pus în 
întârziere în condiţiile prevăzute de lege. 

În speţă, aşa cum rezultă din antecontractul de vânzare-cumpărare legalizat sub nr. 
6274/08.06.2007, reclamantei îi revenea obligaţia de a achita preţul vânzării, respectiv, 
suma de 36.500 Euro, din care, 28.000 s-a achitat la data semnării antecontractului, iar 
diferenţa de 8.500 Euro urma să se achite până la data de 31.01.2008, la cursul B.N.R. din 
ziua recepţiei imobilului. 

Prin motivele de recurs recurentul a susţinut că până în prezent reclamanta a 
achitat doar 75% din preţul vânzării, adică, cu alte cuvinte, reclamanta nu poate cere 
rezoluţiunea convenţiei câtă vreme nu şi-a executat propria obligaţie contractuală, aceea de 
plată integrală a preţului.  

Însă, Curtea constată că această susţinere a recurentului, conform căreia nu poate 
opera rezoluţiunea, întrucât nu numai el nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, ci şi 
reclamanta, este nefondată, având în vedere că prin notificarea de punere în întârziere nr. 
699/21.10.2008, expediată pârâtului prin intermediului executorului judecătoresc Boloş 
Mircea, reclamanta a invocat practic excepţia de neexecutare a contractului, fundamentată 
pe împrejurarea că, deşi în repetate rânduri l-a contactat pe recurent să vadă care este 
stadiul de construcţie şi dacă aceasta este finalizată, respectiv să încheie toate formalităţi 
legale în vederea perfectării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, 
recurentul a amânat-o fără vreo justificare de fiecare dată, situaţie în care, nefiind făcută 
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recepţia imobilului, nu este actuală obligaţia corelativă a reclamantei de plată a diferenţei 
de preţ de 8.500 Euro. 

Excepţia de neexecutare a contractului este un mijloc juridic de apărare aflat la 
dispoziţia uneia din părţile contractului sinalagmatic, pe care îl exercită una dintre părţi în 
cazul în care i se pretinde executarea obligaţiei ce-i incumbă, fără ca partea care pretinde 
această executare să-şi fi executat propriile obligaţii. 

Temeiul juridic al excepţiei de neexecutare a contractului îl constituie principiul 
reciprocităţii şi interdependenţei obligaţiei părţilor în contractele sinalagmatice, ştiut fiind 
că, în astfel de contracte, obligaţiile reciproce ale părţilor trebuie să fie executate simultan. 

Aşa fiind, orice parte contractantă are dreptul să refuze executarea propriilor 
obligaţii atâta timp cât cealaltă parte, care pretinde executarea nu-şi execută obligaţiile ce-i 
revin din acelaşi contract, acest refuz îmbrăcând forma excepţiei de neexecutare a 
contractului „exceptio non adimpleti contractus”. 

Pe cale de consecinţă, faţă de invocarea de către reclamantă a excepţiei de 
neexecutare a contractului, recurentul nu este îndreptăţit să obţină, aşa cum nefondat 
susţine prin recurs, executarea obligaţiei corelative a pârâtei, de plată a restului de preţ. 

Drept urmare, prin prisma consideraţiilor mai sus arătate, Curtea constată că în 
mod legal instanţa de apel a făcut aplicarea în cauză a prevederilor art. 1020-1021 C.civ.  

Împrejurarea că în luna august 2008, când reclamantei i-a fost predat spaţiul de la 
parterul imobilului, aceasta nu a avut niciun fel de obiecţiuni cu privire la acesta, ci din 
contra a început să execute lucrări de finisare a spaţiului dobândit, nu constituie un 
argument juridic pertinent în sprijinul ideii acreditate de către recurent, conform căreia în 
cauză nu se poate dispune rezoluţiunea antecontractului, întrucât el şi-a executat obligaţia 
de predare a apartamentului, şi aceasta pentru că, ceea ce s-a predat reclamantei nu 
corespundea cu ceea ce era înscris în cartea funciară, situaţie în care recurentul era în 
imposibilitatea de a-şi executa obligaţiile contractuale asumate, respectiv, de a-i transfera 
reclamantei, prin cartea funciară, în mod valabil şi legal dreptul de proprietate asupra 
obiectului antecontractului, apartamentul de la parter, compus din 1 cameră, 1 bucătărie, 1 
baie, 1 balcon, având o suprafaţă desfăşurată de 37,94 mp., şi de a i-l preda efectiv în 
posesie şi folosinţă în această componenţă. 

Recurentul a susţinut, chiar dacă extrem de lapidar, că hotărârea instanţei de apel 
este nemotivată sub aspectul reţinerii că recurentul nu şi-a executat o obligaţie esenţială, 
însă, prin prisma art. 304 pct. 7 C.proc.civ., Curtea constată că hotărârea instanţei de apel 
cuprinde explicit, chiar dacă nu foarte exhaustiv, motivele pe care se sprijină soluţia 
pronunţată. 

Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor mai sus expuse şi a prevederilor art. 
304 pct. 8 şi 9 C.proc.civ., Curtea urmează să respingă ca nefondat prezentul recurs.  

11. Acţiune în evacuare. Locuinţă ce a făcut obiectul unor înstrăinări 
succesive. Nechemarea în judecată a tuturor persoanelor interesate. 

Respingere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 4328 din 4 noiembrie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 2.869 din data de 30.04.2009 pronunţată de Judecătoria 
Baia Mare, s-a respins cererea reconvenţională formulată de pârâţii-reclamanţi 
reconvenţionali S.L. şi S.A., în contradictoriu cu reclamanţii-pârâţi reconvenţionali T.G.G. 
şi T.T.M. şi s-a admis acţiunea civilă formulată de reclamanţii T.G.G. şi T.T.M. împotriva 
pârâţilor S.L. şi S.A. şi în consecinţă, s-a dispus evacuarea pârâţilor S.L. şi S.A. din imobilul 
situat în Baia Mare, str. P. nr. 23A, ap. 22 în natură apartament compus din patru camere 
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şi dependinţe în suprafaţă de 83,23 mp şi teren în suprafaţă de 20 mp în indiviziune, 
înscris în CF 11152/22 Baia Mare, nr. top 2737/434.  

S-a luat act de faptul că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.  
Pentru a pronunţa această hotărâre, judecătoria a reţinut următoarele: 
Prin încheierea de şedinţă din 05.06.2008, s-a dispus conexarea cererii 

reconvenţionale (disjunsă din primul ciclu procesual) la cererea principală. 
În rejudecare, pârâţii S.L. şi S.A., prin avocat, şi-au precizat cererea 

reconvenţională, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună 
anularea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 140/10.01.2007, prin care 
reclamanţii – în calitate de cumpărători au dobândit dreptul de proprietate asupra 
apartamentului din litigiu, de la vânzătorii M.M.L. şi M.D.M., act de ascunde altă 
operaţiune, atâta timp cât preţul nu a fost achitat, cumpărătorii nu au intrat în posesia 
apartamentului, precum şi anularea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub 
nr. 645/31.09.1998, prin care pârâţii S.L. şi S.A. au vândut cumpărătorilor M.M.L. şi 
M.D.M. apartamentul în litigiu, contract ce s-a încheiat formal pentru garantarea 
împrumutului de 50.000 DM luat de fiul pârâţilor S.M.I.L. de la numiţii M., împrumut 
restituit.  

Deşi prin cererea reconvenţională se solicită anularea a două contracte de vânzare-
cumpărare, pârâţii, deşi asistaţi de avocat, nu au înţeles să cheme în judecată toate părţile 
contractante ale acestor convenţii, coparticiparea procesuală a acestor părţi contractante 
fiind obligatorie atâta timp când persoanele – părţi în aceste convenţii, se află într-o 
legătură care impune soluţionarea unitară a litigiului cu privire la toţi, nefiind cu putinţă ca 
un act juridic să fie anulat faţă de o parte şi să rămână valabil faţă de alta.  

Apartamentul din litigiu a făcut obiectul mai multor contracte de vânzare-
cumpărare după cum urmează: 

1.Potrivit CF 11152/22 Baia Mare coroborat cu contractul de vânzare-cumpărare 
încheiat la data de 20.06.1993 între vânzătorul R.A. G.şi pârâţii S.L. şi S.A., în calitate de 
cumpărători aceştia din urmă au dobândit dreptul de proprietate asupra apartamentului 
situat în Baia Mare, str. P., nr. 23A/22, jud. Maramureş.  

2. Ulterior, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
645/31.08.1998, pârâţii S.L. şi S.A., în calitate de vânzători, au înstrăinat apartamentul din 
litigiu cumpărătorului M.M.L. căsătorit cu M.D.M..  

3. Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 831/10.09.2003, 
numiţii M.M.L. şi M.D.M., în calitate de vânzători, prin împuternicit S.I.L.M. (fiul 
pârâţilor) au înstrăinat apartamentul din litigiu cumpărătorului S.D.. Acest contract de 
vânzare-cumpărare a fost anulat prin sentinţa civilă nr. 150/16.03.2004 pronunţată de 
Judecătoria Şomcuta Mare rămasă irevocabilă prin respingerea apelului conform deciziei 
civile nr. 141/A/2005 pronunţată de Curtea de Apel Cluj, dispunându-se restabilirea 
situaţiei anterioare acestei vânzări-cumpărări, în sensul reînscrierii în CF a dreptului de 
proprietate asupra apartamentului în favoarea numiţilor M.M.L. şi M.D.M.. 

4. Ulterior, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
140/10.01.2007, proprietarii tabulari M.M.L. şi M.D.M., în calitate de vânzători, au 
înstrăinat apartamentul cumpărătorului reclamant T.G.G. căsătorit cu reclamanta T.M.T., 
cu preţul total de 41.000 EURO.  

Conform acestei convenţii, la data încheierii acesteia, s-a achitat din preţ suma de 
1000 EURO, convenindu-se ca diferenţa de 40.000 EURO să se achite de cumpărători 
până la data de 20.05.2007, inserându-se pactul comisoriu potrivit căruia în caz de neplată 
la termenul stabilit, contractul este considerat rezoluţionat de plin drept, fără somaţie şi 
punerea în întârziere a cumpărătorului.  

Părţile acestui contract au avut cunoştinţă de existenţa somaţiei de  plată emisă de 
executorul judecătoresc la data de 23.11.2006 şi înscrisă în CF 11152/22 Baia Mare prin 
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care vânzătorii M.M.L. şi M.D.M. erau somaţi să plătească creditorului M.I. anumite sume 
de bani, aspect menţionat în convenţie.  

Totodată, părţile au convenit ca intrarea în posesia de fapt a cumpărătorilor-
reclamanţi să se realizeze în momentul achitării integrale a preţului.  

În speţă se invocă prin cererea reconvenţională faptul că cele două convenţii 
invocate mai sus la punctele 2 şi 4 sunt ilicite, cauza acestor acte juridice fiind ilicită şi 
imorală.  

Astfel, prin precizarea cererii reconvenţionale, pârâţii au  invocat nulitatea absolută 
a contractului autentificat sub nr. 645/31.09.1998, contract prin care au vândut 
apartamentul numiţilor M.M.L. şi M.D.M., nulitate ce derivă din aceea că el a constituit de 
fapt, nu o vânzare, ci o garanţie a restituirii unui împrumut acordat de aceşti cumpărători 
fiului pârâţilor, respectiv numitului S.M.I.L., împrumut restituit dar fără ca aceşti 
cumpărători să restabilească situaţia anterioară.  

De principiu, încheierea unei vânzări-cumpărări cu pact de răscumpărare în scopul 
garantării împrumutului, este o convenţie lovită de nulitatea absolută, clauza penală fiind 
interzisă în contractele de împrumut, iar vânzarea-cumpărarea are o clauză prohibită de 
lege conform art. 4 din Legea nr. 61/1931. 

Însă, faţă de prevederile art. 1169 Cod civil, în speţă nu s-a făcut dovada condiţiilor 
existenţei vânzării cu pact de răscumpărare.  

Mai mult, prin sentinţa civilă nr. 552/01.10.2004 pronunţată de Judecătoria 
Şomcuta Mare, rămasă irevocabilă, s-a respins acţiunea pârâţilor S.L. şi S.A. promovată 
împotriva cumpărătorilor M.M.L. şi M.D.M., având ca obiect anularea acestui contract de 
vânzare-cumpărare, invocându-se aceleaşi motive.  

Această hotărâre judecătorească produce pe lângă efecte obligatorii între părţi, 
întemeiată pe  principiul relativităţii, şi efecte de opozabilitate faţă de terţi, hotărârea 
opunându-se reclamanţilor cu valoarea unui fapt juridic, dar şi cu valoarea unui mijloc de 
probă (de prezumţie relativă). 

Astfel, statutările acestei sentinţe irevocabile se răsfrâng în mod direct asupra 
pârâţilor şi în mod indirect asupra reclamanţilor (care nu au fost părţi în proces), 
respectiv, prezumţia de valabilitate a actului, confirmată prin hotărârea judecătorească 
respectivă, precum şi prezumţia de autenticitate şi validitate ale contractului de vânzare-
cumpărare autentic nu au putut fi răsturnate în speţă.  

Sub aspectul criticilor de nevalabilitate a contractului de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr. 140/10.01.2007, prin care apartamentul din litigiu a fost înstrăinat 
reclamanţilor de către vânzătorii M.M.L. şi M.D.M., instanţa a reţinut următoarele: 

Conform scriptului intitulat „MINUTĂ” încheiat la data de 16.05.2007, vânzătorul 
M.M.L. confirmă primirea sumei de 40.000 EURO de la cumpărătorul-reclamant, cu titlu 
de diferenţă de preţ. Acest act sub semnătură privată a fost semnat de aceste părţi precum 
şi de către martorii C.O.şi B.D.B.  

La dovedirea cauzei false, ilicite sau imorale ale convenţiei nu operează interdicţia 
de a dovedi cu martori, în contra sau peste ceea ce cuprinde actul scris, stipulată de 
dispoziţiile art. 1191 Cod civil, fiind vorba de împrejurări de fapt.  

Din declaraţiile martorelor B.D.B., C.O. şi M.M.L., semnatari ai scriptului intitulat 
„MINUTĂ” rezultă că aceştia au perceput personal predarea sumei de bani cu titlu de 
diferenţă de preţ al apartamentului, vânzătorul imobilului recunoscând încasarea integrală 
a preţului.  

De principiu, plata, fiind un act juridic, se poate dovedi în condiţiile art. 1191 Cod 
civil, în speţă, scriptul intitulat „MINUTĂ” reprezintă o chitanţă liberatorie prin care se 
atestă plata efectuată şi, având în vedere faptul că priveşte executarea unei obligaţii (iar nu 
naşterea ei), ca o excepţie de la prevederile art. 1182 Cod civil, face dovada şi faţă de terţi 
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despre data trecută în el, până la proba contrară, deci şi faţă de pârâţi. În cauză proba 
contrară nu s-a făcut în condiţiile art. 1169 Cod civil.  

Martorul M.M.L., a învederat instanţei existenţa unei înţelegeri intervenită între el, 
în calitate de dobânditor (cumpărător) al apartamentului şi pârâţi, în calitate de vânzători 
ai acestui imobil, în sensul ca pârâţii să locuiască în continuare în acest spaţiu până la 
înstrăinarea imobilului, întrucât martorul a cumpărat cu scopul de revânzare.  

Reclamanţii, la  interogatoriu spontan, au arătat faptul că au avut cunoştinţă de 
situaţia de fapt a imobilului, respectiv de ocuparea spaţiului de către pârâţi, susţinând că 
preţul apartamentului a fost achitat din banii primiţi cu titlu de avans în urma vânzării 
unor imobile din oraşul Mamaia.  

Pârâţii, la interogatoriu, au arătat faptul că ei au garantat cu apartamentul un 
împrumut acordat fiului lor de către numitul M.M.L., refuzând eliberarea spaţiului motivat 
de faptul că nu s-a încheiat între părţi vreun contract de vânzare-cumpărare.  

Având în vedere prevederile art. 1173 alin. 1 Cod civil coroborat cu prevederile art. 
1174 alin. 1 Cod civil, înscrisul autentic este opozabil şi faţă de terţi în ceea ce priveşte 
drepturile şi obligaţiile părţilor contractante.  

Astfel, având în vedere prezumţia de autenticitate şi validitate a contractului de 
vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 140/10.01.2007, prezumţie ce nu a fost răsturnată 
în cauză, dreptul de proprietate al reclamanţilor asupra apartamentului din litigiu, 
considerat ca fapt juridic  nu poate fi ignorat de către pârâţi.  

Deşi se consideră în continuare proprietari ai imobilului, pârâţii invocând faptul că 
aceştia nu au înstrăinat apartamentul martorului M.M.L., aceste apărări sunt contrazise 
atât de actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 645/31.09.1998, cât şi de sentinţa 
civilă nr. 552/01.10.2004 pronunţată de Judecătoria Şomcuta Mare (rămasă irevocabilă).  

Aşadar, atâta timp cât actul de înstrăinare primar (contractul de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr. 645/31.08.1998) nu a fost constatat nul printr-o hotărâre 
judecătorească irevocabilă, în condiţiile în care actul de înstrăinare subsecvent (contractul 
de vânzare-cumpărare nr. 140/10.01.2007) întruneşte condiţiile generale de valabilitate, 
dreptul de proprietate al reclamanţilor – subdobânditori înscris în cartea funciară, este 
opozabil pârâţilor – înstrăinători din actul juridic primar. 

Pe de altă parte, din motivarea cererii reconvenţionale, pârâţii au învederat faptul că 
titlul reclamanţilor, respectiv contractul de vânzare-cumpărare nr. 140/10.01.2007, 
reprezintă un act aparent care maschează o altă operaţiune juridică, însă, deşi sunt terţi 
faţă de acest  contract, aceştia nu au putut dovedi prin orice mijloc de probă existenţa 
vreunei simulaţii.  

Faţă de cele reţinute, având în vedere prevederile art. 967 Cod civil, ţinând seama de 
faptul că prezumţia de valabilitate şi existenţă a cauzei contractului de vânzare-cumpărare 
nr. 140/10.01.2007, nu a fost răsturnată în cauză, instanţa, în baza dispoziţiilor legale 
invocate a respins cererea reconvenţională  formulată de pârâţi.  

Având în vedere contractul de vânzare-cumpărare prin care pârâţii au înstrăinat 
apartamentul, dar şi sentinţa civilă nr. 552/01.10.2004 pronunţată de Judecătoria 
Şomcuta Mare (rămasă irevocabilă), luând în considerare răspunsul la interogatoriu al 
pârâţilor din care rezultă că aceştia au avut cunoştinţă de înstrăinarea ulterioară a 
imobilului către reclamanţi, rezultă în mod evident faptul că aceştia nu mai posedă 
imobilul sub nume de proprietar, astfel că, potrivit art. 1857 Cod civil, ei nu mai pot 
schimba calitatea deţinerii spaţiului, respectiv aceea de toleraţi.  

Aşa fiind, pârâţii nu pot fi consideraţi că deţin posesia asupra imobilului, definită ca 
o stare de fapt generatoare de efecte juridice care constă în stăpânirea materială sau 
exercitarea unei puteri de fapt, cu intenţia şi voinţa de a se comporta, faţă de ceilalţi, ca 
proprietari sau titulari al unui drept real.  
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În speţă, lipseşte elementul psihologic, intenţional, care constă în voinţa celui care 
posedă, de a exercita stăpânirea lucrului pentru sine, pârâţii fiind toleraţi  în spaţiu, 
stăpânirea materială fiind exercitată de altul, neputând invoca vreun titlu propriu de 
aceeaşi natură cu a reclamanţilor.  

Astfel, reclamanţii, dorind ca ocuparea fără titlu a locuinţei de către pârâţi să 
înceteze, respectiv, predarea locuinţei în materialitatea ei, creanţa acestora rezultând 
dintr-o obligaţie de a face, adică de a preda materialmente locuinţa, are caracter relativ şi 
personal, astfel încât, ţinând seama de considerentele arătate acţiunea în evacuare 
urmărind constrângerea pârâţilor-debitori să execute o obligaţie de a face adică de a 
evacua şi preda material locuinţa, este întemeiată, fapt pentru care instanţa o va admite 
conform dispozitivului.  

 Prin decizia civilă nr. 123/A din data de 24.06.2010 s-a respins apelul 
declarat de pârâţii-reclamanţi S.L. şi S.A. împotriva sentinţei civile nr. 2869/30.04.2009 
a Judecătoriei Baia Mare. 

 Pentru a pronunţa această decizie, Tribunalul a reţinut că prima instanţă a 
soluţionat litigiul fără stabilirea unui cadru procesual corect prin introducerea în cauză în 
calitate de pârâţi a numiţilor M.M.L. şi M.D.M..  

Se arată că instanţa a apreciat în mod greşit actul juridic dedus judecăţii şi a dat o 
interpretare eronată probelor administrate. 

 Cu privire la prima critică formulată de către apelanţi, s-a constatat că ei 
înşişi recunosc în conţinutul precizării motivelor de apel că prima instanţă a pus în discuţie 
problema chemării în judecată a soţilor  M. şi reprezentantul de atunci al apelanţilor a 
arătat că nu înţelege să cheme în judecată aceste persoane. 

 Procesul civil este guvernat de principiul disponibilităţii părţilor. Cadrul 
procesual îl stabilesc părţile litigante, rolul instanţei fiind limitat sub acest aspect. 

 Prima instanţă a respectat întrutotul prev. art.129 Cod procedură civilă, a 
manifestat rol activ, a stăruit în aflarea adevărului, oferind toate garanţiile necesare 
desfăşurării unui proces echitabil. Reprezentantul pârâţilor-reclamanţi nu a înţeles să 
lărgească cadrul procesual. 

 În aceste condiţii nu există niciun temei juridic pentru desfiinţarea sentinţei 
atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare. 

 Aşa cum a reţinut şi prima instanţă, asupra nulităţii unui contract nu se 
poate dispune decât în contradictoriu cu toate părţile contractante. Or cele două acte 
juridice atacate prin cererea reconvenţională s-au încheiat prin participarea mai întâi în 
calitate de cumpărători a numiţilor M.M.L. şi M.D.M., iar apoi, în actul ulterior, în calitate 
de vânzători. 

 Nu este lipsit de relevanţă faptul menţionat de judecătorie şi anume că 
pentru aceleaşi motive acum invocate, pârâţii-reclamanţii Sâncean au atacat contractul 
autentificat sub nr.645/31.09.1998 prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Şomcuta Mare 
sub nr.149/2004. Prin sentinţa nr.552/2004 pronunţată de Judecătoria Şomcuta Mare, 
rămasă irevocabilă, acţiunea a fost respinsă. 

 Această sentinţă se opune apelanţilor cu putere de lucru judecat. 
 Cu privire la cea de-a doua critică, cea referitoare la incorecta apreciere a 

probelor de către prima instanţă, tribunalul a constatat că şi aceasta este nefondată. 
 Actele atacate sunt încheiate în formă autentică şi se bucură de forţa 

probatorie specifică acestora. 
 Cele două contracte, prin conţinutul lor, nu ridică probleme de interpretare, 

toate clauzele acestora fiind cele specifice unor contracte de vânzare-cumpărare. 
 Înscrisurilor autentice depuse la dosar li se mai alătură şi actul intitulat 

„minuta”, încheiat la 16.05.2007, precum şi declaraţiile martorilor audiaţi de către prima 
instanţă, C.O. şi B.D.B. 
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 Potrivit art.967 Cod procedură civilă, existenţa şi valabilitatea cauzei actului 
juridic se prezumă până la dovada contrarie. 

 Sarcina probei, conform art.1169 Cod civil, revine pârâţilor-reclamanţi S. 
Martorul C.I. a cărui declaraţie e depusă la dosar nu a indicat elemente în susţinerea 
apărărilor acestora. Faptul că pârâţii-reclamanţi au continuat să folosească imobilul şi 
după încheierea contractelor, nu poate constitui o prezumţie care să aibă o greutate 
suficientă pentru a dovedi contrariul celor menţionate în actele autentice, folosinţa 
imobilului putându-se explica prin alte moduri. 

 Pârâţii-reclamanţi nu au produs aşadar nici o probă aptă să răstoarne 
prezumţia de valabilitate a cauzei, în condiţiile în care partea adversă a adus în faţa 
instanţei probele mai înainte menţionate, care atestă încheierea a două contracte 
subsecvente de vânzare-cumpărare privitoare la imobilul în litigiu. În baza ultimului dintre 
acestea cel încheiat în 2007, reclamanţii T. au dobândit un titlu de proprietate asupra 
apartamentului care le permite evacuarea pârâţilor, în condiţiile în care aceştia nu opun 
nici un titlu care să le permită folosinţa imobilului. 

 Pentru toate aceste considerente, apelul a fost respins ca nefondat. 
Împotriva acestei decizii, pârâţii-reclamanţi S.L. şi S.A. au declarat recurs, 

solicitând modificarea deciziei, admiterea apelului şi desfiinţarea sentinţei civile nr. 
2869/182/2009 a Judecătoriei Baia-Mare, cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare 
la Judecătoria Baia-Mare. 

În motivare s-a arătat că această soluţie se impune deoarece în faţa instanţei de fond 
şi apel cadrul procesual nu a fost corect stabilit, nefigurând în calitate de părţi numiţii M. 
M.L. şi M. D.M., părţi în contractele de vânzare-cumpărare autentificate sub nr. 645/1998 
şi 140/2007. 

Este adevărat că în virtutea rolului activ instanţa de fond a pus în discuţie dacă 
reclamanţii apelanţi nu înţeleg să cheme în judecată şi aceste persoane, însă 
reprezentantul acestora nu a înţeles să facă acest lucru. Neştiinţa sau nepriceperea 
reprezentantului nu trebuie să afecteze drepturile părţilor, dreptul la un proces echitabil şi 
dreptul la soluţionarea justă şi legală a cauzei. 

 Omisiunea chemării în judecată a tuturor părţilor semnatare ale contractelor 
a căror anulare s-a solicitat, în condiţiile în care aceste contracte sunt succesive, 
coparticiparea procesuală fiind obligatorie, a lipsit reclamanţii apelanţi de şansa 
soluţionării legale a cauzei întrucât aşa cum a reţinut instanţa de fond nu este cu putinţă ca 
un act juridic să fie anulat faţă de o parte contractantă şi să rămână valabil faţă de cealaltă 
parte. 

 Dovada vânzării-cumpărării cu pact de răscumpărare nu a putut fi dovedită 
în condiţiile în care în proces nu figurau ca şi părţi cei vizaţi de aceste aspecte, respectiv 
cumpărătorii M.. 

 În aceste condiţii instanţa de fond şi de apel a rezolvat procesul fără a intra în 
cercetarea fondului, dreptul reclamanţilor apelanţi la un proces echitabil fiind restrâns din 
motive neimputabile lor. 

 Raportat la art. 129 alin. 5 C.pr.civ., judecătorii puteau „să ordone” 
introducerea în cauză a tuturor părţilor semnatare ale contractelor a căror anulare s-a 
solicitat, în caz de neconformare putând aplica măsuri procedurale, cum ar fi cele 
prevăzute de art. 1551 C.pr.civ. 

 În drept au fost invocate dispoziţiile art. 304 pct. 9 şi art. 312 alin. 3 şi 5 
C.pr.civ. 

 Deşi legal citaţi intimaţii nu au formulat întâmpinare şi nu s-au prezentat în 
faţa instanţei pentru a-şi exprima poziţia procesuală  faţă de recursul declarat. 

 Analizând recursul declarat de pârâţii reclamanţi S.L. şi S.A. împotriva 
Deciziei civile nr. 123/24.06.2010 a Tribunalului Maramureş, Curtea reţine următoarele: 
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 Conform susţinerilor recurenţilor nelegalitatea Deciziei civile nr. 123/A/2010 
şi în consecinţă şi a Sentinţei civile nr. 2869/182/2009 a Judecătoriei Baia-Mare constă în 
acea că, această cauză având ca obiect anularea unor contracte de vânzare-cumpărare a 
fost soluţionată de către instanţa de fond şi de către cea de apel fără ca în dosar că figureze 
în calitate de părţi toate părţile contractante din contractele de vânzare-cumpărare supuse 
analizei instanţei. 

 În cererea de recurs se arată că într-adevăr instanţa de fond a dat dovadă de 
rol activ, punând în discuţia părţilor necesitatea chemării în judecată a tuturor părţilor 
contractante, dar reprezentantul pârâţilor reclamanţi, în mod nejustificat, a arătat că nu 
înţelege să extindă acţiunea şi împotriva altor persoane, acest fapt neputând fi lăsat 
nesancţionat deoarece ar prejudicia părţile. 

 În condiţiile în care pârâţii reclamanţi au încheiat un contract de asistenţă 
juridică şi reprezentare în faţa instanţei cu un avocat pe care în deplină cunoştinţă de cauză 
l-au mandatat să le reprezinte interesele în cauză nu se poate pune problema ca instanţa să 
reţină ca pertinente susţinerile acestora din cererea de recurs . Se poate pune eventual 
problema modalităţii în care avocatul ales a înţeles să-şi îndeplinească obligaţiile 
contractuale raportat la contractul încheiat cu pârâţii reclamanţi şi a răspunderii acestuia 
faţă de aceştia. 

 Interpretarea dată de către pârâţii reclamanţi dispoziţiilor art. 129 alin. 5 
C.pr.civ. în sensul că în virtutea acestui text de lege instanţa putea dispune introducerea în 
cauză a altor persoane decât cele indicate în cererea de chemare în judecată  şi cererea 
reconvenţională este eronată. 

 Într-adevăr acest text de lege stabileşte în sarcina judecătorilor obligaţia de a 
stărui 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, în acest sens putând ordona administrarea probelor pe 
care le consideră necesare, chiar dacă părţile se împotrivesc. Rezultă deci că ceea ce se 
poate ordona de către judecători, chiar dacă există o opoziţie a părţilor este administrarea 
unor probe considerate necesare pentru justa soluţionare a cauzei. 

 Raportat la principiul disponibilităţii care guvernează procesul civil, instanţa 
nu poate din oficiu să lărgească cadrul procesual stabilit de părţi prin cererile deduse 
judecăţii. Ceea ce poate face instanţa raportat la prevederile alin. 4 al art. 129 C.pr.civ. este 
să pună în dezbaterea părţilor orice împrejurări de fapt ori de drept pe care le  consideră 
oportune. Instanţa de fond a respectat întocmai prevederile acestui text de lege, punând în 
discuţia părţilor, aşa cum recunosc chiar pârâţii reclamanţi, necesitatea extinderii cadrului 
procesual prin împrocesuarea tuturor părţilor contractante care figurează în contractele de 
vânzare-cumpărare a căror anulare se solicită, părţile, prin reprezentant, arătând că nu 
înţeleg să facă acest lucru. Respectând voinţa părţilor instanţa a purces la judecarea cauzei 
în limitele investirii sale, în mod corect. 

 În cauză au fost administrate toate probele solicitate de către părţi şi 
apreciate utile, pertinente şi concludente de către instanţă, raportat la acestea instanţa de 
fond ajungând la concluzia că în cauză nu a fost răsturnată prezumţia de valabilitate şi 
existenţă a cauzei contractului de vânzare-cumpărare nr. 140/2007. Referitor la contractul 
de vânzare-cumpărare nr. 645/1998 s-a reţinut că nu s-a făcut dovada că ar fi vorba despre 
o vânzare-cumpărare cu pact de răscumpărare, prezumţia de valabilitate a contractului 
care rezultă şi din sentinţa civilă nr. 552/2004 a Judecătoriei Şomcuta-Mare, rămasă 
irevocabilă, nefiind răsturnată. Prin această sentinţă a fost respinsă acţiunea pârâţilor 
reclamanţi Sîncean împotriva cumpărătorilor M., în cuprinsul cererii de chemare în 
judecată soluţionate prin sentinţă invocându-se aceleaşi motive cu cele invocate în 
prezentul dosar.  
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 Din cele reţinute mai sus rezultă că anularea contractelor de vânzare-
cumpărare nu s-a dispus deoarece nu s-a dovedit în condiţiile art. 1169 C.civ. că acestea nu 
ar fi legal încheiate, iar nu pentru că nu ar fi fost chemaţi în judecată şi numiţii M. care 
figurează ca părţi contractante în cele două contracte de vânzare-cumpărare. Faptul că 
într-adevăr anularea contractelor nu s-ar fi putut dispune în condiţiile în care nu au fost 
împrocesuate toate părţile contractante, chiar dacă s-ar fi constatat nevalabilitatea 
acestora, nu mai prezintă în această situaţie relevanţă, instanţa statuând că acestea au fost 
legal încheiate. 

 Având în vedere considerentele de mai sus, Curtea, constatând că decizia 
civilă nr. 123/A/2010 a Tribunalului Maramureş a fost pronunţată în mod legal, în temeiul 
art. 304 pct. 9 C.pr.civ., raportat la art. 312 alin. 1 C.pr.civ. va respinge ca nefondat recursul 
declarat de pârâţii-reclamanţi S.L. şi S.A. împotriva deciziei civile nr. 123 din 24 iunie 2010 
a Tribunalului Maramureş, pe care o va menţine. 

 

12. Acţiune având ca obiect obligarea la desfiinţarea lucrărilor executate 
nelegal. Calitatea procesuală activă a municipiului prin primar 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 4330 din 4 noiembrie 2010 

Prin Sentinţa civilă nr. 2356/19.02.2010, a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a admis 
acţiunea formulată de reclamantul MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, în contradictoriu cu 
pârâtul S.I.. 

A fost obligat pârâtul la desfiinţarea lucrărilor executate nelegal în Cluj-Napoca, str. 
C., f.n., judeţul Cluj constatate prin procesul-verbal de contravenţie nr. 2151/18.06.2009, 
într-un termen de 3 luni de la data rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri. 

A fost obligat pârâtul să plătească reclamantului suma de 10,30 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, judecătoria a reţinut următoarele: 
Prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 

2151/18.06.2009 întocmit de Municipiul Cluj-Napoca - Direcţia Politia Comunitara, s-a 
constatat că pârâtul S.I. în calitate de proprietar şi investitor a executat lucrări de 
construire pentru “Locuinţe unifamiliale înşiruite” (20 case familiale 7+6+7 module) fără a 
respecta prevederile Autorizaţiei de construire nr. 120/25.07.2009. Nerespectarea 
proiectului a constat în crearea de uşi de acces direct din demisol spre exterior, pe faţada 
NV, neprevăzute în proiect; schimbarea principiului caselor unifamiliale cu tronsoane de 
bloc colectiv (cate doua module cu acces de pe aceeaşi scară) prin modificarea 
compartimentării interioare. La data controlului, lucrările erau în curs de desfăşurare. 

Prin acest proces verbal a fost aplicată amenda de 10.000 lei şi s-a dispus oprirea 
imediata a lucrărilor şi solicitarea de la Primăria mun. Cluj-Napoca a analizării situaţiei în 
vederea soluţionării conform prevederilor legale în termen de 60 de zile. 

La următorul control, efectuat la data de 16.09.2009 de către Direcţia Politia 
Comunitara la imobilul pârâtului, s-a constatat că acesta nu s-a conformat măsurilor 
dispuse conform Legii 50/1991, în sensul că nu a închis golurile şi uşile care erau în plus 
faţa de proiectul autorizat, nu a executat scările de acces care erau prevăzute în proiect 
pentru fiecare unitate locativă, compartimentarea interioară nu s-a realizat conform 
proiectului autorizat cu AC nr. 120/25.07.2009. 

Pârâtul a susţinut că a încercat să facă demersuri pentru intrarea în legalitate, sens 
în care imobilul a fost împărţit în trei corpuri şi i-au fost eliberate trei autorizaţii de 
construire, separate pentru fiecare corp de clădire. Autorizaţiile, cu nr. 1556/9.11.2009, 
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1554/9.11.2009 şi 1555/9.11.2009 au fost depuse la dosarul cauzei. Examinând aceste 
autorizaţii, se constată că acestea au fost eliberate pentru câte un corp de clădire cu cate 7, 
respectiv 6 locuinţe înşiruite, însă în baza aceleiaşi documentaţii tehnice care a fost 
autorizată cu AC nr. 1210/25.07.2008. De altfel, fiecare dintre aceste autorizaţii poartă 
menţiunea: “Se va respecta documentaţia tehnică – planuri, secţiuni, faţade vizate spre 
neschimbare autorizate cu AC nr. 120/25.07.2009. ”, iar Municipiul Cluj-Napoca – 
Direcţia Urbanism – Serviciul Autorizări Construcţii prin adresa nr. 25277/43/10.02.2010 
a confirmat faptul că aceste autorizaţii au fost emise în regim etapizat, din motive 
financiare beneficiarul urmând să execute cele trei module etapizat pe baza celor trei 
autorizaţii, însă toate cele trei autorizaţii au fost emise cu respectarea documentaţiei 
tehnice (planuri, secţiuni, faţade) autorizate cu AC nr. 120/25.07.2009, fără a se face 
modificări de ordin constructiv la proiectul iniţial autorizat. 

În aceste condiţii, instanţa nu a putut decât să reţină că deşi s-a dispus prin procesul 
verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 2151/18.06.2009 intrarea în 
legalitate în termen de 60 zile, până în prezent pârâtul nu a fost în măsură să depună la 
dosar autorizaţie de construire pentru lucrările executate cu nerespectarea proiectului şi 
nici nu a făcut modificările necesare la imobilul menţionat, pentru încadrarea în 
prevederile proiectului tehnic autorizat cu AC nr. 120/25.07.2009, modificata prin AC nr. 
1555/9.11.2009, deşi intervalul de timp de la acea data şi până în prezent a fost mai mult 
decât îndestulător, atitudinea sa de pasivitate şi, finalmente culpa sa pentru 
neconformarea la măsurile dispuse fiind evidente. 

În sfârşit, împrejurarea invocată de pârât, potrivit căreia construcţia a fost finalizată 
şi predata beneficiarilor, chiar dacă ar fi dovedită, nu ar prezenta nici o relevanţă în cauză 
de faţă, întrucât modul în care pârâtul a respectat prevederile autorizaţiei de construire 
legal emise şi sancţiunile care se aplică în caz de nerespectare a autorizaţiei priveşte 
raporturile de ordin administrativ care se stabilesc între beneficiarul acestei autorizaţii, în 
speţa pârâtul S.I. şi unitatea administrativ teritorială, care prin organele sale competente 
urmăreşte respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în 
construcţii. Or, acest raport de drept administrativ este cu totul distinct de raporturile 
civile care s-ar putea stabili între investitor şi persoanele cărora le-ar vinde, prin ipoteza, 
unele din imobilele construite şi nu poate fi influenţat de modul de derulare a acestor din 
urma raporturi.  

Faţă de situaţia de fapt reţinută anterior, instanţa a reţinut în speţă incidenţa 
prevederilor art. 32 al. 2 lit. b din Legea 50/1991, astfel că a admis acţiunea reclamantului 
şi a obligat pârâtul la desfiinţarea lucrărilor executate nelegal la imobilul situat în Cluj-
Napoca, Campului fn jud. Cluj, cu nerespectarea AC nr. 120/25.07.2009, modificată prin 
AC nr. 1555/9.11.2009, lucrări constatate prin procesul verbal de contravenţie nr. 
2151/18.06.2009, în termen de 3 luni de la rămânerea irevocabila a prezentei sentinţe. 

În baza art. 247 C.pr.civ. pârâtul a fost obligat să plătească reclamantului cheltuieli 
de judecată în suma de 10.30 lei, constând din taxa de timbru şi timbru judiciar. 

Prin Decizia civilă nr. 351/A din 23 iunie 2010, a Tribunalului Cluj s-a respins ca 
nefondat apelul declarat de reclamant, împotriva Sentinţei civile nr. 2356/19.02.2010, a 
Judecătoriei Cluj-Napoca,  care a fost păstrată în întregime. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele: 
Excepţia lipsei calităţii procesuale active, reiterată de pârât în apel, a fost temeinic şi 

legal respinsă de către prima instanţă, întrucât din interpretarea coroborată a disp. art. 27 
alin. 1,2  şi 5  şi art. 28 din Legea 50/1991, rezultă  cu evidenţă că organele cărora  textul 
legal le stabileşte atribuţii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prev. de art. 26 lit. 
a-f,  respectiv compartimentele de specialitate cu atribuţii de control ale autorităţilor 
administraţiei publice locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor 
şi comunelor, seful compartimentului care coordoneaza activitatea de amenajare a 
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teritoriului si de urbanism,  presedintele consiliului judetean ori primarul unitatii 
administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza s-a 
savarsit contraventia, nu acţionează în nume propriu, ci în reprezentarea unităţii 
administrative teritoriale. 

 Astfel fiind, şi acţiunea prev. de art. 32 alin. 1 lit. b) din Legea 50/1991 
aparţine tot unităţii administrative teritoriale, în speţă municipiului Cluj-Napoca, şi nu 
organelor care în calitate de reprezentanţi ai acestuia constată  şi aplică sancţiunea. 

 Excepţia lipsei de obiect a  cererii de chemare în judecată este nefondată, căci 
emiterea unei noi autorizaţii de construire nr. 1555/09.11.2009 este lipsită de relevanţă, 
câtă vreme aceasta a fost emisă în baza aceleiaşi documentaţii documentaţii tehnice care a 
stat şi la baza emiterii  autorizaţiei de construire nr. 1210/25.07.2008, documentaţie ale 
cărei prevederi  au fost încălcate de către pârât. 

 În motivarea apelului pârâtul a pretins că la emiterea noii autorizaţii de 
construire s-ar fi avut în vedere o nouă soluţie constructivă, care presupune modificări cel 
puţin la interiorul construcţiei, la planşee, acces în şi din casa scărilor, accesul la corpul 
realizat. 

 Instanţa a solicitat părţilor să depună la dosar documentaţia tehnică ce 
pretind că a stat la baza emiterii autorizaţiei de construire nr. 1555/09.11.2009. Apelantul 
nu a depus această documentaţie, ci doar intimatul Municipiul Cluj-Napoca. 

Apelantul nu a contestat împrejurarea că documentaţia depusă de intimat in copie 
la filele 17-124 dosar este cea care a stat la baza emiterii noii autorizaţii de construire. 

Verificând conţinutul documentaţii tehnice, tribunalul a constatat că susţinerile 
apelantului referitoare la o nouă soluţie constructivă în sensul arătat de acesta, nu 
corespund realităţii, întrucât modificarea constructivă  încuviinţată prin autorizaţia de 
construire nr. 1555 din 09.11.2009  a fost aceea a edificării etapizate a  celor  20 de case 
unifamiliale 7+6+7 autorizate prin AC 1210/25.07.2008, 6 într-o primă etapă, însă 
proiectul tehnic a rămas neschimbat, fiind cel din documentaţiei nr. 23/2007 elaborată de 
SC RUC Construcţii, respectiv de arhitect  Radu I. Petri. În  noua autorizaţie de construire 
se specifică expres că  se va respecta documentaţia tehnică-planuri , secţiunilor, faţadelor 
autorizate cu AC nr. 1210 din 25.07.2008. 

 Ori, documentaţia tehnică ce a stat la baza emiterii ambelor autorizaţii de 
construire nu prevede  existenţa unei uşi de acces  direct din demisol spre exterior pe 
faţada N-V( f. 98), şi relevă  case unifamiliale  cu D+P+E1+E2, nu bloc de locuinţe cu mai 
multe apartamente pe tronson.  

Proba expertizei in construcţii ar fi fost utilă eventual în situaţia in care apelantul ar 
fi pretins că ulterior întocmirii procesului verbal de contravenţie a   efectuat lucrări menite 
să aducă construcţia în limitele proiectului autorizat,  rolul expertizei fiind acela de a 
constata existenţa acestor lucrări. Cum apelantul nu a susţinut o atare împrejurare, 
expertiza era lipsită de utilitate in cauză. O expertiză cu teza probatorie propusă de pârât în 
motivele de apel ar fi fost în întregime lipsită de utilitate, având in vedere că soluţia tehnică  
ce a stat la baza emiterii noii autorizaţii de construire a rămas neschimbată.  

Câtă vreme pârâtul nu procedat în sensul celor dispuse prin procesul verbal de 
constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 2151/18.06.2009, respectiv intrarea în 
legalitate în termen de 60 zile, şi  până în prezent nu a fost în măsură să depună la dosar 
autorizaţie de construire pentru lucrările executate cu nerespectarea proiectului şi nici nu a 
făcut modificările necesare la imobilul menţionat, pentru încadrarea în prevederile 
proiectului tehnic autorizat cu AC nr. 120/25.07.2009, modificata prin AC nr. 
1555/9.11.2009, instanţa de fond a apreciat corect că sunt incidente in cauză dispoziţiile 
art. 32 alin. 1 lit. b) din Legea 50/1991. 
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Prin prisma  motivelor arătate apelul pârâtului a fost apreciat în întregime nefondat, 
considerent pentru care a fost respins in temeiul disp. art. 296 Cod pr.civ, păstrându-se în 
întregime sentinţa atacată. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâtul S.I. solicitând modificarea în 
totalitate a hotărârii în sensul admiterii apelului şi a desfiinţării sentinţei civile nr. 
2356/19.02.2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca, iar în urma rejudecării cauzei să se respingă 
acţiunea, cu cheltuieli de judecată. 

În motivare s-a arătat că reclamantul Municipiul Cluj-Napoca nu are calitate 
procesuală activă în cauză raportat la prevederile art. 27 alin. 1 coroborat cu art. 32 alin. 1 
lit. b din Legea nr. 50/1991 care statuează că primarul este persoana abilitată să solicite în 
instanţă desfiinţarea lucrărilor, suspendarea acestora şi intrarea în legalitate. 

Legea nr. 215/2001 prevede în mod expres şi neechivoc persoanele juridice cu 
atribuţii administrative care au calitatea de a aplica şi sancţiona actele şi faptele specifice 
siguranţei construcţiilor. 

Totodată acţiunea este lipsită de obiect deoarece procesul-verbal de constatare a 
fost făcut pe baza vechii autorizaţii care a expirat, organul constatator nemaifăcând nici un 
alt proces-verbal pentru a observa starea construcţiei după eliberarea autorizaţiei nr. 
1555/09.11.2009. 

Hotărârea atacată este nelegală deoarece dispune desfiinţarea unor lucrări legal 
executate pe baza autorizaţiei nr. 1555/09.11.2009 eliberată de Primarul municipiului Cluj-
Napoca. 

Deşi s-a solicitat încuviinţarea unei expertize tehnice această probă nu a fost 
încuviinţată de către instanţă. Prin aceasta se dorea a se dovedi că soluţia cu 3 corpuri 
presupune modificări constructive care duc la modificarea situaţiei constructive a corpului 
autorizat prin autorizaţia nr. 1555/2009, prin urmare situaţia constatată pe baza 
procesului-verbal nr. 2151/18.06.2009 nemaicorespunzând realităţii şi neputând constitui 
temei legal al unei acţiuni de desfiinţare a lucrărilor. 

Atât Inspectoratul de Stat în Construcţii cât şi Poliţia Comunitară şi Comisia de 
Amenajare a Teritoriului şi Urbanism au constatat că nu au fost săvârşite nici un fel de 
abateri de la Legea nr. 50/1991 şi Regulamentul de urbanism în proiectarea şi realizarea 
construcţiei conform vechii autorizaţii. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 304 pct. 8  şi 9 C.pr.civ. 
În apărare intimatul Municipiul Cluj-Napoca prin Primar a formulat întâmpinare 

prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat. 
În motivare s-a arătat că în ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale active 

a reclamantului, s-a pronunţat atât instanţa de fond cât şi cea de apel. 
Autorizaţia de construire nr. 1555/09.11.2009 este pentru acelaşi tronson pentru 

care pârâtul a fost sancţionat pentru nerespectarea planşelor vizate spre neschimbare, prin 
urmare şi  în autorizaţia de construire nr. 1555 sunt menţinute planurile pentru fiecare 
nivel, secţiunile şi faţadele. Deşi pârâtul a obţinut o nouă autorizaţie nu a dus la îndeplinire 
măsura dispusă de intrare în legalitate, planşele vizate spre neschimbare rămânând 
aceleaşi ca la prima autorizaţie. 

În cauză s-a formulat cerere de intervenţie accesorie de către intervenţii R.A.C. şi 
R.A.M., cerere care a fost încuviinţată în principiu la termenul de judecată din 04.11.2010. 

Prin această cerere s-a solicitat respingerea recursului declarat de către pârâtul S.I.. 
În motivare s-a arătat că imobilul în care locuiesc intervenienţii este învecinat cu 

imobilul teren pe care pârâtul a edificat construcţia a cărei desfiinţare face obiectul 
prezentului dosar, intervenienţii având pe rol dosarul nr. 20105/211/2009 înregistrat la 
Judecătoria Cluj-Napoca şi având ca obiect desfiinţarea aceleiaşi construcţii. 
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Din cauza nerespectării de către pârâtul recurent a autorizaţiei de construire emisă 
pentru case unifamiliale înşiruite, pe module, acesta a prejudiciat proprietatea 
intervenienţilor în principal prin scăderea preţului de piaţă al imobilului casă de locuit.  

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 49  alin. 3 coroborat cu art. 51 C.pr.civ. 
În probaţiune s-a depus la dosar cererea de chemare în judecată şi precizarea 

acesteia înregistrate sub nr. 20105/211/2009 pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca şi 
fotografii ale imobilului care face obiectul cauzei.  

Pârâtul recurent a formulat întâmpinare la cererea de intervenţie accesorie, 
solicitând respingerea acesteia ca inadmisibilă şi nefondată, cu cheltuieli de judecată. 

În motivare s-a arătat că intervenienţii fac o confuzie raportat la obiectul cauzei, 
susţinerile intervenienţilor privind desfiinţarea construcţiei edificată potrivit autorizaţiei 
nr. 1210/2008 care şi-a pierdut valabilitatea prin ajungerea la termen şi emiterea unei noi 
autorizaţii care conţine modificările soluţiei iniţiale şi pentru care s-a refăcut documentaţia 
pentru a intra în legalitate. 

S-a formulat  şi  răspuns la întâmpinarea Municipiului Cluj-Napoca, invocându-se 
în esenţă aceleaşi aspecte cu cele învederate în cererea de recurs. 

În probaţiune s-a depus la dosar un memoriu tehnic şi urbanistic. 
Analizând recursul declarat de pârâtul S.I. împotriva deciziei civile nr. 

351/23.06.2010 a Tribunalului Cluj, Curtea reţine următoarele: 
Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale active a Municipiului Cluj-Napoca, 

excepţie reiterată în cererea de recurs, se constată că în mod legal a fost soluţionată aceasta 
în sensul respingerii de către instanţa de fond, soluţia fiind menţinută de către instanţa de 
apel. 

Raportat la prevederile art. 27, 28 şi 32 din Legea nr. 50/1991 Municipiul Cluj-
Napoca are calitate procesuală activă în acţiunile reglementate de alin. 1 lit. b a art. 32 din 
Legea nr. 50/1991. 

Din procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nr.2151/18.06.2009 
rezultă că faptele contravenţionale au fost constatate de către Serviciul Control Urbanism 
şi Disciplina în Construcţii din cadrul  Municipiului Cluj-Napoca, cu respectarea 
prevederilor art.27 alin.1 şi 3 din Legea nr.50/1991, procesul verbal fiind înaintat în 
vederea aplicării sancţiunii conform alin.5 al art.27 din lege, Primarului municipiului Cluj-
Napoca. Acesta, în calitate de reprezentant al Municipiului Cluj-Napoca, a aplicat 
sancţiunea amenzii contravenţionale şi a dispus celelalte măsuri conform prevederilor 
art.28 din Legea nr.50/1991. 

Ulterior, în mod corect, a fost sesizată instanţa de judecată de către Municipiul Cluj-
Napoca, prin reprezentantul său, Primarul municipiului Cluj-Napoca, în temeiul art.32 
alin.1 lit.b din Legea nr.50/1991. 

Faptul că în cazul concret dedus judecăţii acţiunea a fost formulată de către 
Municipiul Cluj-Napoca, prin primar, iar nu de către primar în nume propriu, ca organ 
care a aplicat sancţiunea contravenţională, nu poate conduce la concluzia că acţiunea a fost 
formulată de o persoană fără calitate procesuală activă, o astfel de interpretare fiind 
contrară textelor de lege enunţate mai sus, luate în considerare coroborat. 

În ceea ce priveşte excepţia lipsei de obiect a cererii de chemare în judecată se 
apreciază că în mod corect a fost soluţionată şi aceasta de către instanţele de fond. 

Prin emiterea autorizaţiei de construire nr. 1555/09.11.2009 pârâtul nu a intrat în 
legalitate atâta timp cât aceasta a fost emisă în baza aceleiaşi documentaţii tehnice care a 
stat şi la baza emiterii autorizaţiei de construire nr. 1210/15.07.2008, autorizaţie a cărei 
încălcare s-a constatat prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 
nr. 2151/18.06.2009 întocmit de Municipiul Cluj-Napoca – Direcţia Poliţia Comunitară. 
Faptul că la emiterea autorizaţiei nr. 1555/2009 a fost avută în vedere aceeaşi 
documentaţie tehnică cu cea luată în considerare la emiterea autorizaţiei nr. 1210/2008 
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rezultă chiar din conţinutul acesteia. Ulterior sancţionării contravenţionale şi dispunerii 
intrării în legalitate pârâtul nu a efectuat demersurile necesare pentru intrarea în 
legalitate, emiterea noii autorizaţii sub nr. 1555/2009 neputând avea acest rol în condiţiile 
în care documentaţia tehnică a fost aceeaşi. 

Depunerea de către pârâtul recurent în faţa instanţei de recurs a unui memoriu 
tehnic şi urbanistic nedatat şi neînregistrat la autorităţile competente, memoriu care 
susţine acesta că ar proba intrarea în legalitate nu are nicio relevanţă în soluţionarea 
cauzei, pârâtul recurent nereuşind să facă dovada până la data pronunţării prezentei 
decizii că a făcut demersurile necesare pentru intrarea în legalitate, astfel cum s-a dispus 
prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Intrarea în legalitate 
presupunea fie modificarea construcţiei pentru ca aceasta să fie conformă  cu 
documentaţia tehnică avută în vedere la eliberarea autorizaţiei de construire, fie obţinerea 
unei noi autorizaţii care să aibă în vedere starea faptică actuală a construcţiei, pârâtul 
recurent nefăcând demersurile necesare în acest sens deşi de la data încheierii procesului 
verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor a trecut o perioadă îndelungată de 
timp, acesta fiind încheiat la data de 18.06.2009. 

 În mod corect s-a apreciat de către instanţa de apel că în cauză nu se impune 
efectuarea unei expertize tehnice, această probă nefiind utilă pentru soluţionarea cauzei în 
condiţiile în care din autorizaţia nr. 1555/2009 rezultă cu claritate că documentaţia avută 
în vedere la emiterea acestei autorizaţii este aceeaşi cu cea avută în vedere la emiterea 
autorizaţiei nr. 1210/2008, pârâtul nesusţinând nici un moment că ar fi efectuat lucrări 
ulterior sancţionării contravenţionale prin care să aducă construcţia la starea care 
concordă cu documentaţia tehnică autorizată. 

Având în vedere considerentele de mai sus Curtea, în temeiul art. 304 pct. 9 
raportat la art. 312 alin. 1 C.pr.civ. va respinge ca nefondat recursul declarat de pârâtul S.I. 
împotriva deciziei civile nr. 351 din 23 iunie 2010 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosar 
nr. 25576/216/2009, pe care o va menţine ca legală. 

Se constată că deşi a fost invocat la motivarea în drept a cererii de recurs şi pct. 8 al 
art. 304 C.pr.civ., recurentul nu invocă de fapt interpretarea greşită a actului juridic dedus 
judecăţii ci interpretarea şi aplicarea greşită a legii, motivele de recurs subsumându-se pct. 
9 al art. 304 C.pr.civ. 

În ceea ce priveşte cererea de intervenţie accesorie, având în vedere soluţia 
pronunţată asupra cererii de recurs, în condiţiile în care cererea de intervenţie a fost făcută 
în interesul reclamantului intimat Municipiul Cluj-Napoca, Curtea, în temeiul art. 55 
C.pr.civ. va admite şi cererea de intervenţie accesorie formulată de R.A.C. şi R.A.M. 

 

13. Stabilire paternitate. Motive de recurs inadmisibile şi nefondate 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 4334 din 5 noiembrie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 935/20.05.2010, pronunţată de Judecătoria Dej s-a admis 
acţiunea formulată de reclamanta L.C., în contradictoriu cu pârâtul O.I.A. şi, în consecinţă: 
s-a constatat că pârâtul, este tatăl minorului L.R.A., născut la 02.07.2009; s-a încuviinţat 
ca minorul să poarte numele de familie al pârâtului, pârâtul a fost obligat să-i plătească 
reclamantei, în favoarea minorului, o pensie de întreţinere lunară în cuantum de ¼ din 
venitul minim pe economie, începând cu data de 03.09.2009 şi până la majorat; pârâtul a 
fost obligat la plata sumei de 1.316,40 lei, cheltuieli de judecată în favoarea reclamantei. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în considerentele 
sentinţei faptul că din depoziţiile martorilor audiaţi în cauză, coroborate cu interogatoriul 
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luat reclamantei, rezultă faptul că în seara zilei de 03.10.2008 pârâtul a intrat în incinta 
barului Iulia Fan din Unguraşi, în cadrul căruia reclamanta a fost angajată ca barman în 
perioada mai – decembrie 2008, a conversat cu reclamanta, i-a ţinut companie până la 
terminarea programului de lucru, i-a propus să o însoţească în drumul spre casă, a invitat-
o în casa în care locuiesc părinţii pârâtului, şi în noaptea respectivă a întreţinut relaţii 
intime în două rânduri cu reclamanta. În jurul orelor 5 dimineaţa, pârâtul a condus-o pe 
reclamantă la domiciliul acesteia. Martorii au relatat că relaţia părţilor nu era notorie, 
deoarece nici anterior, nici ulterior nopţii de ¾ octombrie 2008, acestea nu au fost văzute 
împreună, iar după ce reclamanta a rămas însărcinată, pârâtul a negat permanent ideea că 
el ar fi autorul sarcinii. Pârâtul nu a făcut dovada că în perioada legală de concepţie a 
minorului reclamanta ar fi întreţinut relaţii intime cu alţi bărbaţi, cu excepţia declaraţiei 
mamei pârâtului, care a relatat în instanţă că în mod frecvent reclamanta întreţinea relaţii 
intime cu diferiţi bărbaţi pentru a obţine foloase materiale. 

Din raportul de expertiză medico-legală efectuat în cauză rezultă că pârâtul poate fi 
tatăl minorului, în limita sistemelor serologice efectuate. 

La cererea pârâtului, s-a efectuat un raport de expertiză medico-legală ADN la 
I.N.M.L. „Mina Minovici” Bucureşti, concluziile acestuia fiind în sensul că pârâtul este tatăl 
biologic al minorului, cu o probabilitate de 99,9999995%. 

Având în vedere această stare de fapt, dovedită cu întreaga probaţiune administrată 
în cauză, acţiunea a fost apreciată ca întemeiată, în baza art. 64, art. 56, art. 59 C.fam., art. 
86 şi art. 94 alin. 3 C.fam., fiind admisă conform dispozitivului sentinţei. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, pârâtul O.I.A., 
solicitând prin cererea de apel respingerea acţiunii reclamantei, fără însă să fi depus la 
dosarul cauzei un memoriu care să cuprindă dezvoltarea motivelor de apel. 

 Tribunalul Cluj, prin decizia civilă nr. 413/A/17.09.2010, a respins ca nefondat 
apelul pârâtului, cu motivarea că probele administrate în faţa primei instanţe, şi îndeosebi 
expertiza ADN, ale cărei rezultate nu au fost contestate în faţa primei instanţe, de către 
pârât, au dovedit faptul că pârâtul este tatăl minorului. 

Cererea apelantului de redeschidere a dezbaterilor, în vederea administrării unei 
noi expertize ADN, este neîntemeiată, întrucât, prin prisma art. 295 C.proc.civ., instanţa 
are libertatea de a aprecia dacă aceste probe sunt sau nu necesare soluţionării cauzei. Or, 
câtă vreme în faţa primei instanţe s-a efectuat o expertiză ADN, ale cărei rezultate nu au 
fost contestate pentru motive pertinente care să conducă la concluzia posibilităţii ca 
rezultatul expertizei să fie greşit, efectuarea unei noi expertize ADN apare inutilă în cauză. 

Împrejurarea că intimata ar avea o rudă care lucrează în sistemul medical din 
Bucureşti nu prezintă un asemenea motiv pertinent. 

Raportat la concluziile expertizei ADN şi ale expertizei serologice, era inutilă în 
cauză stabilirea perioadei de concepţie. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen legal, pârâtul O.I.A., 
solicitând, în principal, casarea în totalitate a deciziei recurate şi trimiterea cauzei spre 
rejudecarea apelului la Tribunalul Cluj, motivat pe faptul că nu a fost respectat dreptul la 
apărare al recurentului; în subsidiar, rejudecarea cauzei, cu consecinţa modificării deciziei 
recurate, în sensul respingerii cererii de chemare în judecată formulată de către 
reclamantă, ca fiind neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea recursului s-a arătat că atât sentinţa judecătoriei, cât şi decizia 
tribunalului, sunt nelegale şi netemeinice şi totodată criticabile, raportat la probele 
administrate în cauză şi luând în calcul aspectele nereţinute de către instanţele anterioare 
şi care ar determina aflarea adevărului dacă ar fi fost administrate.  

S-a arătat de către recurent că în faţa instanţei de apel acesta a solicitat un termen 
scurt în vederea angajării unui apărător, întrucât avocatul cu care vorbise cu câteva zile 
înainte de proces a fost plecat din localitate şi nu i-a putut susţine cauza şi nu a putut 
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depune motivele de apel. În mod netemeinic cererea de amânare a fost respinsă de către 
instanţa de apel, care nu i-a acordat posibilitatea aflării adevărului în cauză, prin apelarea 
la o persoană de specialitate, la un avocat, pârâtul fiind o persoană simplă fără studii 
juridice sau de specialitate. 

Cererea de amânare a fost formulată la primul termen de judecată din apel înainte 
de începerea oricăror cereri în probaţiune, prin respingerea acestei cereri ajungându-se la 
soluţia netemeinică de respingere a apelului formulat, recurentul neavând practic 
cunoştinţele necesare să formuleze cereri suplimentare în probaţiune în vederea aflării 
adevărului. 

Lipsa posibilităţii de a consulta un avocat care să motiveze apelul a fost decisivă, iar 
acordarea unui termen de judecată scurt era bine venit şi azi probabil că se afla adevărul cu 
ajutorul încuviinţării unor expertize suplimentare. 

Cererea de amânare a fost redactată în scris şi înregistrată la dosarul cauzei întrucât 
pârâtul nu a putut fi prezent la termenul de judecată din 10.09.2010, instanţa considerând 
că poate judeca în mod just cauza fără prezenţa pârâtului şi fără ca pârâtul să fie 
reprezentat de un avocat, şi aceasta deşi pentru pârât genera consecinţe nefaste, 
nesoluţionându-se cauza în sensul aflării adevărului. 

Instanţa a preferat să amâne pronunţarea cu o săptămână, deşi din punctul de 
vedere al pârâtului, în această situaţie nu puteau propune probe şi nu era respectat nici 
principiul contradictorialităţii. 

Pârâtul a făcut o cererea de repunere pe rol, învederând instanţei ce cereri în 
probaţiune are şi ce doreşte să dovedească, şi subliniind faptul că raportul de expertiză 
ADN era eronat, prin influenţarea lui de către mătuşa intimatei, care lucrează la I.M.L. 
Bucureşti, aspect pe care pârâtul nu l-a cunoscut până în prezent. 

Din păcate în recurs nu pot fi administrate probe cu martori, care să confirme aceste 
susţineri. 

Imposibilitatea formulării apărării printr-un avocat, datorită respingerii cererii de 
amânare formulată în acest sens, i-a creat pârâtului un vădit prejudiciu. 

În faţa instanţei de apel pârâtul a solicitat în mod expres întocmirea unei noi adrese 
pentru efectuarea unei noi expertize la I.M.L. Craiova sau la Timişoara pentru stabilirea 
ADN –ului minorului, luând în calcul aspectele nereale şi inexacte stabilite în raportul de 
expertiză efectuat la I.M.L. Târgu Mureş. 

În ceea ce priveşte expertiza efectuată la I.M.L. Bucureşti, aceasta este în totalitate 
sub semnul întrebării, datorită dubiului oferit de gradul de rudenie între reclamantă şi 
mătuşa ei, care lucrează în acest institut, în localitatea în care locuiesc părţile fiind de 
notorietate că reclamanta a apelat la serviciile mătuşii sale în vederea întocmirii unui 
raport de expertiză eronat, cu date inexacte, care să stabilească într-un procent ridicat că 
pârâtul este tatăl minorului. 

Recurentul nu doreşte să fie de rea credinţă, dar nu recunoaşte să fi avut vreo relaţie 
cu reclamanta intimată, din care să rezulte acest copil, şi deşi înţelege situaţia reclamantei, 
nu doreşte să fie împovărat fără niciun temei, mai ales că în sistemul medical au existat 
erori şi vor mai exista erori, tocmai de aceea impunându-se efectuarea unei expertize 
suplimentare care să dea dovadă de obiectivitate şi care în final ar determina aflarea 
adevărului, acela că recurentul nu este tatăl copilului. 

S-a mai arătat de către recurent că atât instanţa de fond, cât şi instanţa de apel au 
luat în considerare, pentru stabilirea paternităţii, expertiza medico-legală întocmită la 
I.M.L. Târgu Mureş, dar şi raportul de expertiză întocmit la I.M.L. Bucureşti, deşi primul 
nu a stabilit perioada de concepţie, chiar dacă s-a solicitat acest aspect prin adresele 
repetate ale instanţei de fond, iar secundul oferă date inexacte. Martorii audiaţi nu au 
confirmat faptul că recurentul ar fi întreţinut relaţii sexuale cu reclamanta intimată, însă s-
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a confirmat că aceasta a mai întreţinut relaţii sexuale şi cu alte persoane, care o vizitau 
periodic la locul de muncă. 

Reclamanta intimată nu a depus la dosarul cauzei întâmpinare pentru a-şi susţine 
poziţia procesuală faţă de recursul pârâtului, însă prezentă personal în instanţă la termenul 
de judecată din 05.11.2010 a solicitat respingerea recursului, cu cheltuieli de judecată. 

Recursul este nefondat. 
La termenul de judecată din data de 05.11.2010 instanţa a invocat din oficiu mai 

multe excepţii, după cum urmează: excepţia inadmisibilităţii recursului care are ca obiect 
sentinţa primei instanţe; excepţia inadmisibilităţii motivelor de recurs de netemeinicie, 
prin care se reiterează depoziţiile martorilor, concluziile expertizelor efectuate în cauză şi 
se repune în discuţie starea de fapt a cauzei; excepţia inadmisibilităţii celorlalte motive de 
recurs prin care se critică direct, pentru prima dată în recurs, soluţia primei instanţe, 
această din urmă excepţie fiind întemeiată pe principiul omisso medio.  

În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii recursului declarat împotriva sentinţei 
Judecătoriei Dej, Curtea urmează să o admită, în temeiul art. 299 alin. 1 C.proc.civ., rap. la 
art. 282 alin. 1 C.proc.civ. 

Referitor la motivele de recurs de netemeinicie, Curtea constată că acestea intră sub 
incidenţa excepţiei inadmisibilităţii întrucât se circumscriu pct. 10 şi 11 ale art. 304 
C.proc.civ., în prezent abrogate. 

Departe de a cuprinde critici de strictă nelegalitate aduse hotărârii instanţei de apel, 
memoriul de recurs conţine, aproape în cvasitotalitatea sa, motive de netemeinicie, fără să 
facă o analiză a nelegalităţii deciziei instanţei de apel, limitându-se practic la o reproducere 
a stării de fapt a cauzei,  o analizare a probaţiunii administrate şi o expunere a 
împrejurărilor de fapt ale cauzei, axate, conform susţinerilor recurentului, pe lipsa oricăror 
relaţii dintre părţi. 

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

 Ca urmare a abrogării punctului 10 al art. 304  C. proc. civ., prin art. I pct. 1111 din 
OUG nr. 138/2000, punct introdus ulterior prin art. I punctul 49 din  Legea nr. 219/2005, 
respectiv,  ca urmare a abrogării punctului 11 al art. 304 prin art. I pct. 112 din OUG nr. 
138/2000, în recurs nu mai pot fi invocate nici un 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 
instanţă la termenul de judecată din 05.11.2010, 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. 

Toate acele motive de recurs prin care se critică  sentinţa primei instanţe, respectiv, 
modul în care au fost administrate şi apreciate probele de către prima instanţă, prin 
raportare la modul eronat în care instanţa de fond a stabilit starea de fapt a cauzei, intră 
sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii, în virtutea principiului omisso medio şi a 
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prevederilor art. 282 alin. 1 coroborat cu art. 299 alin. 1 C.proc.civ., urmând să fie 
înlăturate de către Curte ca inadmisibile. 

Simpla afirmaţie a pârâtului recurent, şi care se constituie totodată într-o critică 
adusă expertizei ADN, conform căreia rezultatele acestei expertize ar fi fost denaturate cu 
concursul mătuşii reclamantei intimate, trebuia dovedită de către recurent în condiţiile art. 
1169 C.civ. şi invocată, deodată cu dovezile care susţineau această invocare, la primul 
termen de judecată care a urmat depunerii la dosarul instanţei de fond a raportului de 
expertiză ADN, aşa cum pretinde art. 212 alin. 2 C.proc.civ. 

În ceea ce priveşte motivul de recurs care, afirmativ, s-ar circumscrie punctului 9 al 
art. 304 C. proc. civ., respectiv, nerespectarea dreptului la apărare al pârâtului de către 
instanţa de apel, Curtea constată următoarele: 

Pârâtul s-a limitat doar la a formula o simplă declaraţie de apel împotriva hotărârii 
primei instanţe, fără însă să îşi motiveze apelul prin expunerea motivelor de nelegalitate şi 
de netemeinicie a sentinţei apelate. 

Desigur, într-o atare ipoteză instanţei de apel nu-i rămânea altceva de făcut decât să 
facă aplicarea în cauză a prevederilor art. 292 alin. 2 C.proc.civ., respectiv, să se pronunţe 
în fond numai pe baza celor invocate la prima instanţă. 

Or, la prima instanţă pârâtul nu a invocat în sprijinul apărării sale niciun fel de 
excepţii, nu a propus probe pertinente în apărarea sa, de natură să contracareze probele 
propuse de reclamantă, şi nu a contestat în termen procedural, conform art. 212 alin. 2 
C.proc.civ., expertiza ADN întocmită la I.M.L. „Mina Minovici” Bucureşti. 

Printr-o cerere depusă la dosarul instanţei de fond în data de 19.05.2010, după 
închiderea dezbaterilor şi susţinerea pe fond a cauzei, la termenul de judecată din 
13.05.2010, pârâtul a arătat că nu este de acord cu rezultatul analizei de la Bucureşti (f. 68, 
69 dosar fond). 

Într-o atare situaţie, în mod legal a apreciat instanţa de apel că nu se impune 
redeschiderea dezbaterilor în vederea administrării unei noi expertize ADN, câtă vreme în 
cauză a fost efectuată o expertiză ADN ale cărei concluzii nu au fost contestate pentru 
motive pertinente de către recurent, în termenul procedural prevăzut de art. 212 alin. 2 
C.proc.civ., adică la primul termen de judecată care a urmat după depunerea la dosar a 
expertizei ADN. 

Acest prim termen de judecată, ce a urmat depunerii expertizei ADN la dosarul de 
fond, a fost termenul din 13.05.2010, când, pârâtul prezent personal în faţa instanţei a 
arătat doar că nu este de acord cu admiterea acţiunii, fără însă să fi contestat ori criticat în 
vreun fel expertiza ADN. 

Pe cale de consecinţă, Curtea constată că în mod legal, făcând o corectă aplicare a 
dispoziţiilor art. 295 C.proc.civ. rap. la ar. 151 C.proc.civ., Tribunalul a respins cererea de 
repunere pe rol a cauzei. 

Nefondată este susţinerea recurentului în sensul că i-a fost încălcat dreptul la 
apărare prin aceea că nu i s-a acordat un termen pentru angajarea unui avocat, având în 
vedere următoarele considerente: 

Potrivit art. 156 alin. 1 C.proc.civ., instanţa va putea da un singur termen pentru 
lipsă de apărare, temeinic motivată, iar când nu se acordă amânarea judecăţii cauzei 
pentru acest motiv, instanţa, la cererea părţii, conform art. 156 alin. 2 C.proc.civ., va 
dispune amânarea pronunţării, în vederea depunerii de concluzii scrise. 

În speţă, Curtea constată că în mod legal, cu respectarea art. 156 C.proc.civ., a fost 
respinsă cererea de amânare a cauzei pentru angajare de avocat, formulată de pârât, având 
în vedere că pârâtul a formulat această cerere de amânare la data de 06.09.2010 (f. 7 dosar 
apel), în condiţiile în care el este cel care declarase apel încă din data de 08.06.2010 (f. 3 
dosar apel).  
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Drept urmare, de la data la care a declarat apelul, pârâtul a avut la dispoziţie trei 
luni de zile în care putea să-şi angajeze un avocat pentru a-şi motiva apelul şi pentru a-i 
face apărările ce se impuneau în cauză. 

Pasivitatea de care a dat dovadă pârâtul timp de trei luni de zile, în care nu a 
întreprins niciun demers judiciar concret pentru a-şi angaja un avocat care să-l reprezinte 
în cauză, conturează ideea conform căreia, cererea de amânare formulată în 06.09.2010, 
coroborată cu faptul că în faţa primei instanţe acesta nu şi-a făcut niciun fel de apărări, 
reprezenta doar o încercare de tergiversare a soluţionării cauzei. 

În mod legal, cu aplicarea corectă a dispoziţiilor art. 156 C.proc.civ. instanţa de apel, 
la termenul de judecată din 10.09.2010, a respins cererea de amânare formulată de pârât şi 
a dispus amânarea pronunţării soluţiei în cauză cu o săptămână, pentru 17.09.2010, 
oferindu-i-se astfel pârâtului apelant posibilitatea de a depune la dosar concluzii scrise, 
posibilitate de care acesta nu a uzat. 

Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor anterior expuse şi a prevederilor art. 
304 pct. 9 C.proc.civ., Curtea urmează să respingă ca nefondat prezentul recurs. 

 

14. Revizuire. Motive ce atrag competenţa unor instanţe diferite. Disjungere şi 
respingere ca inadmisibilă 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 4335 din 5 noiembrie 2010 

Prin cererea de revizuire înregistrată la data de 08.10.2010, revizuientul Statul 
Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în contradictoriu cu intimaţii D.C., D.A. şi 
Consiliul Local al municipiului Turda, a solicitat instanţei să dispună revizuirea deciziei 
civile nr. 1759/R/09.09.2010 a Curţii de Apel Cluj, cu consecinţa schimbării acestei decizii, 
în sensul admiterii recursului declarat de revizuientul Statul Român prin Ministerul 
Finanţelor Publice, împotriva deciziei civile nr. 191/A/2010 a Tribunalului Cluj, şi 
trimiterea cauzei spre rejudecare în principal la Judecătoria Turda, iar în subsidiar, la 
Tribunalul Cluj. 

În motivarea cererii de revizuire au fost invocate prevederile art. 322 pct. 1 şi pct. 2 
C.proc.civ., arătându-se că instanţa de recurs a pronunţat o hotărâre ce nu poate fi adusă la 
îndeplinire, întrucât conţine dispoziţii potrivnice, şi obiectul acţiunii a fost schimbat în 
recurs, dat fiind că prin hotărâre a obligat o persoană ce nu are calitate procesuală pasivă 
în cauză. S-a mai arătat de către revizuient că instanţa de recurs a dat mai mult decât s-a 
cerut prin acţiune. 

Ulterior, printr-un script înregistrat la data de 21.10.2010, revizuientul şi-a 
dezvoltat motivele cererii de revizuire, invocând în susţinerea lor tot prevederile art. 322 
pct. 1 şi 2 C.proc.civ., şi susţinând că în raportul juridic care reglementează dreptul 
reclamanţilor intimaţi, care au avut calitatea de cumpărători ai aceluiaşi imobil, Curtea de 
Apel Cluj într-o cauză similară, într-un alt dosar, a pronunţat o soluţie contrară, de 
admitere a recursului revizuientului, cu trimiterea cauzei spre rejudecare la Judecătoria 
Turda, astfel încât, faptul că reclamanţii sunt diferiţi şi apartamentul este diferit, nu 
schimbă nici raportul juridic, nici starea de fapt şi de drept a cauzei. 

Hotărârea irevocabilă de obligare a Statului Român prin Ministerul Finanţelor 
Publice prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj nu se poate duce la îndeplinire 
decât cu încălcarea legii, întrucât statul a fost obligat să achite o sumă de bani 
reclamanţilor în baza unui raport juridic care nu a constituit raport de analiză la instanţa 
de fond şi în condiţiile în care Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj nu a fost citată 
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niciodată în nume propriu în cauză, ci doar în calitate de mandatar al Statului Român prin 
Ministerul Finanţelor Publice. 

Acţiunea fost formulată şi în contradictoriu cu Consiliul Local al m municipiului 
Turda, iar hotărârea primei instanţe s-a pronunţat şi în contradictoriu cu acest pârât, iar în 
apel şi recurs s-au schimbat solicitările reclamanţilor şi deci obiectul, cauza acţiunii şi 
calitatea părţilor, deşi prin „lucru cerut” trebuie să se înţeleagă numai cererile care au fixat 
cadrul litigiului, au determinat limitele acestuia şi au stabilit obiectul pricinii deduse 
judecăţii, or, în cazul de faţă, instanţa de recurs a soluţionat o cerere care nu reprezintă 
cererea care a fixat cadrul litigiului, constatând un drept al reclamanţilor care nu a fost 
supus analizei instanţei de fond şi acordând astfel mai mult decât s-a cerut în acţiune. 

Intimaţii D.C. şi D.A., prin scriptul depus la dosar, au arătat că în cauză nu pot fi 
incidente prevederile art. 322 pct. 1 şi 2 C.proc.civ., deoarece, pe de o parte, dispozitivul 
hotărârii pronunţate de Tribunalul Cluj, în apel, nu cuprinde dispoziţii potrivnice care să 
nu se poată duce la îndeplinire, iar pe de altă parte, aceiaşi instanţă de apel, s-a pronunţat 
asupra unor lucruri solicitate de intimaţi încă de la dezbaterea pe fond a cauzei. Statul 
Român are calitate procesuală pasivă în cauză, împrejurare atestată, în mod paradoxal, 
chiar de către revizuient, care susţine cererea invocând ca şi titular al ei „Statul Român, 
prin Ministerul Finanţelor Publice”. Celelalte susţineri din cererea de revizuire, arată 
intimaţii, nu cad sub incidenţa textului de lege de care se prevalează revizuientul. 

La termenul de judecată din data de 05.11.2010, Curtea, din oficiu, a invocat 
excepţia inadmisibilităţii prezentei cereri de revizuire, excepţie care urmează să fie 
admisă, motivat pe următoarele considerente: 

 Potrivit art. 322 alin. 1 teza II C. proc. civ., este posibilă revizuirea unei hotărâri 
dată de o instanţă de recurs, atunci când prin respectiva hotărâre se evocă fondul cauzei. 

Prin urmare, pentru a se putea cere revizuirea unei hotărâri date de o instanţă de 
recurs, legiuitorul a impus condiţia ca această instanţă să fi evocat, prin hotărârea atacată 
cu revizuire, fondul cauzei, ceea ce implică fie stabilirea unei alte stări de fapt decât cea 
care fusese reţinută în fazele de judecată anterioare, fie aplicarea altor dispoziţii legale la 
împrejurările de fapt ce fuseseră stabilite, în oricare din ipoteze urmând să se dea o altă 
dezlegare raportului juridic dedus judecăţii, decât cea care fusese aleasă până în acel 
moment. 

O astfel de situaţie nu se întâlneşte în cazul în care instanţa de recurs respinge 
recursul sau când această instanţă admite recursul, casează decizia dată în apel şi menţine 
hotărârea primei instanţe (a se vedea în acest sens Decizia nr. 4090/2001 a C.S.J. – Secţia 
Civilă). 

Cu alte cuvinte, hotărârile instanţelor de recurs prin care se evocă fondul cauzei, 
sunt acelea prin care instanţele admit recursul şi, rejudecând cauza dedusă judecăţii, 
modifică în tot sau în parte hotărârea recurată. În ipoteza în care recursul a fost respins, 
hotărârea prin care a fost soluţionat astfel recursul, nu poate face obiectul cererii de 
revizuire, calea extraordinară de atac a revizuirii fiind inadmisibilă (a se vedea în acest sens 
Decizia nr. 922/2002 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a Civilă). 

Jurisprudenţa şi doctrina au fost constante în a statua în sensul că revizuirea 
declarată împotriva unei hotărâri prin care recursul a fost respins fără să se fi evocat 
fondul pricinii dedus judecăţii, este inadmisibilă (a se vedea în acest sens Decizia nr. 
724/1999 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă; Decizia nr. 2503/2002 a Curţii 
de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă; Decizia nr. 2623/2001 a C.S.J. – Secţia Civilă). 

Argumentul avut în vedere de jurispudenţa, şi preluat mai apoi şi în doctrina de 
specialitate (a se vedea în acest sens G. Boroi, O. Spineanu-Matei – Codul de procedură 
civilă adnotat, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, precum şi ediţia a II-a revizuită şi 
adăugită în anul 2007 la Editura Hamangiu), atunci când a statuat în sensul că este 
inadmisibilă revizuirea declarată împotriva unei hotărâri din recurs, prin care nu a fost 
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evocat fondul cauzei este în esenţă următorul: atunci când instanţa de recurs a respins 
recursul şi a menţinut decizia dată în apel, ea a menţinut implicit situaţia de fapt reţinută 
de tribunal, neschimbând cu nimic starea de fapt dedusă judecăţii (în acest sens a se vedea 
Decizia nr. 1687/2000 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă). 

În perioada în care erau în vigoare prevederile art. 304 pct. 10 şi 11 C.proc.civ. - art. 
304 pct. 10 fiind abrogat prin art. I pct. 1111 din OUG nr. 138/2000, punct introdus ulterior 
prin art. I punctul 49 din  Legea nr. 219/2005, iar pct. 11 art. 304 fiind abrogat prin art. I 
pct. 112 din OUG nr. 138/2000 -, texte  legale care permiteau instanţei de recurs să 
analizeze hotărârea recurată şi sub aspectul netemeiniciei sale, iar nu doar din punct de 
vedere al legalităţii acesteia, era foarte posibil ca instanţa de recurs să respingă recursul 
formulat împotriva hotărârii tribunalului, dar să reţină în considerentele deciziei faptul că 
soluţia primei instanţe este legală, dar motivarea acestei soluţii este greşită şi, în 
consecinţă, să procedeze la o proprie apreciere a probelor cauzei şi o proprie interpretare şi 
aplicare a prevederilor legale aplicabile. Această analiză făcută de instanţa de recurs 
constituia o evocare a fondului cauzei, situaţie în care revizuirea ar fi fost admisibilă (a se 
vedea în acest sens Decizia nr. 1778/2005 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a). 

Ulterior însă abrogării pct. 10 şi 11 ale art. 304 C.proc.civ., instanţa de recurs nu mai 
poate cenzura hotărârea recurată sub aspectul netemeiniciei sale, ci doar strict sub 
aspectul corectei aplicări a legii de către instanţa care a pronunţat hotărârea recurată. Prin 
urmare, instanţa de recurs nu mai poate reaprecia probele, nu mai poate schimba starea de 
fapt, nu mai poate să dea o interpretare şi aplicare proprie circumstanţelor de fapt ale 
cauzei. 

Aşa fiind, revizuirea îndreptată împotriva unei decizii din recurs prin care recursul a 
fost respins ca nefondat (când este respins ca tardiv, ori când se constată nulitatea acestuia 
pentru nemotivare, sau este anulat ca netimbrat, etc., fiind evident că respectiva hotărâre 
nu evocă fondul cauzei şi deci revizuirea împotriva unei astfel de hotărâri este vădit 
inadmisibilă – a se vedea în acest sens Decizia nr. 2115/1998 a C.S.J., Decizia nr. 
1655/2000 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, Decizia nr. 657/2002 a Curţii 
de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, Decizia nr. 2145/1999 a C.S.J.), menţinându-se 
decizia recurată şi, totodată, starea de fapt avută în vedere de primele două instanţe la 
pronunţarea soluţiei, va fi inadmisibilă, întrucât prin respectiva decizie nu se evocă fondul 
cauzei. 

Mai mult decât atât, în jurisprudenţa s-a statuat în sensul că nu evocă fondul cauzei 
hotărârea pronunţată în recurs prin care se dă o dezlegare diferită excepţiei lipsei calităţii 
procesuale active a reclamantei în promovarea acţiunii, şi prin care se casează decizia 
tribunalului, se dispune rejudecarea apelului declarat de reclamantă împotriva sentinţei 
judecătoriei, sentinţă prin care acţiunea reclamantei fusese respinsă ca neîntemeiată. Chiar 
dacă în soluţionarea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantei instanţa de 
recurs face referire şi la numite aspecte de drept substanţial, considerate lămuritoare 
pentru rezolvarea excepţiei, prin aceasta nu se soluţionează fondul cauzei deduse judecăţii. 
Numai în situaţia în care, casând decizia tribunalului şi rejudecând apelul reclamantei, 
Curtea s-ar fi pronunţat ca instanţă de recurs şi asupra acţiunii formulate de reclamantă, 
soluţionând-o pe fond (fie pentru prima dată, fie într-un alt mod decât a fost făcută de 
primele două instanţe), ar fi avut loc o evocare a fondului cauzei (Decizia nr. 
656/28.09.2004 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă). 

Concluzionând, pentru a ne găsi în prezenţa unei evocări a fondului cauzei este 
necesar ca instanţa de recurs să admită recursul, să rejudece cauza pe fond, pronunţând o 
altă soluţie decât primele două instanţe sau, să admită recursul, să caseze decizia instanţei 
de apel şi rejudecând, să respingă apelul cu consecinţa menţinerii hotărârii primei instanţe 
ca fiind legală şi temeinică (a se vedea în acest sens Decizia nr. 2148/R/2000 a Curţii de 
Apel Timişoara – Secţia Civilă). 
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Or, în speţă, se constată de către instanţă că decizia atacată prin prezenta revizuire, 
nr. 1759/R/09.09.2010 a Curţii de Apel Cluj, nu evocă fondul cauzei, având în vedere că 
prin această decizie s-a respins ca nefondat recursul declarat de pârâtul Statul Român, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, împotriva deciziei civile nr. 191/A/25.03.2010 a 
Tribunalului Cluj, care a fost menţinută, fără să se rejudece cauza în fond. 

Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor mai sus expuse şi a prevederilor art. 
322 alin. 1 teza II C.proc.civ., Curtea urmează să respingă ca inadmisibilă prezenta cerere 
de revizuire.  

 

15. Succesiune şi partaj. Nedovedirea calităţii de proprietari ai antecesorilor 
reclamantului şi pârâţilor cu privire la imobilele care fac obiectul litigiului 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 4333 din 5 noiembrie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 2929 din 10.11.2008 a Judecătoriei Vişeu de Sus, s-a admis 
în parte acţiunea reclamantului S.D. împotriva pârâţilor S.M., S.G., S.F. şi S.I. decedat în 
cursul procesului, în cauză fiind introduşi moştenitorii S.M., R.F., S.D., D.M. şi S.I. şi în 
parte cererea reconvenţională formulată de pârâtul S.I., acţiunea fiind continuată de 
moştenitorii săi, şi în consecinţă: 

S-a stabilit că masa succesorală rămasă în urma defuncţilor S.D. decedat la data de 
06.01.1996 şi S.F. decedată la data de 10.07. 2005, se compune din bunurile imobile 
situate în comuna Ruscova şi în valoare de 376.277,5 lei: teren numit „Lângă casă” în 
suprafaţă de 2.355 mp şi în valoare de 211.950 lei; teren numit „Hodorovita 1” în suprafaţă 
de 1.500 mp şi în valoare de 88.128 lei; teren numit „Hodorovita 2” în suprafaţă de 1.077 
mp şi în valoare de 1938 lei; teren numit „Bilei” în suprafaţă de 3 ha 2.759 mp şi în valoare 
de 58.966 lei; ½ din casa de locuit de la nr. 679 situată pe terenul „Lângă Casă” în valoare 
totală de 30.591 lei. 

S-a constatat că moştenitori ai defuncţilor sunt reclamantul S.D. şi pârâţii S.M., S.G. 
şi S.F. în calitate de fii având vocaţie succesorală la cota de 1/5 parte fiecare din moştenire 
şi pârâţii S.M., R.F., S.D., D.M. şi S.I. în reprezentarea lui S.I. fiu decedat al defuncţilor, în 
cotă de 1/5 parte împreună din moştenire. 

S-a stabilit că masa succesorală rămasă în urma defunctului S.D. este grevată de un 
pasiv succesoral în sumă de 2.500 lei suportat în întregime de defunctul S.I.. 

S-a respins petitul cererii reconvenţionale privind pasivul succesoral care grevează 
masa succesorală rămasă în urma defunctei S.F.. 

S-a dispus ieşirea din indiviziune şi s-au atribuit părţilor bunurile conform variantei 
nr. 2 de partaj din raportul de expertiză întocmit de exp. M.V., după cum urmează, 
varianta modificată de instanţă: 

Lotul nr. 1 atribuit reclamantului S.D. este compus din teren intravilan („Lângă 
casă”) în suprafaţă de 995 mp şi în valoare de 89.550 lei, incluzând şi servitutea de trecere 
cu lăţimea de 4 m, conform anexei nr. 1. 

Lotul nr. 2 atribuit moştenitorilor lui S.I.: S.M., R.F., S.D., D.M. şi S.I., compus din 
cota de ½ parte din casa nr. 679 în valoare de 15.295,5 lei; teren „Hodorovita 2” în 
suprafaţă de 1.077 mp şi în valoare de 1.938 lei; teren intravilan („Lângă Casă”) în 
suprafaţă de 735 mp şi în valoare de 66.150 lei, conform anexei nr.1. 

Total valoare lot = 83.383,5 lei. 
Lotul nr. 3 atribuit pârâtei S.F., compus din: teren intravilan („Lângă Casă”) în 

suprafaţă de 655 mp şi în valoare de 56.250 lei conform anexei nr. 1; teren „Hodorovita 1” 



 84 

în suprafaţă de 1.500 mp şi în valoare de 88.128 lei; teren „Bilei” în suprafaţă de 6.545 mp 
şi în valoare de 11.781 lei, conform anexei nr. 2. 

Total valoare = 156.159 lei. 
Lotul nr. 4 atribuit pârâtului S.M., compus din: teren „Bilei” în suprafaţă de 5.422 

mp şi în valoare de 9.760 lei, conform anexei nr. 3; teren „Bilei” în suprafaţă de 8.025 mp 
şi în valoare de 14.445 lei, conform anexei nr. 3. 

Total valoare = 24.205 lei. 
Lotul nr. 5 atribuit pârâtului S.G., compus din: teren „Bilei” în suprafaţă de 7.533 

mp şi în valoare de 13.559 lei, conform anexei nr. 3; teren „Bilei” în suprafaţă de 5.234 mp 
şi în valoare de 9.421 lei, conform anexei nr. 3. 

Total valoare = 22.980 lei. 
A obligat pe pârâta S.F. să plătească pârâtului S.M. suma de 51.050,5 lei cu titlu de 

sultă şi pe reclamantul S.D., pârâţii moştenitori ai lui S.I. şi pârâta S.F., să plătească 
pârâtului S.G. sumele de 14.294,5 lei, 8.128 lei şi respectiv 29.853 lei cu acelaşi titlu. 

A obligat pe reclamantul S.D. şi pe pârâţii S.F., S.M. şi S.G. să plătească pârâţilor 
moştenitori ai lui S.I., suma de câte 500 lei fiecare, reprezentând pasiv succesoral 
proporţional cu cota ce le revine din moştenire. 

A obligat pe pârâţi să plătească reclamantului S.D. suma de câte 617 lei fiecare, 
pârâţii moştenitori ai defunctului S.I. în solidar, cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale, 
compensând restul cheltuielilor efectuate de părţi. 

A obligat pe reclamantul S.D. să plătească în contul Biroului Local pentru Expertize 
Judiciare din cadrul Tribunalului Maramureş suma de 25 lei, diferenţă decont expertiză de 
lotizare pe numele expertei M.V., dispoziţie executorie. 

În urma administrării probatoriului în cauză, instanţa a reţinut următoarele: 
În urma defuncţilor S.D. decedat la 06.01.1996 şi S.F. decedată la data de 

10.07.2005, cu ultimul domiciliu în comuna Ruscova, judeţul Maramureş, au rămas 
terenurile situate în locurile numite „Lângă Casă”, „Hodorovita 1”, „Hodorovita 2” şi „Bilei” 
precum şi imobilul de la nr. 679, identificat şi evaluat de experţii topografi şi respectiv 
constructor. 

Terenul „Herscova” nu a făcut obiectul cererii de chemare în judecată şi nici al 
cererii reconvenţionale. De asemenea, părţile nu au formulat ulterior o completare a 
cererilor lor privind includerea în masa succesorală. Pe de altă parte reclamantul deţine 
titlu individual cu privire la suprafaţa de pădure, ceilalţi moştenitori nefăcând cerere de 
restituire a dreptului de proprietate, lucru care echivalează cu neacceptarea succesiunii 
(art. 13 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 republicată). 

Terenul „Hodoroviţa 1” în suprafaţă de 1.500 mp şi în valoare de 88.128 lei a fost 
vândut de pârâta S.F.. Ceilalţi moştenitori nu au solicitat anularea convenţiei ci doar 
includerea în lotul vânzătoarei. Prin urmare, acest bun face parte din masa succesorală 
rămasă după defuncţi iar la ieşirea din indiviziune se va include în lotul pârâtei. 

Imobilul de la nr. 679 a fost construit de defuncţi în anul 1975, nefinisat cu o 
suprafaţă utilă de 18,50 mp. Pârâtul S.I. (cu care au locuit defuncţii) a efectuat lucrări de 
extindere (suprafaţa utilă de 46,8 mp) şi finisaje, inclusiv schimbat acoperişul. Valoarea 
acestor lucrări este de 31.003 lei. Valoarea actuală a construcţiei este de 61.594 lei, iar 
valoarea casei fără îmbunătăţiri este de 30.591 lei. 

La data de 28.12.2000, defuncta S.F. încheie cu pârâtul S.I. un contract de vânzare-
cumpărare sub semnătură privată cu clauze de întreţinere şi înmormântare, prin care „îi 
predă” partea ei din casă, 3.014 mp din terenul „Lângă Casa” aferent construcţiei şi 0,70 ha 
din terenul „Bilei”. 

Pârâtul a intrat în posesia bunurilor figurând înscris şi în evidenţa Primăriei 
Ruscova şi în acelaşi timp şi-a executat ambele obligaţii de întreţinere şi înmormântare. 
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Această convenţie a fost încheiată deoarece la aceeaşi dată defuncta a întocmit un 
act de partaj a întregii lor averi, iar partea ei compusă din bunurile de mai sus a precizat ca 
o va da celui care „mă va întreţinere şi mă va înmormânta după deces” pct. 6, fila 26, ori 
acela care s-a oferit a fost pârâtul. 

Partajul întocmit de defunctă nu are valoarea juridică a unui partaj voluntar 
conform art. 730 Cod civil după defunctul S.D., nefiind semnat de nici un alt moştenitor şi 
nici valoarea unui partaj de ascendent datorită nerespectării condiţiilor prevăzute de art. 
795 Cod civil. 

Imperfect fiind, nu a fost nici confirmat după decesul ei pentru a fi incidente 
dispoziţiile art. 1167 Cod civil. 

În ceea ce priveşte convenţia de vânzare-cumpărare, reclamantul nu a declarat că nu 
o recunoaşte şi nici nu a solicitat anularea ei, limitându-se să afirme că nu are nici o 
valoare juridică. Cum vânzătoarea a dispus doar de cota ei parte legală, convenţia are 
valoarea unui antecontract de vânzare-cumpărare susceptibil de executare silită atipică 
prin obţinerea unei hotărâri care să ţină loc de contract autentic. 

Instanţa a reţinut că la data deschiderii succesiunii defunctei, bunurile care fac 
obiectul contractelor nu se aflau în patrimoniul ei, prin urmare nu vor fi cuprinse în masa 
succesorală. 

În ceea ce priveşte pasivul succesoral, pârâtul defunct S.I., s-a ocupat şi a suportat 
cheltuieli de înmormântare a ambilor săi părinţi, aşa cum recunosc ceilalţi moştenitori. 
Însă cele privind pe defuncta S.F. erau în sarcina sa conform obligaţiei asumate prin 
contractul din 28.12.2000. 

Aşa cum corect a sesizat reclamantul nu poate pretinde şi scoaterea de la partaj a 
bunurilor ce fac obiectul contractului şi constatarea pasivului succesoral cu încasarea 
sumelor de la ceilalţi moştenitori corespunzător cotelor ce le revin din moştenire. 
Cheltuielile de înmormântare ale defunctului S.D. actualizate se ridică la suma de 2.500-
3.000 lei, conform declaraţiilor martorilor. Ţinând cont că s-a încasat şi ajutorul de 
înmormântare, defunctul fiind pensionar, instanţa a reţinut că nu s-a suportat mai mult de 
2.500 lei, suma de 4.000 lei nefiind justificată. 

Acţiunea a fost admisă în principiu prin încheierea din 03.06.2008. 
Potrivit art. 728 Cod civil, nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune. În 

completarea la raportul de expertiză tehnico-judiciară topografic, expertul a propus două 
variante de partaj. 

Instanţa a apreciat că varianta nr. 2 corespunde criteriilor legale de atribuire în 
natură, respectarea folosinţei, includerea în lotul pârâtei S.F. a terenului vândut şi sulte 
mai mici decât cele din varianta nr. 1. 

Reclamanţii şi pârâţii S.F., S.M. şi S.G. au fost obligaţi să plătească pârâţilor 
moştenitori ai lui S.I. suma de câte 500 lei fiecare, reprezentând pasiv succesoral 
proporţional cu cota ce le revine din moştenire. 

Împotriva sentinţei şi a încheierii de admitere în principiu au declarat apel S.M., 
S.D. şi S.G.. 

Prin decizia civilă nr. 21/A din 28.01.2010 pronunţată de Tribunalul Maramureş s-a 
respins ca nefondat apelul declarat de reclamanţi contra sentinţei civile nr. 
2929/10.11.2008 a Judecătoriei Vişeu de Sus, şi a încheierii de admitere în principiu din 
08.06.2008. 

Apelanţii au fost obligaţi la plata sumei de 280 lei, cu titlu de onorariu expert, în 
contul expertului M.V.. 

Apelanţii au fost obligaţi să plătească intimaţilor S.F., S.M., R.F., S.D., S.I. jr. şi 
D.M. cheltuieli de judecată în apel, în cuantum de 700 lei. 

Pentru a hotărî astfel tribunalul a constatat următoarele: 
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Apelanţii au atacat sentinţa sub aspectul că instanţa nu s-a pronunţat asupra cererii 
reconvenţionale formulată de S.I.. 

Ori, instanţa de fond a admis în parte cererea reconvenţională formulată de către 
S.I.. Terenul înstrăinat de S.F. a fost inclus în lotul acesteia. 

Apelanţii au atacat şi încheierea de admitere în principiu pronunţată de instanţă la 
data de 03.06.2008 sub aspectul introducerii în componenţa masei succesorale şi a 
terenurilor înstrăinate de S.F.. Situaţia s-a clarificat aşa cum s-a arătat mai sus, în sensul 
că terenurile înstrăinate de aceasta au fost incluse în lotul său. 

Referitor la pasivul succesoral privind pe defunctul S.D. acesta a fost corect stabilit 
la suma de 2.500 lei, suportată în întregime de către S.I.. 

În ce priveşte varianta de partaj, tribunalul a constatat că cea aleasă de judecătorie, 
respectiv varianta II, este cea mai apropiată de modul de folosinţă, de înstrăinarea 
terenurilor, iar sultele sunt mai puţin împovărătoare. 

Terenul „Hodorovita 2” a fost inclus în lotul moştenitorilor defunctului S.I., 
deoarece pe acest teren pârâţii au sursa de apă potabilă care alimentează gospodăriile lor. 

De asemenea, terenul „Bilei”, va fi împărţit pârâţilor S.F. (teren vândut), S.G. (în 
lotul căruia, pe lângă suprafaţa folosită de el i-ar mai reveni suprafaţa de 5.234 mp folosită 
de moştenitorii defunctului S.I.) şi S.M. ( în lotul căruia, pe lângă suprafaţa folosită, i-ar 
mai reveni suprafaţa de 5.234 mp). 

Împotriva acestei decizii au declarat recurs reclamantul S.D. şi pârâţii S.M. şi S.G. 
solicitând admiterea recursului, modificarea hotărârii recurate precum şi a hotărârii 
instanţei de fond nr. 2929/10.11.2008 a Judecătoriei Vişeu de Sus şi a încheierii de 
admitere în principiu din 8.06.2008 şi trimiterea cauzei spre rejudecare. 

În motivarea recursului au arătat că prin sentinţa civilă nr. 2929/10.11.2008 a 
Judecătoriei Vişeu de Sus s-a admis acţiunea în stabilirea masei succesorale şi partaj , 
sentinţa fiind criticată în apel pentru faptul că nu s-a introdus în masa succesorală şi 
terenul „Lângă casă” în suprafaţă de 3.026 mp, instanţa de fond motivând că ar face 
obiectul unui contract de vânzare-cumpărare sub semnătură privată încheiat la 28 dec. 
2000. 

Recurenţii au negat acest act sub semnătură privată, pentru că el nu a fost încheiat 
de către vânzătoare neexistând semnătura acesteia, la instanţa de fond nu a fost prezentat 
originalul actului astfel că instanţa nu trebuia să ţină seama de acest înscris. Instanţa a 
exclus din masa succesorală terenul de mai sus, în mod greşit, în baza unei convenţii 
nerecunoscute de recurenţi. 

Apreciază că instanţa de fond şi de apel trebuia să includă în masa de împărţit şi 
terenul „Lângă casă” şi să dispună ieşirea din indiviziune conform variantei III de partaj 
urmând ca şi terenul de mai sus să fie împărţit între moştenitori. 

Consideră că numai după validarea convenţiei de vânzare-cumpărare prin 
administrare de probe putea fi exclusă această suprafaţă de la masa de împărţit. 

Arată că nefiind părţi în acest contract, nu au calitate procesuală activă astfel că nu 
puteau solicita anularea acestuia. 

Prin întâmpinarea de la dosar  S.F., S.M., R.T., S.D., S.I. jr şi D.M. au solicitat 
respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea deciziei civile nr. 21/2010 a Tribunalului 
Maramureş. 

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

Reclamantul a solicitat prin acţiune să se stabilească masa succesorală rămasă în 
urma defuncţilor S.D. şi S.F., compunerea acesteia, constatarea calităţii de moştenitori şi 
ieşirea din indiviziune. 

În dovedirea compunerii masei succesorale, a bunurilor ce intră în masa 
succesorală, reclamantul a depus adeverinţe emise de Primăria comunei Ruscova (fila 19, 
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20 dosar fond) din care reiese că în registrul agricol sunt înscrise anumite suprafeţe de 
teren pe numele unor persoane. 

Faţă de aceasta Curtea a invocat un motiv de recurs de ordine publică, pentru că una 
dintre condiţiile de admisibilitate a acţiunii de partaj, având în vedere prevederile art. 728, 
730 şi 786 Cod civil, coroborat cu prevederile art. 6731, 6732 şi 6735 C.pr.civ., este aceea ca 
toţi comoştenitorii coindivizari să poată face dovada calităţii de coproprietari asupra 
bunurilor ce formează obiectul partajului. 

    Astfel, art. 6731 Cod procedură civilă prevede că „Judecarea oricărei cereri de 
imparteala privind bunuri asupra cărora partile au un drept de proprietate comuna se face 
cu procedura prevăzuta in capitolul de fata, in afara cazurilor in care legea stabileşte o alta 
procedura.“ iar art. 6735 „Daca partile nu se invoiesc, instanta va stabili bunurile supuse 
impartelii, calitatea de coproprietar, cota-parte ce se cuvine fiecăruia si creanţele născute 
din starea de proprietate comuna pe care coproprietarii le au unii fata de alţii. Daca se 
imparte o mostenire, instanta va mai stabili datoriile transmise prin moştenire, datoriile si 
creantele comostenitorilor fata de defunct, precum si sarcinile moştenirii.“ 

Apoi, art. 728 Cod civil prevede că „Nimeni nu poate fi obligat a ramane in 
indiviziune. Un coerede poate oricand cere imparteala succesiunii, chiar cand ar exista 
conventii sau prohibitii contrarii.“, or indiviziunea, coproprietatea adică, se cere a fi 
dovedită, iar art. 786 Cod civil prevede că „Fiecare coerede este prezumat ca a mostenit 
singur si imediat toate bunurile care compun partea sa, sau care i-au cazut prin licitatie, si 
ca n-a fost niciodata proprietar pe celelalte bunuri ale succesiunii..“, prin urmare reiese că 
părţile păstrează calitatea de proprietar, dar evident că această calitate trebuie dovedită. 

Or, menţiunile din registrul agricol nu fac dovada dreptului de proprietate al 
defuncţilor, aceste menţiuni din aceste registre fiind făcute în scop fiscal sau agricol iar 
nicidecum pentru a face dovada proprietăţii.  

Dacă părţile nu au făcut dovada că bunurile cu privire la care cer partajul sunt 
proprietatea lor atunci o acţiune în partaj nu poate fi admisă. 

Din textele legale anterior invocate reiese că este necesar să se facă dovada titlului 
de proprietate în baza căruia comoştenitorii invocă dreptul de proprietate pe cote părţi 
asupra bunurilor cu privire la care se solicită partajul succesoral, instanţa fiind investită cu 
o cerere de partaj, prin care se solicită a se stabili calitatea de proprietari de către 
copartajanţi şi cota parte ce revine fiecăruia în urma partajului succesoral. 

Potrivit art. 20 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 „Dreptul de proprietate şi celelalte 
drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza actului prin care 
s-au constituit ori s-au transmis în mod valabil.“ 

În speţă părţile nu au făcut dovada că antecesorii lor au avut înscris în cartea 
funciară un drept de proprietate sau că ar fi avut un act prin care s-au constituit ori s-au 
transmis în mod valabil aceste drepturi reale, după cum face vorbire acelaşi text legal. 

Un astfel de act, sau acte succesive, în ipoteza art. 23 din Legea nr. 7/1996, trebuie 
să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 48 din Legea nr. 7/1996. 

Apoi, potrivit art. 30 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 prevede că „Dacă în cartea funciară 
s-a înscris un drept real, în condiţiile prezentei legi, în folosul unei persoane, se prezumă că 
dreptul există în folosul ei, dacă a fost dobândit sau constituit cu bună-credinţă, cât timp 
nu se dovedeşte contrariul.“ 

În cauză nu s-a depus nici o dovadă a vreunei astfel de înscrieri în cartea funciară pe 
numele antecesorilor părţilor, prin urmare se poate prezuma că dreptul nu există în folosul 
antecesorilor părţilor. 

Potrivit art. 26 din Legea nr. 7/1996 dreptul de proprietate se dobândeşte prin 
moştenire, chiar şi fără înscrierea în cf, dar cu condiţia ca autorul moştenitorilor să fi fost 
proprietar de cf sau să fi deţinut un act care să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 48 
din Legea nr. 7/1996. 
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Este posibil ca dobândirea dreptului de proprietate să se facă prin un alt act cum ar 
fi un titlu obţinut în temeiul legilor fondului funciar sau o dispoziţie sau decizie emisă în 
temeiul Legii nr. 10/2001, dar în speţă nu s-a depus nici un astfel de act. 

Cât priveşte motivul de recurs ce se referă la faptul că la data de 28.12.2000, 
defuncta S.F. încheie cu pârâtul S.I. un contract de vânzare-cumpărare sub semnătură 
privată cu clauze de întreţinere şi înmormântare, prin care „îi predă” partea ei din casă, 
3.014 mp din terenul „Lângă Casa” aferent construcţiei şi 0,70 ha din terenul „Bilei” prima 
instanţă a reţinut că în ceea ce priveşte convenţia de vânzare-cumpărare, reclamantul nu a 
declarat că nu o recunoaşte şi nici nu a solicitat anularea ei, limitându-se să afirme că nu 
are nici o valoare juridică. Cum vânzătoarea a dispus doar de cota ei parte legală, convenţia 
are valoarea unui antecontract de vânzare-cumpărare susceptibil de executare silită atipică 
prin obţinerea unei hotărâri care să ţină loc de contract autentic. 

Curte reţine că într-adevăr, potrivit art. 2 din Titlul X al Legii nr. 247/2005, care 
cere forma autentică pentru convenţiile ce au ca obiect terenuri, sub sancţiunea nulităţii 
absolute, convenţia în cauză poate avea doar valoarea unui antecontract de vânzare-
cumpărare susceptibil de executare silită atipică prin obţinerea unei hotărâri care să ţină 
loc de contract autentic dar mai reţine Curtea că o astfel de cerere nu a fost formulată de 
nici una dintre părţi, prin urmare nu se putea susţine că la data deschiderii succesiunii 
defunctei, bunurile care fac obiectul contractelor nu se aflau în patrimoniul ei, şi că prin 
urmare nu ar fi putut fi cuprinse în masa succesorală. 

O modificare sau completare a acţiunii în rejudecare nu este posibilă, dat fiind că 
aceasta poate fi făcută doar până la prima zi de înfăţişare, or acest termen a fost epuizat în 
faţa primei instanţe în primul ciclu procesual, eventual părţile pot formula o altă acţiune 
iar prezenta cauză să fie suspendată până la soluţionarea acelei noi acţiuni, dacă este cazul, 
ce ar avea ca obiect sau prestaţie tabulară având ca obiect convenţia din data de 
28.12.2000 sau o altă acţiune prin care să se solicite dobândirea dreptului de proprietate 
de către antecesorii părţilor în varii modalităţi. 

Faţă de cele de mai sus, în temeiul prevederilor art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă 
cât şi al art. 312 alin. 5, art. 299 alin. 1 şi art. 315 alin. 1 Cod procedură civilă, curtea 
urmează să admită recursul declarat de reclamantul S.D. şi pârâţii S.M. şi S.G. împotriva 
deciziei civile nr. 21/A/ din 28.01.2010 a Tribunalului Maramureş, pe care o va casa şi 
rejudecând va admite apelul declarat de reclamantul S.D. şi pârâţii S.M. şi S.G. împotriva 
sentinţei civile nr. 2929/10.11.2008 a Judecătoriei Vişeu de Sus pe care o va desfiinţa şi va 
dispune trimiterea cauzei pentru rejudecare pe fond la Judecătoria Vişeu de Sus dat fiind 
că în propria cale de atac nu se poate înrăutăţi situaţia părţii, se impune casarea cu 
trimitere pentru respectarea dublului grad de jurisdicţie şi pentru administrarea unor noi 
probe pentru a se dovedi calitatea de proprietari ai antecesorilor recurenţilor.  

 

16. Contestaţie în anulare. Neîndeplinirea procedurii de citare. Admitere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 4396 din 10 noiembrie 2010 

Prin contestaţia înregistrată sub nr. 1224/33 din 21 iulie 2010 la această instanţă, 
contestatorul I.V. a solicitat ca în contradictoriu cu intimaţii S.C. ş.a., să se dispună 
anularea deciziei civile nr. 2574 din 18 noiembrie 2009 a Curţii de Apel Cluj. 

 În motivarea contestaţiei în anulare, contestatorul a susţinut că este fiul 
defunctei I.R., decedată la data de 24.10.2002. 

 Conform contractului de asistenţă juridică nr. 33/A, avocatul A.P. avea 
dreptul de a-l reprezenta pe I.V. doar în faţa Judecătoriei Turda şi numai în ceea ce 
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priveşte imobilul cu nr.top 2591/2/2, dar nu şi în faţa Tribunalului Cluj şi a  Curţii de Apel 
Cluj, precum şi în legătură cu imobilul având nr.top 2591/2/1/2. 

 La termenul din 16.06.2009, pentru I.V. s-a prezentat av. A.P., iar instanţa de 
apel nu a verficiat dacă acest avocat are împuternicire valabilă şi pentru actualul 
contestator. 

 Aşa fiind, I.V. nu a fost citat la domiciliul său din Cluj-Napoca, str. M. nr.7, 
ap. 7B, ci la domiciliul defunctei sale mame din Cluj-Napoca, str. A., bl. C3, ap.7. 

 În acelaşi mod s-a procedat şi pentru termenul din 18.11.2009 în faţa Curţii 
de Apel Cluj, când pentru actualul contestator s-a prezentat acelaşi av. A.P., fără să fi fost 
împuternicit de parte. 

 În drept, contestaţia în anulare a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 317 
alin.(1) pct.1 şi art. 318 alin.(1) C.pr.civ. 

 Prin „notele de şedinţă depuse la dosar, intimaţii au invocat excepţia 
tardivităţii contestaţiei în anulare şi excepţia lipsei de interes, iar pe fond respingerea ei ca 
neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată. 

 Intimatul S.C. prin întâmpinare, a solicitat admiterea contestaţiei în anulare. 
 Prin răspunsul la întâmpinare, contestatorul I.V. a solicitat respingerea 

excepţiilor tardivităţii, lipsei de interes şi a inadmisibilităţii. 
 Contestatorul I.V. a depus şi concluzii scrise la dosar. 
 Examinând contestaţia în anulare, curtea reţine următoarele. 
 Prin decizia civilă nr. 2574 din 18 noiembrie 2009 a Curţii de Apel Cluj, au 

fost respinse ca nefondate recursurile declarate de pârâţii S.C., S.P., C.D., I.I., N.R. şi Statul 
Român prin Consiliul local al municipiului Turda, împotriva deciziei civile nr. 401/A din 
23 iunie 2009 a Tribunalului Cluj. Au fost obligaţi recurenţii să le plătească intimaţilor 
cheltuieli de judecată în recurs, în sumă de 1.835 lei. 

 Pentru termenul din 11 noiembrie 2009 când s-a judecat recursul şi  s-a 
amânat pronunţarea pentru data de 18 noiembrie 2009, procedura de citare cu intimatul 
I.V. a fost îndeplinită prin afişare la adresa din Cluj-Napoca, str. A., bl. C3, ap.7, jud. Cluj. 

 Din copia cărţii de identitate seria KX nr. 596499, eliberată la data de 
22.02.2008 de SPCLEP Cluj-Napoca, rezultă că I.V. domiciliază în Cluj-Napoca, str. M. nr. 
7, ap. nr. 7B. 

 Contractul de asistenţă juridică nr. 33/A din data de 21.05.2008, încheiat 
între av. A.P. şi I.V., a vizat imobilul cu nr. top 2591/2/2 în suprafaţă de 500 mp, însă la 
data de 30 mai 2008, reclamanţii şi-au extins acţiunea faţă de pârâţii S.S. şi S.P. şi au 
completat-o în sensul că au solicitat constatarea nulităţii absolute a dispoziţiei nr. 
614/29.07.2003 emisă de Primarul municipiului Turda, rectificarea CF nr.13172 Turda, nr. 
top 2591/2/1/2 în suprafaţă de 1000 mp şi intabularea dreptului de proprietate al 
reclamanţilor asupra acestui teren, cu privire la care avocatul nu a mai avut mandat de 
reprezentare, respectiv contract de asistenţă juridică. 

 Întrucât aşa cum rezultă din copia cărţii de identitate eliberată la 
22.08.2008, la data înregistrării acţiunii introductive de instanţă, 22 mai 2008, 
contestatorul I.V. locuia în Cluj-Napoca, str. M. nr.7, ap. nr. 7B, iar nu în Cluj-Napoca, str. 
A., bl. C3, ap. 7. 

 Este adevărat că în acţiunea introductivă de instanţă a figurat ca reclamantă 
I.R., domiciliată în Cluj-Napoca, str. A., bl. C3, ap. 7, numai că mama reclamantului 
decedase cu mult anterior, la data de 24.10.2002. 

 Decizia civilă nr. 401/A din 23.06.2009 a Tribunalului Cluj, i s-a comunicat 
lui I.V. în Cluj-Napoca, str. A., bl. C.3, ap. nr. 7, astfel că agentul a restituit decizia şi 
dovada de comunicare, cu menţiunea „dest.mutat de la adresă, propr nu permite afişarea 
azi 24.08.09”. 
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 La aceeaşi adresă din Cluj-Napoca, str. A., bl. C3, ap. nr. 7, i s-a comunicat 
contestatorului şi decizia civilă nr. 2574/R din 18 noiembrie 2009 pronunţată în recurs de 
Curtea de Apel Cluj. 

 Având în vedere că I.V. locuieşte încă dinainte de înregistrarea acţiunii 
introductive de instanţă în Cluj-Napoca, str. M. nr. 7, ap. 7B, în temeiul art.137 alin.(1) 
coroborat cu art. 319 alin.(2) C.pr.civ., se va respinge excepţia tardivităţii contestaţiei în 
anulare. 

 Contestatorul justifică interes în formularea contestaţiei în anulare, deoarece 
terenul în suprafaţă de 1000 mp atribuit lui S.S. prin dispoziţia nr. 614 din 29.07.2003 
emisă de Primarul municipiului Turda, face parte din terenul ce a făcut obiectul acţiunii 
soluţionate prin sentinţa civilă nr. 2921 din 14.06.1999 a Judecătoriei Turda, astfel că se va 
respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei de interes a contestatorului în promovarea 
contestaţiei în anulare. 

 Nefondată este şi excepţia inadmisibilităţii contestaţiei în anulare şi urmează 
si fie respinsă în consecinţă. 

 Având în vedere că pe tot parcursul procesului nu a fost îndeplinită 
procedura de citare cu reclamantul I.V., care a fost citat din Cluj-Napoca, str. Abator, bl. 
C3, ap. nr. 7, în loc de Cluj-Napoca, str. Măceşului nr. 7, ap. nr. 7B, iar în ceea ce priveşte 
imobilul cu nr. top 2591/2/1/2, nu a existat un contract de asistenţă juridică încheiat cu av. 
A.P., în temeiul art. 317 alin.(1) pct.(1) C.pr.civ., se va admite contestaţia în anulare 
formulată de  contestatorul I.V. împotriva deciziei civile nr. 2574/R din 18 noiembrie 2009 
a Curţii de Apel Cluj, care va fi anulată şi se va fixa termen pentru judecata recursului, la 
data de 30.11.2010. 

 Faţă de soluţia ce urmează a se pronunţa în baza art. 317 alin.(1) pct.1 
C.pr.civ., devine inutilă analizarea motivului de contestaţie în anulare bazat pe dispoziţiile 
art. 318 alin.(1) din acelaşi cod.  

 

17. Acţiune în restituirea sumei de bani reţinute cu titlu de impozit pe venit, 
contribuţie individuală de asigurări sociale şi contribuţie de asigurări sociale 

de sănătate. Natura fiscală a litigiului 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 4192 din 1 noiembrie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 165 din 24.02.2010 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, s-a 
respins ca neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată, invocată 
de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 

S-a admis acţiunea civilă formulată de reclamantul P.D.G., împotriva pârâtei S.C. I. 
S.A. Bistriţa, ca fiind întemeiată şi în consecinţă: 

 - s-a constatat că în mod nelegal pârâta a reţinut şi virat contribuţia 
individuală de asigurări sociale, contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi impozit 
calculate asupra sumei de 5630 lei, cuvenită reclamantului cu titlu de plăţi compensatorii; 

 - a fost obligată pârâta să restituie reclamantului suma de 1658 lei 
reprezentând contribuţia individuală de asigurări sociale, contribuţia de asigurări sociale 
de sănătate şi impozit calculate asupra sumei de 5630 lei, cuvenită reclamantei cu titlu de 
plăţi compensatorii. 

 S-a admis în parte cererea de chemare în garanţie formulată de pârâta S.C. I. 
S.A. Bistriţa împotriva Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Bucureşti şi în 
consecinţă: 
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 - a fost obligată chemata în garanţie să restituie pârâtei suma de 1067 lei 
reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi impozit,  calculate asupra 
sumei de 5630 lei achitată de pârâtă pentru angajat 

 S-a respins, ca neîntemeiate celelalte pretenţii - obiect al cererii de chemare 
în garanţie  

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut ca urmare a programului de 
concediere colectivă nr. 638/10.03.2009 aprobat de consiliul de administraţie al pârâtei (f. 
20-21) s-a dispus concedierea reclamantului prin decizia de concediere individuală nr. 
243/11.08.2009 (f. 22) cu acordarea de plăţi compensatorii în cuantum total brut de 5.630 
lei. 

 Din această sumă s-a reţinut şi virat la bugetul consolidat al statului 
următoarele sume: contribuţia la bugetul asigurărilor sociale (10,5%) în cuantum de 591 
lei; contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de sănătate (5,5%) în cuantum de 310 lei şi 
impozit în cuantum de 757 lei, în total suma de 1658 lei, conform adeverinţei nr. 
3024/3.10.2009 (f.24). 

  În ceea ce priveşte impozitul reţinut reclamantului  conform art. 55 alin. 4 
lit. j din Codul fiscal (Legea nr. 571/2003), în forma în vigoare la momentul plăţii, 30 
aprilie  2009, nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, în înţelesul 
impozitului pe venit sumele reprezentând plăţile compensatorii, calculate pe baza salariilor 
medii nete pe unitate, primite de persoanele ale căror contracte individuale de muncă au 
fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective. 

 Pct. 68 lit. l al Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal (H.G. nr. 
44/2004) statuează în sensul că veniturile din salarii sau asimilate salariilor cuprind 
totalitatea sumelor încasate ca urmare a unei relaţii contractuale de muncă, precum şi 
orice sume de natură salarială primite în baza unor legi speciale, indiferent de perioada la 
care se referă, şi care sunt realizate din compensaţii băneşti individuale, acordate 
persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, din fondul de salarii, potrivit 
dispoziţiilor prevăzute în contractul de muncă, însă acestea nu au în vedere plăţile 
compensatorii ci alte compensaţii băneşti, şi oricum o prevedere cuprinsă într-un act 
normativ (Hotărâre a Guvernului) adoptat în executarea unei legi nu poate contraveni 
legii, act normativ cu forţă juridică superioară, care poate fi modificat numai printr-un act 
de aceeaşi forţă juridică. 

 Ca atare, se impune a se acorda prioritate dispoziţiilor art. 55 alin. 4 lit. j 
cuprinse în Legea nr. 571/2003, act normativ cu o forţă juridică superioară. 

 Întrucât potrivit acestei reglementări plăţile compensatorii sunt exceptate 
expres de la plata impozitului, textul prevăzând expres că aceste sume „nu sunt 
impozabile”, în mod nelegal pârâta a reţinut şi virat la bugetul de stat impozitul aferent 
sumei de care a beneficiat reclamantul. 

 Referitor la contribuţia la asigurările sociale de sănătate, tribunalul a reţinut 
faptul că în conformitate cu dispoziţiile art. 257 alin. 6 din Legea nr. 95/2000, în forma în 
vigoare la data plăţii, contribuţia de asigurări sociale de sănătate nu se datorează asupra 
sumelor acordate în momentul disponibilizării, venitului lunar de completare sau plăţilor 
compensatorii. 

 Prin urmare, există o dispoziţie legală expresă ce exonerează calculul 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate asupra plăţilor compensatorii, ignorată de 
pârâtă,astfel că suma  de 310 lei a fost reţinută în mod nelegal cu acest titlu. 

 Contribuţia de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de plăţi 
compensatorii este reglementată în cuprinsul art. 21 alin. 6 din Legea nr. 19/2000 (text 
introdus prin O.U.G. nr. 9/2003), text de lege conform căruia această contribuţie se 
suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj la nivelul cotei contribuţiei individuale de 
asigurări sociale. 
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 Se conchide astfel că o asemenea contribuţie este datorată, însă ea nu se 
reţine din veniturile angajatului, ci ea se suportă din bugetul asigurărilor sociale pentru 
şomaj. 

 Atâta timp cât textul indică cu exactitate sursa reţinerii, prevăzând că aceasta 
se suportă din bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj, ea nu poate fi reţinută din 
veniturile salariatului, aşa cum nelegal a procedat pârâta.  

 Că asupra sumelor reprezentând plăţi compensatorii se datorează contribuţie 
de asigurări sociale rezultă şi din interpretarea per a contrario a dispoziţiilor art. 26 din 
Legea nr. 19/2000, care prevăd expres şi limitativ sumele asupra cărora nu se datorează o 
asemenea contribuţie, printre care nu sunt indicate şi plăţile compensatorii. 

Pentru considerentele expuse, tribunalul a admis acţiunea civilă principală 
formulată de reclamant împotriva pârâtei ca fiind întemeiată şi în consecinţă a constatat că 
în mod nelegal pârâta a reţinut şi virat contribuţia individuală de asigurări sociale, 
contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi impozit calculate asupra sumei de 5630 lei, 
cuvenită reclamantului cu titlu de plăţi compensatorii; va obliga pârâta să restituie 
reclamantului suma de 1658 lei reprezentând contribuţia individuală de asigurări sociale 
de 310 lei, contribuţia de asigurări sociale de sănătate de 591 lei şi impozit de 757 lei 
calculate asupra sumei de 5630 lei, cuvenită reclamantului cu titlu de plăţi compensatorii. 

  În ceea ce priveşte cererea de chemare în garanţie, tribunalul a reţinut 
următoarele. 

Indiferent de obiectul său, fiind o cerere incidentală, reglementată de art. 60 şi 
următoarele din Codul de procedură civilă,  în privinţa cererii de chemare în garanţie 
operează prorogarea de competenţă reglementată de art. 17 din acelaşi cod. 

Cum cererea principală constituie un conflict de drepturi, circumscris încetării 
raporturilor de muncă derulate între angajat şi angajator, dat expres în primă instanţă 
spre rezolvare tribunalului  de art. 2 pct..1 lit. c din Codul de procedură civilă, şi cererea de 
chemare în garanţie ,ca şi cerere incidentală, se impune a fi soluţionată de aceeaşi 
instanţă. 

Excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în garanţie a fost şi ea nefondată. 
Procedura invocată de către chemata în garanţie, reglementată de art. 117 din Codul 

de procedură fiscală nu este una prealabilă şi nu reprezintă un fine de neprimire care să 
înlăture accesul  liber la justiţie în persoana pârâtei, ci ea se referă la anumite proceduri 
administrative uzitate în cazul restituirii unor sume de bani încasate  necuvenit la buget.  

Pct.3 din anexa nr. 1 la Ordinul MFP nr. 1899/2004, prevede că la cererea de 
restituire adresată organului fiscal trebuie anexate şi  documente din care să rezulte că 
suma solicitată nu este datorată la  buget. Or, în lipsa unei hotărâri judecătoreşti care să 
clarifice acest aspect nu s-ar putea solicita restituirea sumelor respective, în cauza pendinte 
instanţa fiind chemată  prin acţiunea principală să lămurească disputa purtată între 
reclamantă  pe de o parte şi pârâtă, respectiv chemata în garanţie pe de altă parte 
referitoare la interpretarea textelor legale incidente în materia (ne)datorării sumei în 
discuţie. 

Examinând pe fond cererea de chemare în garanţie, tribunalul a reţinut că art. 60 
alin.1 din Codul de procedură civilă instituie pentru litigant posibilitatea  de a chema în 
garanţie persoana împotriva căreia s-ar putea  îndrepta cu o cerere proprie în cazul în care 
ar cădea în pretenţii, însă limitat la obiectul cererii introductive. 

Scopul cererii de chemare în garanţie fiind acela de a rezolva, în cadrul aceluiaşi 
proces, şi pretenţiile pe care partea căzută în pretenţii le are faţă de terţul ce are obligaţia 
legală de a răspunde în considerarea raporturilor stabilite între ei, soluţia pe care o poate 
pronunţa instanţa asupra cererii de chemare în garanţie este dependentă de caracterul 
incidental al acesteia faţă de acţiunea principală. Aceasta este şi limita în care operează 
prorogarea de competenţă a instanţei investite cu soluţionarea acţiunii principale. 
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Pe cale de consecinţă pretenţiile pârâtei din cererea de chemare în garanţie 
referitoare la contribuţiile datorate de angajator (contribuţii asigurări sociale 20,8%, 
contribuţii accidente muncă 0.279%, contribuţii asigurări sociale de sănătate 5.2% şi 
contribuţie concediu indemnizaţii 0.85%), distincte de cele ce fac obiectul acţiunii 
principale, contribuţii reţinute de angajator de la angajat (impozit 16%, contribuţii 
asigurări sociale 10.5% şi contribuţii asigurări sociale de sănătate 5,5%), se impun a fi 
respinse,  cererea de chemare în garanţie  putând fi privită, în acest cadru procesual, doar 
în subsidiarul său, referitor la sumele cu privire la care pârâta SC I. SA a căzut în pretenţii, 
urmare a admiterii acţiunii introductive. 

Ca o consecinţă a concluziei că acţiunea principală este întemeiată şi  că sumele 
aferente impozitului de 16% şi contribuţiei de asigurări sociale de sănătate de 5,5% au fost 
în mod nelegal calculate şi virate la buget, este evident că ele vor trebui restituite de către 
chemata în garanţie către pârâtă, care nu are nici o culpă în îmbrăţişarea punctului de 
vedere impus de chemata în garanţie prin adresa nr. 912772/3.08.2009 . 

În ceea ce priveşte contribuţia individuală de asigurări sociale, care, aşa cum s-a 
arătat mai sus, în baza art. 21 alin.6 din Legea 19/2000, cu modificările ulterioare, se 
suportă  din bugetul de şomaj fiind datorată de angajator, care avea obligaţia de a face 
cuvenitele compensări în raporturile cu organele fiscale, astfel că  cererea de chemare în 
garanţie este nefondată în această privinţă. 

 Prin urmare, cererea de chemare în garanţie a fost admisă în parte şi întrucât 
pârâta a virat sumele reţinute de la angajat în conturile speciale de colectare a creanţelor 
fiscale ale Trezoreriei, administrate direct de ANAF, se impune obligarea chematei în 
garanţie să restituie pârâtei suma totală de 1360 lei, încasată necuvenit şi a fost respinsă ca 
neîntemeiată cererea de obligare a chematei în garanţie la plata celorlalte sume. 

  Împotriva acestei hotărâri, au declarat recurs  S.C.I. S.A şi chemata în 
garanţie Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 

 Examinând hotărârea în raport de motivul de ordine publică invocat din 
oficiu, Curtea de Apel constată următoarele: 

 Obiectul acţiunii dedus judecăţii îl constituie restituirea sumei de bani ce i-a 
fost reţinută reclamantei din salariile compensatorii cu titlu de impozit pe venit, 
contribuţie individuală de asigurări sociale şi contribuţie de asigurări sociale de sănătate. 

 Deşi Legea nr.19/2000 în forma iniţială reglementa ca litigiu de asigurări 
sociale contestaţia privitoare la modul de calcul şi de depunere a contribuţiilor de asigurări 
sociale de sănătate, după intrarea în vigoare a Legii nr.571/2003 şi a HG nr.1574/2003 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice  şi a Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală, aceste litigii aparţin sferei dreptului fiscal, ce trebuie soluţionate 
de instanţa de contencios administrativ. 

 Astfel, începând cu data de 01.01.2004, Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală conform art.19 alin.1 lit. a din  HG nr.1574/2003 colectează veniturile datorate 
bugetului Fondului Naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

 În acest sens, art.256 alin.2 din Legea nr.95/2006 prevede colectarea 
contribuţiilor (de asigurări sociale de sănătate) persoanelor juridice care au calitatea de 
angajator de către Ministerul Finanţelor Publice prin ANAF. 

 Asimilarea obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
cu obligaţia fiscală  rezultă şi din dispoziţiile art.257 alin.8 din Legea nr.95/2006, care 
instituie pentru prima obligaţie amintită termenul de prescripţie al obligaţiilor fiscale. 

 În fine, art.261 alin.1 din Legea nr.95/2006 stabileşte că angajatorii care au 
obligaţia plăţii contribuţiei şi care nu  o respectă datorează pentru perioada de întârziere 
majorări de întârziere în condiţiile Codului de procedură fiscală. 

 Aceste elemente nu pot decât să fie specifice unei obligaţii fiscale, ceea ce 
atrage competenţa instanţei de contencios administrativ, după cum şi art.10 din Legea 
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nr.554/2004 prevede, reglementând că litigiile care privesc  contribuţii se soluţionează în 
fond  de tribunalele administrativ fiscale. 

 De asemenea, în privinţa impozitului pe venit, Curtea Constată că plata 
salariului şi reţinerea impozitului din salariu sunt două operaţiuni distincte care coincid în 
timp, dar pe când plata retribuţiei are loc în temeiul unui raport juridic direct între unitate 
şi persoana încadrată în muncă, reţinerea impozitului este o operaţiune pe care unitatea o 
efectuează în calitate de mandatară a bugetului de stat. 

 Aşadar, plata salariului – obiect şi, respectiv, cauză a oricărui contract 
individual de muncă – rezultă din executarea unui contract individual de muncă, ceea ce, 
evident, în caz de conflict, atrage competenţa materială a instanţelor judecătoreşti de 
jurisdicţie a muncii, deoarece în situaţia dată, se declanşează între angajator şi salariat, un 
conflict de muncă de drepturi, în sensul art.281-282 din Codul muncii (Legea nr.53/2003) 
coroborate cu art.67 şi urm. din Legea nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de 
muncă. 

 Dimpotrivă, obligaţia angajatorului, impusă imperativ de lege (în prezent 
art.60 din Codul fiscal – Legea nr.571/2003), de a calcula şi reţine lunar impozitul aferent 
veniturilor salariale ale fiecărui salariat, datorat de acesta din urmă şi de a-l vira la bugetul 
de stat dă expresie nu unui raport juridic de muncă, ci a unui raport juridic de drept fiscal, 
raport juridic în a cărei sferă de cuprindere se includ, între altele, şi raporturile juridice 
bugetare, aşadar acele raporturi juridice referitoare la stabilirea şi realizarea veniturilor 
bugetare de stat (impozite, taxe, alte venituri ale bugetului de stat, indiferent de natura şi 
subiectele de drept plătitoare), iar ale căror subiecte sunt pe de o parte, statul (prin 
organele financiare având atribuţii specifice realizării veniturilor bugetare), iar pe de altă 
parte  contribuabilii, deci persoanele fizice sau juridice obligate să plătească impozitele 
şi/sau celelalte venituri ale bugetului de stat. 

 Or, în temeiul art.39 din Codul fiscal ( Legea nr.571/2004), text situat în titlul 
III al legii (intitulat „Impozitul pe venit) prin contribuabili se înţeleg orice persoane fizice 
care datorează plata impozitului pe venit. 

 În consecinţă orice salariat care, în temeiul legii, este obligat să plătească 
impozit pe venit din veniturile salariale pe care le realizează, şi căruia angajatorul, în 
virtutea îndatoririi legale impuse de aceeaşi lege îi calculează şi îi reţine acest impozit, 
precum şi celelalte contribuţii care se virează la bugetul de stat (cum este şi contribuţia 
individuală de asigurări sociale), în fiecare lună, din drepturile lui salariale, şi pe care apoi, 
le virează la bugetul de stat, fiind contribuabil, se află într-un  raport juridic bugetar cu 
statul chiar dacă impozitul şi celelalte contribuţii se plătesc prin reţinere la sursă, efectuată 
de angajator, iar nu pe altă cale (prin plată directă, efectuată de salariat ori de funcţionarul 
public, periodic, la administraţia financiară teritorială etc.), deoarece plata impozitului şi a 
contribuţiilor prin reţinere la sursă nu îi schimbă salariatului ori funcţionarului public 
calitatea de contribuabil (cu privire la impozitul în discuţie), Codul fiscal, neconţinând vreo 
dispoziţie în acest sens. 

 În esenţă deci, în ipoteza analizată, fiind în prezenţa unui litigiu declanşat 
între un contribuabil (salariat) şi angajatorul său, în calitate de mandatar legatar al 
organelor financiare având atribuţii specifice în domeniul încasării veniturilor bugetare), 
competenţa soluţionării acestuia revine instanţelor de contencios administrativ, iar nu 
instanţelor incluse în conceptul de „jurisdicţie a muncii”. 

 Cum litigiul dedus judecăţii a fost greşit  calificat ca aparţinând sferei 
asigurărilor sociale, fiind soluţionat de un complet  colegial compus din doi judecători şi 
doi asistenţi judiciari în locul unui complet dintr-un  singur judecător şi cu încălcarea 
principiului specializării , Curtea de Apel, în temeiul art.312 alin.3 raportat la art.304 pct.1 
C.pr.civ.,va admite recursul, va casa sentinţa şi va trimite cauza spre rejudecare primei 
instanţe pentru cercetarea fondului în condiţiile legale. 
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18. Expertiză extrajudiciară. Încuviinţare de către instanţă pe baza acordului 
părţilor. Efectuarea unei completări. Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 208 

alin.(1) C.pr.civ. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 4871 din 19 noiembrie 2010 

Prin sentinta civila nr. 8673/2009 pronuntata de catre Judecatoria Cluj Napoca s-a 
admis în parte acţiunea civila formulata de reclamantul C.C. in contradictoriu cu paraţii 
P.R., A.K., S.S., K.S.I., STATUL ROMAN prin MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA.  

S-a admis în parte cererea de intervenţie în interes propriu formulata de 
intervenienţii D.F. şi D.E., în contradictoriu cu reclamantul şi pârâţii.  

S-a dispus sistarea stării de in diviziune asupra terenului în suprafaţa de 5800 m.p., 
înscris în Titlul de proprietate nr. 3437/558, eliberat de Comisia Judeţeană pentru 
stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj, la data de 15.03.1994, parcela 4 
din tarla 112, identificat prin Raportul de expertiza extrajudiciara întocmit de persoana 
fizică autorizata de ANCPI cu nr. top nou 13627/2, parte din imobilul înscris în CF nr. 
22720 Cluj-Napoca, în natura, prin formarea de loturi, care vor fi atribuite, fără sulta, după 
cum urmează: lotul I compus din terenul în suprafaţa de 1450 m.p., identificat prin 
raportul de expertiza sus menţionat cu nr. top 13627/2/1 în favoarea părătei A.K.; lotul II 
compus din terenul în suprafaţa de 1450 m.p., identificat prin raportul de expertiza sus 
menţionat cu nr. top 13627/2/2 în favoarea părătei S.S., identica cu S.S.; lotul III compus 
din terenul în suprafaţa de 1450 m.p., identificat prin raportul de expertiza sus menţionat 
cu nr. top 13627/2/3 în favoarea pârâtei P.R., , şi lotul IV compus din terenul în suprafaţa 
de 1450 m.p., identificat prin raportul de expertiza sus menţionat cu nr. top 13627/2/4 în 
favoarea pârâtei K.S..  

A fost obligata parata P.R. sa încheie cu reclamantul contract autentic de vânzare-
cumpărare pentru terenul în suprafaţa de 1450 m.p. ce a revenit în lotul sau, în caz de 
refuz, prezenta sentinţa tine loc de contract autentic de vânzare-cumpărare şi 
consimţământ la intabulare.  

A fost obligata parata A.K. sa încheie cu intervenienţii contract autentic de vânzare-
cumpărare pentru terenul în suprafaţa de 1450 m.p. ce a revenit în lotul sau, în că de refuz, 
prezenta sentinţa tine loc de contract autentic de vânzare-cumpărare şi consimţământ la 
intabulare.  

S-au respins ca neîntemeiate pretenţiile reclamanţilor şi intervenienţilor vizând 
pronunţare; unei hotărâri judecătoreşti că sa tina loc de act apt de intabulare şi intabularea 
în CF a dreptului de proprietate.  

Din actele şi lucrările de la dosar prima instanţa a retinut următoarele:  
Prin Titlul de proprietate nr. 5437/558 eliberat de Comisia judeţeană pentru 

stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj la data de 15.03.1994 s-a 
reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţa totala de 5800 m.p., situat 
pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca, parcela 4 din tarla 112 în extravilan, în favoarea 
paraţilor A.K. şi numiţilor S.S., P.R. şi F.S..  

Conform susţinerilor necontestate ale reclamantului, coroborate cu certificatele de 
stare civila şi actele de identitate depuse în copie la dosar, titularii dreptului de proprietate 
sus menţionat sunt paratele.  

La data de 19.01.2002, prin în scrisul denumit "Contract de vânzare- cumpărare" 
sub semnătura privata, parata P.R., în calitate de vânzător, "a vândut" reclamantului 
terenul în suprafaţa de 14,5 ari, situat în Colonia Sopor, pentru preţul de 2.500.000 lei, 
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achitat în întregime, conform recunoaşterii acestei parate, care s-a declarat de acord cu 
admiterea acţiunii.  

Anterior, la data de 26.06.2002, tot prin înscris denumit "Contract de vânzare-
cumpărare" sub semnătura privata, parata A.K., în calitate de vânzător, "a vândut" 
intervenientului terenul în suprafaţa de 14,50 ari, situat în Colonia Sopor, pentru preţul de 
1.500.000 lei, achitat în întregime, conform recunoaşterii acestei parate, care s-a declarat 
de acord cu admiterea cererii de intervenţie, acord exprimat şi prin declaraţia sub 
semnătura privata de la dosar.  

Potrivit concluziilor raportului de expertiza tehnica extrajudiciara întocmit de 
persoana fizică autorizata de ONCGC, terenul care formează obiectul convenţiilor sus 
amintite se identifica cu parte din imobilul înscris în Titlul de proprietate nr. 5437/558 
eliberat de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
Cluj la data de 15.03.1994 în suprafaţa de 5800 m.p., parcela 4 din tarla 112.  

Prin aceeaşi lucrare extrajudiciara s-a mai stabilit că terenul în suprafaţa de 5800 
m.p. în discuţie se suprapune peste parte din imobilul înscris în CF nr. 22720 Cluj, nr. top 
13627, asupra căruia este proprietar tabular paratul Statul Roman, şi s-au formulat 
propuneri de partaj, la care paratele au achiesat.  

Deşi cu probele administrate, reclamantul şi intervenienţii şi-au îndeplinit obligaţii 
asumate prin convenţiile încheiate cu paratele P.R. şi respectiv A.K., în lipsa de dovezi 
contrare şi având în vedere poziţia procesuala a paratelor, instanţa retine că paratele P.R. 
şi respectiv A.K. nu şi-au îndeplinit obligaţia de a-şi intabula în CF dreptul de proprietate, 
necesara încheierii contractului de vânzare-cumpărare în forma autentica.  

Fata de starea de fapt sus reţinuta, raportat la dispoziţiile art. 974 C. civ., instanţa a 
constatat că atât acţiunea civila formulata de reclamant cat şi cererea de intervenţie sunt în 
parte întemeiate motiv pentru au fost admise.  

Impotriva acestei sentinte a declarat in termen legal recurs recalificat apel paratul 
Statul Roman prin Municipiul Cluj Napoca.  

Prin decizia civilă nr. 409/A din 16 septembrie 2010 pronunţată de Tribunalul Cluj 
s-a admis în parte apelul declarat de apelantul STATUL ROMAN prin MUNICIPIUL 
CLUJ-NAPOCA, împotriva Sentinţei civile nr. 8673/10.06.2009 de Judecătoria Cluj-
Napoca care a fost schimbată în parte în sensul că imobilul în suprafaţă de 5800 mp înscris 
în T.P. nr. 3437/558 eliberat la data de 15.03.1994 parcela 4 tarla 112 se identifică cu 
imobilul cu nr. top nou 14485/1/1/2; lotul I se identifică cu imobilul cu nr. top nou 
14485/1/1/2/1; lotul II se identifică cu imobilul cu nr. top nou 14485/1/1/2/2; lotul III se 
identifică cu imobilul cu nr. top nou 14485/1/1/2/3; lotul IV se identifică cu imobilul cu nr. 
top nou 14485/1/1/2/4 conform completării la raportul de expertiză tehnica extrajudiciara 
întocmit de persoana fizică autorizată de ANCPI depus în apel.  

S-au menţinut restul dispoziţiilor sentinţei apelate.  
Pentru a pronunţa această decizie tribunalul a reţinut că prin cererea de apel s-a 

solicitat de către apelant respingerea în parte a acţiunii principale si a cererii de interventie 
în interes propriu.  

Motivul de apel vizează greşita identificare în regim de carte funciara a imobilului în 
litigiu arătându-se că în realitate acest imobil nu se identifică în nr. top. 13627 ci în zona cu 
nr. top. 14485-14486, 14487.  

În apel s-a efectuat un supliment la raportul de expertiza din care rezultă că într-
adevăr imobilul în litigiu a fost gresit identificat în prima instanţă identificarea corectă 
fiind în imobilul cu nr. top. nou 144856/1/1/2 iar identificarea corectă a celor patru loturi 
nou create fiind astfel în imobilele cu nr. top. nou create în urma partajării imobilului cu 
nr. top. nou 14485/1/1/2. În consecinţă raportat la aceasta completare la raportul de 
expertiza tribunalul în temeiul art. 296 C.pr.civ a admis în parte apelul şi a schimbat 
soluţia atacată sub aspectul identificării în regim de cf a terenului de 5800 mp şi a loturilor 
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create în urma partajării sale fără însă a schimba soluţia dată cererii principale şi cererii de 
intervenţie aşa cum a cerut apelanta întrucât indicarea identificării corecte în regim de 
carte funciară nu schimbă soluţia dată acestor cereri de către prima instanţă câtă vreme nu 
s-a dispus şi intabularea dreptului de proprietate asupra acestor terenuri. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâtul Municipiul Cluj-Napoca solicitând 
casarea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare. 

În motivarea recursului a arătat că prin decizia de apel instanţa în mod corect a 
constatat faptul că terenul în litigiu nu se identifică conform sentinţei date pe fondul 
cauzei, ci în topograficul 14485/1/1/2, astfel cum a susţinut pârâta. 

Consideră nelegală decizia instanţei de fond datorită faptului că, în cauză în faza de 
apel a fost întocmită o completare la raportul de expertiză tehnică extrajudiciară, lucrare 
care nu i-a fost comunicată şi care face parte integrantă din decizia dată în apel. 

Întrucât nu a fost respectat principiul contradictorialităţii, nu a fost citată pentru a 
participa la măsurători, nu a putut formula eventuale obiecţiuni la completarea la raportul 
de expertiză, se află în situaţia de a nu cunoaşte şi a nu putea pronunţa asupra veridicităţii 
identificărilor topografice efectuate în apel. 

Aşadar, fără a fi comunicate actele depuse în probaţiune, s-a aflat în imposibilitatea 
pregătirii apărării, fiindu-i încălcate drepturile procesuale prevăzute de legislaţia în 
vigoare, care garantează dreptul tuturor părţilor din proces la apărare şi la administrarea 
probatoriului care s-ar impune în cauză. 

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

Din dispoziţiile art. 201 şi urm. Cod procedură civilă coroborate cu dispoziţiile art. 
30-31 din O.G. nr. 2/2000 privind expertiza, reiese că prin acordul părţilor se poate 
încuviinţa ca probă şi expertiza extrajudiciară. 

În speţă la instanţa de fond s-a depus o expertiză extrajudiciară cu privire la care 
pârâtul apelant nu s-a opus dar a avut obiecţiuni cu privire la aceasta, motiv pentru care a 
şi formulat apel. 

În apel instanţa a comunicat expertului extrajudiciar obiecţiunile apelantului iar 
expertul a răspuns la acestea dar nu a mai comunicat apelantului răspunsul la obiecţiuni, 
răspuns pe baza căruia a şi schimbat de altfel sentinţa primei instanţe. 

Curtea constată că dispoziţiile art. 30-31 din O.G. nr. 2/2000 privind expertiza nu 
înlătură aplicarea dispoziţiilor art. 208 alin.  Cod procedură civilă, potrivit căruia „Daca 
pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului, ea nu poate fi facuta decat dupa 
citarea partilor prin carte postala recomandata, cu dovada de primire, aratand zilele si 
orele cand incepe si continua lucrarea. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii 
expertului.“ 

În speţă expertul extrajudiciar nu a anexat dovada de primire lucrării sale astfel că 
nu se poate şti dacă recurentul a fost citat în vederea efectuării lucrării de expertiză. 

Mai mult, răspunsul la obiecţiuni nu a fost comunicat recurentului astfel că acesta 
nu a luat la cunoştinţă de conţinutul acestuia. 

Faţă de cele de mai sus se constată că recurentul nu a putut să formuleze apărări cu 
privire la această probă efectuată fără respectarea dispoziţiilor procedurale, prin omisiunea 
citării recurentului, caz de casare prevăzut de art. 304 pct. 5 Cod procedură civilă, în acest 
fel fiind încălcat şi dreptul la apărare al recurentului ca şi principiul contradictorialităţii. 

Faţă de cele de mai sus, în temeiul prevederilor art. 304 pct. 5 şi 9 Cod procedură 
civilă cât şi al art. 312 alin. 5, art. 299 alin. 1 şi art. 315 alin. 1 Cod procedură civilă, curtea 
urmează să admită recursul declarat de pârâtul MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA împotriva 
deciziei civile nr. 409/A din 16.09.2010 a Tribunalului Cluj, pe care o casează şi va trimite 
cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe. 
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19. Ore suplimentare. Condiţionarea plăţii lor, de existenţa unui acord 
prealabil în acest sens între părţile contractului individual de muncă 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 4879 din 22 noiembrie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 1641/2010, pronunţată de Tribunalul Cluj s-a admis în parte 
acţiunea formulată şi precizată de către reclamantul B.C., în contradictoriu cu pârâta S.C. 
C.A. SA şi în consecinţă, s-a dispus anularea deciziei de sancţionare nr. 4149040 din 
26.10.2009, emisă de către pârâtă în sarcina reclamantului.  

A fost obligată pârâta să plătească reclamantului suma de 156 lei, sumă ce a fost 
reţinută în baza deciziei de sancţionare.  

A fost obligată pârâta să plătească reclamantului suma de 3271 lei reprezentând ore 
suplimentare prestate în beneficiul angajatorului în perioada iulie - noiembrie 2009.  

S-a respins capătul de cerere privind plata daunelor morale în cuantum de 6.000 
lei.  

S-a reţinut că prin Decizia nr. 4149040/26.10.2009 reclamantului i s-a aplicat 
sancţiunea disciplinară de reducere a drepturilor salariale pe timp de o lună cu 10%, în 
conformitate cu prevederile art. 267 alin. 2 din Codul Muncii, reţinându-se că acesta si-a 
îndeplinit în mod defectuos sarcinile de serviciu. Astfel, acesta nu a urmărit dosarele de 
daune până la efectuarea plăţii şi a înregistrat întârzieri mari în evaluarea dosarelor de 
daună fără a cere sprijinul pentru scanarea acestora colegilor din sucursală. 

Prevederile art.263 alin.2 şi art.264 din Codul Muncii arată că noţiunea de abatere 
disciplinară se referă la o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau 
inacţiune săvârşită cu intenţie de salariat,prin care a încălcat normele legale, regulamentul 
intern, contractul individual de muncă sau pe cel colectiv aplicabil, ordinele şi dispoziţiile 
legale ale conducătorilor ierarhici.  

Potrivit dispoziţiilor art.264 alin. 1 lit.d din Codul Muncii între sancţiunile 
disciplinare prevăzute este şi aceea a reducerii salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 
5-10 %. Atunci când se aplică această sancţiune este necesară efectuarea cercetării 
disciplinare prealabile, potrivit dispoziţiilor art.267 alin. 1 din Codul Muncii.  

Astfel din materialul probator existent la dosarul cauzei rezultă că acesta nu se face 
vinovat de săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa deoarece intimata nu a fost în măsură să 
dovedească vinovătia rec1amantului câtă vreme nu a depus documente din care să rezulte 
modul de normare a muncii efectuate de către acesta.  

Mai mult, din copia foilor colective de prezenţă şi din condica de prezenţă, rezultă că 
rec1amantul a efectuat mai multe ore suplimentare pentru a-şi îndeplini sarcinile de 
serviciu, situaţie în care acestuia nu-i poate fi imputat faptul că nu ar fi folosit integral 
timpul de muncă. De asemenea nu există nici o dovadă că intimata i-ar fi interzis 
reclamantului să presteze activitate peste programul normal de muncă şi acesta nu s-a 
conformat.  

Potrivit dispoziţiilor art. III alin. 1 din Codul Muncii durata maximă a timpului de 
lucru nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Prin excepţie, 
durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de 
ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de 
referinţă de 3 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână. În cazul în 
care munca suplimentară nu poate fi compensată prin ore libere plătite în următoarele 30 
de zile după efectuarea acesteia, munca suplimentară va fi plătită, conform prevederilor 
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art.120 alin. 1 şi 2 C. muncii, prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei 
acesteia în luna următoare.  

Cu privire la daunele morale în cuantum de 10.000 lei, acestea au fost respinse de 
către prima instanţă, întrucât reclamantul nu a făcut dovada că ar fi suferit un prejudiciu 
nepatrimonial de natură să-i lezeze demnitatea si relaţiile sale in societate. Mai mult, 
acesta nu a tăcut dovada legăturii de cauzalitate între vătămarea pretinsă si fapta 
angajatorului, sarcina probei în astfel de situaţii revenindu-i.  

Faţă de cele ce preced instanţa, în temeiul art. 282 şi urm. C. muncii coroborat cu 
prevederile art. 264 alin. 1 lit. a din acelaşi act normativ, a fost admisă acţiunea 
reclamantului, fiind dispusă anularea deciziei de sancţionare şi obligând pârâta să-i 
restituie acestuia suma reţinută pe nedrept şi să-i plătească contravaloarea orelor 
suplimentare prestate în beneficiul acesteia.  

În temeiul aceloraşi prevederi legale, instanţa a respins, ca nedovedit, capătul de 
cerere privind acordarea daunelor morale în cu antum de 6000 lei. Fără cheltuieli de 
judecată.  

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs atât pârâta S.C. C.A. S.A., cât şi 
reclamantul B.C.. 

Pârâta S.C. C.A. S.A. a solicitat admiterea propriului recurs, casarea sentinţei 
recurate, cu reţinerea spre rejudecare. 

În susţinerea acestui punct de vedere, pârâta apreciază că in mod eronat instant de 
fond a reţinut faptul ca reclamantul nu se face vinovat de săvârşirea faptei reţinute in 
sarcina sa motivând prin faptul ca pârâta nu a dovedit vinovăţia acestuia. 

Vinovăţia reclamantului a fost dovedita in urma cercetării disciplinare prealabile 
efectuata in conformitate cu prevederile Codului muncii, cercetare care s-a efectuat prin 
corespondenta scrisa, oferind reclamantului posibilitatea de a formula si susţine toate 
apărările in favoarea sa, precum şi sa înainteze toate probele si motivaţiile pe care le 
considera necesare in conformitate cu prevederile art. 264 alin 4 din Codul Muncii, prin 
urmare cercetarea disciplinara a fost efectuata in condiţiile legii, nefiind o cercetare 
abuziva.  

Prin răspunsul oferit de către reclamant prin adresa 3927/12.10.2009, acesta 
recunoaşte faptul ca exista un număr de dosare la care se înregistrează întârzieri cu privire 
la finalizarea acestora precum si faptul ca se înregistrează întârzieri si cu privire la 
evaluarea acestora si transmiterea către Departamentul Daune din centrala, recunoscând 
practic săvârşirea unei abateri disciplinare aşa cum este prevăzuta de art. 263 alin 2 Codul 
Muncii. 

Menţionează că în cazul dosarelor de dauna nu este necesar a impune prin 
regulament intern un termen de rezolvare, acest termen este stabilit de prevederile Legii 
nr. 136/1995, privind asigurările si reasigurările in România completata de prevederile 
Normelor CSA ale Ordinelor in vigoare, si anume un termen de 15 zile, termen in care plata 
trebuie efectuata in contul persoanei păgubite, in caz contrar Societatea Asiguratoare riscă 
o sancţionare drastica din parte Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.  

Precizează faptul ca sancţionarea reclamantului a fost dispusa in urma unei 
cercetări prealabile anunţate, conform prevederilor Codului Muncii, si efectuate, de 
asemenea, cu respectarea prevederilor legale, oferind angajatului posibilitatea de a formula 
apărări si de a depune probe in susţinerea explicaţiilor oferite. 

In privinţa orelor suplimentare, învederează că instanţa de fond in mod eronat le-a 
considerat întemeiate, aceasta în contextul în care, conform prevederilor Codului muncii 
precum si ale Contractului Colectiv de munca la nivel de unitate (anexat prezentei) precum 
si ale Contractului Colectiv de Munca la nivel naţional, durata normala a timpului de lucru 
este de 8 ore pe zi sau 40 ore pe săptămâna, durata maxima legala a timpului de munca nu 
poate depăşi 48 ore/săptămâna, inclusiv orele suplimentare, prin excepţie, durata timpului 
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de munca va putea fi prelungita peste 8 ore/zi si peste 48/săptămâna care include si orele 
suplimentare, cu condiţia ca media orelor de munca, calculate pe o perioada de referinţa de 
3 luni, sa nu depăşească 48 ore pe săptămâna.  

Având in vedere aceste prevederi este vădit greşita aprecierea instanţei de fond cu 
privire la plata orelor suplimentare, calculul făcut de către aceasta încălcând in mod 
flagrant condiţia imperativa a legii de a nu efectua mai mult de 8 ore 
suplimentare/săptămâna. Pe de alta parte instant de fond a considerat întemeiat petitul 
privind plata orelor suplimentare, fara a avea in vedere chiar documentele care au stat la 
baza hotărârii, si anume, condica de prezenta si foile colective de prezenta, unde se poate 
observa extrem de clar faptul ca reclamantul a efectuat un calcul discreţionar al orelor 
suplimentare fara a avea in vedere faptul ca, spre exemplu, in luna august acesta s-a afla in 
concediu de odihna timp de 7 zile, in luna septembrie, de asemenea, a fost in concediu de 
odihna timp de 9 zile, iar in luna noiembrie timp de 3 zile s-a aflat in concediu de boală, iar 
alte 11 zile in delegaţie, aflându-se efectiv la munca un număr de 7 zile pe luna noiembrie, 
perioada in care reclamantul susţine ca a efectuat 33 de ore suplimentare ceea ce înseamnă 
încălcarea de către reclamant a regulilor instituite prin art. 111 Codul Muncii, legea 
interzicând prestarea, chiar de buna voie, a orelor suplimentare mult de 8 ore pe 
săptămâna.  

Astfel luând in calcul faptul ca in luna noiembrie a lucrat efectiv 7 zile lucrătoare in 
cadru! Sucursalei Cluj, iar reclamantul susţine ca a prestat 33 de ore suplimentare rezulta o 
medie de aproximativ 5 ore suplimentare/zi, ceea ce înseamnă un regim de 13 ore de 
munca in fiecare zi lucrătoare, acelaşi lucru poate fi constatat si la perioada anterioara, fapt 
care ar fi imposibil din punct de vedere biologic pentru corpul uman de a rezista unui 
regim de munca prelungit si pentru o perioada calendaristica lunga, aproximativ 5 luni de 
zile. 

Daca s-ar fi prestat aceste ore suplimentare in mod faptic ar fi dus la o stare de 
surmenare fizica si psihica, diminuând capacitatea de munca si eficienţa muncii prestate. 
Menţionează de asemenea, faptul ca regimul de munca din cadrul societăţii nu este unul 
special sau sezonier care sa implice efectuarea de ore suplimentare intr-un vârf de 
activitate. 

 Mai mult, ore suplimentare pretins efectuate nu pot fi luate in considerare, având 
in vedere si prevederile art. 117 ale Codului Muncii, care arata ca: „munca suplimentară nu 
poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru 
lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor 
unui accident”. Din aceste text legal rezulta fara nicio îndoiala ca orele suplimentare se 
efectuează la cererea angajatorului, iar angajatul trebuie sa-si dea acordul, in completare 
arătând prevederile  art. 118 C. muncii, care este stricta interpretare, „la solicitarea 
angajatorului, salariaţii pot efectua muncă suplimentară, cu respectarea prevederilor art. 
111 sau 112, după caz, efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilită potrivit 
prevederilor art. 111 sau 112, după caz, este interzisă, cu excepţia cazului de forţă majoră 
sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării 
consecinţelor unui accident.  

Precizează că societatea nu a solicitat reclamantului efectuarea de ore suplimentare. 
Iniţiativa de a se prezenta la lucru înainte de program îi aparţinea in totalitate 
reclamantului si nu exista certitudinea ca in acest timp acesta presta o activitate in 
beneficiul subscrisei. Arată că Departamentul Personal al societăţii se afla la Sediul 
Centrala din Sibiu, doar acest departament este in măsura sa dispună, la propunerea 
conducerii societăţii, in scris, detaşarea, delegarea sau efectuarea de ore suplimentare, 
pentru angajaţii societăţii din teritoriu. Fiecare angajat al societăţii care a fost delegat, 
detaşat sau a efectuat ore suplimentare a primit in scris aceasta solicitare din partea 
Departamentului Personal din Centrala, care are atribuţii in acest sens.  
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Apreciază că în mod corect a fost respinsă cererea de acordare a daunelor morale în 
cuantum de 6000 lei, prin prisma faptului că reclamantul nu a făcut dovada vreunui 
prejudiciu de natură să-i lezeze demnitatea şi relaţiile sale în societate. 

Prin întâmpinarea depusă la data de 19.10.2010, reclamantul B.C. s-a opus 
admiterii recursului subliniind că în mod corect a reţinut instanţa fondului că, cercetarea 
disciplinară prealabilă a fost pur formală. De asemenea, învederează că orele suplimentare 
prestate in perioada 01.07-11.11.2009 nu au fost remunerate de către angajator si nici nu i-
a fost acordat timpul liber potrivit Codului muncii. Mai mult, ca urmare a propunerilor pe 
care le-a făcut reclamantul, recurenta a angajat încă 3 persoane - inspectori de daune - 
pentru a fluidiza volumul mare al dosarelor de daune.  

Prin întâmpinare, reclamantul a formulat şi o serie de critici cu privire la modul de 
soluţionare a cererii de acordare a daunelor morale, astfel că la termenul din 22.11.10, 
aceasta a fost recalificat, sub aspectul menţionat, ca recurs. 

În probaţiune s-au depus înscrisuri. 
Trecând la soluţionarea recursurilor deduse judecăţii, Curtea a reţinut 

următoarele: 
1. Recursul pârâtei S.C. C.A. SA 
Curtea opinează că datorită caracterului imperativ al dispoziţiilor art.268 C. Muncii, 

lipsa oricăreia dintre menţiunile obligatorii pe care decizia de sancţionare trebuie sa le 
cuprindă, atrage nulitatea absoluta a acesteia. 

Întrucât suntem in prezenta unei nulităţi exprese (268 al.2 din C. Muncii), legea 
instituie o prezumţie juris tamtum de vătămare, astfel încât beneficiarul prezumţiei nu 
trebuie sa dovedească faptul vătămării, ci doar neobservarea formelor legale. Caracterul 
normei legale este imperativ, iar încălcarea atrage indubitabil sancţiunea nulităţii absolute. 

Astfel, prin raportare la normele legale menţionate, Curtea notează că prin decizia 
nr.41.49040/26.10.2009, societatea recurentă, în conformitate cu prevederile art. 264, 
alin. 1, lit. d din Codul Muncii i-a aplicat reclamantului sancţiunea reducerii salariului de 
bază cu 10%, pentru 1 lună 

Pentru a aplica sancţiunea menţionată, societatea recurentă a reţinut că, cu 
vinovăţie, reclamantul a încălcat prevederile IL-12, în ceea ce priveşte instrumentarea şi 
finalizarea dosarelor de daune, „prezentate în anexă”, respectiv netransmiterea către 
departamentul de daune din centrală a notelor de constatare aferente dosarelor 
menţionate. 

Se observă că decizia de sancţionare încalcă dispoziţiile art. 268 al.2 lit. a din Codul 
Muncii, întrucât aceasta nu cuprinde nici o menţiune privitoare la dosarele de daune cu 
privire la care societatea recurentă a identificat deficienţe în instrumentare şi finalizare, 
respectiv ale căror note de constatare nu au fost transmise în Centrală. 

Descrierea faptei este făcută de o manieră generică, nepermiţând stabilirea în 
concret în ce a constat fapta reţinută în sarcina reclamantului. În lipsa individualizării 
dosarelor de daune cu privire la care se susţine că au fost identificate nereguli, este practic 
imposibilă o cenzură din partea instanţei de judecată. Aceasta, cu atât mai mult, cu cât, 
dincolo de legalitatea măsurii, instanţa este ţinută să facă verificări şi în ceea ce priveşte 
temeinicia acesteia, ceea ce implică un control cu privire la fapta/faptele ce au constituit 
obiectul cercetării disciplinare.Or, în cauza dedusă judecăţii, un asemenea control nu poate 
fi efectuat. 

Este adevărat că în decizia de sancţionare se face referire la o „anexă”, în care se 
pretinde că au fost individualizate dosarele de daună cu privire la care au fost identificate 
nereguli, însă, din probaţiunea administrată nu rezultă că o astfel de anexă a fost transmisă 
reclamantului odată cu decizia de sancţionare. 

Instanţa de recurs a făcut demersuri în vederea lămuririi aspectului menţionat, 
astfel că în urma cercetărilor efectuate a reţinut că o astfel de anexă a fost întocmită doar în 
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cursul cercetării prealabile, respectiv că aceasta priveşte o serie de dosare cu privire la care 
însuşi reclamantul a sesizat societatea recurentă. 

Este real că, uneori, în practică, se admite că nulitatea absolută generată de lipsa 
indicării „anexei” este exclusă în măsura în care se face dovada că aceasta a fost 
comunicată, respectiv a fost adusă la cunoştinţa celui cercetat disciplinar, chiar şi înainte 
de comunicarea deciziei de sancţionare, însă în speţă nulitatea absolută nu poate fi 
asanată, aceasta în contextul în care nu se poate stabili cu exactitate dacă societatea 
recurentă a ajuns la concluzia că pretinsele neregulile identificate la dosarele menţionate în 
anexa comunicată reclamantului în cursul cercetării disciplinare sunt imputabile acestuia, 
respectiv dacă toate aceste dosare prezentau într-adevăr nereguli. 

Curtea găseşte însă întemeiat recursul recurentei cu privire la  plata orelor 
suplimentare. 

Într-adevăr documentaţia de la dosar confirmă faptul că reclamantul a efectuat ore 
suplimentare, însă Tribunalul a omis să aibă în vedere că plata acestora este justificată 
doar în condiţiile în care efectuarea lor are la bază o cerere formulată în acest sens de către 
angajat, cerere care trebuie să fie aprobată de către angajator. În acest sens trebuie 
interpretate dispoziţiile art. 117 şi art. 118 din Codul muncii. Or, în cauză nu s-a produs nici 
o probă privitoare la existenţa unei cereri a reclamantului adresată societăţii recurente prin 
care primul să solicite societăţii acordul în vederea efectuării de ore suplimentare. 

Având în vedere considerentele expuse, în baza art. 312 al. 1, 3 Cod de procedură 
civilă coroborat cu art. 304 pct. 9 cod de procedură civilă, Curtea va admite în parte 
recursul şi va modifica în parte sentinţa atacată , în sensul că va înlătura obligaţia societăţii 
pârâte de plată a orelor suplimentare. 

Constatând că sentinţa atacată este legală şi temeinică cu privire la celelalte aspecte, 
aceasta urmează a fi menţinută. 

2. Recursul reclamantului B.C. 
În ceea ce priveşte acest recurs, Curtea notează că la termenul din 2.11.2010, a fost 

invocată excepţia tardivităţii, excepţie pe care o găseşte întemeiată pentru următoarele 
considerente: 

  Potrivit dispoziţiilor art. art. 80 din Legea nr. 168/1999, termenul de recurs este de 
10 zile de la data comunicării hotărârii pronunţate de instanţa de fond. 

 Termenul legal menţionat este instituit de către legiuitor ca un termen legal 
imperativ, nerespectarea acestuia având drept consecinţă decăderea din dreptul de a mai 
exercita calea de atac. Calea de atac exercitată după împlinirea termenului este considerată 
ca fiind formulată tardiv. 

Raportat la dispoziţiile legale menţionate, Curtea constată că sentinţa atacată a fost 
comunicată reclamantului la data de 28 mai 2010, potrivit dovezii de primire şi a 
procesului-verbal de predare din  dosarul Tribunalului, iar recursul a fost înregistrat la 
data de 19.10.2010, cu depăşirea termenului legal imperativ menţionat. 

Reţinând că recursul reclamantul a fost tardiv formulat, în baza art. 312 al. 1,3 Cod 
de procedură civilă, Curtea va dispune respingerea acestuia ca atare.  

 

20. Cerere în probaţiune respinsă fără nicio motivare. Încălcarea dreptului la 
un proces echitabil 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 4881 din 22 noiembrie  2010 

Prin sentinţa civilă nr.2352 din 26.04.2010 pronunţată de Tribunalul Sălaj a fost 
admisă cererea reclamantei S.C. T. S.A în contradictoriu cu pârâtul P.I. şi, în consecinţă, a 
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fost obligat pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 75.000 lei reprezentând prejudiciu 
patrimonial cauzat reclamantei. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că pârâtul a avut calitatea  de 
director general al societăţii reclamante până la data de 30.05.2008 conform contractului 
individual de muncă nr.195-01.11.2002 şi a actelor adiţionale ale acestuia. 

 În perioada 11.01.2007 – 31.01.2007 s-a desfăşurat un control al Gărzii 
naţionale de Mediu – Comisariatul Sălaj în urma căruia a fost întocmit procesul verbal de 
contravenţie seria DECIDE nr.17434 încheiat la 31.01.2007 fiind aplicată amenda de 
75.000 lei contravenientei S.C. T. S.A Zalău pentru săvârşirea faptei prevăzute de art.96 
alin.3 pct.9 din Legea nr.265/2006, datorită nerespectării termenelor de realizare a 
măsurilor din programul de conformare a măsurii privind – Dezafectarea depozitului de 
carburanţi. Ca urmare a acestui control efectuat la sediul societăţii, la data de 31.01.2007 s-
a constatat că societatea funcţiona, la data controlului, fără autorizaţie de mediu, ultima 
fiind valabilă până la data de 01.12.2006. autorizaţia de mediu nr.80/01.06.2006 a 
prevăzut un program de conformare, din cele 3 măsuri, 2 fiind realizate, iar măsura nr.3 
privind dezafectarea depozitului de carburanţi existent, respectiv golirea, curăţarea şi  
valorificarea  rezervoarelor cu termen scadent 30.05.2006/15.09.2006 şi reabilitarea 
ecologică a zonei şi amenajarea spaţiului ca zonă verde, cu termen scadent 
15.07.2006/30.10.2006 nefiind realizate la data controlului, societatea fiind atenţionată 
asupra consecinţelor faptelor pentru care a fost sancţionată conform adreselor nr. 
639/24.01.2007 şi nr. 725/26.01.2007 emise de Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj. 

 Prin contractul de concesiune a transportului public local de călători în 
municipiul Zalău nr. 42999/08.11.2006 la Cap. VII, art.14 prevede obligaţia 
concesionarului ca pe perioada derulării contractului de concesiune să respecte legislaţia, 
reglementările, precum şi hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale în vigoare 
privind protecţia mediului. (filele 67-72). 

 Prin procesul verbal de contravenţie se arată că societatea, la data 
controlului, funcţiona fără a deţine autorizaţie de mediu, ultima autorizaţie de mediu fiind 
valabilă până la data de 01.12.2006 iar sancţiunea aplicată a constat tocmai în nerealizarea 
măsurilor din programul de conformare respectiv dezafectarea depozitului de carburanţi, 
fapt ce a dus la sancţionarea contravenţională a societăţii. 

 Având în vedere prevederile art. 152 din Legea societăţilor comerciale 
răspunderea directorului este angajata in orice situaţie in care contractul de mandat sau o 
dispoziţie legala este încălcată printr-o faptă culpabilă.   

 Anterior controlului Gărzii Naţionale de Mediu Comisariatul Sălaj societatea 
reclamantă a fost atenţionată asupra consecinţelor faptelor pentru care a fost sancţionată 
conform adreselor nr. 639/24.01.2007 şi nr. 725/26.01.2007 emise de Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Sălaj. 

 Conform Regulamentului de Organizare şi funcţionare a S.C. T. S.A. s-a 
stabilit că Directorul General al societăţii comerciale conduce activitatea operaţională şi 
funcţională a acesteia, reprezentând societatea în relaţiile cu autorităţile publice, precum şi 
cu persoanele juridice şi fizice potrivit împuternicirilor conferite de Consiliul de 
Administraţie, atribuţii conferite acestuia de Consiliul de Administraţie a societăţii în 
virtutea prevederilor art. 143 - 1431 din Legea nr. 31/1990 - Legea societăţilor comerciale. 

 Art. 270 alin. 1 din Codul Muncii precizează faptul ca “salariaţii răspund 
patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru 
pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor”. 

 Răspunderea patrimoniala este una reparatorie, deoarece salariatul care a 
produs o pagubă angajatorului va fi obligat, cu bunurile aparţinând patrimoniului său să 
acopere acel prejudiciu, reîntregind patrimoniul afectat. 
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 Răspunderea patrimonială a salariaţilor este o formă a răspunderii juridice, 
care constă în obligaţia acestora de a repara pagubele materiale produse angajatorului din 
vina şi în legătură cu munca lor.    

 În cazul pârâtului sunt întrunite condiţiile răspunderii patrimoniale şi 
anume: calitatea de salariat la angajatorul păgubit a celui ce a produs paguba, fapta ilicită 
şi personală a salariatului, săvârşită în legătură cu munca sa, prejudiciul cauzat 
patrimoniului angajatorului, raportul de cauzalitate între faptă şi prejudiciu şi vinovăţia.   

 Văzând aceste considerente, instanţa a  admis acţiunea formulată de 
societatea reclamantă. 

 Împotriva acestei hotărâri, pârâtul a declarat recurs prin care a solicitat 
modificarea sentinţei în sensul respingerii acţiunii, iar în subsidiar casarea sentinţei şi 
trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe. 

 În motivarea recursului s-a criticat respingerea cererilor în probaţiune 
formulate de pârât cu scopul dovedirii lipsei culpei sale pentru neîndeplinirea obligaţiilor 
care au atras aplicarea sancţiunii contravenţionale. 

 În acest sens se arată că din probatoriul testimonial şi cel scriptic (situaţiile 
financiare ale societăţii pe trimestrul IV al anului 2006 şi pe lunile ianuarie şi februarie 
2007) ar fi rezultat că pârâtul a făcut demersuri pentru  achiziţionarea unei noi staţii de 
carburant  şi că societatea se confruntă cu dificultăţi financiare. 

 Din perspectiva acestor critici, pârâtul invocă încălcarea dreptului la apărare, 
prevăzut de art.6 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale. 

 În sprijinul soluţiei de modificare a hotărârii, pârâtul apreciază că referirea  
primei instanţe la dispoziţiile Legii nr.31/1990 este eronată deoarece a avut calitatea de 
angajator al societăţii în temeiul contractului individual de muncă. 

 Se susţine că prejudiciul suferit de societate se înscrie în riscul normal al 
serviciului, ceea ce  îl exonerează de răspundere, conform art.27 alin.2 Codul muncii. 

 Se constestă întrunirea elementelor răspunderii patrimoniale şi se apreciază 
că formularea tardivă a plângerii contravenţionale împotriva procesului verbal prin care s-
a aplicat sancţiunea amenzii de 75.000 lei a determinat producerea prejudiciului. 

 În fine, se arată că modul defectuos de finanţare a transportului public de  
călători a determinat îndatorarea societăţii şi imposibilitatea efectuării investiţiilor. 

 Reclamanta a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului 
arătând că în mod corect a respins prima instanţă cererile în probaţiune după analizarea 
concludentei şi pretenţiilor, nefiind îngrădit dreptul la apărare sau liberul acces la justiţie. 

 Examinând hotărârea în raport de motivele invocate, Curtea de Apel 
constată următoarele: 

 Prin întâmpinarea depusă la prima instanţă, pârâtul a solicitat în probaţiune 
depunerea de către reclamantă, în calitate de angajator, a situaţiei financiare a societăţii pe 
trimestrul IV al anului 2006 şi pe lunile ianuarie şi februarie 2007, pentru a-şi dovedi 
apărarea conform căreia dificultăţile financiare ale societăţii au făcut imposibilă 
schimbarea depozitului de carburant. 

 La termenul de judecată din data de 12.04.2010, prima instanţă a pus în 
discuţia părţilor această cerere în probaţiune, respingând-o fără nicio motivare asupra  
relevanţei, pertinenţei  şi concludenţei probei. 

 La termenul de judecată din data de 26.04.2010, pârâtul a solicitat 
încuviinţarea probei     testimoniale cu doi martori, respectiv reprezentantul Gărzii 
naţionale de Mediu şi şeful depozitului de carburanţi indicând ca teză probatoare lipsa 
culpei sale pentru neîndeplinirea obligaţiei de înlocuire a depozitului de carburanţi, 
efectuarea demersurilor în acest sens, problemele economico-financiare ale societăţii, 
procedura de achiziţie a unei noi staţii. 
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 Prima instanţă a respins fără nicio motivare această cerere în probaţiune pe 
care se  întemeiau apărările pârâtului. 

 Procedând astfel, prima instanţă nu i-a asigurat pârâtului exercitarea 
dreptului la apărare şi i-a încălcat dreptul la un proces echitabil instituit de art.6 din 
Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ca 
o garanţie elementară a derulării procesului. 

 Curtea observă în acest context că obligaţia instanţei de a indica în cuprinsul 
hotărârii motivele de fapt şi de drept care  au format convingerea sa, precum şi cele pentru 
care s-au înlăturat cererile părţilor (art.261 alin.1 pct.5 C.pr.civ.) se întinde şi asupra 
încheierilor premergătoare prin care se stabilesc măsuri procesuale, se încuviinţează sau se 
resping cereri în probaţiune, deoarece numai astfel instanţa de  control judiciar poate să 
verifice soluţia sub  acest aspect. 

 Astfel, în cauza Hadjianastassiou c. Greciei (16.12.1992), Curtea Europeană a 
statuat că judecătorii trebuia să indice cu suficientă claritate motivele pe care-şi întemeiază 
deciziile, căci numai astfel, de exemplu, un acuzat poate exercita căile de atac prevăzute de 
legislaţia naţională. 

 Prin urmare, Curtea consideră că în atare situaţie, când prima instanţă nu a 
prezentat nici un motiv al respingerii cererilor în probaţiune care au fost legal formulate şi 
indicau în mod clar teza probatorie, a fost încălcat dreptul pârâtului la un proces echitabil, 
ceea ce atrage casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond în 
vederea asigurării efective a accesului părţii la  ambele grade de jurisdicţie. 

 Cum analiza motivelor de modificare a hotărârii devine superfluă în acest 
context, Curtea nu le va mai examina. 

 Pentru considerentele expuse anterior, Curtea de Apel în temeiul art.312 
alin.5 C.pr.civ., va casa hotărârea şi va trimite cauza spre rejudecare primei instanţe. 

 În rejudecare, instanţa de fond, conform art.315 alin.1 C.pr.civ., se va 
pronunţa motivat asupra  cererilor în probaţiune testimoniale formulate de pârât, va 
dispune obligarea reclamantei la depunerea situaţiilor financiare solicitate de pârât şi va 
administra în caz de nevoie orice alt mijloc de probă necesar.  

 

21. Decizie de concediere. Nemotivare conform art. 74 alin.(1) lit. a) Codul 
muncii. Anulare ca nelegală 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 5578 din 26 noiembrie 2010 

Prin sentinţa civilă nr.928 din 15.03.2010, pronunţată de Tribunalul Cluj a fost 
respinsă acţiunea reclamantului C.A.S. împotriva pârâtei S.C. B. S.A, iar reclamantul a fost 
obligat la plata sumei de 2000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamantul a fost angajat 
al intimatei în funcţia de Director executiv din cadrul Diviziei Control, Retail, Marketing şi 
Canale Alternative de Distribuţie, având încheiat un contract individual de muncă 
înregistrat la ITM Bucureşti sub nr. 1229/27.06.2007.  

Prin decizia nr. 198/22.06.2009 reclamantului i s-a desfăcut contractul de muncă în 
temeiul art. 65 din Codul muncii.  

Cu privire la măsura luată de intimată instanţa reţine potrivit prevederilor 
prevederile art.65 alin. 1 din Codul muncii, modificat prin OUG nr. 55 din 30.08.2006, 
contractul de muncă individual al unui salariat poate înceta ca urmare a desfiinţării locului 
de muncă ocupat de către salariat datorită dificultăţilor economice, a transformărilor 
tehnologice sau ale reorganizării activităţii.  
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Acest motiv de încetare nu ţine de persoana salariatului şi el vizează în concret 
postul sau posturile salariatului ori salariaţilor ce urmează a fi concediaţi.  

Desfiinţarea locului de muncă este efectivă atunci când nu se mai regăseşte în 
organigrama acesteia ori în statul de funcţii.  

Acesta este reală când este impusă fie de dificultăţile economice, fie de transformări 
tehnologice ori de reorganizarea activităţii şi se bazează pe studii şi prognoze întocmite în 
funcţie de progresele economice şi tehnologice în domeniu, studiul pieţelor de desfacere şi 
posibilitatea accesării resurselor financiare.  

Instanţa a reţinut că la data de 29.05.2009 reclamantului i s-a comunicat adresa nr. 
508/4212/29.05.2009 prin care a fost informat de spre desfiinţarea postului său ca urmare 
a modificării structurii Diviziei de Retail prin Hotărârea nr. 4/14.04.2009 a Consiliului de 
Administraţie. 

 Reclamantului i s-a oferit posibilitatea de a opta pentru ocuparea mai multor 
posturi vacante din societate şi la solicitarea acestuia i s-au comunicat fişele posturilor 
respective.  

 Din analiza  Hotărârii nr. 4/14.04.2009 a  Consiliului de Administraţie 
şi a M. nr. 50.1B/20/13.04.2009 care a stat la baza respectivei hotărâri rezultă necesitatea 
reorganizării societăţii prin reproiectarea structurilor din subordinea Vicepreşedintelui 
Executiv şi adoptarea unei noi organigrame şi structuri de personal. Hotărârea nr. 
4/14.04.2009 a Consiliului de Administraţie a fost urmată de Hotărârea nr. 5/28.04.2009 
a Consiliului de Administraţie al societăţii care a hotărât desfiinţarea Diviziei Reţea Unităţi 
Teritoriale din subordinea Vicepreşedintelui Executiv şi a postului de Director Executiv al 
diviziei, desfiinţarea Direcţia Canale Alternative de Distribuţie şi actualizarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a B. S.A Prin Hotărârea nr. 7/18.06.2009 a 
Consiliului de Administraţie s-a aprobat închiderea a şapte agenţii şi desfiinţarea 
posturilor de agent de compensare din cadrul sucursalelor judeţene ale societăţii.  

Instanţa a reţinut că pârâta a făcut demersurile către AFOFM Cluj pentru adoptarea 
unor măsuri active de combaterea şomajului, în vederea redistribuirii reclamantului 
potrivit pregătirii profesionale şi a informat şi sindicatul B. .  

Din organigrama existentă la dosarul cauzei, din statul de funcţiuni existent la data 
de 31.03.2009 (anterior măsurii de reorganizare) şi cel de la data de 31.07.2009 (după 
luarea măsurii) şi din celelalte documente privind măsurile luate pentru executarea 
hotărârii Consiliului de Administraţie rezultă că reorganizarea a fost efectivă şi reală.  

Cu privire la decizia de concediere contestată, comunicată reclamantului la data de 
23.06.2009, instanţa constată că acesta respectă în totalitate prevederile an. 74 alin. 1 din 
Codul muncii, astfel că instanţa a respins cererea reclamantului prin care solicită ca 
instanţa să constate nulitatea absolută a deciziei nr. 198/22.06.2009 prin care 
reclamantului i s-a desfăcut contractul de muncă în temeiul an. 65 din Codul muncii.  

Instanţa a respins şi petitul reclamantului referitor al adresa nr. 
508/4212/29.05.2009 prin care a fost informat de spre desfiinţarea postului său ca urmare 
a modificării structurii Diviziei de Retail prin Hotărârea nr. 4/14.04.2009 a Consiliului de 
Administraţie al pârâtei şi de posibilitate a acestuia de a opta pentru ocuparea mai multor 
posturi vacante din societate.  

Având în vedere prevederile an. 283 şi următoarele din Codul muncii coroborate cu 
prevederile an.65 alin. 1 din Codul muncii şi aspectele reţinute, instanţa a respins acţiunea 
formulată de către reclamant în contradictoriu cu pârâta.  

Aflându-se în culpă procesuală, potrivit an. 274 C proc. civ., reclamantul a fost 
obligat la plata sumei de 2000 lei reprezentând cheltuieli de judecată. 

 Împotriva acestei hotărâri, reclamantul C.A.S. a declarat recurs prin care a 
solicitat casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe, iar în 
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subsidiar modificarea sentinţei în  sensul  admiterii acţiunii, precum şi obligarea pârâtei la 
plata cheltuielilor de judecată. 

 Examinând hotărârea în raport de motivele invocate, Curtea de Apel 
constată următoarele: 

 Motivul de casare referitor la menţionarea în practicaua hotărârii a unei alte 
date a pronunţării decât în dispozitivul sentinţei nu este întemeiat, deoarece indicarea 
greşită a datei pronunţării reprezintă o simplă eroare materială, fără consecinţe juridice 
asupra legalităţii hotărârii. 

 Examinând prioritar motivul de ordine publică invocat din oficiu, respectiv 
nemotivarea deciziei de concediere contrar cerinţelor art.74 alin.1 lit.a Codul muncii, care 
aparţine controlului legalitate Curtea de Apel constată următoarele: 

 Prin decizia nr.198 din 22.06.2009 pârâta a decis concedierea reclamantului 
în baza art.65 Codul muncii, reţinând  că motivul care  determină concediere este 
reorganizarea activităţii, precum şi că măsura concedierii are o cauză reală şi serioasă, fiind 
generată de cerinţa eficientizării  activităţii. 

Referitor la decizia de concediere menţionată Curtea observă că aceasta este lovită 
de nulitate absolută ca urmare a încălcării prevederilor art. 74 al. 1 lit. a din Codul Muncii. 

Astfel, Curtea reţine că potrivit art. 74 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. 74 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.” 

În cauza dedusă judecăţii, nu se poate reţine că decizia de concediere atacată 
cuprinde o dezvoltare a motivelor de fapt care l-au determinat pe angajator să dispună 
concedierea recurentului reclamant, întrucât menţiunile făcute în acest sens în decizie au 
un caracter general – reorganizarea activităţii şi cerinţa eficientizării activităţii. 

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. 77 Codul muncii, care pledează în acest fel pentru necesitatea precizării motivelor de 
fapt şi de drept.  

Fără a interpreta de o manieră excesiv de formalistă dispoziţiile art. 74 lit. a din 
Codul muncii, Curtea admite că decizia de concediere este în conformitate cu aceste 
norme, chiar şi în măsura în care detalierea motivele de fapt ce au stat la baza concedierii 
se face printr-un înscris anexat deciziei, esenţial fiind ca scriptul anexă să facă, corp comun 
cu decizia, respectiv cele două scripte să fi fost emise şi comunicate la aceeaşi dată, ceea ce 
însă nu este cazul în speţă. 

Este real că în cuprinsul decizie se face referire la Hotărârea Consiliului de 
Administraţie nr. 4/14.04.2009, privind reorganizarea activităţii, însă aceasta nu este de 
natură a înlocui motivarea în fapt a deciziei de concediere, în condiţiile în care conţinutul 
acestei decizii nu a fost adus la cunoştinţa reclamantului recurent în mod complet, ci doar 
în extras, fără a fi posibilă identificarea motivelor concedierii, deşi acesta i-a solicitat 
angajatorului expres comunicarea acestui act. 
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Prin urmare înlătura apărarea pârâtei conform căreia motivarea decizie de 
concediere este asigurată de indicarea hotărârii Consiliului de Administraţie, cu atât mai 
mult cu cât cerinţa legală a motivării deciziei e concediere este respectată prin prezentarea 
motivelor de fapt concrete ce determină concedierea (cu titlu de exemplu: situaţia 
economică nefavorabilă, deficienţele constatate la veche structură organizatorică, 
perspectivele redresării economice prin desfiinţarea postului, prognoza unei mai bune 
funcţionări în baza unei noi organigrame), nu prin menţionarea actului intern pe care s-a 
întemeiat concedierea. 

Constatând nelegalitatea deciziei de concediere atacată prin prisma considerentelor 
expuse şi apreciind că în acest context cercetarea motivelor de temeinicie este superfluă, în 
baza art. 312 alin. 3, raportat la art. 304 pct. 9 Cod de procedură civilă Curtea va admite în 
parte recursul şi va modifica în parte sentinţa atacată, în sensul că va admite în parte 
acţiunea reclamantului recurent, respectiv va anula decizia nr. 198 din 22.06.2009 emisă 
de pârâtă. 

În temeiul art. 78 alin. 2 din Codul Muncii, va dispune reintegrarea reclamantului în 
funcţia deţinută anterior concedierii, respectiv cea de Director executiv la SC Bankpost SA-
Divizia Control Retail, Marketing şi Canale Alternative de Distribuţie. 

De asemenea, în temeiul art. 78 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 menţine însă soluţia primei instanţe de respingere a cererii de anulare a 
adresei nr. 508/29.05.2009 (fila 7 fond), prin care reclamantului i s-a adus la cunoştinţă 
desfiinţarea postului său şi i s-a oferit un nou post, deoarece concedierea sa nu s-a dispus 
în temeiul acestui act, care are doar un caracter informativ cu privire la Hotărârea 
Consiliului de Administraţie nr. 4/14.04.2009 şi  reprezintă, de asemenea, o ofertă a 
angajatorului de modificare a felului muncii, lipsită de semnificaţie juridică în cazul 
neacceptării sale de către salariat, cum este cazul în speţă. 

 

22. Cadre didactice. Drepturi salariale în temeiul Legii nr. 221/2008. Lipsa 
calităţii procesuale pasive a inspectoratului şcolar judeţean 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 5433 din 26 noiembrie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 975 din data de 04.06.2010 pronunţată de Tribunalul 
Maramureş, s-a respins atât excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a INSPECTORATUL 
ŞCOLAR AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ invocată de acesta prin întâmpinare cât şi 
excepţia lipsei calităţii procesuale active a SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT 
MARAMUREŞ invocată de către INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI 
MARAMUREŞ. 

Prin aceeaşi hotărâre s-a admis acţiunea civilă formulată de reclamantul 
SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT MARAMUREŞ, împotriva pârâţilor 
INSPECTORATUL ŞCOLAR MARAMUREŞ şi ŞCOALA CU CLASELE I-VIII VADUL IZEI 
şi, în consecinţă, au fost obligaţi pârâţii să calculeze şi să plătească următoarelor cadrelor 
didactice drepturile salariale neacordate, rezultate din neaplicarea Legii nr. 221/2008, 
reprezentând diferenţa dintre drepturile salariale efectiv încasate şi cele cuvenite 
membrilor de sindicat în conformitate cu prevederile Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008, începând cu 1 octombrie 2008, actualizate în funcţie 
de indicele de inflaţie, până la data efectivă a plăţii. 
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Pentru a pronunţa această sentinţă tribunalul a reţinut următoarele: 
Excepţia lipsei calităţi procesuale active a reclamantului sindicatul Liber din 

Învăţământ Maramureş a fost respinsă ca neîntemeiată întrucât în baza art. 28 din Legea 
sindicatelor nr. 54/2003 (1), „organizaţiile sindicale apără drepturile membrilor lor, ce 
decurg din legislaţia muncii, statutele funcţionarilor publici, contractele colective de 
muncă şi contractele individuale de muncă, precum şi din acordurile privind raporturile de 
serviciu ale funcţionarilor public, în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor de jurisdicţie, 
a altor instituţii sau autorităţi ale statului, prin apărători proprii sau aleşi. 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) organizaţiile sindicale au dreptul de a 
întreprinde orice acţiuni prevăzute de lege, inclusiv de a formula acţiune în justiţie în  
numele membrilor lor, fără a avea nevoie de un mandat expres din partea celor în cauză. 
Acţiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizaţia sindicală dacă cel în cauză 
se opune sau renunţă la judecată.”. 

A menţionat instanţa că la acţiune s-a anexat tabelul cu semnăturile membrilor de 
sindicat la fila 6  din dosar, care împuternicesc sindicatul de a-i reprezenta în proces. 
Tabelul este contrasemnat de liderul de sindicat, ceea ce atestă faptul că persoanele din 
tabel au calitate de membri ai sindicatului. 

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de Inspectoratul 
Şcolar al judeţului Maramureş, tribunalul a constatat că această excepţie este neîntemeiată 
şi a respins-o pentru următoarele considerente: 

Inspectoratul Şcolar al judeţului Maramureş este semnatar al Contractului Colectiv 
de Muncă Unic la Nivelul Inspectoratului Şcolar al judeţului Maramureş 2008-2009. 

Potrivit art. 2 din contractul colectiv de muncă unic la nivelul Inspectoratului Şcolar 
al Judeţului Maramureş termenul de „angajator” şi, respectiv, „unitate” desemnează 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş, reprezentat prin inspectorul şcolar general, 
unităţile de învăţământ preuniversitar, reprezentate prin directori, alte instituţii 
subordonate Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş, reprezentate prin directori. 

Angajatorul are toate drepturile şi obligaţiile care decurg din legislaţia în vigoare şi 
din contractul colectiv de muncă încheiat. 

Conform art. 142 din Legea nr. 84/1995, printre atribuţiile inspectoratului şcolar se 
regăseşte şi aceea de a coordona încadrarea unităţilor de învăţământ cu personalul didactic 
necesar, în conformitate cu prevederile statutului personalului didactic. Art. 109 din Legea 
nr. 128/1997 prevede că directorul îşi desfăşoară activitate sub îndrumarea şi controlul 
inspectoratului şcolar. 

Prin urmare, în baza concursurilor organizate de inspectoratul şcolar, acesta emite 
deciziile de numire pe post pentru cadrele didactice şi doar în baza acestor decizii, 
directorii unităţilor de învăţământ încheie contractele individuale de muncă, ca o simplă 
formalitate. 

Finanţarea unităţilor de învăţământ se asigură de către primar, în calitate de 
ordonator principal de credite şi de consiliul local în calitate de finanţator al unităţilor de 
învăţământ, conform art. 167 din Legea nr. 84/1995. Dar, conform art. 4 alin. 1 din O.G. nr. 
22/2002 „(1) 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. (2) Virările de 
credite bugetare prevăzute la alin.(1) se pot 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”. 
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Prin urmare, nu era necesară chemarea în judecată a consiliului local şi a primarului 
întrucât aceste instituţii sunt obligate de lege să elibereze  fondurile necesare în vederea 
executării titlurilor executorii. 

Potrivit art. 9 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 cu modificările la zi, posturile 
didactice se ocupă prin concurs, iar potrivit alin.3 al aceluiaşi articol, organizarea şi 
desfăşurarea concursurilor este asigurată de inspectoratul  şcolar şi directorii instituţiilor 
de învăţământ preuniversitar. 

 În conformitate cu art. 11 alin. 5 din  Legea nr. 128/1997, ”în învăţământul de stat, 
validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice se face de către inspectoratul 
şcolar. Angajarea pe post se face de directorul unităţii de învăţământ pe baza deciziei de 
repartizare semnate de inspectorul şcolar general.” 

Se observă astfel că angajarea personalului didactic este condiţionată de existenţa 
unei decizii emise de inspectoratul şcolar pe baza căruia unităţile de învăţământ încheie 
efectiv contractele individuale de muncă, decizia şi contractul individual de muncă fiind 
indisolubil legate. 

Raportat la considerentele mai sus – expuse, tribunalul a apreciat că pârâtul 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş are calitate procesuală pasivă în prezenta 
cauză, motiv pentru care a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive. 

În ceea ce priveşte fondul cauzei, tribunalul a reţinut că prin dispoziţiile OG nr. 
15/2008, privind creşterile salariale ale personalului din învăţământ pe anul 2008, art. 1 
alin. 1 lit. b şi c, se stabilea o evaluare a coeficientului de multiplicare 1,000, astfel încât, în 
anumite intervale de timp, se asigura o creştere a drepturilor salariale ale personalului 
didactic auxiliar pentru anul 2008 cu 16% mai mult faţă de nivelul din 31 decembrie 2007. 

Acest act normativ a fost aprobat cu modificări de către Parlamentul României prin 
Legea nr. 221/2008, principala modificare constând în majorarea coeficientului de 
multiplicare 1,000 la 400,00 lei pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2008 şi care 
reprezenta valoarea de referinţă pentru creşterile salariale ulterioare, ceea ce asigura 
creşteri salariale ale personalului didactic şi didactic auxiliar de aproximativ 50% faţă de 31 
decembrie 2007. 

Guvernul României, prin OUG nr. 136/2008, privind stabilirea unor măsuri pentru 
salarizarea personalului din învăţământ, pe anul 2008, modifică unele prevederi ale OG nr. 
15/2008, aşa cum a fost probată prin Legea nr. 221/2008, reducând majorările salariale 
stabilite de Parlament. 

Acest act normativ însă a fost declarat neconstituţional de către Curtea 
Constituţională, prin decizia nr. 1221/12 noiembrie 2008, publicată în M.O. al României, 
partea I, nr. 804/2 decembrie 2008. 

S-a stabilit atunci de către Curte că adoptarea ordonanţelor de urgenţă numai în 
scopul contracarării unei măsuri de politică legislativă în domeniul salarizării personalului 
din învăţământ, adoptată de Parlament încalcă articolul 1 alin. 4, art. 61 alin. 1 şi art. 115 
alin. 4 din Constituţie. 

Totodată, s-a arătat că o asemenea măsură este contrară dispoziţiilor art. 115 alin. 6 
coroborate cu cele ale art. 41 şi art. 47 alin. 1 din Legea fundamentală. În consecinţă, 
Curtea a constatat şi încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. 5, potrivit cărora 
„în România respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie”. 

Ulterior, Guvernul emite OUG nr. 151/2008 din 10 noiembrie 2008, publicată în 
M.O.-partea I, nr. 759/11 noiembrie 2008, prin care după ce în art. 1 pct. 1 modifică 
denumirea OG nr. 15/2008, prin art. I pct. 2 şi 3, reduce în mod substanţial majorările 
salariale la care ar fi avut dreptul personalul din învăţământ în temeiul Legii nr. 221/2008 
de aprobare a OG nr. 15/2008. 
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Curtea Constituţională, prin decizia nr. 842/2 iunie 2009, publicată în M.O.- Partea 
I, nr. 464/6 iulie 2009, constată neconstituţionalitatea art. I pct. 2 şi 3 din OUG nr. 
151/2008, invocând aceleaşi considerente avute în vedere şi la analiza OUG nr. 136/2008. 

Este important de reţinut, ca o situaţie de fapt, că, Curtea, prin decizia nr. 989/30 
iunie 2009, decizie nepublicată încă în M.O. a constatat încă odată neconstituţionalitatea 
dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din OUG 151 concomitent cu constatarea neconstituţionalităţii 
art. 2 şi 3 din OUG nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării în sectorul 
bugetar. 

De remarcat faptul că, atât prin dispoziţiile art. 2 şi 3 din OUG nr. 1/2009, cât şi 
prin dispoziţiile art. 2 şi 3 din OUG nr. 31/2009 şi dispoziţiile art. 2 din OUG nr. 41/2009 
se reglementează modificări ale unor prevederi introduse prin art. I pct. 2 şi 3 din OUG nr. 
151/2008, prevederi constatate ca neconstituţionale de către Curtea Constituţională. 

Cum modificările aduse OG nr. 15/2008, prin dispoziţiile art. I pct. 2 şi 3 din OUG 
nr. 151/2008 nu–şi mai  produc efecte, fiind suspendate de drept, potrivit art. 31 alin. 3, 
fraza a II-a din Legea nr. nr. 47/1992, tribunalul a opinat că nici modificările aduse prin 
acte normative ulterioare unor prevederi legale suspendate de drept nu pot produce efecte.  

În atare situaţie, ca urmare a constatării prin decizii succesive de către Curtea 
Constituţională a neconstituţionalităţii modificărilor aduse de Guvern OG nr. 15/2008, aşa 
cum aceasta fusese aprobată prin Legea nr. 221/2008, tribunalul a considerat că în prezent 
se aplică OG nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi 2009 
personalului din învăţământ în condiţiile în care aceasta a fost aprobată prin Legea nr. 
221/2008. 

A privi astfel lucrurile, înseamnă a respecta considerentele Curţii Constituţionale şi 
a pune în aplicare voinţa parlamentului cu privire la domeniul reglementat, afirmarea 
principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, precum şi a principiului respectării 
Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor ţării. 

Pe de altă parte, potrivit art. 169 alin. 1 din Codul muncii, angajatorul este obligat în 
temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale să-l despăgubească pe 
salariat în situaţia în care a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa 
angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. 

Or, neplata salariului stabilit prin lege, potrivit art. 157 alin. 2 din Codul muncii, 
constituie o încălcare a contractului de muncă intervenit între angajator şi salariat şi care 
atrage răspunderea civilă contractuală a celui ce angajează. 

Întrucât în cauză se aplică principiile răspunderii civile contractuale, cel vinovat 
trebuie să asigure repararea integrală a prejudiciului produs, astfel încât atunci când e 
vorba de plata unei sume de bani, cuantumul prejudiciului se compune atât din această 
sumă cât şi din corecţia ei cu indicele de inflaţie.  

Procedând astfel, se dă satisfacţie şi respectării dispoziţiilor art. 1 din Protocolul nr. 
1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care 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”. 

În practica CEDO, s-a statuat că noţiunea de „bunuri”, în sensul art. 1 din Protocolul 
nr. 1 la Convenţie, cuprinde atât „bunuri actuale” cât şi valori patrimoniale, inclusiv, în 
anumite situaţii bine stabilite, creanţe al căror titular demonstrează că acestea au o bază 
suficientă în dreptul intern şi în virtutea cărora reclamantul poate pretinde cel puţin o 
„speranţă legitimă” în exercitarea efectivă a dreptului său ( a se vedea Draon împotriva 
Franţei (MC(, nr. 1.513/03/ 65, CEDO 2005-IX). 

Or, reclamanţii, fiind beneficiarii dispoziţiilor OG nr. 15/2008, aşa cum a fost 
aprobată prin Legea nr. 221/2008, pot pretinde cel puţin o „speranţă legitimă” cu privire la 
realizarea drepturilor lor aferente creşterilor salariale. 
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De altfel, această „speranţă legitimă” a reclamanţilor îşi găseşte justificarea şi prin 
prisma deselor modificări legislative prin intervenţia Guvernului, care prin ordonanţe 
succesive a căutat că contracareze măsurile legislative dispuse de Parlament cu privire la 
creşterile salariale ale personalului din învăţământ. 

Mai mult decât atât, tribunalul a învederat că în speţă nu s-a dovedit că ingerinţa în 
dreptul reclamanţilor cu privire la reglementarea drepturilor lor salariale s-a făcut cu 
respectarea limitărilor reglementate de art. 1 din Protocolul adiţional la Convenţie. 

Astfel, potrivit art. 1 din protocol, privarea de un bun se poate face dacă aceasta este 
prevăzută de lege, adică de normele interne aplicabile şi dacă este impusă de o cauză de 
utilitate publică. 

Pentru ca o ingerinţă să fie „legală” aceasta trebuie, pe de o parte să fie prevăzută de 
lege, asigurându-se astfel principiul supremaţiei legii, principiu fundamental într-o 
societate democratică, iar, pe de altă parte, să păstreze un just echilibru între cerinţele 
interesului general al comunităţii şi imperativele apărării dreptului la respectarea 
bunurilor reclamanţilor ( cauza Viaşu contra României, hot. din 9 decembrie 2008). 

Or, în cauză s-a constatat că însăşi Curtea Constituţională a considerat că normele 
emise de Guvern şi care se constituie într-o ingerinţă în dreptul la un salariu mărit  al 
reclamanţilor încalcă legea şi că aceste norme nu fac altceva decât să contracareze unele 
măsuri de politică legislativă în domeniul salarizării personalului din învăţământ adoptate 
de Parlament. 

Cât priveşte prejudiciul suferit de către reclamanţi şi care trebuie să fie acoperit de 
pârâţi, în practica CEDO, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 41 din Convenţie, aceasta 
a stabilit că reparaţia trebuie să fie echitabilă şi să acopere daunele materiale suferite ca 
urmare a ingerinţei produse (vezi cauza Tarik împotriva României-hotărârea din 7 
februarie 2008 şi cauza Şerbănescu împotriva României). 

În conformitate cu această practică, tribunalul a apreciat că se impune ca 
reclamanţilor să li se restituie diferenţa drepturilor salariale de care aceştia ar fi trebuit să 
beneficieze potrivit dispoziţiilor OG nr. 15/2008, aşa cum a fost aprobată prin Legea nr. 
221/2008. 

Aşadar, pentru toate aceste considerente, tribunalul a admis ca întemeiată cererea 
formulată de reclamant. 

Împotriva acestei sentinţe pârâtul INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI 
MARAMUREŞ a declarat recurs în termen legal, solicitând instanţei admiterea acestuia, 
modificarea hotărârii atacate în sensul admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive 
şi, în consecinţă, respingerea acţiunii formulate de reclamant. 

În motivarea recursului s-a arătat că instanţa de fond în mod greşit a respins 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, considerând că pârâtul are calitatea de angajator 
al cadrelor didactice. 

În realitate, între pârât şi cadrele didactice nu se nasc raporturi de muncă, întrucât 
potrivit art. 142 din Legea nr. 84/1995, inspectoratele şcolare sunt organe descentralizate 
de specialitate, subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării, iar una din atribuţiile 
inspectoratelor şcolare este cea referitoare la coordonarea încadrării unităţilor de 
învăţământ cu personal didactic necesar, neavând calitatea de angajator în sensul art. 10 şi 
14 C. muncii. Calitatea de angajator o are în schimb directorul unităţii de învăţământ, iar 
între acesta şi cadrele didactice se nasc raporturi de muncă, conform art. 11 alin. 5 din 
Legea nr. 128/1997 şi art. 20 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M.E.C.T. nr. 4.925/200. 

Pe de altă parte, inspectoratele şcolare nu au calitatea de finanţatori ai unităţilor de 
învăţământ şi nici măcar calitate de ordonatori de credite a acestor unităţi, conform art. 
167 alin. 1 din Legea nr. 87/1995 şi art. 13 alin. 1 din O.U.G. nr. 32/2001. 



 113 

Chiar dacă pârâtul a semnat contractul colectiv de muncă, unic la nivelul 
inspectoratului şcolar 2008 – 2009, nu înseamnă că prin semnarea acestui contract şi-a 
atribuit calitatea de angajator a cadrelor didactice. 

Acest contract a fost întocmit în baza prevederilor art. 12 alin. 2 din Legea nr. 
130/1996, de unde rezultă că aceste contracte se pot încheia şi pentru salariaţii instituţiilor 
bugetare. 

Pentru a nu exista confuzii cu privire la calitatea de angajator, la alin. 3 al art. 2 din 
Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivelul Inspectoratului Şcolar al jud. Maramureş 
2008 – 2009, termenul salariat desemnează persoana fizică ce se obligă să presteze munca 
pentru unul dintre angajatorii desemnaţi la alin. 1 şi sub autoritatea acestora, în schimbul 
unei renumeraţii denumită salariu, în baza unui contract individual de muncă. 

Atâta vreme cât, contractele individuale de muncă sunt încheiate între directorul 
unităţii şcolare, în calitate de angajator, şi personalul didactic în calitate de angajat, aceştia 
prestând munca pentru unităţile şcolare şi sub autoritatea acestuia, în cărţile de muncă la 
rubrica „angajator” este trecută denumirea unităţii de învăţământ, iar plata drepturilor 
salariale se face tot de către unităţile de învăţământ, inspectoratul şcolar nu poate avea şi el 
calitatea de angajator. 

Printre atribuţiile stabilite de art. 142 din Legea nr. 84/1995, în sarcina 
inspectoratelor şcolare nu se regăsesc unele privind angajarea efectivă a personalului 
didactic sau salarizarea acestora, atribuţii care, în schimb, se regăsesc în sarcina 
directorului unităţii şcolare. 

În ceea ce priveşte fondul cauzei, datorită faptului că legislaţia cu privire la 
salarizarea personalului didactic a fost în continuă modificare, printr-o serie de ordonanţe 
făcându-se modificări prevederilor O.G. nr. 15/2008, aprobată Prin Legea nr. 221/2008, 
ordonanţe care au fost în vigoare şi au produs efecte până la data pronunţării de către 
Curtea Constituţională a deciziilor de neconstituţionalitate, unităţile de învăţământ cât şi 
ordonatorii de credite au avut obligaţia de a respecta prevederile legale în vigoare la acea 
dată, motiv pentru care nu au aplicat acele majorări salariale prevăzute de Legea nr. 
221/2008. 

Cu toate acestea, instanţa de fond nu poate obliga pârâtul la acordarea, începând cu 
01.10.2008, a salariilor majorate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 221/2008, atâta 
timp cât, inspectoratele şcolare nu au atribuţii cu privire la salarizarea personalului 
didactic, aceste atribuţii fiind în sarcina directorilor unităţilor şcolare. 

În drept, se invocă prevederile art. 304 pct. 9 C.pr.civ., C.muncii, C.C.M.U.  I.S.J. 
Maramureş pe anul 2008 – 2009, Legea nr. 84/1995, O.U.G. nr. 32/2001, şi O.M.E.C.T. 
4925/2005. 

Reclamantul intimat SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT MARAMUREŞ prin 
întâmpinare a solicitat respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului 
întrucât acesta are calitatea de angajator conform art. 2 alin. 1 din Contractul Colectiv de 
Muncă Unic la Nivelul Inspectoratului Şcolar al Jud. Maramureş 2008 – 2009 (f.12-15). 

Art. 109 din Legea nr. 128/1997 prevede că directorul îşi desfăşoară activitatea sub 
îndrumarea şi controlul inspectoratului şcolar, iar art. 11 alin. 5 din acelaşi act normativ 
prevede că angajarea pe post se face de directorul unităţii de învăţământ pe baza deciziei 
de repartizare semnate de inspectorul şcolar general. Prin urmare, în baza deciziile de 
numire pe post emise de inspectoratul şcolar, directorii unităţilor de învăţământ încheie 
contractele colective de muncă ale cadrelor didactice, astfel încât inspectoratul are calitatea 
de angajator pentru cadrele didactice. 

Calitatea de angajator al inspectoratul şcolar rezultă şi din dispoziţiile art. 32 alin. 3 
şi alin. 4 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Inspectoratului Şcolar al Jud. 
Maramureş 2008 – 2009, dar şi din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de 
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Ramură Învăţământ 2003/2004 prelungit până la data înregistrării primului contract, 
respectiv 11.11.2008 care a fost în vigoare în anul 2007. 

Este adevărat că finanţarea unităţilor de învăţământ se asigur ă de către primar, în 
calitate de ordonator principal de credite şi de consiliul local, în calitate de finanţator al 
unităţilor de învăţământ conform art. 167 din Legea nr. 84/1995, însă reclamantul nu a 
înţeles să cheme în judecată aceste instituţii deoarece potrivit art. 4 alin. 1 din O.G. nr. 
22/2002 acestea sunt obligate de lege să elibereze fondurile necesare în vederea executării 
titlurilor executorii. 

În ceea ce priveşte fondul cauzei, reclamantul arată că prin Contractul Colectiv de 
Muncă Unic la Nivelul Inspectoratului Şcolar al Jud. Maramureş 2008 – 2009 se prevede 
în art. 32 alin. 3 şi 4 că pârâtul se obligă să întreprindă demersurile necesare pentru plata 
la timp a salariilor întregului personal din toate unităţile şi instituţiile de învăţământ aflate 
în subordinea sa, indiferent de sursa de finanţare a acestora, conform legii. I.S.J. 
Maramureş va verifica, în perioada de fundamentare de către unităţile de învăţământ a 
propriului proiect de buget, modul în care fiecare unitate/instituţie de învăţământ a 
fundamentat cheltuielile de personal. În cazul în care constată erori în modul de 
fundamentare a acestor cheltuieli, se vor lua măsuri de sancţionare a persoanelor vinovate 
conform legii.  

Aceleaşi dispoziţii se regăsesc şi în Contractul Colectiv de Muncă la nivel de ramură 
învăţământ încheiat pe jud. Maramureş 2003 – 2004, prelungit până la data înregistrării 
Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Inspectoratului Şcolar al Jud. Maramureş 
2008 – 2009, respectiv 11.11.2008 şi care a fost în vigoare în anul 2007.  

Instanţa de fond a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 221/2008 precum 
şi a deciziilor Curţii Constituţionale prin care s-au anulat o serie de ordonanţe prin care s-a 
modificat actul normativ mai sus arătat, astfel încât acesta se aplică începând cu data de 
01.10.2008. 

Pârâţii intimaţi ŞCOALA CU CLASELE I-VIII VADUL IZEI şi PRIMARUL 
COMUNEI VADUL IZEI, deşi legal citati, nu şi-au delegat reprezentant în instanţă şi nu au 
depus întâmpinare prin care să îşi exprime poziţia procesuală. 

Analizând recursul declarat prin prisma motivelor invocate şi a apărărilor 
formulate Curtea, în temeiul art. 3041 C.pr.civ., reţine următoarele: 

Conform art. 142 din Legea nr. 84/1995, inspectoratele şcolare sunt organe 
descentralizate de specialitate, subordonate ministerului educaţiei şi cercetării. Printre 
atribuţiile reglementate de acest text legal, în sarcina inspectoratelor şcolare se regăsesc şi 
cele referitoare la asigurarea aplicării legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea 
procesului de învăţământ (lit.b), precum şi aceea de a coordona încadrarea unităţilor de 
învăţământ cu personal didactic necesar (lit.g). 

Potrivit art. 11 alin. 5 din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, 
angajarea pe post se face de către directorul unităţii de învăţământ, pe baza deciziei 
semnate de inspectoratul şcolar general. 

Totodată, conform art. 20 din Regulamentul de organizare şi funcţionare  a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M.E.C.T. nr. 4925/2000, directorul 
în calitate de angajator, încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat. 

Din interpretarea acestor texte legale rezultă că rolul inspectoratului şcolar este 
doar acela de a dispune repartizarea cadrului didactic la o anumită unitate de învăţământ, 
în urma participării cadrului didactic la concursul organizat de inspectoratul şcolar, 
împreună cu directorul unităţii de învăţământ.   

Pe de altă parte, art. 167 alin. 1 din Legea nr. 84/1995 precum şi art. 13 alin. 1 din 
O.U.G. nr. 32/2001, statuează că finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
se face prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe a căror rază îşi 
desfăşoară activitatea, repartizarea fondurilor fiind dispusă prin hotărârea consiliului 
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judeţean sau a celui local, fiecare unitate de învăţământ întocmindu-şi bugetul propriu, aşa 
cum rezultă din prevederile art. 22 din Regulamentul de organizare şi funcţionare  a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

Este adevărat că reclamantul SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT 
MARAMUREŞ şi pârâtul INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ  au 
încheiat şi semnat Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Inspectoratului Şcolar al 
Judeţului Maramureş pe anul 2008-2009, acesta fiind înregistrat la Direcţia de Muncă şi 
Protecţie Socială a Jud. Maramureş la data de 11.11.2008. 

Acest contract colectiv de muncă a fost întocmit în baza prevederilor art. 12 alin. 2 
din Legea nr. 130/1996 din care rezultă că aceste contracte se pot încheia şi pentru 
salariaţii instituţiilor bugetare. 

Potrivit art. 2 alin. 1 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul 
Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş pe anul 2008-2009, termenul angajator 
desemnează: a) Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş, reprezentat prin 
inspectoratul şcolar general; b) unităţile de învăţământ preuniversitar, reprezentate prin 
director; c) alte instituţii subordonate Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş, 
reprezentate prin director. 

Alin. 3 al aceluiaşi articol prevede că termenul salariat desemnează persoana fizică 
ce se obligă să presteze muncă pentru unul dintre angajatorii desemnaţi la alin. 1 şi sub 
autoritatea acestora, în schimbul unei renumeraţii denumită salariu, în baza unui contract 
individual de muncă.  

În consecinţă, contractele individuale de muncă sunt încheiate între directorul 
unităţii şcolare, în calitate de angajator şi personalul didactic, în calitate de angajat, cadrele 
didactice prestând munca pentru unităţile şcolare şi sub autoritatea acestora, astfel încât 
calitatea de angajator o are directorul unităţii şcolare, raportul juridic de muncă fiind 
născut între acesta şi personalul didactic. 

Apărarea reclamantului intimat referitoare la faptul că încheierea contractelor 
individuale de muncă se realizează de către directorii unităţilor de învăţământ ca o simplă 
formalitate, va fi înlăturată deoarece atribuţiile existente în sarcina inspectoratelor şcolare, 
respectiv cele prevăzute la art. 142 lit. b şi g din Legea nr. 84/1995, nu sunt suficiente 
pentru a justifica calitatea procesuală pasivă a inspectoratelor şcolare, deoarece nu există 
nici o formă de implicare efectivă a acestora în încheierea contractului individual de muncă 
între cadrele didactice şi unităţile şcolare, repartizarea personalului didactic la unităţile de 
învăţământ reprezentând o condiţie prealabilă încheierii contractului individual de muncă 
al cadrelor didactice. 

Este adevărat că potrivit art. 32 alin. 3 şi 4 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la 
Nivelul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş pe anul 2008-2009, I.S.J. 
Maramureş se obligă să întreprindă demersurile necesare pentru plata la timp a salariilor 
întregului personal din toate unităţile şi instituţiile de învăţământ aflate în subordinea sa, 
indiferent de sursa de finanţare a acestora,  conform legii. I.S.J. Maramureş va verifica, în 
perioada de fundamentare de către unităţile de învăţământ a propriului proiect de buget, 
modul în care fiecare unitate/instituţie de învăţământ a fundamentat cheltuielile de 
personal. În cazul în care constată erori în modul de fundamentare a acestor cheltuieli, se 
vor lua măsuri de sancţionare a persoanelor vinovate conform legii. 

De altfel, potrivit art. 12 alin. 1 din Legea nr. 130/1996, contractele colective de 
munca se pot încheia si pentru salariaţii instituţiilor bugetare. Prin aceste contracte nu se 
pot negocia clauze referitoare la drepturile ale căror acordare si cuantum  sunt stabilite 
prin dispoziţii legale. 

Din interpretarea acestor dispoziţii rezultă doar rolul I.S.J. Maramureş de a 
întreprinde demersurile necesare pentru plata la timp a salariilor şi de a verifica bugetele 
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unităţilor de învăţământ, fără ca aceste dispoziţii să prevadă vreo obligaţie de plată a 
drepturilor salariale de către I.S.J. Maramureş. 

În ceea ce priveşte fondul cauzei, Curtea constată că susţinerile recurentului, deşi  
sunt fondate  –  prin prisma art. 50 alin. 12 din Legea nr. 128/1997, art. 10 şi art. 11 din 
Legea nr. 130/1996, art. 9 alin. 1 şi art. 105 din Contractul Colectiv de muncă Unic la 
Nivelul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş pe anul 2008-2009, coroborat cu 
art. 59 alin. 3 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional pe 2007-2010 şi cu 
prevederile Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Învăţământ 2003/2004 
şi 2005/2006  -  , totuşi, nu pot fi  soluţionate favorabil în actuala fază procesuală, dat fiind 
că, nejustificând o calitate procesuală pasivă în cauză şi, deci, neavând practic calitatea de 
pârât în prezentul litigiu, recurentul nu poate invoca critici de fond, vizând fondul 
pretenţiilor deduse judecăţii,  cu privire la soluţia  primei instanţe. 

Pentru aceste considerente, Curtea constată că pârâtul INSPECTORATUL ŞCOLAR 
AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ nu are calitate procesuală pasivă, astfel încât în mod greşit 
prima instanţă a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului, prin urmare, 
Curtea în temeiul art. 137 alin. 1 C.pr.civ., va admite excepţia lipsei calităţii procesuale 
pasive a pârâtului INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MARAMUREŞ. şi, în 
consecinţă, în temeiul art. 312 alin. 1 şi 3 raportat la art. 304 pct. 9 şi art. 3041 C.pr.civ.,va 
admite recursul pârâtului şi va respinge acţiunea formulată de reclamantul SINDICATUL 
LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT MARAMUREŞ, împotriva pârâtului, ca fiind promovată în 
contradictoriu cu o persoană lipsită de calitate procesuală pasivă, menţinând restul 
dispoziţiilor sentinţei recurate.  

 

23. Neîndeplinirea condiţiilor răspunderii medicului. Inexistenţa 
malpraxisului 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 4395 din 10 noiembrie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 4773 din 30.03.2009 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a admis 
în parte acţiunea formulata si precizata de reclamanta B.L.L. in contradictoriu cu pârâţii 
Comisia de monitorizare si competenta profesionala pentru cazurile de malpraxis Cluj si 
S.T.  şi, în consecinţă: 

 S-a dispus anularea Deciziei nr.6/2008 a Comisiei de monitorizare si 
competenta profesionala pentru cazurile de malpraxis Cluj. 

 A fost obligat pârâtul S.T. să plătească reclamantei B.L.L. daune morale in 
cuantum de 100.000 lei. 

 S-a respins cererea privind obligarea paratului S.T. la plata daunelor 
materiale. 

 A fost obligat paratul sa plătească reclamantei cheltuieli de judecata in 
cuantum de 5287,7 lei. 

 Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
 După o perioada  de cinci zile cu febra (probabil intre 25.04.2006-

29.04.2006) reclamanta s-a prezentat, in dimineaţa zilei  de 29.04.2006,in jurul orelor 
10.00, la serviciul de garda al Clinicii de Ortopedie – Traumatologie Cluj-Napoca pentru 
precizare diagnostic si tratament. 

 La acea data si ora garda era asigurata de pârâtul dr. S.T., medic primar 
ortoped-traumatolog care, după un prealabil consult (anamneză, examen clinic) a decis 
efectuarea unei punctii articulare, suspicionand  prezenta unei artrite purulente a 
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genunchiului stang. Puncţia fiind negativă  se înlătură suspiciunea diagnosticului iniţial şi 
se pune diagnosticul „Sindrom febril. Bursită suprainfectată subcvadricipitală stângă” . 

 Dat fiind că starea septică era de o etiologie neprecizată,   pârâtul a decis 
oportunitatea unui consult în cadrul Clinicii de Boli Infecţioase Cluj-Napoca, unde 
reclamanta a fost internată în jurul orelor 11.00. La internare in Clinica de Boli Infecţioase 
s-a stabilit diagnostiocul  de ”Suspiciune de septicemie. Celulită difuză  coapsa stanga”. 
Ulterior, in cursul aceleiaşi zile, in jurul orelor 16.00, după efectuarea mai multor 
investigaţii, evidenţiate in cuprinsul Foii de observaţie clinică generală nr. 2986, 
reclamanta a fost externată cu diagnosticul :”Sepsis. Celulită coapsă stângă” şi adresată de 
urgenţă  Unităţii de Primire a Urgenţelor Cluj-Napoca, pentru diagnostic si tratament. In 
cadrul UPU a fost efectuata o ecografie a genunchiului stâng de Conf. Dr. F., ecografia 
relevând o importantă distensie a recesului suprapatelar de lichid impur cu celularitate 
crescută.  

 Urmare a reevaluării stării reclamantei in cadrul UPU şi pe baza rezultatului 
investigaţiilor efectuate de medicii din cadrul acestei unităţi, reclamanta a fost trimisă la 
Clinica de Ortopedie Cluj-Napoca. 

 Reclamanta a fost internată în Clinica de Ortopedie Cluj-Napoca la ora 21.00 
a zilei de 30.04.2006, iar conform FO nr 107 diagnosticul la internare a fost: 
”Fasciomiozita necrozantă cvadr. stang cu suspiciune de artrită septică genunchi stâng”. 
Cu acest diagnostic pârâtul S.T. a decis interventia chirurgicală care a inceput in jurul 
orelor 22,30. Postoperator  reclamanta a fost transferată în secţia de Terapie intensivă 
unde i s-a administrat tratamentul descris în cuprinsul Foii de Observatie ATI din dosarul 
Comisiei. 

 Ulterior, in dimineata zilei de 01.05.2006 pârâtul a decis adresarea 
reclamantei catre Clinica  de Chirurgie Plastica din Cluj-Napoca, cazul fiind preluat de Prof 
Dr A.G.. 

 Acesta decide interventia chirurgicală de urgentă pe baza protocolului 
operator depus în probaţiune la dosarul Comisiei. 

 Reclamanta a rămas in cadrul Clinicii de Chirurgie Plastica din Cluj-Napoca 
până la data de 07.06.2006, perioada in care a fost supusa  mai multor interventii 
chirugicale (Foaia de observatie clinica generala nr 4197- dosarul Comisiei). 

 Atat in perioada internarii cat si ulterior, reclamanta a acuzat dureri 
puternice, fiindu-i instalat cateter peridural si cateter nervos central, fiind externată cu 
acestea. 

 Ulterior, reclamanta a  fost diagnosticata cu „Sindrom dureros regional 
complex nerv peronier in cadrul Spitalului Clinic Judetean Cluj-ATI Chirurgie I  precum si  
cu „durere cronica neuropatic” in cadrul Institutul Oncologic „I  Chiricuta”. Diagnosticul a 
fost stabilit ca urmare a examenelor medicale  efectuate la solicitarea reclamantei pe 
fondul  agravarii simptomatologiei dureroase, insotita de stari psihice de anxietate, 
agitaţie, depresie, iritabilitate. Diagnosticul  specialistilor in terapia durerii din Cluj-
Napoca a fost confirmat de o echipa multidisciplinara din cadrul  Asociatiei Romane 
pentru Studiul Durerii. In vederea tratării acestei afecţiuni  reclamanta a contactat o serie 
de institutii medicale din strainatate, efectuand, in acelasi timp, demersuri pe lângă 
Autoritatea de Sanatate Publica a Judetului Cluj in vederea finantarii  unui tratament in 
străinătate. 

 Întrucât reclamanta nu a fost in masura sa suporte costurile unui tratament 
in străinătate, iar  autorităţile statului nu au avizat finantarea tratamentului, s-a solicitat 
obligarea pârâtuli S.T. la suportarea acestor costuri. 

 La data de 18.01.2008 reclamanta s-a adresat cu o plangere Comisiei de 
monitorizare si competenta profesionala pentru cazurile de malpraxis Cluj reclamand 
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„abordarea si interventia medicala neprofesionala cauzatoare de vatamare corporala si 
psihica cu consecinte dramatice asupra starii de sanatate” a pârâtului S.T.. 

 Prin Decizia nr 6/10.03.2008 (29) Comisia a constatat ca actul medical 
prestat de catre pârâtul S.T. a fost corect si complet, „(…) in consecinta cazul nu este 
malpraxis in conditiile prevazute de lege”. Decizia mai sus mentionata nu a fost motivata, 
in cuprinsul acesteia facandu-se trimitere la raportul de expertiza medicala efectuata de 
Conf. Dr T.G.. 

 Pentru solutionarea corectă a cauzei deduse judecaţii  instanţa este ţinută a 
identifica  temeiul legal al acesteia. Astfel, Titlul XV din Legea nr 95/2006, invocat de 
reclamanta in sustinerea  actiunii sale, a intrat in vigoare la data de 27 iulie 2006 iar 
conform prevederilor art 1 Cod Civil legea dispune numai pentru viitor. Or, actul medical 
reclamat a fost efectuat in data de 30.04.2006, asadar inainte de intrararea in vigoare a 
actului normativ mai sus indicat. In consecinta, instanta a verificat întrunirea celor patru 
conditii necesar a fi intrunite cumulativ  pentru angajarea raspunderii civile delictuale in 
sarcina pârâtului S.T. in temeiul art 998-999 Cod civil. 

 In ceea ce priveste Decizia nr 6/2008 a pârâtei Comisia de monitorizare si 
competenta profesionala pentru cazurile de malpraxis Cluj instanta a reţinut  ca aceasta a 
fost emisa ulterior intrarii in vigoare a Legii nr 95/2006, astfel că analiza legalităţii si 
temeiniciei acesteia s-a făcut prin raportare la dispozitiile  actului normativ mai sus 
indicat. 

 In cauza prezinta interes a stabili daca obligatia de care era tinut pârâtul  S.T. 
este una de mijloace sau de rezultat. Interesul distincţiei între obligaţia de mijloace şi 
obligaţia de rezultat rezidă în consecinţele asupra sarcinii dovezii culpei. Atunci când 
debitorul îşi asumă o obligaţie de rezultat, creditorul nu are sarcina probei erorii. Este 
suficient să dovedească că rezultatul promis nu a fost atins. Culpa este în acest caz 
prezumată. Debitorul se va elibera de răspundere dacă va face dovada că lipsa rezultatului 
provine dintr-o cauză exterioară neinputabilă.  Din contră dacă debitorul îşi asumă o 
obligaţie de mijloace, dovada probei culpei este în sarcina creditorului. Altfel spus, dacă 
obligaţia este de rezultat, dovada va consta în simpla constatare a absenţei presupusului 
rezultat. Debitorul nu va fi exonerat de răspundere dacă dovedeşte că s-a comportat 
ireproşabil, decât dacă invocă forţa majoră. Invers, atunci când obligaţia este de mijloace, 
neobţinerea rezultatului nu dovedeşte neîndeplinirea obligaţiei. Creditorul va trebui să 
dovedească că debitorul nu a folosit toate mijloacele puse la dispoziţie, sau că nu a fost 
suficient de diligent sau prudent pentru a ajunge le rezultatul a cărui realizare era nesigură.  

 Această distincţie aplicată răspunderii medicale, presupune ca pacientul care 
doreşte să antreneze răspunderea medicului, să aducă dovada că medicul nu a folosit toate 
mijloacele puse la dispoziţia sa pentru permite vindecarea. Insuficienţa mijloacelor 
întrebuinţate de către debitor în vederea atingerii rezultatului, neglijenţa sau imprudenţa 
sa în acest sens pot caracteriza culpa acestuia. În cazul neîndeplinirii unei obligaţii de 
rezultat, sarcina probei revine medicului, prezumat în culpă din simplul fapt al lipsei 
rezultatului, care va trebui să dovedească absenţa vinovăţiei (în sensul existenţei unei 
cauze străine exoneratoare de răspundere).  

 Medicul îşi exercita profesia conform tuturor regulilor artei şi ştiinţei 
medicale, în respectul moralei specifice şi al persoanei umane. 

 Medicul este obligat să acorde îngrijiri atente, conştiincioase şi conforme cu 
datele actuale ale ştiinţei medicale. Altfel spus, medicul are obligaţia de a îngriji pacientul 
cu atenţia şi prudenţa conferite de pregătirea sa profesională şi de nivelul obiectiv al 
cunoştinţelor medicale. Prin urmare, există cel puţin două limite ale diligenţei: nivelul 
obiectiv al ştiinţei medicale şi nivelul personal, concret, al cunoştinţelor de specialitate ale 
artei medicului care determină ca rezultatul actului medical să nu poată fi previzibil şi 
posibil de garantat. Alături de aceste limite există influenţa factorului extern, respectiv 
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unicitatea fiinţei umane şi particularităţile fiecărui pacient care apropie medicina de o artă 
nu de o muncă în sensul clasic al termenului.    

 Inclusiv în doctrina română s-a reţinut că raportul juridic dintre medic şi 
pacient reprezintă exemplul clasic al obligaţiei de mijloace.  

 Nimeni nu este perfect, nici chiar medicul. Greşelile comise cu ocazia 
exercitării profesiei atrag răspunderea civilă a celui vinovat. Necesitatea angajării 
răspunderii medicului şi a personalului medical, în general, este justificată de garantarea, 
la nivel de principiu constituţional,  a dreptului la sănătate( Art 33 din Constituţia 
României modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429 
din 10 octombrie 2003, publicată în Monitorul Oficial nr 429 din 23 octombrie 2003. 

 Între necesitatea de apărare a societăţii, a pacientului, cu ajutorul 
răspunderii civile medicale şi independenţa profesională a medicului trebuie să existe un 
just echilibru. Incriminarea excesivă ar duce la dezumanizarea actului medical, la o 
anumită aversiune faţă de riscuri prin acceptarea unor procedee mai puţin riscante şi mai 
ineficace şi la o anumită reticenţă în acordarea serviciului medical, în dorinţa de protejare 
de posibilele litigii. Neincriminarea ar conferi medicului un certificat de impunitate, 
indiferent de conduita sa şi ar goli de orice sens principiul constituţional al garantării 
dreptului la ocrotirea sănătăţii. Dacă statului îi incumbă sarcina organizării asistenţei 
medicale, în mod firesc, atunci când medicul nu oferă îngrijiri atente şi competente, se 
impune angajarea răspunderii acestuia pentru prejudiciile cauzate. A răspunde atunci când 
greşeşte este consecinţa libertăţii actului medical (Gabriel Năsui - Teza de doctorat - 
Universitatea de Vest din Timisoara-2009). 

 Practica si jurisprudenţa au definit  eroarea medicală ca fiind  reprezentarea 
greşită a realităţii medicale determinată de slaba pregătire profesională, implicit punerea 
defectuoasă în practică a tehnicilor şi manevrelor de specialitate. În aceleaşi condiţii de 
lucru, oricare alt medic era în măsura să evite prejudiciul datorat nepriceperii, îndoielii 
omisive, aprecierii superficiale a cazului sau  inaptitudinii.  

 Prin asistenţă medicală adecvată se înţelege folosirea cunoştinţelor, 
echipamentelor medicale, a întregului instrumentar, a medicamentelor şi urmare a 
întocmai a procedurilor specifice fiecărui caz care necesită această asistenţă, aşa cum sunt 
stabilite conform instrucţiunilor de folosire, a prescripţiilor sau prin standardele privind 
acordarea de asistenţă medicală. Rezultă că la stabilirea vinovăţiei, se va avea în vedere 
criteriul obiectiv al diligenţei medii, raportate la standardele medicale existente. 

 Erorile de diagnostic se pot datora necunoaşterii trecutului medical al 
pacientului, examinării greşite, interpretării eronate a simptomelor, neefectuării unor 
teste, netrimiterii pacientului pentru un consult de specialitate sau neschimbării 
diagnosticului în cazul unui tratament care nu dă rezultate. Aceste erori angajează 
răspunderea medicului.  

 Dacă obligaţia medicului  de a trata pacientul este  una de mijloace (de 
diligenţă, de prudenţă), rezultă că  medicul – fără a garanta obţinerea rezultatului 
(vindecarea bolii), îşi asumă obligaţia de a avea conduita necesară şi de a aplica remediile 
medicale cele mai indicate în vederea însănătoşirii pacientului.  

 Răspunderea medicului trebuie să se bazeze pe greşeală şi nu pe garanţia 
vindecării bolii . 

 Eliberat de finalitatea obţinerii rezultatului, medicul, care prin natura 
profesiei sale, este independent în exercitarea prestaţiei medicale - în ce priveşte deciziile 
şi hotărârile cu caracter medical, urmează să depună toate eforturile în vederea obţinerii 
rezultatului. 

 Rezultatul are însă un caracter aleatoriu, putând fi influenţat de reactivitatea 
specifică a pacientului, de particularităţii bolii, de informaţiile false obţinute de la pacient 
sau de resursele limitate tehnice şi ştiinţifice avute la dispozitie în momentul tratării bolii.  
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 Potrivit art 998 Cod civil „orice faptă a omului care cauzează altuia un 
prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara”, iar în completare, 
art 999 Cod civil precizează că „omul este responsabil nu numai de prejudiciu ce a cauzat 
prin fapta sa, dar şi de acela ce a cauzat prin neglijenţa sau prin imprudenţa sa”. Aceste 
texte, deşi reglementează, ceea ce se denumeşte răspundere civila delictuală pentru fapta 
proprie, constituie principiul răspunderii civile pentru faptele ilicite cauzatoare de 
prejudicii.  

 Nimănui nu îi este îngăduit să încalce drepturile altei persoane provocându-i 
acesteia un prejudiciu prin activitatea sau prin abţinerea sa. Transpusă în planul dreptului 
civil, această regulă generală de conduită, presupune că oricine cauzează altuia un 
prejudiciu este obligat să îl repare. Deci cauzarea unui prejudiciu, prin neexecutarea unei 
obligaţii preexistente sau prin săvârşirea unei fapte (independentă de un raport anterior 
care generează asemenea daune), are drept  consecinţă obligarea autorului la repararea 
prejudiciului, pentru a fi înlăturate consecinţele negative ale faptei. Această regulă 
fundamentală de comportare reprezintă principiul răspunderii civile (I.M. Anghel, Fr. 
Deak, M.F. Popa – Răspunderea civilă, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970) 

 Răspunderea civilă cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează 
obligaţia fiecărei persoane de a repara prejudiciul altuia prin fapta sa extracontractuală sau 
contractuală ori pentru care este chemat de lege să răspundă(L. Pop - Teoria generală a 
obligaţiilor. Tratat,ed. a II a, Editura Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1998, p. 164). 

  În dreptul civil există două forme de răspundere civilă: delictuală şi 
contractuală. Ambele forme sunt dominate de ideea fundamentală a reparării prejudiciului 
cauzat altuia. Răspunderea civilă delictuală şi răspunderea civilă contractuală, sunt supuse 
unor regimuri juridice diferite în dreptul român. 

 Răspunderea civilă medicală a primit o reglementare proprie, odată cu 
intrarea în vigoare a Legii nr 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, care consacră 
un titlu distinct răspunderii civile medicale (Titlul XV - Răspunderea civilă a personalului 
medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice) - acest 
act normativ constituind un adevărat cod al sănătăţii publice.  Există situaţii în care aceste 
norme speciale trimit la dispoziţiile Codului civil.  

 Articolul 642 din Legea nr 95/2006 reglementează răspunderea civilă a 
personalului medical, răspundere directă subiectivă, bazată pe culpa personalului medical 
iar articolul 644 din Legea nr 95/2006 reglementează răspunderea unităţilor sanitare care 
„răspund civil, potrivit dreptului comun” pentru prejudiciile produse in activitatea de 
prevenţie, diagnostic sau tratament. 

 In dreptul civil roman răspunderea civilă se întemeiază, în principiu pe ideea 
de culpă. Există texte de lege cu caracter special care, alături de care doctrina şi 
jurisprudenţa admit, fără rezerve, existenţa unor cazuri de răspundere de natură, 
obiectivă, fără culpă, bazată pe ideea de garanţie  ( M. Eliescu – op. cit, p. 285; L. Pop - 
Teoria generală a obligaţiilor. Tratat, ed. a II a, Editura Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1998, p. 
190; C. Stătescu,  C. Bârsan – op. cit., p. 250). 

 Răspunderea civilă medicală poate fi angajată pe temeiul culpei (dovedite sau 
prezumate) – răspunderea civilă medicală subiectivă  -sau poate fi angajată în lipsa 
vinovăţiei pe un temei obiectiv, circumscris ideii de garanţie – răspunderea civilă medicală 
obiectivă. Articolul 642 din Legea nr 95/2006 reglementează răspunderea directă 
subiectivă, bazată pe culpa personalului medical iar articolul 644 alin 1 lit b,c,d din Legea 
nr 95/2006 reglementează răspunderea subiectivă a unităţilor sanitare iar art 644 alin 1 lit 
a, art 645 şi art 646  reglementează răspunderea obiectivă a unităţilor sanitare pentru 
infecţiiile nosocomiale, pentru fapta prepuşilor angajaţi şi pentru viciile ascunse ale 
echipamentelor şi dispozitivelor medicale în perioada de garanţie (Gabriel Nasui - teza de 
doctorat - Universitatea de Vest din Timisoara-2009) 
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 In cauza interesează răspunderea medicală subiectivă, astfel că instanţa de 
fond a reţinut următoarele: 

 Răspunderea civilă delictuală intervine când printr-o faptă păgubitoare se 
încalcă o obligaţie instituită prin lege.  Răspunderea  civilă delictuală este reglementată de 
art 998 – 1003 Cod  civil.  Alături de dispoziţiile Codului civil există şi ipoteze de 
răspundere civilă delictuală reglementate prin norme speciale, cuprinse în alte acte 
normative. Legea nr 95/2006 privind reforma în domeniul sanitar, titlul XV -  
Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, 
sanitare şi farmaceutice - instituie, cu caracter de noutate, o reglementare specială a 
răspunderii personalului medical.   

 Răspunderea pentru fapta proprie reprezintă domeniul principal al 
răspunderii fondate pe culpa făptuitorului, culpă care nu se prezumă ci trebuie dovedită de 
către victimă. Condiţiile sau elementele constitutive ale răspunderii civile delictuale în 
general şi ale răspunderii pentru fapta proprie, în particular, sunt: fapta ilicită, prejudiciul, 
raportul de cauzalitate şi vinovăţia. Victima faptei ilicite trebuie să facă dovada existenţei 
celor patru condiţii ale răspunderii delictuale. 

 Culpa  exprimă ideea că pentru angajarea răspunderii civile este necesar ca 
fapta care a cauzat prejudiciul să fie imputabilă autorului ei. Culpa este definită ca 
atitudinea psihică a autorului faptei ilicite şi păgubitoare faţă de fapta respectivă şi faţă de 
urmările acestei fapte. 

  Eroarea medicală este o greşeală specifică, relativă numai la actele medicale 
şi care nu poate fi comisă decât de medic sau de personalul medical. Doctrina şi 
jurisprudenţa în mod unanim apreciază că greşeala medicală este o greşeală simplă care 
angajează răspunderea fără nici o condiţie de gravitate specifică. Greşeala medicală se 
apreciază in abstracto, prin referire la comportamentul pe care ar fi trebuit să îl aibă un 
medic bun, din aceeaşi specialitate, plasat în aceleaşi condiţii.  

 Medicul trebuie să acorde îngrijiri conştiincioase şi atente şi cu rezerva unor 
circumstanţe excepţionale, conforme cu datele dobândite (actuale) ale ştiinţei. Pentru a 
stabili dacă îngrijirile date erau sau nu adaptate patologiei pacientului, judecătorul trebuie 
să le estimeze prin prisma datelor ştiinţifice în starea lor când actul a fost realizat şi nu în 
ziua în care se pronunţă hotărârea. 

 Conformitatea îngrijirilor trebuie verificată atât în raport de datele actuale 
ale ştiinţei cât şi în raport de regulile meseriei (uzanţele artei medicale). Acest concept nu 
este foarte clar conturat întrucât variază atât funcţie de evoluţiile ştiinţifice sau în funcţie 
de lucrările de cercetare sau de apariţia de noi metode terapeutice care au depăşit stadiul 
de experimentare ştiinţifică şi au intrat în practica curentă. Respectarea uzanţelor 
profesionale şi a datelor dobândite ale ştiinţei exclud răspunderea medicului.   

 Culpa medicală a fost definită ca nerespectarea regulilor de conduită privind 
exercitarea profesiei medicale, prin nepricepere sau abateri de la regulile îndeobşte 
recomandate şi recunoscute în practicarea acestei profesii, provenite din neglijenţă, 
nepăsare sau nerespectarea unor metode şi procedee specifice (A.T.Moldovan )  

 Conform prevederilor art 53 din Codul de Deontologie Medicală medicul 
trebuie să dea dovadă de diligenţă maximă în stabilirea diagnosticului, tratamentului 
adecvat şi în evitarea complicaţiilor previzibile la pacientul aflat în îngrijirea sa.  

 De aceea eroarea de diagnostic nu constituie în sine o greşeală susceptibilă să 
angajeze responsabilitatea medicului decât atunci când atunci când nu a utilizat mijloace 
convenabile şi nu a interpretat rezultatele acestora în conformitate cu datele dobândite ale 
ştiinţei.  

 Nu se poate reproşa practicianului greşeala de diagnostic, dacă aceasta nu 
provine dintr-o necunoaştere sau o neglijenţă în examinările preoperatorii  ci din 
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împrejurarea că nu a apelat la o metodă de investigare, care deşi fusese descrisă de 
literatura de specialitate, nu reprezenta la acel moment o practică curentă. 

 In cauză, reclamanta a susţinut că diagnosticul de faciomiozită necrozantă 
putea fi uşor stabilită dacă pârâtul S.T. recurgea la investigaţiile recomandate de literatura 
medicală de specialitate (radiografie, RMN, CT) ca urmare a  stabilirii lipsei semnelor 
celsiene, in prezenta unei dureri acute si a unei stări septice. 

 Instanta de fond a apreciat că aceste susţineri nu pot fi retinute întrucât la 
data respectivă, investigaţiile RMN si CT nu reprezentau o practică curentă la nivelul 
Clinicii de Ortopedie intr-o situatie de natura celei in care se gasea reclamanta, mai mult, 
aceste investigatii fiind imposibil de efectuat urmare lipsei din cadrul Clinicii a tehnicii 
necesare. Astfel, Clinica de Ortopedie nu este(si nu era nici la data de 30.04.2006) dotată 
cu computer tomograf, ecograf si nici cu echipamentul necesar efectuării examenului 
RMN. 

 Pe de altă parte, întârzierea în stabilirea diagnosticului constituie o conduită 
culpabilă a medicului, dacă prin această eroare cauzează un prejudiciu pacientului său. De 
asemenea constituie o eroare medicală care angajează răspunderea medicului, stabilirea 
diagnosticului tardiv cu consecinţa apariţiei unor sechele.  

 Este real că aspectele mai sus retinute de instanţă reprezintă concluzii ale 
practicii instantelor franceze, însă acestea sunt perfect valabile si aplicabile cauzei de faţă, 
lipsa unei jurisprudenţe solide a instanţelor române  în materie făcând necesară 
examinarea tuturor aspectelor ce ţin de culpa medicală si malpraxis prin raportare la  
definitii  şi  termeni consacraţi şi verificaţi de decenii de practică. Desigur, instanţa a ţinut 
seama de practica si jurisprudenta straina exclusiv in conditiile in care acestea nu 
contravin legislatiei române in vigoare. 

 Instanţa a reţinut că greşeala în alegerea terapiei este circumscrisă prin 
principiul libertăţii alegerii terapiei înscris în art 8 al Codului deontologic francez şi căruia 
medicina liberală îi rămâne fundamental ataşată. Or, responsabilitatea este în mod sigur 
corolarul libertăţii: responsabilitatea medicului poate fi reţinută pentru greşeală, dacă 
alegerea sa terapeutică nu este conformă cu datele dobândite ale ştiinţei: terapie veche şi 
ieşită din uz sau din contră inovaţia terapeutică imprudentă care prezintă riscuri 
disproporţionate sau alegerea contestabilă în contextul faptelor.  

 In cauză, instanţa a stabilit că pârâtul S.T.  nu avea la dispozitie mijloacele de 
investigatie prescrise de literatura de specialitate (RMN, TC, ecograf) . 

 Cu toate acestea, instanta a retinut, raportat la  momentul în care pârâtul a 
decis reclamantei la Clinica de Boli Infectioase, o stare de confuzie a pârâtului referitor la 
diagnostic. Astfel, în cuprinsul răspunsului la interogatoriu, pârâtul a  învederat că date 
fiind simptomele cu care s-a prezentat reclamanta (tumefactie, durere locală moderată si 
stare febrilă) nu se putea pune un diagnostic de stare septică, aceasta si în condiţiile în care 
cele trei punctii efectuate în articulaţia genunchiului stâng au înlăturat suspiciunea 
existentei unei colectii. 

 Cu toate acestea, în cuprinsul întâmpinării pârâtul a  învederat  că, ”urmare a 
puncţiei negative a inlaturat diagnosticul  initial de artrită purulentă suspicionând 
diagnosticul de bursită uprainfectată subcvadricipitală stangă, asociată cu sindrom febril si 
cu o posibilă stare septică,” Pentru că starea septică era de  o etiologie neprecizata s-a decis 
trimiterea reclamantei care Clinica de Boli Infectioase Cluj-Napoca. 

 Or, din Foaia de observatie clinică generală nr. 2986 întocmită la Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase, rezultă că reclamanta a fost internată ( la data de 30.04.2006, 
ora 11,00) având diagnosticul la internare de „septicemie celulită difuză coapsă stângă” iar 
la externare( 5 ore mai tarziu) diagnosticul principal de sepsis. 

 In literatura medicală starea de sepsis este definită ca  reprezentând 
răspunsul inflamator sistemic al organismului, declansat de invazia microbiană. Dacă 
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mecanismele de compensare si control ale organismului, ce acţionează pentru combaterea 
invazie microbiene, vor fi depasite se poate ajunge la un sepsis sever si ulterior la soc 
septic. 

 Sepsisul se constituie ca un raspuns al organismului in faţa invaziei 
microbiene. Agentul patogen (microbul) poate determina aparitia sepsisului, dacă ajunge 
în sânge, dar si  prin răspnadirea de toxine de la locul invaziei (prin intermediul toxinelor 
eliberate). 

 Mai mult, în răspunsul la întrebarea 1 din interogatoriu pârâtul S.T. a 
invedrat că reclamanta nu prezenta, la momentul primei examinari,  semnele celsiene 
specifice fasciomiozitei:roseata, caldura, durere, tumefactie, prezentand doar durere 
moderata (intensitatea durerii fiind apreciatat de catre pârât  prin raportare la faptul ca 
reclamanta  era mobilizată,avea membrul funcţional precum si prin observarea reactiilor la 
manevrele genunchiului), precum  o uşoară tumefactie. Or, conform datelor din  Foaia  de 
observatie clinică generală nr. 2986 întocmită la Spitalul Clinic de Boli Infectioase, la 
internare s-a constatat, printre altele, că reclamanta prezenta”(…)frisoane, dureri la nivelul 
copasei stangi, cu diferenta de circumferinta de 3 cm faţă de coapsa dreaptă”. Or, o 
diferenta de trei centimetri  nu poate fi apreciată ca o „uşoară tumefactie”. 

 Asadar, retinand confuzia pârâtului privitor la diagnostic dupa efectuarea 
consultului prealabil(anamneza, examen clinic) instanta de fond a reţinut prezenţa 
aceleiaşi stări de confuzie asupra diagnosticului si ulterior internarii reclamantei în cadrul 
Clinicii de Ortopedie (in jurul orelor 21,30), moment în care pârâtul a intrat in posesia 
rezultatului tuturor investigatiilor efectuate  asupra starii reclamantei  de catre medici din 
cadrul Clinicii de Boli Infectioase Cluj-Nappoca,precum si de catre cei din cadrul Unitatii 
de Primire Urgente  Cluj-Napoca, investigatii ample, care  au relevat existenta unei stări 
septice la nivelul coapsei stangi. De o deosebita importanţă apare rezultatul ecografiei 
realizate  in cadrul UPU Cluj-Napoca de  Conf Doctor F. , care relevă o „importantă 
distensie a recesului suprapatelar de lichid impur cu celularitate crescută. Lichidul este 
extravazat si disecă cvadricepsul pătrunzând  între muşchiul vast lateral si intermediar, 
ajungând  până la jumătatea coapsei. De remarcat că există imagini reflectogene cu 
reverberatie posterioară cu semnificaţie de aer”. 

 Raportat la starea de fapt, astfel cum aceasta a fost stabilită din probele 
administrate în cauză, instanţa de fond a concluzionat că pârâtul nu a stabilit diagnosticul 
de fasciomiozită necrozantă anterior intervenţiei chirurgicale care a inceput in jurul orelor 
22,30 ci a constientizat prezenţa acestei afecţiuni doar în cursul operatiei. 

 Pentru a concluziona în  acest sens, instanţa a constatat existenta unor 
inadvertente  grave între  diagnosticul consemnat în fişa întocmită de medicul anestezist,  
diagnosticul consemnat în  Foaia de Observatie Clinica Generală nr. 107 întocmită de 
pârâtul S.T., precum şi diagnosticul menţionat în cuprinsul biletului de trimitere spre 
laborator cu proba de puroi recoltat intraoperator. 

 Astfel, in fisa de anestezie si în cuprinsul biletului de trimitere spre laborator 
apare diagnosticul de „Abces parti moi coapsa stângă, stare septică”, respectiv „abces 
muscular”, în timp ce in foaia de observatie  nr 572/2 a Clinicii de Ortopedie Cluj, 
completată de pârât, apare diagnosticul de „fasciomiozita necrozanta cvadriceps stang, cu 
suspiciune de artrita septica a genunchiului stang”. Instanta a retinut că aceste 
inadvertente nu au fost semnalate în cuprinsul raportului de expertiză medicală care a stat 
la baza emiterii Deciziei nr 6/2006 a Comisiei de Malpraxis. Or, conform uzantelor 
medicale (si logicii simple), chirurgul este cel care comunică anestezistului diagnosticul 
anterior efectuării intervenţiei chirurgicale. De altfel, este imposibil ca anestezistul să 
stabilească propriul diagnostic, diferit de cel al medicului care efectuează intervenţia 
chirurgicală. 
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 Asadar, retinand  lipsa diagnosticului corect la momentul inceperii 
interventiei chirurgicale instanta a examinat conduita pârâtului in timpul interventiei 
precum si postoperator pentru a stabili dacă, având în vedere starea ştiinţei şi a regulilor 
consacrate ale practicii medicale, acestea au fost violate prin imprudenţă, neatenţie, 
neglijenţă sau necunoaştere a reglementărilor. 

 Este de remarcat, într-o primă fază, că la nivelul Clinici de Ortopedie Cluj-
Napoca nu era,  la data efectuarii operatiei( si nu este nici in prezent), elaborat un protocol  
operator si de tratament al fasciomiozitei necrozante. Cu toate acestea, un astfel de 
protocol există în cadrul  Secţiei de Chirurgie Plastică si Microchirurgie Reconstructivă din 
cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca( fiind elaborat de domnul Pofesor 
Doctor A.G., in acord cu  practica recunoscută în întreaga lume si datele literaturii de 
specialitate. 

 Instanta a retinut, apoi, că „paşii” de urmat de către specialistul care a stabilit 
diagnosticul de fasciomiozita necrozanta in cursul interventiei  chirurgicale si 
tratamentului acestei afectiuni  au fost identificati si analizati amplu in cadrul  literaturii 
de specialitate publicate până la data efectuarii interventiei in cauză, parte dintre  articolele 
din literatura de specialitate fiind depuse in probatiune chiar de catre pârâtul S.T.. 

 Ţinând seama de protocolul intraoperator elaborat de Profesor Doctor A.G., 
instanţa a constatat prezenta unor erori in cursul interventiei chirugicale efectuate de 
pârât, precum si ulterior finalizarii acesteia. Astfel, intraoperator se recomanda 
”practicarea unor incizii largi de degajare si decompresiune, insotite de fasciectomie largă, 
precum si excizia tesuturilor moi, inclusiv musculare, afectate de procesul septic”, „plagile 
si inciziile se lasă deschise (nesuturate) 24-72 de ore; acestea sunt explorate cel putin o 
dată pe zi postoperator, urmărindu-se prezenta secreţiilor si eventualelor tesuturi 
devitalizate. In caz de necesitate pacientul este reintrodus în sala de operatie ori de cate ori 
este nevoie si se completează necrectomia. Numai in momentul in care evolutia locală este 
clar favorabilă  (fără secretii, detritusuri sau alte zone de devitalizare) si cand bilantul  
biologic general  este favorabil se poate trece la inchiderea plăgilor prin sutura directă  sau 
prin folosirea unor alte metode de chirurgie plastică  grefe de piele, lambouri, etc)”. 

 Cu toate acestea, dupa cum rezultă din propriile recunoasteri (raspunsul la 
intrebarea 8 a interogatoriului) pârâtul S.T., desi a suspicionat existenţa si a altor tesuturi 
neviabile decât cele îndepărtate si a apreciat existenta potentialului de agravare, nu a 
efectuat  explorari suplimentare in vederea indepartarii tuturor tesuturilor neviabile, 
actionand doar „asupra tesutului neviabil vizibil” si efectuand manevrele de :”debridare, 
lavaj, aplicat tuburi de dren si fire de situatie”. 

 Rezumand, pârâtul a avut reprezentarea posibilei existente si a altor tesuturi 
neviabile, însă nu s-a preocupat de identificarea si inlaturarea lor. Mai mult, a efectuat o 
operatiune greu de inteles raportat  nu doar la diagnosticul în sine (fiind de notorietate 
interdictia efectuarii acestei operatiuni, conform literarii medicale depuse în probaţiune la 
dosar), ci  la însăşi suspiciunile pe care personal a declarat ca le-a avut cu privire la 
existenta unor alte tesuturi neviabile, neextirpate: pârâtul a suturat plaga si a instalat două 
tuburi de dren. Sustinerea potrivit careia plaga a fost suturată doar cu „fire de situatie” nu 
este de natură să  explice conduita pârâtului  in condiţiile in care  nu s-a dovedit diferenta 
dintre aplicarea acestor „fire de situatie” si „sutura directă” despre care se face vorbire in 
cuprinsul protocolului operator avut în vedere de instanţă. 

 Mai mult, in cuprinsul Fisei de terapie intensivă nr. 007768 întocmită de 
Spitalul clinic de Recuperare Cluj-Napoca, atat la rubrica „Examen local” cât si la rubrica 
„indicatie operatorie” se face vorbire despre existenta unor „fire de sutură” iar nu despre 
existenta unor „fire de situatie”, presupunand  că aplicarea acestora din urma ar avea un 
regim deosebit, restrans la anumite situatii concret determinate, dupa cum rezultă din 
susţinerile pârâtului. 
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 De asemenea, din literatura de specialitate depusă în probaţiune la dosar 
rezultă că scopul nesuturarii plăgii  intr-o astfel de situatie este tocmai acela de a impiedica 
proliferarea bacteriilor care cauzează faceita necrozantă. Necesitatea lăsării deschise a 
zonei operate  rezultă inclusiv din cuprinsul articolelor de specialitate depuse in 
probatiune de catre pârât. 

 Potrivit art. 7 din Codul de Deontologie Medicală, medicul nu trebuie să 
înceteze niciodată, în decursul vieţii sale profesionale, să îşi însuşească achiziţiile ştiinţei 
medicale, în scopul îmbunatăţirii cunoştinţelor sale medicale. 

 Medicul trebuie ca, în conformitate cu abilităţile şi cunoştinţele sale, să 
contribuie la informarea obiectivă a publicului şi autorităţilor medicale în ceea ce priveşte 
problemele medicale. Rezultă că faţă de natura profesiei sale, medicul ar trebui 
cunoscându-şi limitele profesionale să se perfecţioneze sau să îşi limiteze prestaţiile 
medicale la competenţa şi abilităţile sale. Necunoaşterea propriilor limite profesionale este 
o conduită culpabilă, întrucât, pacientul are dreptul la o a doua opinie medicală sau la o 
asistenţă medicală mai performantă (tehnic şi uman) prin trimiterea acestuia la un eşalon 
medical superior. Aprecierea culpei prin nepricepere se face în raport cu specialitatea şi 
experienţa medicului, cu condiţiile concrete de lucru, cu împrejurările şi faptele de la 
momentul intervenţiei medicale. 

 In cauză, in baza probelor administrate, instanţa de fond a identificat 
existenta, în sarcina pârâtului S.T. atât a culpei comisive, cât si a culpei omisive în 
efectuarea actului medical. 

 Astfel, culpa medicală comisivă este prezentă în cauză sub forma neglijenţei 
medicale care, conform jurisprudentei în materie poate lua  forma grabei, a 
superficialităţii, a îndeplinirii neconştiincioase a obligaţiilor ce îi  revin medicului. In 
cauză, medicul nu a făcut ceea ce orice alt medic rezonabil, în aceleaşi condiţii de lucru şi 
în aceleaşi împrejurări ar fi făcut sau nu a evitat un act profesional, pe care orice 
profesionist de bună credinţă l-ar fi evitat în aceleaşi condiţii.  

 De asemenea, este prezenta asa-numita „culpă prin usurinţă”. Astfel, se 
impune medicului prevederea rezultatelor nefavorabile ale activităţii sale. Ori de câte ori 
medicul va crede sau va spera, în mod uşuratic, că ele nu se vor produce, va comite o 
greşeală.  

 Culpa medicală omisivă sub forma privarii de şansa de vindecare sau de 
supravieţuire, este conduita imprudentă a medicului, care faţă de posibilitaţile sale 
terapeutice (tehnice şi/sau umane) şi faţă de gravitatea bolii, nu prevede deloc sau nu 
prevede în timp util, necesitatea trimiterii pacientului într-un serviciu medical mai 
performant ca dotare tehnică sau în care pacientul putea fi tratat de un medic specializat în 
afecţiunea de care suferă.  

 Progresul tehnic şi folosirea pe scară largă a echipamentelor medicale în 
prevenirea, diagnosticul şi tratarea bolilor, precum şi anvergura unor intervenţii medicale 
au determinat ca practica medicală să se confrunte cu riscuri care uneori pot umbri 
rezultatele medicului.  De aceea aceste riscuri trebuie făcute utile pacientului. Atitudinea 
faţă de riscurile medicale trebuie să ducă la o echitate a incriminării medicului şi la o 
libertate profesională care implică iniţiativă şi asumarea riscurilor în interesul pacientului.
  

 Abţinerea medicului de a dispune transferul pacientului într-un alt centru 
spitalicesc, atunci când această soluţie se impunea datorită insuficienţei evidente a 
mijloacelor tehnice ale spitalului şi a evolutiei nefavorabile a starii pacientei constituie 
eroare medicală. 

 In masura in care s-ar accepta ideea acreditata de catre pârât conform căreia  
intervenţia efectuată  nu a facut decât să pregătească o intervenţie ulterioară s-ar ajunge la 
concluzia că acesta nu a constientizat gravitatea situatiei decât in cursul intervenţiei, în caz 
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contrar (respectiv dacă a conştientizat că este depăşit de gravitatea cazului anterior 
inceperii operatiei) se ridică întrebarea de ce nu a adresat de urgenţă reclamanta în grija 
unei unitati medicale  în care activau specialisti în masură să  gestioneze corect o astfel de 
situatie. 

 De altfel, din cuprinsul Foii de evolutie si tratament completată chiar de catre 
pârât si depusa la dosarul Comisiei  rezultă că s-a decis transferul la Clinica de Chirurgie 
Plastica din Cluj-Napoca :”Având în vedere starea generală alterată staţionară si evoluţia 
potenţial agravantă”. Asadar, decizia de transfer a fost luată de către pârât  la data de 
01.05.2006, ulterior constatarii agravarii starii reclamantei. Aşadar, suturarea plăgii s-a 
făcut anterior luării deciziei de transfer, fără nicio legătură cu o eventuală „pregătire” a 
reclamantei pentru o alta interventie. 

 Stabilind existenta culpei medicale în cauză, sub forme variate, instanta a 
trecut la stabilirea existentei  unei alte conditii necesare pentru angajarea raspunderii 
civile delictuale: prejudiciul. 

 Răspunderea civilă medicală are drept scop repararea unui prejudiciu cauzat 
pacientului. Fără prejudiciu nu există răspundere oricare ar fi gravitatea greşelii medicale 
comise. Angajarea răspunderii presupune aşadar existenţa unui prejudiciu cert. 
Certitudinea vizează existenţa şi întinderea prejudiciului. Reclamantului îi revine sarcina 
probei unui prejudiciu sigur şi care în principiu decurge direct din actul medical defectuos. 

 Orice atingere prejudiciabilă adusă corpului uman, în afara situaţiilor expres 
statuate, antrenează răspunderea autorului pentru daune corporale.  

 Prejudiciile patrimoniale pot fi temporare sau permanente. Prejudiciile 
patrimoniale temporare cuprind cheltuielile de sănătate actuale, cheltuieli diverse şi 
pierderile veniturilor profesionale până la ameliorare. Cheltuielile de sănătate actuale 
corespund ansamblului cheltuielilor spitaliceşti, medicale, paramedicale, farmaceutice şi 
asimilate, cea mai mare parte a acestor cheltuieli fiind, de obicei, preluată de organismele 
sociale, dar anumite repercusiuni pot totuşi rămâne în sarcina victimei. Cheltuielile diverse 
sunt constituite de onorariile pe care victima a fost constrânsă să le plăteasca medicilor, 
pentru a fi consiliată şi asistată cu ocazia expertizei medicale care o privea, cheltuielile de 
transport, cele destinate să compenseze activităţi non-profesionale, precum menajul sau 
îngrijirea copiilor, care n-au putut fi asumate de victimă. Sunt, de asemenea, cuprinse în 
această categorie cheltuielile angajate pentru a recurge la un personal de înlocuire pe 
perioada de imobilizare a victimei având statutul de lucrător sau comerciant. Pierderile 
veniturilor profesionale suferite de victimă din cauza incapacităţii sale provizorii de 
muncă, până la însănătoşire, constituie şi ele un prejudiciu patrimonial temporar, fie că au 
fost totale sau parţiale. Evaluarea acestor pierderi trebuie efectuată in concreto, victima 
trebuind sa aducă dovada pierderii de venituri pe care a suferit-o, până în ziua refacerii 
sale. Indemnizaţiile zilnice plătite de organismele sociale sau de angajatorii publici, care 
compensează parţial sau total pierderile suferite, trebuie sa fie luate în considerare şi 
deduse(Gabriel Nasui-„Teza de doctorat”-Universitatea de Veste din Timisoara-2009). 

 Prejudiciile patrimoniale permanente includ cheltuielile de sănătate viitoare, 
cele de locuit şi de vehicule adaptate, asistenţa din partea unei terţe persoane, pierderile 
veniturilor profesionale viitoare, incidenţa profesională şi prejudiciul şcolar, universitar 
sau de formare. 

 Reclamanta a invocat toate categoriile de prejudicii mai sus enumerate, însă 
aceasta nu a probat existenta si intinderea prejudiciului material invocat sub formele 
descrise. 

 Astfel, sarcina probei ii revenea reclamantei inclusiv in stabilirea existentei si 
intinderii prejudiciului material suferit, in temeiul art 1169 Cod civil. Cu toate acestea, 
reclamanta a  nu a  propus în cauză probe care să privească acest aspect. Simpla enumerare 
a tipurilor de prejudicii materiale pretins suferite cu trimitere la  modalitatea de 
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indemnizare a acestor tipuri de prejudicii de instante ale statelor membre ale CE nu este de 
natură a suplini necesitatea dovedirii existentei si intinderii prejudicului material. 

 Pe de altă parte, reclamanta a invocat existenta unor prejudicii 
extrapatrimoniale. In analiza acestui acestui aspect instanţa de fond a reţinut mai întâi, ca 
prejudiciile extrapatrimoniale pot fi temporare sau permanente. Prejudiciile 
extrapatrimoniale temporare cuprind deficitul funcţional temporar, suferinţele îndurate şi 
prejudiciul estetic temporar, până la refacere. Deficitul funcţional temporar corespunde 
incapacităţii funcţionale totale sau parţiale suferite, până la refacere. El traduce pierderea 
calităţii vieţii, a activităţilor şi a bucuriilor uzuale ale vieţii curente, mai ales în timpul 
spitalizărilor. Suferinţele îndurate pot fi suferinţe fizice şi psihice sau tulburari asociate, 
suferite de victima. Prejudiciul estetic temporar poate fi alocat când victima suferă o 
alterare a aspectului fizic, temporar, putând avea consecinţe personale, prejudiciabile, 
legate în special de modul în care o primesc terţii. 

 Prejudiciile extrapatrimoniale permanente cuprind deficitul funcţional 
permanent, prejudiciul de agrement, prejudiciul estetic permanent, prejudiciul sexual, 
prejudiciul de stabilitate şi prejudiciile permanente excepţionale. Deficitul funcţional 
permanent rezultă din procentajul de incapacitate funcţională şi despăgubeşte deficitul 
fiziologic definitiv al victimei, durerea permanentă pe care o resimte, pierderea calităţii 
vieţii şi tulburările aferente condiţiilor de existenţă de care se loveşte cotidian după 
stabilizare, pierderea de autonomie personală pe care o trăieşte în activităţile sale zilnice, 
precum şi toate deficitele funcţionale specifice care rămân, chiar şi după stabilizare. Este 
posibil să se indemnizeze acest prejudiciu printr-un capital sau printr-o rentă indexată 
afectată de o clauză de revizuire. Prejudiciul de agrement vizează  repararea, în 
exclusivitate, a imposibilităţii, pentru victimă, de a practica în mod regulat o activitate 
specifică sportivă sau de petrecere a timpului liber. El trebuie să fie apreciat in concreto 
ţinând cont de toţi parametrii individuali ai victimei (vârstă, nivel de educaţie), 
constituind, deci, doar una din componentele prejudiciului de agrement definit de 
jurisprudenţă drept prejudiciul subiectiv cu caracter personal, rezultând din tulburările 
resimţite în condiţiile de existenţă, celelalte aspecte corespunzând de acum înainte, 
deficitului funcţional permanent. Prejudiciul estetic permanent repară atingerile fizice şi, 
mai general, elementele de natură să altereze aspectul fizic al victimei, precum cicatricile. 
Prejudiciul de realizare în viaţă traduce pierderea speranţei şi a şansei normale de a realiza 
un proiect de viaţă familială din cauza gravităţii handicapului. El este de asemenea apreciat 
in concreto, în funcţie de vârsta victimei.  

 Analizand starea de fapt desprinsa din probele dosarului in raport cu  
aspectele  mai sus retinute, expuse in practica si jurisprudenta  in materie, instanta a 
reţinut că, in cauză, reclamanta a probat suportarea tuturor tipurilor de prejudicii 
extrapatrimoniale la care s-a facut trimitere mai sus.  

 Astfel, deficitul funcţional permanent rezultă  cu certitudine din  cuprinsul 
Protocolului operator intocmit la data de 01.05.2006,  precum si din cuprinsul raportului 
de expertiză  întocmit de cof. Dr T.G., care a retinut  diagnosticul stabilit in cadrul 
Spitalului Băile Felix-Sectia de Balneologie: ”Instabilitate a genunchiului stâng după 
fasciomiozită necrozantă membru inferior stâng, operat. Nevrita secundară SPE stângă 
algoparestezică. Sindrom de incarcerare cap peronier stang, post plastie musulară. AND 
stadiu II genunchi si picior stang”.De asemenea, pentru deplasare reclamanta necesita 
orteză. 

 Mai mult, urmare a interventiilor chirurgicale reclamanta a  fost 
diagnosticata cu „Sindrom dureros regional complex nerv peronier in cadrul Spitalului 
Clinic Judetean Cluj-ATI Chirurgie I  precum si  cu „durere cronica neuropatic” in cadrul 
Institutul Oncologic „I  Chiricuta”.Diagnosticul a fost stabilit ca urmare a examenelor 
medicale  efectuate la solicitarea reclamantei pe fondul  agravarii simptomatologiei 
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dureroare, insotita de stari psihice de anxietate, agitaţie, depresie, iritabilitate. 
Diagnosticul  specialistilor in terapia durerii din cluj-Napoca a fost confirmat de o echipa 
multidisciplinara din cadrul  Asociatiei Romane pentru Studiul Durerii. De altfel, existenta 
unei dureri intense  a fost relevata chiar la data externarii reclamantei din Spitalul Clinic 
de recuperare Cluj-Napoca, din cuprinsul fisei de Terapie Intensivă rezultând ca in 
perioada postoperatorie reclamantei i-au fost montate”cateter nervos central”  si „cateter 
peridural”, la externarea aceasta refuzand scoaterea cateterelor, astfel ca reclamanta a fost 
externata„ cu ele, pe proprie raspundere”. 

 Prejudiciul estetic permanent este relevat  de actele medicale depuse in 
probatiune la dosarul Comisiei, in curpinsul carora se face vorbire despre necesitatea( si 
efectuarea) unor interventii  specifice chirurgiei plastice si anume „plastia defectului de la 
nivelul genunchiului stang cu lambou muscular gastronemian lateral pediculat” (in data de 
de 03.05.2006) iar mai apoi, la data de 30.05.2006, „plastie cu lambou cutanat de 
avansdare „v-y” la nivelul plagii dehiscente din regiunea inghinala stanga”. 

 Relevante cu privire la amploarea celei de a doua interventii chirurgicale  si 
urmarile acesteia asupra aspectului membrului inferior stang  sunt si plansele fotografice. 

 Nu este suficient să se stabilească existenţa unui prejudiciu şi a unei greşeli 
pentru a deduce reponsabilitatea autorului greşelii. Mai trebuie ca prejudiciul să fie 
urmarea acestei greşeli. Legătura cauzală dintre greşeală şi daună trebuie stabilită. 
Originalitatea circumstanţelor care determină angajarea răspunderii medicului ţine de 
faptul că victima este aproape întotdeauna  deja angajată într-un proces patologic, care o 
predispune în mod necesar să suporte consecinţe dăunătoare. Ori dacă specialistul în 
sănătate este responsabil pentru daunele rezultând din fapta sa, el nu este în mod evident 
responsabil de acelea care decurg din starea anterioară a victimei.  

 Legatura de cauzalitate dintre eroarea medicala stabilita in sarcina pârâtului 
S.T. si prejudiciul extrapatrimonial  mai sus examinat este relevata de cuprinsul tuturor 
actelor medicale  existente la dosarul cauzei, fiind urmarile evolutiei explozive a bolii ca 
urmare a  actului medical defectuos realizat de catre parat. 

 Pentru considerentele de fapt si de drept mai sus expuse, instanţa de fond a 
apreciat ca prejudiciul extrapatrimonial reclamat a fost probat si, in consecinţă a obligat 
pârâtul la plata unor despagubiri in cuantum de 100.000 RON reprezentand daune 
morale. 

 Retinand culpa medicala in sarcina pârâtului S.T., instanta a admis plângerea 
formulata împotriva Deciziei nr 6/2008  a pârâtei Comisia de monitorizare si competenta 
profesionala pentru cazurile de malpraxis Cluj, decizie care  a fost anulata  ca netemeinica. 

 Căzând in pretentii, instanta a obligat pârâtul S.T., ca, in temeiul art 274 Cod 
procedura civilă, să plătească reclamantei cheltuieli de judecata partiale,  in cuantum de 
5287,7 lei reprezentand taxa de timbru, timbru judiciar si onorar avocat. Cheltuielile de 
judecata au fost stabilite tinand seama de admiterea in parte a actiunii, respectiv: onorar 
avocat  in cuantum de 2035, 7 lei, justificat cu chitanta depusa la fila 241 dosar, precum si 
taxa de timbru aferenta despagubirilor admise, in cuantum de 3252 lei, justificate cu 
chitanta si timbrele judicare mobile depuse la filele 34-35 dosar. 

 Prin decizia civilă nr. 300/A/19.05.2010 a Tribunalului Cluj s-a admis 
apelul promovat de pârâţii S.T. şi Comisia de Monitorizare şi Competenţă Profesională 
pentru cazurile de Malpraxis Cluj  în contra Sentinţei civile nr.4773 din 30.03.2009 a 
Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost schimbată în sensul respingerii cererii formulate şi 
precizate de către reclamantă. 

 S-a respins apelul declarat de către reclamanta B.L.L., împotriva aceleiaşi 
sentinţe. 

 A fost obligată reclamanta la plata în favoarea pârâtului S.T. a cheltuielilor de 
judecată în apel, în sumă de 7578 lei. 
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Pentru a pronunţa această  decizie, tribunalul a  reţinut următoarele: 
Dezlegarea dată apelului pârâţilor, care contestă întrunirea condiţiilor răspunderii 

civile delictuale, depinde soluţia şi în apelul reclamantei referitoare la cuantumul 
prejudiciilor materiale suferite, prin urmare, instanţa de apel a analizaz în primul rând 
apelul pârâţilor, iar ulterior, cel  al  reclamantei, prin prisma soluţiei pronunţată în apelul 
pârâţilor. 

Cu referire la apelul declarat de către pârâtul S.T., tribunalul a apreciat că acest apel 
este întemeiat, în urma completării probaţiunii în apel. 

Pârâtul a solicitat în probaţiune audierea a trei martori care pot aduce în plus faţă 
de fondul cauzei, elemente noi ale stării de fapt, capabile să conducă la răsturnarea celor 
reţinute la fond. 

A mai solicitat pârâtul şi încuviinţarea efectuării unei expertize medico-legale care 
să stabilească dacă actul medical prestat de către pârât pentru reclamantă a fost un act 
defectuos sau nu. 

Pârâtul a mai depus în probaţiune un referat de specialitate în legătură cu 
afecţiunea de care a suferit reclamanta, întocmit de către medic primar ortopedic – 
traumatologie, Prof. consultant al U.M.F. Carol Davila Bucureşti, membru titular al 
Academiei de Ştiinţe Medicale din România. 

Tribunalul a audiat cei trei martori propuşi, respectiv Prof. dr. A.G., şeful Clinicii de 
Chirurgie Plastică, care a coordonat a doua intervenţie chirurgicală asupra reclamantei, 
Prof. dr. L.G.D.O., şeful Clinicii de Ortopedie din Cluj-Napoca şi dr. D.R.C., medicul de 
gardă din ziua în care s-a prezentat reclamanta, în urgenţă, la Clinica de Ortopedie şi 
participant la prima intervenţie chirurgicală asupra reclamantei. 

Potrivit declaraţiilor coroborate ale martorilor audiaţi şi a raportului de specialitate 
depus în probaţiune în apel, boala de care a suferit reclamanta, fasceită sau fasciomiozită 
necrozantă, este o infecţie a ţesuturilor moi dată de germeni anaerobi, caracterizată printr-
o rapidă progresiune a inflamaţiei şi a necrozei fasciei subcutanate şi a ţesuturilor 
învecinate, inclusiv a muşchiului, infecţie ce reprezintă o ameninţare serioasă la adresa 
integrităţii corporale a pacientului şi chiar a vieţii acestuia. 

Fasciomiozita sau fasceita este o boală gravă şi rară ca şi posibilitate de apariţie. 
Germenii anaerobi pătrund de regulă în organism prin zona unui traumatism, care 

poate fi închis sau deschis, lovitură, plagă, injecţie, înţepătură de insectă. Mai rar, boala 
apare şi în lipsa traumatismului, favorizată fiind de preexistenţa unor afecţiuni generale 
care slăbesc posibilităţile de apărare ale organismului. 

Germenii funcţionează în lipsa oxigenului, se înmulţesc rapid şi provoacă distrugeri 
la nivelul fasciilor, a grăsimii subcutanate, a ţesutului muscular, iar evoluţia este galopantă. 
Ţesuturile distruse sunt un factor toxic care este preluat de sânge şi transportat în diferite 
zone ale organismului, determinând o toxicitate generală care, în final, duce la deces. 

Diagnosticul este dificil se stabilit, fiind nevoie de regulă, de o echipă de medici 
multidisciplinară, ortopezi, infecţionişti, chirurgi plasticieni. În plus, obţinerea unui 
diagnostic cert depinde şi de experienţa medicilor. Dacă aceştia nu au mai avut de a face cu 
această boală, ea va fi mai greu de recunoscut. 

Manifestările clinice nu sunt caracterizate faţă de această boală, simptomatologia 
fiind săracă. Debutează cu tumefacţia ţesutului, neînsoţită de roşeaţă şi fierbinţeală în 
prima fază. Este dureroasă de la început şi apar semne febrile. Aceste manifestări sunt 
comune însă altor multe afecţiuni. 

În 30 – 35 de ani de carieră, primii martori au arătat că au avut de a face cu 10 – 15 
cazuri. 

În acest sens, s-a relatat că şi fostul şef al Clinicii de Ortopedie, dr. G. a murit tot din 
cauza acestei boli, deşi a avut alături o echipă de elită a medicinii clujene. În acest caz, ca şi 
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în toate cazurile de altfel, evoluţia bolii a fost rapidă, dimineaţa pacientul acuzând o 
entorsă la gleznă, până noaptea, starea sa s-a agravat şi a survenit decesul. 

Tot martorii au relatat că în cazul acestei boli, procentul de deces este în jur de 50% 
iar restul pacienţilor rămân cu sechele, pierderea unor membre, afectarea funcţionalităţii 
acestora. 

Tratamentul este în primul rând chirurgical – debridare şi rezecţia ţesutului 
necrozat -, asociat cu administrarea de antibiotice. Incizia determină pătrunderea aerului 
în zona infectată, reducând astfel posibilitatea de multiplicare a germenilor. Plaga se lasă 
deschisă în prima fază, fiind specific  ca în această boală intervenţia chirurgicală să se facă 
în 2 – 3 etape în funcţie de evoluţia locală şi starea generală a pacientului. 

Nu este posibilă recuperarea în procent de 100%. 
Din declaraţia martorului D.R.C., tribunalul a reţinut că reclamanta s-a prezentat la 

serviciul de gardă al Clinicii e Ortopedie, în data de 30 Aprilie 2006, în jur de ora 9 
dimineaţa, cu o stare generală alterată, febră, frisoane, cu o inflamare în zona 
genunchiului, fără semne de traumatism, afirmând că se află în starea aceasta de 4 – 5 zile. 
A fost efectuată o puncţie, încercând să se determine care este natura inflamaţiei 
subcutanate, însă puncţia a fost negativă, respectiv, din zona inflamată nu s-a putut 
extrage nimic. 

În consecinţă, în baza simptomelor descrise şi a rezultatului negativ al puncţiei s-a 
concluzionat că reclamanta suferea de o boală infecţioasă şi a fost îndrumată la Clinica de 
Boli Infecţioase. De aici, reclamanta a fost îndrumată către Unitatea de Primire a 
Urgenţelor, unde i s-a făcut o ecografie care a relevat existenţa unei colecţii între fibrele 
musculare. Cu acest diagnostic reclamanta s-a prezentat din nou la Clinica de Ortopedie, în 
jurul orei 2100, iar pârâtul S.T. a hotărât efectuarea unei intervenţii chirurgicale. 

Acest mers al evenimentului este susţinut şi de biletele de trimitere şi foile de 
observaţie existente la dosarul de fond. 

Din spusele martorului, tribunalul a reţinut că pârâtul S.T. a suspicionat existenţa 
fasciomiozitei şi cunoscând gravitatea acestei boli, a urgentat intervenţia chirurgicală. 

După efectuarea inciziei, s-a confirmat diagnosticul, s-a practicat o incizie largă, s-
au excizat părţile necrozate, iar zona afectată a fost tratată chimic, respectiv, cu apă 
oxigenată. Ulterior s-au pus câteva fibre de apropiere la nivelul tegumentelor, plaga 
rămânând însă deschisă. 

Tot din relatarea martorului, instanţa de apel a reţinut că după operaţie, reclamanta 
a fost transferată la secţia de terapie intensivă, iar în cursul dimineţii, 01 mai 2006, în 
urma intervenţiei pârâtului, aceasta a fost transferată la Clinica de Chirurgie Plastică, 
pentru continuarea tratamentului luându-se legătura cu Prof. dr. A.G. Acesta, în aceeaşi 
zi,deşi era o zi nelucrătoare, fiind sărbătoare legală, a şi efectuat a doua intervenţie 
chirurgicală, excizând în continuare ţesut necrozat iar ulterior procedând la refacerea 
funcţionalităţii membrului afectat, atât cât s-a mai putut. 

Reclamanta a reproşat pârâtului că a pus diagnosticul cu întârziere, că intervenţia 
chirurgicală a fost necorespunzătoare în raport cu diagnosticul şi că datorită acestor 
aspecte defectuoase în activitatea pârâtului i-au fost pricinuite vătămări ireversibile 
integrităţii sale corporale, vătămări ce au dus la producerea prejudiciului material şi moral 
solicitate în instanţă de la pârât. 

Prima instanţă a analizat pe larg regimul culpei medicale, într-o motivare 
laborioasă, efectuată în baza unor lucrări de specialitate, motiv pentru care tribunalul nu a 
mai revenit asupra analizării elementelor teoretice ale acestui regim, îndreptându-şi 
atenţia însă spre împrejurările concrete de fapt în care s-au petrecut evenimentele pentru 
care reclamanta solicită angajarea răspunderii civile delictuale a pârâţilor. 

Prima instanţă a reţinut că pârâtul a avut o conduită culpabilă în efectuarea actului 
medical, reproşându-i starea de confuzie în momentul trimiterii pacientei la Clinica de Boli 
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Infecţioase. Instanţa de fond a mai constatat existenţa stării de confuzie în persoana 
pârâtului şi cu ocazia demersurilor de pregătire a intervenţiei chirurgicale din seara zilei de 
30 Aprilie 2006, reţinând că de fapt pârâtul a reuşit să pună diagnosticul corect doar după 
efectuarea inciziei în cursul operaţiei. A mai reţinut prima instanţă că pârâtul nu a efectuat 
operaţia după protocolul  Prof. dr. A.G.,care este obligatoriu în Clinica de Chirurgie 
Plastică, protocol pe care şi pârâtul ar fi trebuit să-l cunoască, existând în permanenţă 
obligaţia pârâtului de a urmări şi de a se documenta în legătură cu practica medicală 
recentă. 

A concluzionat astfel prima instanţă, că pârâtul a avut o conduită culpabilă în raport 
de actul medical prestat reclamantei, nedepunând toate eforturile sale sau nepricepându-
se să depună aceste eforturi, în vederea salvării vieţii şi integrităţii corporale a reclamantei. 

Tribunalul a reţinut însă că prima instanţă a apreciat culpa pârâtului în condiţiile 
generale ale actului medical şi întru-un context medical abstract,ideal, nepreocupându-se 
însă de circumstanţele concrete ale speţei. 

Astfel, tribunalul a reţinut că, aşa după cum au declarat martorii, fasciomicozita este 
o boală rară cu simptomatologie săracă. 

Martorul Prof. dr. L.G.D.O., şeful Clinicii de Ortopedie, a declarat că la nivelul 
clinicii nu existau în perioada de referinţă mijloace moderne de investigaţie, nici măcar un 
ecograf. 

Cu o simptomatologie săracă şi în lipsa unor mijloace moderne de investigaţie, nu se 
poate reproşa pârâtului că nu a pus diagnosticul de fasciomiozită încă de la prima prezenţă 
a reclamantei în camera de gardă. 

De altfel, nimeni în ziua respectivă nu a pus reclamantei diagnosticul de 
fasciomiozită, chiar şi cu ajutorul unor mijloace mai moderne de investigaţie, deşi 
reclamanta s-a deplasat la mai multe unităţi medicale, inclusiv la U.P.U. 

Cu alte cuvinte, dacă se reţine starea de confuzie a pârâtului S.T., se poate reţine în 
egală măsură, starea de confuzie şi a persoanelor care au examinat reclamanta în cadrul 
altor servicii medicale în cursul aceleiaşi zile. 

Practic, prima persoană care a stabilit diagnosticul corect a fost tot pârâtul, care, în 
baza rezultatelor examinărilor reclamantei din ziua respectivă, a consemnat la internare în 
seara zilei de 30 aprilie 2006 în foaia de observaţie F.O. nr.107 diagnosticul de 
„Fasciomiozită necrozată cvadriceps stâng cu suspiciune de artrită septică genunchiul 
stâng”. 

Judecătoria a înlăturat menţiunile din foaia de observaţie, în sensul că a considerat 
că acest diagnostic a fost stabilit şi consemnat doar după operaţie, că de fapt pârâtul a 
început intervenţia chirurgicală fără să cunoască exact boala de care suferea reclamanta. 

În acest sens, instanţa de fond a remarcat că sub aspectul diagnosticului, foaia de 
observaţie nu corespunde cu fişa de anestezie şi cu biletul de trimitere către laborator 
pentru analiza secreţiilor recoltate intraoperator. 

Tribunalul a reţinut însă că certitudinea diagnosticului şi momentul stabilirii 
acestuia în sensul menţiunilor din foaia de observaţie a fost confirmată în apel prin 
declaraţia martorului dr. D.R.C., membru al echipei care a efectuat prima intervenţie 
chirurgicală. 

Pe de altă parte, chiar dacă nu s-ar fi pus înainte de operaţie diagnosticul corect, ci 
doar intraoperator, tribunalul a reţinut că acest aspect nu este semnificativ fundamental 
din punctul de vedere al existenţei unei conduite culpabile, aşa cum a reţinut instanţa de 
fond. 

Diagnosticarea a rămas dificilă chiar şi în condiţiile în care se deţineau rezultatele 
examinării reclamantei în alte servicii medicale şi în plus, este relativ frecvent, aşa cum au 
spus martorii - toţi medici chirurgi, să se intre în operaţie cu un diagnostic şi să se 
descopere altul în final. 
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Esenţial este în cauză, că odată stabilit diagnosticul, să se procedeze corect în 
intervenţia chirurgicală. 

Din acest punct de vedere, instanţa de apel a reţinut că procedura intraoperatorie s-
a desfăşurat aşa cum se procedează în mod uzual în astfel de cazuri: s-a efectuat o incizie 
mai largă, s-au excizat părţile vizibil necrozate,la nivel macroscopic, s-a lăsat plaga 
deschisă, cu doar câteva fibre de poziţie la nivelul tegumentelor, 3 – 4 fire, după spusele 
martorilor. 

Nerespectarea Protocolului existent în Clinica de Chirurgie Plastică nu poate fi 
imputată pârâtului, deoarece pe de-o parte, nu face parte din această clinică iar, pe de altă 
parte, nu rezultă în raport cu data efectuării intervenţiei obligativitatea urmăririi unui 
protocol. 

În concluzie, tribunalul a reţinut că infirmitatea pe care o are în prezent reclamanta 
este cauzată de boala de care a suferit şi nu de conduita culpabilă a pârâtului în cursul 
desfăşurării actului medical. La această infirmitate a contribuit şi sistemul imunitar 
deficitar al reclamantei,  care a fost fumătoare cronică, suferindă de tahicardie ventriculară 
şi dependentă de opiacee, aşa după cum rezultă din fişa de anestezie întocmită cu ocazia 
operaţiilor în baza declaraţiilor reclamantei. 

Referitor la efectuarea expertizei solicitată în probaţiune, instanţa de apel a apreciat 
că o expertiză cu obiectivul celei propuse nu se poate efectua în cauză, soluţia expertizei, 
pentru a fi utilă, fiind necesar să se bazeze pe elementele stării de fapt din momentul 
efectuării intervenţiilor chirurgicale, ori, în cauză, un astfel de moment nu mai poate fi 
recreat. 

Din acest considerent, tribunalul a respins solicitarea de efectuare a expertizei. 
Prin urmare, contrar celor reţinute la fond, tribunalul a apreciat că în cauză nu sunt 

întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale cerute de art.998 – 999 Cod civil, 
neexistând în cauză  fapta ilicită, conduita culpabilă, prejudiciu şi raport de cauzalitate. 

Cu referire la apelul declarat de pârâta Comisia de Monitorizare a Compentenţei 
Profesionale pentru cazurile de Malpraxis, tribunalul l-a apreciat şi pe acesta ca fiind pe 
fond întemeiat, în parte reţinând cele expuse anterior în analizarea apelului pârâtului S.T.. 

Analizând condiţiile răspunderii delictuale în baza art.998 – 999 Cod civil şi 
înlăturând răspunderea antrenată la fond, practic s-a confirmat soluţia pârâtei adoptată 
prin Decizia nr.6/2008, emisă de pârâtă. 

Faţă de această împrejurare, tribunalul a apreciat că nu se mai impune analizarea 
celorlalte motive de apel invocate. 

 În ceea ce priveşte apelul declarat de către reclamantă, tribunalul l-a apreciat 
neîntemeiat, având în vedere că s-a înlăturat răspunderea civilă delictuală reţinută în baza 
art.998 – 999 Cod civil la fondul cauzei. 

Nemaiexistând antrenată răspunderea civilă delictuală, evident că nu se mai 
impune repararea prejudiciului, prin urmare, motivele de apel invocate de către 
reclamantă nu au mai fost analizate. 

Împotriva acestei decizii a declarat  recurs în termen legal reclamanta, solicitând 
modificarea în sensul admiterii apelului  pe care l-a declarat împotriva hotărârii primei 
instanţe, admiterea în întregime a acţiunii şi obligarea pârâtului la plata sumei de 400.000 
lei daune materiale şi 100.000 lei daune morale, cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea recursului, reclamanta a  invocat următoarele aspecte: 
Hotărârea pronunţată în apel este lipsită de temei legal fiind dată cu aplicarea 

greşită a legii, întrucât prima instanţă şi-a întemeiat hotărârea pe dispoziţiile Legii nr. 
95/2006, deşi a reţinut că acest act normativ a  intrat în vigoare ulterior  producerii 
faptelor delictuale imputate pârâtului, iar tribunalul, criticând aplicarea în cauză a 
prevederilor Legii nr. 95/2006  nu a înţeles specificul unui caz de malpraxis medical, 
făcând o aplicare eronată a disp. art. 998, 999 C. civil. 
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La data producerii evenimentelor cauzatoare de prejudicii, era în vigoare Legea nr. 
46/2003, care prin art. 2 face referire la resursele întregii societăţi în plan medical şi nu la 
resursele unei anumite clinici sau unui anumit medic. 

Din această perspectivă, invocarea unor dotări insuficiente pentru depistarea  unui 
diagnostic ca cel al reclamantei nu poate fi un argument în respingerea pretenţiilor 
reclamantei, în condiţiile în care la momentul respectiv spitalul dispunea de aparatură 
medicală pentru efectuarea radiografiei, care ar fi relevat prezenţa germenilor anaerobi, 
contactarea specialistului A.G. a  fost făcută cu întârziere, aspecte ce conduc la concluzia că 
pârâtul nu a depus toate diligenţele necesare pentru soluţionarea corectă a cazului. 

Recurenta a prezentat definiţia malpraxisului şi a evocat situaţii ce pot fi încadrate 
în această noţiune, precum şi condiţiile de la care se pleacă în analiza unui astfel de caz. 

În acest context, a arătat că  încălcarea obligaţiei profesionale a membrului 
personalului medical prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare  a acesteia, 
coincide cu fapta cauzatoare de prejudicii, care atrage răspunderea civilă delictuală. 

Stabilirea cu precizie a diagnosticului nu constituie o obligaţie profesională, aceasta 
constând doar în obligaţia de a folosi toate informaţiile disponibile în funcţie de progresele 
ştiinţifice în momentul acordării asistenţei medicale şi de a acţiona cu grija şi 
devotamentul caracteristice domeniului medical. 

Nu există nici obligaţia vindecării pacientului, ci aceea de a-i acorda acestuia 
îngrijiri medicale potrivit regulilor deontologiei profesionale. 

În acest sens, reclamanta precizează că obligaţia pârâtului consta în a depune 
eforturile necesare pentru stabilirea corectă şi promptă a diagnosticului şi a cunoaşte şi 
aplica în mod corespunzător procedurile medicale corecte. 

Făcând referire la vinovăţie şi formele sale reclamanta a arătat  că potrivit literaturii 
de specialitate, există culpă profesională atunci când agentul nu îşi îndeplineşte sau îşi 
îndeplineşte defectuos îndatoririle legale sau reglementare, ca urmare a lipsei de precauţie, 
atenţie sau de grijă în împrejurările date. 

Cupla profesională medicală poate fi invocată în cazul comiterii de greşeli în 
activitatea de diagnostic şi tratament. 

Reclamanta a invocat şi prevederile Legii nr. 95/2006, doar pentru o reconfirmare a  
intenţiilor legiuitorului în materia malpraxisului. 

Atitudinea pârâtului este cu certitudine culpabilă prin prisma necunoaşterii şi 
neaplicării procedurilor medicale necesare, precum şi a uşurinţei cu care a tergiversat 
diagnosticarea, trimiţând pacienta către alte specialităţi medicale atât în cursul etapei de 
diagnosticare, cât şi post operator. 

S-au invocat şi dispoziţiile Legii nr. 172/2006, care prevăd obligativitatea încheierii 
de asigurări de răspundere civilă medicală de către persoanele fizice calificate în sensul 
prestării de servicii medicale. 

Există o prezumţie legală în temeiul căreia personalul medical, prin simplul 
angajament de a acorda tratament, garantează că deţine cunoştinţele şi aptitudinile 
necesare oricărui alt membru, cu specializarea respectivă şi situat similar în ierarhia 
profesională, şi că, de asemenea, va folosi respectivele  cunoştinţe şi aptitudini cu grija şi 
diligenţa standard într-o astfel de situaţie. 

Astfel, noţiunea de standard de practică medicală este transformată într-o obligaţie 
profesională a practicantului de a se menţine la  un nivel adecvat de  informare şi pregătire 
profesională. 

Practicienii trebuie să se informeze în permanenţă în legătură cu stadiul şi 
progresele cercetării ştiinţifice medicale, omisiunea apropierii şi aplicării noilor date 
disponibile putând duce la stabilirea răspunderii profesionale pentru malpraxis. 

Pârâtul şi-a încălcat obligaţia profesională prin neaplicarea standardului de practică 
medicală. 
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Pentru demonstrarea situaţiei de fapt, se impunea efectuarea unei expertize. În lipsa 
unei astfel de probe nu este posibil să se aprecieze, cum a procedat instanţa de apel, că s-a 
adoptat o conduită corectă în timpul intervenţiei chirurgicale şi în consecinţă, nu există 
faptă ilicită întrucât au fost respectate atât obligaţia profesională, cât şi standardul de 
practică medicală. 

Toate opiniile, fără excepţie, recunosc necesitate lăsării deschise a plăgii, ori 
„deschis” nu înseamnă „puţin închis”, cu fire de situaţie. 

Pentru întrunirea condiţiilor existenţei unui caz de  malpraxis medical este necesară 
şi producerea unui prejudiciu, care trebuie dovedit. 

Instanţele de fond au apreciat  că prejudiciul material nu există, în condiţiile în care 
reclamanta a depus documentaţia necesară dovedirii acestui prejudiciu. 

Pe baza probatoriului administrat a reieşit  că  fără atitudinea culpabilă a medicului 
prejudiciul nu ar fi fost atât de însemnat,  ci s-ar fi limitat la rezultatul tipic al intervenţiei 
chirurgicale în cazul fasciomiozitei necrozante. 

Prin tergiversarea diagnosticării şi nerecunoaşterea simptomatologiei tipice, prin 
neexcizarea  corespunzătoare şi completă a ţesutului necrozat şi infectat, precum şi prin 
închiderea plăgii, chiar şi superficială, în timp ce toate indicaţiile terapeutice  mizează pe 
debridări suplimentare şi lăsarea deschisă pentru oxigenare şi supraveghere a plăgii, 
pârâtul a creat premisele agravării extreme a rezultatului final. 

Deşi reclamanta s-a prezentat într-o fază incipientă  a bolii, tergiversarea 
diagnosticării şi incorectitudinea aplicării procedurilor chirurgicale, au făcut să agraveze 
consecinţele bolii şi să îi pună acesteia viaţa în pericol. 

Un alt motiv de recurs  vizează interpretarea greşită a actului juridic dedus judecăţii 
şi schimbarea înţelesului lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia, prin incoerenţa şi 
neconcordanţa probelor administrate, prin declaraţiile contradictorii ale martorilor,  care 
contravin celor consemnate în documentaţia medicală şi procedurilor prevăzute în 
manualele de specialitate. 

Reclamanta a arătat  în cuprinsul motivelor de recurs că este esenţială în 
interpretarea eronată a cauzei absenţa efectuării unei expertize. 

Opinia de expert prezentată în dosarul Comisiei de malpraxis conţine inadvertenţe 
şi nu ia în considerare diferenţele dintre cele consemnate în fişa de observaţie medicală şi 
din însemnările medicului anestezist. De aceea, acest act nu poate  avea valoarea unei 
expertize concludente. 

Un alt motiv de  recurs  vizează faptul că hotărârea nu cuprinde motivele pe care se 
sprijină, cuprinde motive contradictorii şi nu reflectă corect natura pricinii. 

Afirmaţia potrivit căreia nu i se poate reproşa pârâtului că nu a pus diagnosticul 
corect încă de la prima prezenţă a reclamantei, întrucât această boală are o 
simptomatologie săracă, iar în spital lipseau mijloacele moderne de investigaţie, nu este 
fondată, întrucât pentru diagnosticarea corectă vastitatea simptomatologiei nu reprezintă 
o condiţie. 

S-a reţinut totodată că dacă se reţine starea de confuzie a pârâtului asupra 
diagnosticului, această stare se poate reţine în egală măsură şi celorlalte persoane care au 
examinat reclamanta în cadrul altor servicii medicale în cursul aceleiaşi zile. 

Recurenta a achiesat la această afirmaţie din cuprinsul considerentelor deciziei din 
apel, exprimându-şi regretul că intervenţia chirurgicală nu a avut loc sub  incidenţa Legii 
nr. 95/2006, situaţie în care ar fi putut  invoca răspunderea  civilă a întregii echipe 
medicale implicate. 

Această confuzie de ansamblu nu este însă de natură a înlătura răspunderea civilă a 
pârâtului. 

Prin notele scrise depuse la dosar, pârâtul a solicitat respingerea recursului ca 
nefondat, cu cheltuieli de judecată, arătând în esenţă următoarele: 
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Recursul reclamantei constituie o dezbatere teoretică şi abstractă asupra  
malpraxisului medical, obligaţiilor profesionale ale cadrului medical, standardelor de 
practică medicală, vinovăţiei sau culpei civile, fără trimiteri la  circumstanţele concrete ale 
cauzei. 

Instanţa de apel a făcut o corectă aplicare a prevederilor art. 998-999 C. civil. 
Reluând parcursul derulării evenimentelor de la momentul producerii faptei 

pretinsă de reclamantă ca fiind prejudiciabilă, pârâtul a arătat  că nu a tergiversat 
diagnosticarea reclamantului, aceasta fiind cea care a omis să comunice medicului 
traumatismul suferit în urmă cu 5 zile. 

Pârâtul a fost primul cadru medical care pe baza rezultatului ecografiei efectuate de 
U.P.U., a stabilit diagnosticul corect şi a decis efectuarea operaţiei, salvatoare pentru viaţa 
reclamantei. 

Decizia de a nu exciza întregul muşchi afectat,  a fost luată tocmai pentru a-i asigura 
reclamantei posibilităţi de reconstrucţie ulterioară. Datorită acestei decizii în prezent 
reclamanta îşi poate folosi în continuare membrul afectat. 

Aplicarea firelor de situaţie constituie un aspect lămurit de raportul de expertiză 
medicală efectuat în cadrul comisiei de malpraxis şi a avut un scop medical bine definit, 
întrucât pacienta urma să fie transferată la Spitalul de Recuperare, iar în lipsa unor astfel 
de fire exista riscul ca pe timpul transportului muşchiul să hernieze. 

Reclamanta nu a făcut dovada unor alte prejudicii sau consecinţe asupra sănătăţii 
sale mult mai grave decât cele obişnuite, comparativ  cu alte cazuri, pacienţi suferind de 
acelaşi diagnostic. Dimpotrivă, în cazul acestei boli rata decesului este de 50-60%, la fel şi 
procentul de amputare fiind ridicat. 

Referitor la solicitarea de trimitere a cauzei spre rejudecare, în vederea 
administrării expertizei medico-legale, aceasta se impune a fi respinsă, întrucât proba nu a 
fost solicitată de către reclamantă în faţa  instanţelor de fond, mai mult, propusă fiind de 
pârât în apel, reclamanta s-a opus categoric administrării ei. 

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

I. Recursul reclamantei conţine trimiteri de ordin teoretic asupra noţiunii de 
obligaţie profesională a personalului medical, cu referire la greşita interpretare a probelor 
administrate în faţa instanţelor de fond, din coroborarea cărora, în opinia recurentei, 
reiese încălcarea de către pârât a  obligaţiei profesionale constând în necunoaşterea şi 
neaplicarea procedurilor  medicale necesare, tergiversarea corectei diagnosticări şi 
neaplicarea standardului de practică medicală. 

Instanţa de apel a suplimentat probaţiunea administrată în faţa primei instanţe cu 
probe pertinente şi concludente în cauză, făcând o corectă interpretare a acestora. De 
altfel, o reinterpretare a probaţiunii administrate nu este posibilă în actuala reglementare 
în materia recursului, care este o cale extraordinară de atac, fără a avea  caracter devolutiv. 

Motivul de recurs  vizând lipsa de temei legal a hotărârii, aceasta fiind dată cu 
aplicarea greşită a legii, nu este fondat. 

Corect a  reţinut instanţa de apel că prevederile Legii nr. 95/2006 aplicate cauzei de 
către prima  instanţă nu sunt  incidente în speţă, întrucât aceasta a  fost publicată în 
Monitorul Oficial nr. 372/28.04.2006, iar  potrivit prevederilor art. 863 lit. c) din acelaşi 
act normativ, dispoziţiile Titlului XV –  „Răspunderea  civilă a  personalului medical…” 
(art. 642-643) intrând în vigoare la 90 zile de la publicare. 

Raportat la aceste dispoziţii, clare şi lipsite de  orice echivoc, privind aplicarea legii 
în timp, este evident că  Legea nr.  95/2006 nu este aplicabilă în speţă, fapta pentru care 
reclamanta pretinde că se  impune angajarea răspunderii  civile a pârâtului producându-se  
la data de  30.04.2006. 



 136 

Ca atare, corect a  reţinut tribunalul  că temeiul juridic în baza  căruia  poate fi 
analizată cauza îl constituie dispoziţiile de  drept comun în materie art. 998-999 C. civil. 

Art. 2  din Legea nr.  46/2003 privind drepturile  pacientului prevede că pacienţii au 
dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune în 
conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale. 

Din perspectiva acestei prevederi, îngrijirea de care a  beneficiat  reclamanta în 
zilele de 30.04 – 1.05.2006 s-a situat  la nivelul celei mai înalte calităţi de care dispunea 
societatea la acel moment, întrucât din ansamblul probator administrat în cauză a  reieşit 
că în ziua de  30.04.2006 dimineaţa, când reclamanta  s-a  prezentat la  Clinica de 
Ortopedie, pârâtul, medicul de gardă din acea zi a efectuat  o puncţie al cărei rezultat a fost 
negativ (nu s-a putut extrage nimic din zona  inflamată). 

În cursul aceleiaşi zile, reclamanta a fost îndrumată la Clinica de Boli Infecţioase, 
apoi la Unitatea de  Primire a Urgenţelor, unde i s-a efectuat o primă ecografie care a 
relevat existenţa unei colecţii între fibrele musculare. 

Cu acest  diagnostic reclamanta  s-a  prezentat  din nou la Clinica de Ortopedie,  
pârâtul hotărând efectuarea  unei intervenţii chirurgicale (la ora 21,00). 

A doua zi, deşi era zi de sărbătoare legală, în care nu se lucrează potrivit art. 134 din 
Legea nr. 53/2003,  în urma  intervenţiei pârâtului, reclamanta a fost transferată la Clinica 
de Chirurgie Plastică, pentru  continuarea  tratamentului. 

De menţionat e faptul că la data de  30.04.2006 Clinica de Ortopedie nu era  dotată 
cu aparatură pentru efectuarea ecografiei, martorul Lucaciu Gheorghe Dan Osvald, şeful 
acestei instituţii medicale, audiat la data de  31.03.2010 în apel (f. 408-409) declarând : 
„În anul 2006 nu exista ecograf la Clinica de Ortopedie. Clinica are ecograf de  2 luni”. 

Reiese din cele arătate (în mod succint, întrucât privesc aspecte legate de  
probaţiune şi au fost  expuse amănunţit în considerentele deciziei din apel), că în ziua de 
30.04.2006 reclamanta a beneficiat de îngrijiri medicale la standardul prevăzut de art. 2  
din Legea nr.  46/2003. 

Tot din probaţiunea administrată, corect interpretată şi pe larg analizată de  
instanţa de apel, reiese că pârâtul, prin atitudinea adoptată  în faţa cazului reclamantei, a 
dat dovadă de  profesionalism, atât în raport de  mijloacele materiale, tehnice, de dotare de 
care dispunea clinica la momentul respectiv, cât şi în raport de diagnosticul reclamantei, 
relevat tot din probaţiunea  administrată ca fiind:  

- unul foarte grav (50-60% a  cazurilor soldându-se cu decesul  pacientului, 
procentul de mutilare fiind de asemenea ridicat), ceea ce  în cazul reclamantei nu s-a 
produs datorită intervenţiei pârâtului); 

- foarte rar   - medici cu experienţă şi vechime în profesie declarând  că incidenţa 
cazurilor similare întâlnite în practică fiind  extrem de redusă: Dr. G.A. într-o carieră de 35 
de ani a întâlnit 15 cazuri de fasciomielită, Dr. L.G.D.O. s-a confruntat  din 1978 de când 
lucrează în spital cu aproximativ 10 cazuri de acest gen  , iar dr. D.R.C. a  arătat că în cei 11 
ani de când  lucrează în clinică nu a întâlnit un alt caz de fasciomiozită, văzând un caz 
singular în perioada stagiaturii la Clinica  Chirurgie 1; 

- foarte greu de diagnosticat, potrivit  declaraţiilor specialiştilor audiaţi în cauză (dr. 
G.A., dr. D.R.C.). 

Totodată, incidenţa rară a bolii reiese şi din adresa nr. 122/22.01.2009 emisă de 
Clinica de Ortopedie – Traumatologie Cluj-Napoca, potrivit căreia, din arhiva instituţiei 
rezultă că din 1980 până în  prezent au fost diagnosticate  6 cazuri de fasciomiozită 
necrozantă. 

Prin urmare, susţinerile  reclamantei vizând încălcarea de  pârâtului prin prisma 
necunoaşterii şi neaplicării procedurilor medicale necesare, precum şi a  uşurinţei cu care a  
tergiversat diagnosticarea, sunt nefondate, fiind  contrazise de  probaţiunea  administrată 
în cauză. 
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Recurenta a făcut referiri  vizând greşita manevră de suturare parţială a inciziei 
efectuate cu ocazia intervenţiei chirurgicale, susţinând că toate opiniile, fără excepţie, 
recunosc necesitate lăsării deschise a plăgii, ori „deschis” nu înseamnă „puţin închis”, cu 
fire de situaţie. 

Aplicarea firelor de situaţie nu a reprezentat, în cazul  reclamantei, o eroare 
medicală potrivit declaraţiilor specialiştilor audiaţi în cauză şi raportului de expertiză 
medicală efectuat de Comisia de Malpraxis. 

Necesitatea efectuării suturii  de situaţie a decurs din împrejurarea  că, la timp scurt 
de la intervenţie, reclamanta urma să fie transferată într-o altă unitate sanitară, mutare 
care implica transportarea sa, iar lipsa unei minime suturi a plăgii o expunea riscului 
herniarii muşchiului. 

Însuşi medicul care a preluat-o pe reclamantă  în urma transferului –  Prof. dr. G.A. 
– a arătat că aplicarea unor fire rare de sutură nu era practic contraindicată în situaţia 
dată, iar practicarea acelei suturi de situaţie, în opinia aceluiaşi specialist, nu a avut un 
efect negativ asupra evoluţiei ulterioare. 

 Conduita profesională corespunzătoare a  pârâtului rezidă  nu doar din probele  
judiciare administrate în  cursul soluţionării litigiului, ci şi din decizia nr. 6/10.03.2008 a 
Comisiei de Monitorizare şi Competenţă Profesională pentru cazurile de  malpraxis din 
cadrul  M.S.P. (ce face obiectul prezentei contestaţii), cât şi din decizia  nr. 13/12.10.2009 
emisă de  Comisia de  Disciplină din cadrul Colegiului  Medicilor Cluj, care a  concluzionat 
că nu se poate  reţine nicio culpă medicală a doctorului S.T., hotărând ca atare  stingerea 
acţiunii disciplinare în conformitate  cu prev. art. 114 lit. a) din Statutul Colegiului 
Medicilor din România. 

Comisia a considerat că medicului S.T., medic primar ortopedie traumatologie, nu i 
se pot reţine elemente de culpă medicală sau maplraxis în ceea ce  priveşte  conduita 
terapeutică şi nu  se poate  reţine  nicio abatere de ordin etic, deontologic sau profesional. 

Aceleaşi concluzii decurg şi din raportul medical întocmit la solicitarea  Comisiei de 
Monitorizare şi Competenţă Profesională a Autorităţii de Sănătate Publică a jud. Cluj, 
pentru evaluarea presupusului caz de malpraxis săvârşit de  dl. doctor S.T. 

II. Motivul de recurs vizând  interpretarea  greşită a  actului juridic dedus judecăţii 
şi schimbarea înţelesului lămurit şi vădit neîndoielnic este argumentat de  reclamanta  
recurentă prin: 

- incoerenţa şi neconcordanţa  probelor administrate ; 
- declaraţiile contradictorii ale martorilor, care contravin celor  consemnate în 

documentaţia medicală şi procedurilor prevăzute în manualele de specialitate. 
 Potrivit  doctrinei în materie, acest  motiv de recurs,  reglementat de art. 304 

pct. 8 Cod proc.civ., prevede situaţia în care  judecătorii fondului  procedează la  
interpretarea unui act juridic dedus judecăţii, cu toate că nu aveau dreptul să o facă, 
clauzele stipulate fiind clare şi precise, iar în urma acestui procedeu, au schimbat „natura” 
actului sau „înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia”, prin nesocotirea sau 
aplicarea greşită a regulilor de interpretare a clauzelor unei convenţii, astfel cum sunt ele 
stipulate de art. 970 alin. 2, art. 978 – 979 şi art. 980 – 984 C. civil. 

 Este adevărat că tot potrivit referinţelor doctrinare, acest motiv de 
nelegalitate nu se referă doar la convenţii, într-o interpretare mai largă a textului, 
considerându-se că vizează sfera largă a actelor juridice deduse judecăţii, care include orice 
act emanând de la o parte. 

 Reiese cu evidenţă, din referinţele doctrinare care privesc acest motiv de 
recurs, că cele învederate  de reclamantă – incoerenţa şi  neconcordanţa  probelor 
administrate şi declaraţiile contradictorii  ale martorilor, care  contravin celor consemnate 
în documentaţia medicală şi procedurilor prevăzute  în manualele de specialitate – nu se 
încadrează în dispoziţia cuprinsă în art. 304 pct. 8 Cod proc.civ. 
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 Concret, în cauză nu există nici un act juridic emanând de la una din părţile 
litigante susceptibil de a fi interpretat sub aspectul naturii ori înţelesului său. 

 În ce priveşte  susţinerea reclamantei formulată tot în cadrul acestui motiv de 
recurs, potrivit căreia „este esenţială în interpreatarea  eronată a cauzei absenţa efectuării 
unei expertize”, aceasta este total nefondată, având în vedere următoarele aspecte: 

 Prin însăşi apelul declarat de pârât împotriva hotărârii primei instanţe, 
acesta a solicitat în probaţiune efectuarea  unei  expertize medico-legale (f. 140, vol I, dosar 
apel). 

 Prin întâmpinarea formulată la apelul pârâtului, reclamanta a  solicitat  
respingerea acestei probe, aceeaşi poziţie procesuală fiind reiterată la termenul de judecată 
din 30.03.2010 (, reclamanta arătând că toată situaţia este prevăzută în  protocoalele 
medicale, astfel că nu se impune  efectuarea  unui raport de expertiză. A invocat şi 
jurisprudenţa C.E.D.O., arătând că instanţa  nu poate fi legată de acest raport de expertiză 
medico-legală. 

 La termenul de judecată din 14.04.2010 administrarea acestei probe a fost  
respinsă, această modalitate de soluţionare a cererii în probaţiune  formulată de  către 
pârât fiind în deplin acord cu poziţia procesuală exprimată de reclamantă. 

 III. În fine, ultimul motiv de recurs invocat de către reclamantă, cel prevăzut 
de art. 304 pct.7 Cod proc.civ., vizează faptul că hotărârea nu cuprinde motivele pe care se  
sprijină, cuprinde  motive contradictorii  şi nu reflectă corect natura pricinii, nu este 
fondat. 

 Motivarea  instanţei de apel referitoare la lipsa culpei pârâtului în întârzierea 
diagnosticării, întrucât  simptomatologia bolii  este săracă este criticată de reclamantă prin 
aceea că vastitatea simptomatologiei nu reprezintă o condiţie pentru stabilirea  promptă a  
unui diagnostic. 

 Această critică nu este susceptibilă de a cataloga  decizia din apel ca şi lipsită 
de  motivele pe care se sprijină sau contradictorie. 

 Afirmaţia, regăsită într-adevăr în considerentele deciziei din apel, nu este  o 
simplă alegaţie a  instanţei, ci este o concluzie desprinsă din coroborarea probelor 
administrate. Anterior, cu ocazia analizării primului motiv de recurs, am arătat că una din 
caracteristicile bolii reclamantei este aceea că este dificil de diagnosticat, atât medicii 
audiaţi în cauză confirmând această dificultate, cât şi tratatele medicale asupra bolii 
depuse la dosar fiind în acest sens. 

 Nici considerentul instanţei de apel conform căruia  dacă a  existat o stare de  
confuzie asupra diagnosticului, aceasta nu poate fi reţinută numai în sarcina pârâtului, ci şi 
a  celorlalte persoane care au examinat  pacienta în cadrul altor servicii medicale, în acea zi 
nu este apt să atragă modificarea deciziei în apel pe temeiul art. 304 pt. 7 Cod proc.civ. 

 Diagnosticul precis, exact a fost stabilit tot de către de către pârât, în cursul 
aceleiaşi zile, la revenirea pacientei de la Unitatea de primire a Urgenţelor, cu rezultatul 
ecografiei efectuate în cadrul acestui serviciu. 

 Acesta a fost diagnosticul pe baza căruia pârâtul, medic de gardă, a  efectuat  
intervenţia chirurgicală în seara zilei de  30.04.2004. Diagnosticul de „fasciomiozită 
necrozantă cvadriceps stâng este cel menţionat la rubrica” diagnostic la  internare”, în 
foaia de  observaţie clinică generală cu nr. de înregistrare  107, intervenţie care a  avut ca şi 
rezultat: 

 - salvarea vieţii reclamantei în condiţiile în care, aşa cum s-a arătat  anterior, 
50-60% din cazurile cu patologie  identică se  soldează cu  deces); 

- salvarea  membrului inferior afectat de boală în condiţiile  în care şi procentul de 
mutilare este  ridicat (din procentul supravieţuitor, cel de  40-50%); 

- redarea şansei reclamantei de a desfăşura în continuare o activitate profesională, 
din raportul de expertiză medico-legală efectuat  depus la dosar, rezultând că aceasta poate 
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să-şi exercite, în continuare, profesia de medic ATI, deoarece  afecţiunile sechelare după 
boala de care a suferit îi limitează numai libertatea de mişcare şi nicidecum capacitatea  
psiho-intelectuală necesară în acest domeniu, pe care o are  nealterată. 

În concluzie, curtea constată că, cele reţinute de tribunal în sensul că în sarcina 
pârâtului nu se poate  reţine săvârşirea  cu vinovăţie a  unei fapte  ilicite cauzatoare de  
prejudicii care să-i antreneze răspunderea  civilă în temeiul art. 998-999 C. civil sunt 
corecte, legale, hotărârea  fiind pronunţată pe baza vastului material probator administrat 
în faţa ambelor  instanţe de  fond şi corect  interpretat în apel. 

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

 

24. Servitute negativă de vedere. Închiderea balconului cu vedere spre 
imobilul învecinat, cu materiale netransparente. Îndeplinirea cerinţei legale 

de respectare a acestei servituţi 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 4723 din 17 noiembrie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 4559 din 29.10.2009 a Judecătoriei Turda a fost admisă in 
parte acţiunea civilă formulată de reclamantul M.S. împotriva pârâţilor D.S. şi soţia D.M., 
şi, în consecinţă: s-a stabilit linia de hotar dintre imobilul proprietatea reclamantului 
înscris în CF 2443 Ghiris Sâncrai cu nr top 193/2/1/8/1, 194/1/1/8, 194/2/a/1/8, 
194/2/1/b/1/10, 194/2/1/c/1/9, 195/a/1/1/8 cu destinaţia de curte si gradină în str. M. în 
suprafaţă de 504 m.p si imobilul proprietatea pârâţilor situat administrativ în Câmpia-
Turzii, str. M. nr. 24 A înscris în CF 2444 Ghiris Sâncrai cu nr. top 193/2/1/8/2, 194/1/1/9, 
194/2/1/a/1/9, 194/2/1/b/1/11, 194/2/1/c/1/10 curte si gradină cu casă familiala şi 
alăturat garaj, in suprafaţă de 267 m.p , pe aliniamentul A-F, ca linie dreaptă trecând si 
prin punctele B, C si D conform planşei-anexa nr.1 din expertiza tehnică intocmită de 
expert E.D.. 

 Au fost obligaţi pârâţii să închidă balconul cu deschidere spre proprietatea 
reclamantului. 

 S-a respins ca neintemeiată cererea formulată de reclamant pentru obligarea 
pârâţilor la demolarea garajului si a gardului . 

 Au fost obligaţi pârâţii sa achite reclamantului suma de 1439,16 lei cheltuieli 
de judecata. 

 Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
 Reclamantul este proprietarul tabular al imobilului inscris in CF 2443 Ghiris 

Sâncrai cu nr. top 193/2/1/8/1, 194/1/1/8, 194/2/a/1/8, 194/2/1/b/1/10 , 194/2/1/c/1/9 , 
195/a/1/1/8 cu destinaţia de curte si gradina in str. M. in suprafaţă de 504 m.p  pe care s-a 
construit o casa familială, cu titlu de drept ostenire. 

 Pârâţii sunt proprietarii imobilului situat administrativ în Câmpia-Turzii str. 
M. nr. 24 A, înscris în CF 2444 Ghiris Sâncrai cu nr top 193/2/1/8/2, 194/1/1/9, 
194/2/1/a/1/9, 194/2/1/b/1/11, 194/2/1/c/1/10 curte si gradină cu casă familială si 
alăturat garaj, în suprafaţă de 267 m.p . 

 Conform actelor ataşate la dosar, atât casa familială, cât si garajul edificate de 
pârâţi pe terenul proprietatea lor au fost construite pe baza de autorizaţii de construire. 

 In cauză a fost administrată proba cu expertiza tehnică atât în ce priveşte 
construcţiile invocate de reclamant prin cererea formulată, cât si cu privire la limita de 
hotar dintre cele două imobile proprietatea pârâţilor. 
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 Fata de probatoriul administrat in cauză, instanţa a apreciat ca fiind 
întemeiată in parte cererea promovata de reclamant şi a admis-o. 

 Astfel, expertiza efectuată de expert M.A. si cea efectuată de expert E.D. au 
stabilit că balconul edificat de pârâţi nu respectă cerinţele legale privind deschiderea de 
vedere în terenul vecin. Această constatare se coroboreaza cu menţiunile adresei emise de 
Inspectoratul de stat in construcţii in care se arată, la sesizarea reclamantului că vecinul 
său de la nr. 24 A, D.S. nu a respectat la edificarea balconului servitutea de vedere 
prevăzută de codul civil, astfel că i s-a cerut acestuia să asigure respectarea acestei 
prevederi prin montarea unui panou opac la balcon spre proprietatea reclamantului. 

 In ceea ce priveşte garajul construit în anul 1997,  acesta a fost ridicat cu 
autorizaţie de construire, construcţia fiind recepţionată şi înscrisă la cartea funciară. 

 Dreptul de proprietate reglementat de art. 480 C civ., conferă titularului 
dreptul de a se bucura si dispune de bunul său în mod exclusiv si absolut, însă in limitele 
determinate de lege. 

 Aceste prevederi legale, în speţă trebuie interpretate în legătură cu prev. art. 
611 si urm C. civ., care reglementează servitutea de vedere.  Astfel, raportat la concluziile 
expertizelor efectuate în cauză s-a dispus obligarea pârâţilor să-si închidă balconul cu 
vedere spre proprietatea reclamantului astfel încât să fie respectate prevederile legale cu 
privire la distanta deschiderilor de vedere faţă de imobilul reclamantului. 

 Limita de hotar dintre cele două fonduri a fost cea indicată în lucrarea 
tehnică întocmită de expert E.D. pe aliniamentul A si F ca linie dreaptă. S-a stabilit ca 
limita actuală pe porţiunea A-D are abateri neglijabile iar pe porţiunea D-F deşi mai mari 
abaterile sunt datorate deficientei de construcţie a gardului, care poate fi îndreptat, 
implicând o suprafaţă neglijabilă în raport de mărimea terenurilor în cauză. 

 In conformitate cu prev. art. 584 C. civ., orice proprietar poate îndatora pe 
vecinul său la grăniţuirea proprietăţii lipite de a sa ; cheltuielile grăniţuirii se fac pe 
jumătate, si ţinând cont de aceste considerente de fapt si de drept a fost admisă cererea 
formulata cu privire la stabilirea liniei de hotar dintre imobilul reclamantului si cel al 
pârâţilor pe aliniamentul A-F, ca linie dreaptă trecând si prin punctele B , C si D conform 
planşei-anexă nr. 1 din expertiza tehnică întocmită de expert E.D.. 

 Având în vedere însă aceeaşi concluzii ale expertizei care menţionează ca 
garajul edificat de pârâţi si gardul edificat de aceştia nu ocupă terenul reclamantului, au 
fost respinse pretenţiile reclamantului privind demolarea acestora. Susţinerea 
reclamantului ca temei al cererii formulate, ca pentru garajul edificat, pârâtul nu deţine 
proces-verbal de recepţie finală, nu-i poate fi imputată acestuia ci revine ca obligaţie 
autorităţilor în drept să verifice respectarea disciplinei în construcţii dar nici nu se 
coroborează cu celelalte probe de la dosar care dovedesc contrariul astfel cum s-a reţinut 
mai sus. 

 In temeiul considerentelor de fapt si de drept expuse, s-a admis în parte 
acţiunea civilă formulată, iar în conformitate cu prevederile art. 276 C. proc. civ., 
cheltuielile de judecată au fost acordate reclamantului proporţional cu pretenţiile admise 
din cele care au fost formulate iniţial, dar si prin raportare la prev. art 584 C. civ., cu 
privire la cheltuielile legate de grăniţuire, în cuantum de 1439,16 lei, reprezentând suma 
cotei de 1/3 a parte din contravaloarea taxei judiciare de timbru, a timbrului judiciar si a 
expertizei efectuate de expert M.A. cu specialitatea construcţii si cotei de ½ a parte din 
expertiza topografică  intocmită de expert E.D. .  

 Prin decizia civilă nr. 403/A din 15 septembrie 2010 a Tribunalului Cluj,  s-a 
respins ca nefondat apelul declarat de reclamantul M.S. împotriva sentinţei civile nr. 4559 
din 29.10.2009 în dosar nr. 6123/328/2007 al Judecătoriei Turda, care a  fost  păstrată în 
întregime. 
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 A fost obligat apelantul să plătească intimaţilor D.S. şi D.M. suma de 750 lei 
cheltuieli de judecată în apel. 

 Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a conchis că starea de fapt 
reţinută de către prima instanţă este în concordanţă cu probele administrate în cauză. La 
fondul cauzei s-au efectuat două expertize, o expertiză topografică şi o expertiză în 
construcţii, reţinerile instanţei de fond fiind în concordanţă cu cele constatate prin 
rapoartele de expertiză. Graniţa a fost stabilită de către expertul E.D. pe aliniamentul A – 
F, această mejdie fiind reţinută în raport de vechile planuri de carte funciară. S-a constatat, 
prin acelaşi raport de expertiză, că acest aliniament propus este pe actuala linie 
despărţitoare dintre proprietăţi, care are abateri neglijabile datorate deficienţei de 
construcţie a gardului, care poate fi îndreptat, implicând o suprafaţă neglijabilă în raport 
de mărimea terenului în cauză. 

 Şi în opinia tribunalului această variantă a raportului de expertiză 
corespunde cel mai bine realităţii, fiind în acord atât cu vechile planuri de carte funciară, 
cât şi cu situaţia actuală. 

 Având în vedere această constatare, capătul de cerere şi motivele de apel 
referitoare la desfiinţarea gardului şi a construcţiilor edificate pe terenul proprietatea 
reclamantului au rămas fără obiect. 

 Referitor la capătul de cerere privind servitutea de vedere, tribunalul a 
reţinut că în mod corect prima instanţă a obligat pârâţii să închidă balconul cu deschidere 
spre proprietatea reclamantului. Faptul că prima instanţă nu s-a pronunţat în mod direct 
cu privire la vederea oblică şi vederea directă nu poate constitui un minus al hotărârii, 
atâta timp cât în considerentele sentinţei s-a reţinut cu exactitate starea de fapt din 
raportul de expertiză în construcţii, în mod evident soluţia de închidere raportându-se atât 
la vederea directă cât şi la vederea oblică, aşa cum este aceasta stabilită în Codul Civil. 

 Este adevărat că prima instanţă nu a autorizat reclamantul să execute această 
închidere a balconului pe cheltuiala pârâţilor însă, până la data judecării apelului s-a 
dovedit în cauză, că balconul a fost închis, prezentându-se instanţei de apel un set de 
fotografii cu starea actuală a balconului, stare de fapt recunoscută de către reclamantul 
apelant. 

 Apelantul a precizat însă că soluţia de închidere aleasă de către pârâţi este 
una provizorie şi că nu corespunde exigenţelor unei construcţii şi a raportului de expertiză 
efectuat la fond,în opinia sa, balconul necesitând a fi închis cu zid de cărămidă. 

 Tribunalul a reţinut însă că aceste susţineri ale reclamantului apelant sunt 
nefondate, soluţia de închidere a balconului fiind la latitudinea pârâţilor. Considerentele 
de ordin estetic sau de rezistenţă nu pot fi invocate de către apelant deoarece pârâţii sunt 
liberi să execute lucrarea la imobilul proprietatea lor aşa cum doresc. Esenţial este în cauză 
ca lucrarea să asigure respectarea servituţii negative de vedere ori lucrarea îndeplineşte 
această condiţie. 

 Cu referire la starea de provizorat, acest aspect este unul care ţine de 
executarea hotărârii, în momentul în care lucrarea este desfiinţată reclamantul neavând 
decât să pună în executare silită sentinţa pronunţată la fond. 

 Având în vedere că lucrarea de închidere a balconului a fost executată cu 
panouri opace care satisfac exigenţa respectării unei servituţi negative de vedere, 
tribunalul a apreciat că în cauză nu se mai impune modificarea soluţiei prin autorizarea 
reclamantului să închidă balconul pe cheltuiala pârâţilor, acest capăt de cerere rămânând 
fără obiect, fiind deja executat. 

 Celelalte împrejurări legate de nerespectarea autorizaţiei de construcţie sau 
executarea de lucrări fără autorizaţie sunt lipsite de interes pentru reclamant, problemele 
invocate fiind unele de natură contravenţională, prezentul proces neavând obiectul de a 
stabili o răspundere contravenţională a pârâţilor. 
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 Urmează ca organele abilitate în domeniul construcţiilor să hotărască dacă 
vor dispune sancţionarea contravenţională a pârâţilor şi obligarea lor la desfiinţarea 
lucrărilor fără autorizaţie sau nu, această împrejurare neputând nici profita nici dăuna 
reclamantului. 

 Împotriva acestei decizii a declarat recurs în termen legal reclamantul, 
solicitând în principal casarea  şi trimiterea spre rejudecare, în temeiul art. 304 pct. 7 şi 9 
Cod proc.civ., iar în subsidiar, modificarea în sensul admiterii în totalitate a acţiunii în 
baza probaţiunii administrate. 

 În motivarea recursului, recurentul  a expus pe larg concluziile raportului de 
expertiză tehnică în specialitatea construcţii efectuat în cauză, din cuprinsul cărora reiese 
că  pârâţii nu au respectat prevederea legală de întocmire a părţii de arhitectură, conform 
proiectului, de către un arhitect autorizat, pârâţii au executat lucrări fără autorizaţie de 
construire, încălcându-se astfel prevederile din proiectul aprobat cu privire la zidul de foc, 
forma şi dimensiunile acoperişului şi modul de susţinere al acestuia. 

 Totodată pârâţii, prin amplasarea construcţiei dintre proprietăţi nu respectă 
distanţa de 6 dm între balcon şi  proprietatea reclamantului. 

 Instanţele de fond  nu au obligat pârâţii, în pofida acestor constatări să îşi 
închidă balconul, astfel încât să respecte servitutea negativă de vedere, atât privind vederea 
directă, cât şi pe cea oblică, dispunând doar  închiderea balconului cu deschidere spre   
proprietatea  reclamantului. 

 Totodată instanţele de fond au omis să se pronunţe asupra  capătului de 
cerere privind autorizarea reclamantului de a efectua aceste lucrări pe cheltuiala pârâţilor, 
în situaţia în care aceştia refuză. 

 Greşit a reţinut instanţa de apel că întrucât lucrarea de închidere a balconului 
a fost executată cu panouri opace, care satisfac exigenţa respectării unei servituţi negative 
de vedere, nu se mai impune modificarea soluţiei primei instanţe de autorizare a 
reclamantului să închidă balconul pe cheltuiala pârâţilor. 

 Referitor la raportul de expertiză în specialitatea topografie, reclamantul a 
arătat că deşi în cuprinsul acesteia s-au propus mai multe variante, instanţa a stabilit linia 
de hotar dintre cele două proprietăţi chiar pe actuala mejdie, nefăcând nicio modificare a 
liniei actuale, cu toate că situaţia indicată de reclamant constituia una dintre variantele 
propuse de către expert. 

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

 Solicitarea  reclamantului de casare a deciziei pronunţate în apel cu trimitere 
spre rejudecare se întemeiază pe disp. art. 304 pct. 7 şi 9 Cod proc.civ., în condiţiile în care 
potrivit art. 312 alin. 3,  incidenţa motivelor de recurs prevăzute de aceste  texte legale 
atrag modificarea hotărârii atacate şi nu casarea. 

 Motivele de recurs  vizând aprecierea probelor administrate în faţa  
instanţelor de fond – concluziile expertizei în construcţii şi variantele de stabilire a graniţei 
dintre proprietăţi propuse prin expertiza în domeniul topografiei -  nu se circumscriu celor 
de nelegalitate, potrivit cerinţelor art. 304 Cod proc.civ., din această perspectivă  recursul 
fiind inadmisibil, întrucât art. 304 pct. 11 Cod proc.civ., a fost abrogat prin art. I pct. 112 
din OUG nr. 138/2000. 

 Rămâne a fi supus analizei numai motivul de nelegalitate vizând omiterea 
instanţei de a-i obliga pe pârâţi să îşi închidă balconul, astfel încât să respecte servitutea 
negativă de vedere, precum şi aceea de a-l autoriza pe reclamant să efectueze această 
lucrare de  închidere a balconului pe cheltuiala pârâţilor. 

 Servitutea negativă de vedere este reglementată prin disp. art. 611 -614 C. 
civil, care stabilesc în art. 612 că distanţa dintre zidul pe care se deschide fereastra spre 
vedere sau vederea şi  proprietatea vecină trebuie să fie de minim 19 dm, iar în art. 613, că 
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vederea piezişă pe  proprietatea vecinului trebuie să fie amplasată la distanţă de minim 6 
dm. 

 Art. 614  C. civil stabileşte modalitatea de determinare a acestor distanţe, în 
cazul în care există balcoane ca în situaţia din speţă. 

 Verificând respectarea acestei dispoziţii legale, ce stabileşte distanţa minimă 
pentru servitutea de vedere între proprietăţile învecinate, reiese că în raportul de expertiză 
efectuat în faţa primei instanţe în domeniul construcţiilor, s-a stabilit că nu s-a respectat 
distanţa de 19 dm între balcon şi  proprietatea reclamantului, privind vederea directă şi cea 
de 6 dm, între balcon şi  proprietatea reclamanţilor, privind vederea oblică. 

 Prin hotărârea primei instanţe pârâţii au fost obligaţi să închidă balconul cu 
deschidere spre proprietatea reclamantului, iar tribunalul, în mod corect a statuat în 
considerentele deciziei de apel că soluţia de  închidere a primei instanţe vizează atât 
vederea directă, cât şi cea oblică. 

 S-a reţinut totodată că până la data soluţionării apelului balconul a fost 
închis, împrejurare recunoscută şi de către reclamant. 

 La termenul de judecată din 17.11.2010 instanţa de recurs a clarificat 
aspectele legate de închiderea balconului, în sensul că aceasta vizează atât vederea directă, 
cât şi cea oblică şi este executată din materiale netransparente şi definitiv amplasate – PAL 
şi policarbonat. 

 Faţă de această situaţie, curtea constată că servitutea de vedere este asigurată 
potrivit cerinţelor legale, în sensul că pârâţii au închis vederea spre  proprietatea 
reclamantului, remedierea în acest mod a situaţiei iniţiale, păgubitoare pentru reclamant 
făcând lipsită de interes varianta desfiinţării construcţiei pe temeiul nerespectării servituţii 
negative de vedere. 

 În aceste condiţii, atât solicitarea reclamantului de a fi autorizat să execute 
lucrările care să îi asigure servitutea negativă de vedere, cât şi cea de desfiinţare a 
construcţiilor pe acelaşi motiv al încălcării servituţii negative de vedere la  proprietatea 
reclamantului, sunt nefondate. 

 Motivul de nelegalitate  invocat – încălcarea servituţii negative de vedere – 
fiind nefondat, iar celelalte motive care vizează reaprecierea probelor administrate în faţa 
primei instanţe fiind inadmisibile, în baza art. 312 alin. 1 Cod proc.civ., curtea va respinge 
recursul.  

 

25. Încredinţarea minorului spre creştere şi educare. Protejarea interesului 
superior al copilului 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 2408 din 6 octombrie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 5006 din 18.12.2008, pronunţată de Judecătoria Bistriţa s-a 
admis în parte acţiunea civilă principală formulată de reclamanta B.M. împotriva pârâtului 
B.S.G.; s-a admis cererea reconvenţională formulată de pârâtul B.S.G., ca fiind întemeiată 
şi în consecinţă: s-a dispus desfacerea din vina ambilor soţi a căsătoriei încheiate între 
părţi la data de 9.07.2005 şi înregistrată sub nr. 13/2005 la Primăria comunei Budacu de 
Jos; s-a dispus ca reclamanta să-şi reia numele avut anterior căsătoriei, a fost încredinţat 
pârâtului spre creştere şi educare pe minorul O.A., născut la data de 18.06.2006, fiind 
obligată reclamanta să plătească în favoarea acestuia o pensie de întreţinere în cuantum de 
125 lei lunar, începând cu data pronunţării prezentei sentinţe şi până la majoratul 
minorului. S-au compensat în întregime cheltuielile de judecată. 
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  Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond, în baza probatoriului 
administrat, a reţinut faptul că părţile s-au căsătorit la data de 9 iulie 2005 şi şi-au stabilit 
domiciliul conjugal în localitatea Buduş, la locuinţa părinţilor pârâtului, din căsătoria lor 
rezultând minorul O.A., născut la data de 18.06.2006. 

Din probatoriul testimonial administrat în cauză s-a evidenţiat faptul că la scurt 
timp de la încheierea căsătoriei între soţi au apărut neînţelegeri determinate în principal 
de intervenţia mamei pârâtului în relaţiile conjugale, care îi reproşa reclamantei că nu 
munceşte suficient, că nu se ocupă de gospodărie şi că lipseşte de acasă nejustificat. La 
rândul său, reclamanta era nemulţumită de lipsa de atitudine a pârâtului faţă de 
reproşurile mamei sale, de modul în care acesta se ocupa de familie, de faptul că având o 
gospodărie mare şi o turmă de oi numeroasă trebuia să le ducă zilnic alimente păstorilor 
angajaţi la stână. 

Pe acest fond, neînţelegerile dintre părţi s-au amplificat şi au degenerat în certuri şi 
scandaluri, culminând cu părăsirea domiciliului conjugal de către reclamantă, care s-a 
stabilit la locuinţa părinţilor săi din localitatea Ghinda. 

După separaţia în fapt, niciunul din soţi nu a mai încercat reluarea convieţuirii, ceea 
ce denotă lipsa interesului acestora de a-şi consolida relaţiile de familie. Dacă părţile ar fi 
dorit cu adevărat să reia traiul în comun, ar fi făcut demersuri în acest sens. Ori, în speţă, 
din nicio probă de la dosar nu rezultă vreo manifestare din partea soţilor de a încerca o 
împăcare, care să fie de natură să menţină această căsnicie. 

         Având în vedere aspectele reţinute mai sus, instanţa a constatat că raporturile 
dintre soţi sunt grav vătămate, iar continuarea căsătoriei nu mai este posibilă. 

 În baza întregului material probator administrat în cauză, instanţa a apreciat 
că interesul minorului rezultat din căsătoria părţilor este mai bine ocrotit prin 
încredinţarea lui spre creştere şi educare tatălui pârât, care i-a fost în permanenţă aproape, 
îngrijind de buna sa dezvoltare fizică şi psihică încă de la naştere, împreună cu sora şi 
mama acestuia. 

 Este neîndoielnic în speţă că minorul beneficiază la locuinţa pârâtului de 
bune condiţii de viaţă, de un climat familial stabil şi securizat afectiv, fiind înconjurat cu 
afecţiune de către tată, lipsa mamei fiind suplinită şi prin prezenţa bunicii paterne. 

 Împrejurarea că în luna mai 2007, după agresarea fizică a reclamantei la 
locuinţa părinţilor săi, pârâtul l-a luat pe minor şi l-a readus la domiciliul conjugal din 
localitatea Buduş nu justifică nicidecum o soluţie în sensul celor solicitate de reclamantă, 
deoarece aceasta nu-i poate oferi condiţii de locuit mai bune decât ale reclamantului şi în 
plus are unele probleme de sănătate care ar putea influenţa negativ evoluţia copilului, fiind 
deci în interesul acestuia să rămână în mediul familial în care a fost crescut încă de la o 
vârstă fragedă şi care este de natură să-i asigure climatul necesar unei dezvoltări 
armonioase.  

 Din coroborarea probelor testimoniale încuviinţate a reieşit în mod evident 
că pârâtul îşi exercită corespunzător îndatoririle părinteşti cu privire la persoana copilului, 
asigurând cu multă grijă şi atenţie satisfacerea tuturor nevoilor specifice vârstei, fiind 
sprijinit în creşterea şi îngrijirea minorului de cele două rude ale sale încă din perioada 
când părţile convieţuiau împreună, aspect relevat cu claritate şi de ancheta socială 
efectuată în cauză de autoritatea tutelară din cadrul Primăriei comunei Budacu de Jos.  

 În drept s-a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 37 alin. 2 şi art. 38 alin. 1, art. 40 
alin. 3, art. 42, art. 97 şi urm., art. 86 şi 94 C.fam, art. 274, art. 276 Cod procedură civilă. 

Prin decizia civilă nr. 59/A/3.06.2009 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud  a fost 
respins, ca nefondat, apelul declarat de reclamanta B.M. împotriva sentinţei civile 
nr.5006/18.12.2008, pronunţată de Judecătoria Bistriţa.  

A fost obligată apelanta să plătească intimatului B.S.G.,  suma de 500 lei cheltuieli 
de judecată în apel, reprezentând onorariu avocaţial.  
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Urmare a recursului declarat de reclamanta apelantă B.M., Curtea de Apel Cluj, prin 
decizia nr.1967/R/2009, a casat decizia  nr.59/A/2009 şi a trimis  apelul spre rejudecare 
Tribunalului Bistriţa-Năsăud, reţinându-se că se impune suplimentarea probatoriului 
pentru: a se stabili starea de sănătate actuală a mamei, a împrejurării dacă aceasta este 
optimă pentru  a se ocupa de creşterea şi educarea unui copil de 3 ani;a se clarifica 
împrejurările de fapt petrecute la data de 15.05.2009 la domiciliul pârâtului, cu ocazia 
luării minorului de către mamă, aceasta fiind necesare în dovedirea atitudinii psihice a 
copilului faţă de mamă; a se stabili starea de sănătate a părinţilor şi surorii pârâtului, 
raportat la faptul că aceştia se gospodăresc împreună cu pârâtul şi inevitabil  intră în 
contact cu minorul. 

Prin decizia civilă nr. 45/A/2.06.2010 a Tribunalul Bistriţa-Năsăud a fost respins ca 
nefondat apelul reclamantei, împotriva sentinţei civile nr. 5006/18.12.2008 a Judecătoriei 
Bistriţa şi a fost obligată apelanta să plătească intimatului B.S.G. 1500 lei cheltuieli de 
judecată în apel. 

Pentru a pronunţa această  decizie, tribunalul a  reţinut următoarele: 
Din cuprinsul apelului declarat, hotărârea primei instanţe a fost criticată numai sub 

aspectul încredinţării în favoarea tatălui a copilului O.A., născut la data de 18.06.2006. 
Tribunalul a reţinut că  minorul rezultat din căsătoria părţilor, O.A., născut la data 

de 18.06.2006, a locuit împreună cu părinţii săi în locuinţa ce a constituit domiciliul 
comun al acestora, fiind  casa părintească a pârâtului intimat, situată în localitatea  Buduş, 
până la 17 mai 2007, când  copilul avea aproximativ 11 luni, probele administrate  
demonstrând că, în toată această perioadă, mama s-a preocupat de creşterea şi educarea  
copilului. 

Însă, locuind împreună cu   părinţii şi sora pârâtului,  au apărut unele divergenţe de 
păreri atât  cu privire la  modul  în care copilul ar trebui crescut, cât şi cu privire la modul 
în care  reclamanta ar trebui să se comporte în familie şi  societatea din care provine 
pârâtul, acesteia fiindu-i impuse „standardele” stabilite de  părinţii(mai ales de mama) 
pârâtului, ceea ce a determinat  afectarea stării de sănătate a  reclamantei, stare de 
sănătate, revenită  în limite normale, după ce reclamanta a părăsit mediul  respectiv, aşa 
cum rezultă din raportul de expertiză  medico-legală întocmită în rejudecarea apelului, ale 
cărui concluzii nu au fost contestate de pârâtul intimat. 

Potrivit concluziilor raportului de expertiză, urmare a examinării reclamantei 
apelante la data de 06.05.2010, în prezent mama apelantă este  în remisie clinică, cu stare 
de ameliorare evidentă a bolii de care a suferit în timpul convieţuirii cu pârâtul  în casa 
părintească a acestuia, este optimistă, are tonus pozitiv, nu prezintă semne de activitate 
psihotică  şi are discernământul păstrat asupra conţinutului şi consecinţelor faptelor sale. 

Examenul psihologic efectuat în cadrul expertizării  a relevat faptul că  tulburările 
de personalitate  s-au datorat  convieţuirii într-un climat agresiv  şi ostil, fără a depăşi 
limitele etico-morale şi că reclamanta apelantă este conştientă de importanţa  şi exigenţele 
exercitării drepturilor şi obligaţiilor care rezultă  din obligaţia de părinte. 

Prin urmare, starea de sănătate a reclamantei nu constituie un impediment pentru 
ca minorul să-i fie încredinţat, aşa cum  s-a susţinut  de către pârât în  primul ciclu 
procesual de judecare a apelului. 

 În aprecierea legalităţii şi temeiniciei soluţiei instanţei de fond tribunalul  a 
avut în vedere respectarea şi promovarea interesul superior al copilului, principiu 
consacrat de art.6 litera „a” din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, interesele legitime ale părinţilor cu privire la  creşterea şi educarea 
copilului lor, inclusiv cu privire la încredinţarea lui spre creştere şi educare urmând să fie 
subordonate acestui principiu. 

 Din coroborarea tuturor probelor administrate tribunalul a concluzionat că  
interesul actual al copilului este de a creşte în mediul în care se bucură de un climat afectiv 
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stabil, că acesta trebuie să trăiască în continuare în mediul în care s-a obişnuit, este fericit 
şi are condiţii de creştere şi educare, chiar dacă  comportamentul  tatălui şi rudelor acesta 
faţă de reclamantă, în calitate de mamă a copilului, nu este unul perfect şi aceştia nu  
cultivă  în sufletul copilului dragostea faţă de mama lui ci dimpotrivă  încearcă să insufle  
acestuia faptul că  bunica paternă este mama lui iar reclamanta este o străină( copilul 
adresându-se mamei cu apelativul „tanti”, f. 160 prezentul dosar). 

 Pentru a concluziona astfel  instanţa a reţinut că la 17 mai 2007, apelanta  a 
plecat  împreună cu copilul la domiciliul părinţilor săi din localitatea Ghinda (ce aparţine 
administrativ de municipiul Bistriţa), părăsind definitiv  domiciliul comun, intenţionând 
să locuiască în continuare, împreună cu copilul ei minor,  la locuinţa părinţilor săi din 
Ghinda. 

 În aceeaşi zi, în timp ce apelanta era la domiciliul părinţilor săi, pârâtul 
intimat, în urma folosirii unor acte de violenţă asupra  reclamantei apelante şi mamei 
acesteia, a luat  copilul de lângă mamă şi l-a dus la domiciliul său, unde a locuit de atunci şi 
până în prezent. Cum la momentul luării minorului acesta avea doar aproximativ 11 luni, 
dezvoltarea psihomotorie a acestuia, corespunzătoare vârstei,  nu a fost suficientă să 
determine păstrarea în timp a legăturii afective stabilită anterior între  copil şi mamă, în 
lipsa mamei din anturajul  lui. 

 Lipsa mamei din  viaţa copilului s-a datorat iniţial atitudinii pârâtului şi 
familiei acestuia care nu i-au permis mamei să aibă legături personale cu  minorul înafara 
locuinţei acestora din localitatea Buduş, apelanta fiind nevoită  să apeleze la  instanţa de 
judecată. 

 Astfel, la  24 mai 2007 reclamanta  a promovat acţiunea de divorţ  prin care a 
solicitat  şi încredinţarea ei spre creştere şi educare, a copilului  şi, imediat, la 30 mai 2007, 
pe calea ordonanţei  preşedinţiale, a solicitat încredinţarea copilului său dar, prin sentinţa 
civilă nr. 3692 din 15 noiembrie 2007, pronunţată de Judecătoria Bistriţa, cererea a fost 
respinsă, reţinându-se că, din probatoriul administrat în cauză şi din cuprinsul anchetei 
sociale, a rezultat că minorul este îngrijit corespunzător, este dezvoltat potrivit vârstei, de 
creşterea şi educarea lui ocupându-se pârâtul intimat alături de mama şi sora sa. 

 Deşi  pârâtul şi rudele sale  nu au contribuit la crearea unui climat în care 
reclamanta să-şi exercite efectiv drepturile  părinteşti, pentru a nu se produce o ruptură în 
relaţia dintre copil şi mamă, datorită vârstei fragede a acestuia (procesul de divorţ fiind în 
desfăşurare)  reclamanta nu a mai întreprins nici un demers juridic  în  scopul  
constrângerii pârâtului să-i permită dezvoltarea unei relaţii fireşti cu copilul său, timp de 1 
an şi aproape 3 luni. Abia după această perioadă, reclamanta a formulat cererea  prin care 
a solicitat stabilirea unui program de vizitare, cerere soluţionată prin sentinţa civilă 
nr.1564/2009 a Judecătoriei Bistriţa, definitivă la  23 martie 2009,  prin care pârâtul a fost 
obligat să-i permită reclamantei să aibă legături personale cu minorul, la domiciliul 
reclamantei, de 2 ori pe lună, în primul şi al treilea sfârşit de săptămână de vineri de la 
orele 17 până duminică la orele 17, până la soluţionarea irevocabilă a acţiunii de divorţ. 

 Cum de la despărţirea faptică a mamei de copil şi până la  pronunţarea 
sentinţei au trecut aproape doi ani,  lipsa mamei din viaţa copilului a determinat o  
distanţare  afectivă dintre cei doi, la aceasta contribuind atât pârâtul  şi rudele lui, cât şi 
reclamanta care a stat în pasivitate un an,  deşi putea promova  cererea pentru stabilirea 
programului în care să aibă legături personale cu minorul, imediat după respingerea 
ordonanţei preşedinţiale, precum şi atitudinea ulterioară a reclamantei, după data de 
19.06.2009, când a  fost ultima dată când copilul a fost dus de tată la locuinţa reclamantei.  

 După stabilirea programului de vizitare de către instanţă pârâtul nu s-a 
conformat  dispoziţiilor instanţei şi reclamanta a fost nevoită să pună în executare silită 
sentinţa  la data de 15 mai 2009, când s-a deplasat la domiciliul pârâtului, pentru a lua  
copilul împreună cu executorul judecătoresc şi organele de ordine. 
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 La data respectivă  copilul  încă ştia că reclamanta este mama lui însă  
datorită  legăturii strânse  pe care o are cu tatăl său, despărţirea de acesta  l-a determinat 
să fie speriat şi să plângă (declaraţii martori). Este adevărat că nici atitudinea tatălui nu a 
fost una de încurajare a copilului să plece împreună cu mama ci dimpotrivă i-a prezentat 
copilului plecarea la mamă ca pe o renunţare la  activităţile lui preferate şi nu ca pe un fapt 
pozitiv şi benefic pentru el, aspecte ce reies  din declaraţia executorului judecătoresc ce a 
pus în executare  sentinţa dar este  cert că despărţirea bruscă de tată şi  ieşirea din mediul 
în care a fost obişnuit  l-a marcat pe copil chiar dacă   martorul V.S. (tatăl  reclamantei  a 
arătat că  după ce a ajuns în locuinţa lui din Ghinda  copilul s-a obişnuit repede şi a fost 
încântat să fie cu mama  întrucât, pe fondul acestor împrejurări,   rezistenţa copilului la 
boală a scăzut determinând  înrăutăţirea stării de sănătate a acestuia. 

 Nu poate fi reproşat doar reclamantei faptul că în timpul cât  a fost  la 
Ghinda, împreună cu aceasta (15.05.2009-17.05.2009) copilul s-a îmbolnăvit, chiar dacă   
executorul judecătoresc afirmă că la plecarea de la Buduş copilul era sănătos, deoarece 
înainte de declanşarea oricărei afecţiuni a căilor respiratorii  există o perioadă de incubaţie 
a microbilor şi viruşilor (  incubaţie care este anterioară  plecării minorului din mediul său) 
şi, în contextul în care   a avut loc schimbarea bruscă a  mediului copilului,   s-a declanşat şi 
boala. Aşa cum afirmă martora V.I., după ce a ajuns la Ghinda copilul a început să tuşească 
şi să îi curgă nasul. Reclamanta nefiind  familiarizată cu modul de manifestare a  bolii, 
datorită trecerii unui an de la despărţirea  de copil şi fiind primul copil al acesteia, nu a  
prezentat copilul la medic, sperând că nu este  ceva grav.  Ulterior,s-a dovedit că 
minorul  suferea de bronşită spastică, aşa cum reiese din adeverinţa eliberată de medicul 
de familie. 

 Tribunalul a observat că  nici  pârâtul nu  s-a prezentat cu copilul la serviciul 
de urgenţă,  imediat după ce minorul a fost adus de la reclamantă, la  Buduş, duminică, 
17.05.2009 (în condiţiile în care era şi medicul de familie nu avea program), ci  a mers cu 
minorul  la medicul de familie doar ulterior, aşa cu reiese din adeverinţa medicală, 
eliberată la data de 19.05.2009 . 

 Tribunalul nu a aprobat atitudinea pârâtului de a refuza  recunoaşterea unei 
hotărâri judecătoreşti. Ca urmare a acestei atitudini, reclamanta a formulat, la 15.06.2009, 
plângere penală împotriva pârâtului, ce face obiectul dosarului de urmărire penală 
1717//P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa. Din aceste acte reiese că 
anterior datei de 15.05.2009 cât şi la data de  05.06.2009 pârâtul intimat a refuzat să 
permită reclamantei să ia copilul la locuinţa ei. 

 Ulterior  însă, aşa cum reiese şi din declaraţia  reclamantei apelante, dată la 
25 august 2009 şi completată la 14 noiembrie 2009  în zilele în care reclamanta  trebuia să 
ia minorul (03.07.2009, 17.07.2009, 07.08.2009, 21.08.2009), reclamanta nu a luat 
minorul la locuinţa ei datorită refuzului copilului de a merge cu ea, susţinând că refuzul 
copilului de a merge cu ea se datorează faptului că  minorului i se insuflă aceasta, de către 
pârât şi   rudele lui.  

 Din declaraţiile martorilor audiaţi cu ocazia rejudecării, precum şi din  
declaraţiile din dosarul de urmărire penală, rezultă că reclamanta nu a mai vizitat minorul  
şi nici nu a mai avut vreo întâlnire cu acesta din luna octombrie 2009. 

 Din adresa nr. 1717/P/2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa  
rezultat că până la  8 februarie 2010  nu s-a procedat la audierea reclamantei deoarece 
aceasta este plecată în străinătate şi nu se cunoaşte data revenirii în ţară. 

  Chiar tatăl  reclamantei a susţinut în faţa tribunalului că reclamanta a fost 
plecată în străinătate din 10 ianuarie 2010,  cauza suferind mai multe amânări  întrucât 
reclamanta nu s-a prezentat pentru efectuarea expertizei decât la data 06.05.2010 deşi 
expertiza  s-a dispus prin încheierea din 27.01.2010. 
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 Aşa fiind,  îndepărtarea copilului de mamă şi lipsa  oricărei relaţii cu acesta 
de mai bine de  8 luni, nu poate fi imputată doar pârâtului ci  şi reclamantei care a 
manifestat   pasivitate în exercitarea  drepturile stabilite prin hotărârea judecătorească. 

 În prezent, relaţia dintre mamă şi copil este inexistentă  şi  având în vedere 
vârsta copilului, care are aproape 4 ani,  reclamanta trebuie să depună eforturi pentru 
refacerea acestei relaţii  şi să-şi exercite drepturile stabilite prin sentinţă. Este de observat 
că reclamanta nu a luat minorul pentru că acesta a refuzat să meargă cu ea. Dar, chiar dacă  
minorul refuză,  trebuie ca reclamanta să insiste şi poate că,  la început  copilul va plânge, 
dar copiii uită repede dacă li se oferă o alternativă plăcută lor. Se impune ca legătura cu 
mama să se realizeze treptat, iniţial în cadrul programului de vizită stabilit. Poate ar fi 
indicat ca, pentru început, reclamanta să ia  copilul doar pe timpul zilei fără ca acesta să 
doarmă într-un alt mediu decât cel cu care este familiarizat şi pe măsură ce se va reface 
relaţia dintre copil şi mamă,  probabil copilul se va obişnui să doarmă şi la mamă. Apoi,  
dacă apare o schimbare a situaţiei, se poate ajunge ca, după consolidarea treptată a relaţiei 
dintre mamă şi copil care, în prezent nu există, reclamanta să solicite reîncredinţarea 
acestuia. 

 Minorul se simte bine în mediul în care  este în prezent, împreună cu 
persoanele care îi sunt familiare – tatăl pârât, bunica şi mătuşa paternă, care fiecare în 
parte se ocupă de creşterea şi educarea lui. Susţinerile reclamantei în sensul că  bunicii 
paterni suferă de boli care ar periclita starea de sănătate a copilului sunt neîntemeiate, aşa 
cum  a rezultat din actele medicale aflate în dosarele de pensie ale acestora, comunicate de 
Casa Judeţeană de Pensii Bistriţa Năsăud. 

 Chiar dacă  reclamanta împreună cu familia ei dispun de condiţii materiale 
pentru creşterea şi educarea minorului şi chiar dacă  educarea minorului de către tată şi 
rudele lui în privinţa  insuflării dragostei de mamă nu sunt ideale,  cum  acesta refuză să 
plece la mamă şi plânge atunci când aceasta vrea să-l ia cu ea, o ruptură bruscă prin luarea 
permanentă a copilului din mediul lui şi mutarea în locuinţa bunicilor materni, pe care i-a 
văzut doar în urmă cu un an, în condiţiile în care mama  îşi caută  de lucru în străinătate şi 
copilul ar locui mai mult cu bunicii materni, ar  determina o traumatizare a copilului cu 
consecinţe negative  asupra psihicului său. 

 Pentru a nu destabiliza echilibrul emoţional al copilului şi pentru a evita 
traumatizarea acestuia, tribunalul a apreciat că pentru moment relaţia cu mama se impune 
a se realiza treptat, fiind în interesul superior al minorului ca acesta să fie încredinţat 
tatălui, să trăiască în continuare în mediul în care s-a obişnuit, este fericit şi are condiţii de 
creştere şi educare deoarece scoaterea minorului din universul în care a trăit până acum şi 
obligarea lui să trăiască într-un mediu care nu îi este familiar ar putea genera consecinţe 
psihice. 

Cererea de rectificare a erorii materiale strecurate în privinţa prenumelui apelantei 
în cuprinsul hotărârii atacate (care în dispozitivul hotărârii primei instanţei este menţionat 
ca fiind M.) nu poate fi soluţionată în acest cadru procesual, deoarece conform art. 281 
C.proc.civ. cererea se soluţionează în aceeaşi compunere ca cea care a pronunţat hotărârea 
a cărei îndreptare se solicită.  

 Potrivit art. 99 alin. (5) teza finală din Regulamentul de ordine interioară al 
instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea CSM nr. 387/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, cererea de îndreptare a erorii materiale se va repartiza şi soluţiona 
de către completul care a pronunţat hotărârea a cărei îndreptare se solicită. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs în termen legal reclamanta,  solicitând 
admiterea acestuia, modificarea deciziei pronunţate în apel în sensul admiterii apelului şi 
schimbării în parte a hotărârii primei instanţe sub aspectul încredinţării minorului B.O.A.  
spre creştere  şi educare reclamantei şi obligării pârâtului la plata pensiei de întreţinere  în 
favoarea minorului începând cu data pronunţării deciziei în recurs până la majorat. 



 149 

În motivarea recursului, reclamanta a invocat următoarele: 
Instanţa de apel, precum şi cea de fond au reţinut  o situaţie de fapt nereală şi au 

făcut o greşită aplicare a dispoziţiilor legale privind  încredinţarea minorului, motiv de 
recurs prev. de art. 304 pct. 9 Cod proc.civ. 

Au fost reţinute doar aspectele favorabile pârâtului fără a se avea în vedere faptul că 
acesta a luat copilul cu forţa de la reclamantă, este aproape tot timpul ocupat cu 
gospodăria, copilul rămânând în grija mamei şi sorei pârâtului. 

Din probele administrate a rezultat că părinţii pârâtului au antecedente psihiatrice, 
iar sora acestuia consumă alcool. 

Nu s-a ţinut seama de faptul că  atmosfera creată în familia pârâtului  a devenit 
insuportabilă pentru reclamantă, aceasta fiind şantajată cu luarea copilului şi acuzată de o 
boală inexistentă. 

Atât din raportul de expertiză medico-legală, cât şi din probele ce atestă activitatea 
socio-profesională  desfăşurată de către reclamantă după plecarea de la domiciliul 
conjugal, reiese că aceasta este sănătoasă, are capacitate deplină de exerciţiu şi îşi poate 
îngriji copilul. 

Probaţiunea administrată a relevat faptul că reclamanta este împiedecată în mod 
repetat de a avea legături personale cu minorul, i se impune să-l vadă pe minor numai 
acasă la pârât şi în prezenţa unui membru din familia acestuia, precum şi faptul că pârâtul 
şi familia sa îl influenţează pe  minor împotriva mamei. 

Anchetele sociale  şi probele testimoniale dovedesc faptul că reclamanta oferă 
minorului condiţii materiale incomparabil mai bune decât pârâtul. 

Intenţia pârâtului este aceea de a o îndepărta pe  mamă de copil, încălcându-se în 
acest fel disp. art. 8 din C.E.D.O. 

Reclamanta a fost împiedicată şi în exercitarea dreptului de vizitare al minorului 
stabilit conform sentinţei civile nr. 1564/2009 a Judecătoriei Bistriţa. 

Pârâtul a reproşat reclamantei că nu s-a dus să stea mai mult cu copilul în casa 
pârâtului, însă raportat la comportamentul acestuia şi a familiei sale faţă de reclamantă, 
reclamanta a depus toate eforturile pentru a păstra legătura cu copilul. 

Mediul în care este crescut copilul este total inadecvat şi chiar periculos pentru 
sănătatea sa fizică, iar sub aspect moral şi educativ, atitudinea pârâtului şi a familiei sale 
de a-l îndepărta pe minor de mama sa, este total inadecvată, contrară unei educaţii 
sănătoase şi poate avea consecinţe grave asupra dezvoltării personalităţii sale. 

Ulterior înregistrării recursului, motivat prin însăşi declaraţia de recurs, înăuntrul 
termenului prevăzut  de lege, reclamanta a depus o completare a motivelor de recurs, în 
care a reiterat faptul că decizia atacată contravine probelor administrate şi chiar 
considerentelor din decizie:  

Pe durata convieţuirii reclamanta s-a ocupat de creşterea şi educarea copilului, 
starea de sănătate a acesteia a fost afectată de mediul din familia pârâtului, revenindu-şi 
după ce a părăsit domiciliul conjugal, dezvoltarea psihică, intelectuală, morală şi chiar 
fizică a copilului sunt primejduite din cauza comportamentului pârâtului şi familiei sale, 
lipsa mamei din apropierea copilului nu s-a datorat doar iniţial atitudinii pârâtului, ci tot 
timpul. 

Pârâtul  nu a respectat  programul de vizitare stabilit în favoarea reclamantei, fiind 
sancţionat prin aplicarea unei amenzi administrative  pentru nerespectarea măsurilor 
privind  încredinţarea minorilor. 

Motivul pentru care reclamanta nu a dus copilul la medic când, cu ocazia luării sale 
la domiciliu acesta a răcit, s-a datorat faptului că  era la sfârşit de săptămână, medicul de 
familie nu avea program, iar simptomele nu justificau o urgenţă. 
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S-a reţinut în considerentele deciziei că nu a fost posibilă audierea reclamantei la 
data de 8.02.2010 în cadrul plângerii depuse la 15.06.2009, fără a se arăta când a fost 
audiat pârâtul şi motivul pentru care soluţionarea plângerii a durat un an. 

Sfaturile date reclamantei în vederea refacerii relaţiei sale cu copilul, prin 
considerentele deciziei din apel sunt  imposibil de realizat, în condiţiile în care nu i se 
permite accesul  la domiciliul pârâtului, în sensul de a fi lăsată singură cu minorul, iar 
luarea la domiciliul reclamantei nu este îngăduită. 

Prin întâmpinarea formulată, pârâtul a solicitat respingerea recursului şi obligarea 
recurentei la plata cheltuielilor de  judecată. 

S-a arătat în esenţă că reclamanta nu a fost împiedicată să aibă legături cu minorul, 
aceasta vine să-l vadă de 2-3 ori pe an, deşi pârâtul a rugat-o să vină mai des, copilul să se 
obişnuiască cu ea, pentru  a nu fi traumatizat. 

În rarele ocazii de vizitare a minorului, reclamanta venea cu taxi, care o aştepta, 
după 15-20 de minute, fiind sunată să plece. 

Ultima întâlnire dintre mamă şi copil avut loc în luna octombrie  2009, reclamanta 
este plecată la muncă în străinătate. 

Minorul trăieşte într-un mediu stabil, este iubit de toţi cei din jurul său şi merge la 
grădiniţa din sat. 

Din nicio probă de la dosar nu rezultă că mama ar putea oferi condiţii mai bune şi că 
ar fi în interesul minorului să locuiască cu ea, tatăl reclamantei audiat cu ocazia 
rejudecării, declarând că minorul nu vrea să audă de Ghinda (domiciliul mamei). 

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

Din expunerea de motive a recursului rezultă că se supun atenţiei instanţei de 
control judiciar, chestiuni de fond care privesc reaprecierea probelor aspecte care nu 
vizează nelegalitatea hotărârii, ci netemeinicia acesteia: Modalitaea în care instanţa de 
apel, în rejudecare, a interpretat materialul probator – anchetele sociale, probele 
testimoniale, adresele ce atestă starea de sănătate a membrilor familiei pârâtului, 
recurenta susţinând că întreaga interpretare s-a făcut în favoarea pârâtului, reţinându-se 
numai aspectele care profitau acestuia, cele negative fiind ignorate. 

Recursul este reglementat ca şi o cale extraordinară de atac, fără a avea un caracter 
devolutiv, pentru ca instanţa astfel investită să treacă la examinarea fondului litigiului prin 
reanalizarea şi reaprecierea  probatoriul administrat. 

Cauza a fost supusă controlului instanţei de apel, fiind analizată sub toate aspectele, 
astfel încât  recurenta nu mai poate beneficia de acest lucru prin promovarea recursului, 
această instanţă de control judiciar fiind chemată să cerceteze doar aspectele de 
nelegalitate ale hotărârii atacate. 

Prin urmare, toate aspectele relevate şi criticate de pârâtă în dezvoltarea motivelor 
de recurs care se referă la aprecierea probelor sunt considerate  ca  inadmisibile în calea de 
atac extraordinară a recursului având în vedere că art.304 pct.11 C.pr.civ. a fost abrogat 
prin art.I pct.112 din OUG nr.138/2000. 

Rămâne a fi supuse analizei motivele de nelegalitate, care în cauză sunt cele ce 
vizează nelegalitatea încredinţării minorului spre creştere şi educare pârâtului, cu eludarea 
interesului superior al copilului, proclamat de art. 6 lit. a, din Legea nr. 272/2004, singurul 
care trebuie să prevaleze cu ocazia stabilirii acestei măsuri.  

Din această perspectivă, recursul reclamantei este nefondat. 
Minorul B.O.A. născut la data de 18.06.2006 a fost luat la vârsta de 11 luni de către 

reclamantă, la momentul părăsirii de către aceasta a domiciliului conjugal. 
Pârâtul s-a deplasat la domiciliul reclamantei şi făcând uz de forţă, ajutat de alte 

persoane, a luat copilul şi l-a dus la domiciliul său. 
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Este adevărat că această atitudine bazată pe forţă concretizată în luarea copilului la 
o vârstă fragedă prin violenţă, este demnă de dezaprobare. 

Aşa cum însă corect a reţinut instanţa de apel, în pofida criticii reclamantei, ruptura 
copilului de mamă la  vârsta de 11 luni s-a produs iniţial din vina pârâtului. De la acest 
eveniment produs în luna mai 2007    s-au scurs peste trei ani, interval de timp în care, cu 
o singură  excepţie de un interval de sfârşit de săptămână, când copilul a fost dus la 
Ghinda, la locuinţa reclamantei, minorul a locuit şi locuieşte în loc. Buduş, la domiciliul 
pârâtului şi al familiei acestuia. 

Plecarea copilului la domiciliul mamei într-o  singură ocazie, neurmată de repetarea 
şi a altor zile în care copilul să meargă la Ghinda, a fost cauzată de atitudinea reticentă a 
minorului, care, cu ocazia vizitelor ulterioare ale mamei, a refuzat să o însoţească la casa 
acesteia, reclamanta dând dovadă de înţelegere pentru a nu traumatiza copilul. 

Impedimentele relevate de reclamantă cu ocazia vizitelor făcute la domiciliul 
pârâtului în vederea exercitării legăturii personale cu copilul, constând în atitudinea ostilă 
a pârâtului şi membrilor familiei acestuia, nu constituie aspecte ce pot fi luate în 
considerare în analizarea împrejurărilor ce servesc interesului superior al copilului. Aceste 
aspecte vizează relaţiile personale dintre foştii soţi, respectiv  între aceştia şi ceilalţi 
membri de familie, neavând legătură cu interesul copilului şi stabilirea măsurii 
încredinţării sale spre creştere şi educare. 

Ceea ce este relevant şi susceptibil de a prezenta interes este vârsta copilului, patru 
ani, împrejurarea că de la vârsta de 11 luni, adică întreaga perioadă a micii copilării acesta 
şi-a petrecut-o în familia pârâtului, condiţiile oferite acestuia au asigurat dezvoltarea sa 
psiho-fizică corespunzătoare vârstei pe care o are,  precum şi faptul că în prezent relaţia 
mamă-copil nu este una consolidată. 

Cui aparţine culpa acestei rupturi nu constituie un element demn de analizat în 
vederea luării unei măsuri conforme interesului copilului. 

 Cert este că, în prezent, aşa cum a reţinut tribunalul, interesul actual al 
copilului este de a creşte în mediul în care se bucură de un climat afectiv stabil, că acesta 
trebuie să trăiască în continuare în mediul în care s-a obişnuit, este fericit şi are condiţii de 
creştere şi educare, chiar dacă  comportamentul  tatălui şi rudelor acesta faţă de 
reclamantă, în calitate de mamă a copilului, nu este unul perfect şi aceştia nu  cultivă  în 
sufletul copilului dragostea faţă de mama lui ci dimpotrivă  încearcă să insufle  acestuia 
faptul că  bunica paternă este mama lui iar reclamanta este o străină. 

 Tot cert este şi faptul că aşa cum a relevat însuşi reprezentantul reclamantei 
la termenul de judecată din 6.10.2010, ultima întâlnire dintre mamă şi copil s-a petrecut în 
luna octombrie  2009, de atunci legătura fiind stabilită numai telefonic. 

 Reclamanta este plecată la muncă în străinătate, arătând  în cuprinsul 
motivelor de recurs  că în ipoteza în care minorul îi va fi încredinţat spre creştere şi 
educare, va reveni în ţară pentru a-şi exercita efectiv drepturile părinteşti. 

 Luarea unui copil în vârstă de 4 ani şi câteva luni din mediul în care şi-a 
petrecut întreaga copilărie şi transpunerea lui într-un mediu total nou, în care să nu 
regăsească nimic din ambianţa familiară lui, mediu compus dintr-o altă localitate, o altă 
casă, altă familie şi o mamă pe care nu a văzut-o de un an de zile, iar înaintea acestei 
perioade a văzut-o rar şi pentru puţin timp, categoric nu serveşte interesului copilului 
consacrat şi ocrotit prin lege, putând produce grave prejudicii în dezvoltarea sa mai ales pe 
plan psihologic. 

 În cuprinsul motivelor de recurs reclamanta a arătat  că sfaturile date de 
instanţa de apel în cuprinsul considerentelor sunt imposibil de realizat,  din perspectiva 
relaţiilor cu fostul soţ şi familia acestuia. 

 Este adevărat că într-un mediu ostil – potrivit afirmaţiilor reclamantei – este 
greu de cultivat o relaţie armonioasă între un copil şi părintele căruia  nefiindu-i 
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încredinţat, vine în vizită, însă alternativa aleasă de reclamantă – aceea de a pleca din ţară, 
de a nu-l mai vedea pe copil de un an de zile – cu certitudine nu are efect benefic asupra 
relaţiilor dintre mamă şi copil. 

 Pentru toate aceste considerente, apreciind că în prezent încredinţarea 
copilului spre creştere şi educare pârâtului serveşte interesului superior al copilului, în 
baza art. 312 alin. 1  Cod proc.civ., curtea va respinge recursul ca nefondat.  

 

26. Autoritate de lucru judecat. Acţiune în evacuare. Existenţa triplei 
identităţi de obiect, cauză şi părţi 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 1924 din 24 septembrie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 7054 din data de 11.05.2009 pronunţată de Judecătoria Cluj-
Napoca s-a admis acţiunea civilă formulată de reclamanţii M.V. si M.A., în contradictoriu 
cu pârâta C.V. şi s-a dispus evacuarea pârâtei din imobilul situat din punct de vedere 
administrativ în Cluj-Napoca, str. C., nr. 11, bl.R2, ap. 19, jud Cluj, înscris în C.F. nr. 
107295 Cluj, nr. top 23329/S/XIX, pârâta fiind obligată să plătească reclamanţilor 
cheltuieli de judecată în cuantum de 10,3 lei.  

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că reclamanţii sunt 
coproprietari tabulari asupra imobilului apartament situat din punct de vedere 
administrativ în Cluj-Napoca, str. C., nr. 11, bl. R2, ap.19, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 
107295 Cluj, nr. top 23329/S/XIX, astfel cum rezulta din extrasul de carte funciara depus 
în probatiune la fila 6 dosar. 

A învederat instanţa de fond că reclamanţii au dobândit dreptul de proprietate al 
apartamentului în litigiu  în temeiul contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
3646/28.07.1994 încheiat cu pârâta. Asupra validităţii contractului de vânzare-cumpărare 
încheiat între părţi s-au purtat mai multe litigii, instanţele stabilind cu putere de lucru de 
judecat că acest contract este valabil încheiat. 

Asupra aspectelor tranşate cu putere de lucru judecat de către instanţele de judecată 
investite de către pârâtă cu acţiuni în constatarea nulităţii absolute a contractului de 
vânzare-cumpărare încheiat cu reclamanţii, această instanţă  a apreciat că nu  are căderea 
a reveni. 

După cum însăşi pârâta recunoaşte, aceasta ocupă, actualmente, imobilul 
proprietatea reclamanţilor situat în Cluj-Napoca, str. C., nr. 11, bl. R2, ap. 19, jud. Cluj, fără 
a proba, în prezenta cauză, titlul în temeiul căruia deţine posesia apartamentului. Singura 
apărare a pârâtei constă în susţinerea potrivit căreia contractul de vânzare-cumpărare 
încheiat cu reclamanţii în anul 1994 si prin care a fost transmis acestora dreptul de 
proprietate asupra apartamentului în litigiu este nul absolut. Or, astfel cum s-a reţinut mai 
sus, asupra acestei chestiuni s-au pronunţat irevocabil mai multe instanţe, care au stabilit 
deplina validitate a contractului. 

A apreciat instanţa de fond că din motivele invocate de reclamanţi rezultă că aceştia 
nu  caută să-si valorifice un drept de proprietate exclusiv si absolut în cadrul unei acţiuni în 
revendicare, ci doar un drept personal de creanţă având caracter relativ, în cadrul acţiunii 
în evacuare urmând să îl constrângă pe debitor să execute o obligaţie de a face, adică de a 
evacua si preda material locuinţa. Astfel spus, reclamanţii nu solicită obligarea pârâtei la a 
le recunoaşte dreptul de proprietate asupra imobilului ci doar să elibereze acest imobil si 
să îl predea în materialitatea lui. 
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Prin ocuparea abuzivă, fără titlu a imobilului proprietatea reclamanţilor, pârâta face 
imposibilă exercitarea de către aceştia a unuia dintre atributele dreptului de 
proprietate:posesia. 

Apoi, a condiţiona acţiunea în evacuare exclusiv de existenta unui contract de 
locaţiune sau închiriere, iar în lipsa acestora a califica toate acţiunile în evacuare ca fiind 
acţiuni în revendicare cu consecinţele ce decurg din acestea este o încălcare a principiilor 
de drept procesual civil. In ceea ce priveşte susţinerea pârâtei potrivit căreia prin 
admiterea acţiunii de evacuare s-ar aduce atingere dreptului său la domiciliu, consacrat de 
art. 8 din C.E.D.O. instanta de fond a apreciat că în cauză nu se poate vorbi despre o lezare 
a acestui drept al pârâtei, iar circumstanţele care au stat la baza pronunţării deciziei CEDO 
în cauza Cosic c.Croatiei nu se regăsesc  în cauza de faţă. CEDO a statuat, in această cauză 
că pierderea „domiciliului” este una dintre formele extreme de ingerinţă în acest drept. 
Orice persoana supusă riscului unei ingerinţe de o asemenea magnitudine ar trebui, în 
principiu, să poată supune proporţionalitatea si caracterul rezonabil al măsurii analizei 
unei instanţe independente în lumina principiilor relevante ale articolului 8 al 
Convenţiei, indiferent dacă, conform legilor interne, dreptul său de a ocupa imobilul 
respectiv a luat sfârşit. In circumstanţele cazului, reclamanta nu se bucurase însă de o 
asemenea posibilitate. In absenta acestor garanţii procedurale, articolul 8 fusese încălcat.” 

Garanţiile prevăzute de Convenţie impun ca ingerinţa în dreptul pârâtei la 
respectarea domiciliului să nu fie bazată doar pe lege, ci trebuie să fie şi proporţională, în 
lumina art. 8, par. 2, cu scopul legitim urmărit, având în vedere circumstanţele deosebite 
ale cauzei. 

In acest sens, tot CEDO a statuat constant în jurisprudenţa sa că respectul dreptului 
la domiciliu nu poate, ca principiu, să fie contrapus dreptului de proprietate asupra 
bunurilor cuiva. Astfel, s-a decis ca din moment ce o persoană a fost somată să părăsească 
o locuinţă proprietatea altor persoane, chiar dacă este de natură să constituie o ingerinţă în 
exerciţiul dreptului de respect al domiciliului, o asemenea ingerinţă este necesară 
protecţiei drepturilor altuia si este prevăzuta de art. 8 par. 2 din CEDO. 

Or, a statuat prima instanţă, în cauză nu se poate vorbi despre ruperea justului 
echilibru dintre ingerinţă si scopul urmărit, în condiţiile în care ingerinţa în exerciţiul 
dreptului pârâtei la domiciliu este necesară pentru protejarea dreptului de proprietate al 
reclamanţilor. 

Pentru considerentele de fapt si de drept mai sus expuse si în temeiul art. 480 Cod 
civil, prima instanţă a admis acţiunea si a dispus evacuarea pârâtei din imobilul situat din 
punct de vedere administrativ în Cluj-Napoca, str. C., nr. 11, bl. R2, ap. 19, jud. Cluj, înscris 
în C.F. nr. 107295 Cluj, nr. top 23329/S/XIX. 

In temeiul art. 274 C.pr.civ. instanţa de fond a obligat pârâta să plătească 
reclamanţilor cheltuieli de judecată în cuantum de 10,3 lei, reprezentând taxă de timbru si 
timbru judiciar. 

Prin sentinţa civilă nr.  11794 din data de 05.10.2009 pronunţată  de Judecătoria 
Cluj-Napoca s-a admis cererea de completare a dispozitivului sentinţei civile nr. 
7054/2009 a Judecătoriei Cluj-Napoca, privind pe reclamanţii M.V. si M.A., în 
contradictoriu cu pârâta C.V. şi s-a dispus plata onorariului în cuantum de 200 lei, pentru 
apărătorul din oficiu desemnat pentru pârâta, din fondurile Ministerului Justititiei si 
Libertăţilor Cetăţeneşti. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că  prin încheierea 
civilă nr. 1073/CC/2009 instanţa a admis cererea pârâtei privind acordarea ajutorului 
public judiciar în forma asigurării asistentei judiciare gratuite, Decanul Baroului Cluj 
desemnând în acest sens, pe doamna avocat O.A.B.. Doamna avocat si-a îndeplinit 
obligaţiile profesionale si a asistat pârâta pe toata durata soluţionării cauzei la fond, astfel 
că, în temeiul art. 2812 coroborat cu art. 23 din O.U.G. nr. 51/2008   instanţa a dispune 
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plata către doamna avocat O.A.B. a onorariului în cuantum de 200 lei din fondurile 
Ministerului Justiţiei si Libertăţilor Cetăţeneşti. 

Prin decizia civilă nr. 272/A/11.05.2010 pronunţată de Tribunalul Cluj s-a respins 
ca nefondat apelul declarat de apelanta C.V. împotriva sentinţei civile nr. 7054/11.05.2009 
a Judecătoriei Cluj-Napoca pe care a păstrat-o în întregime. 

Prin aceeaşi decizie s-a dispus plata onorariului în cuantum de 200 lei pentru 
apărătorul din oficiu, doamna avocat O.A.B., din fondurile  Ministerului Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti. 

Analizând apelul prin prisma motivelor invocate, a probaţiunii administrate şi a 
dispoziţiilor legale incidente tribunalul a apreciat că acesta este nefondat din următoarele 
considerente:  

Primul motiv de apel nu este fondat în primul rând pentru că nu reprezintă o critică 
veritabilă a sentinţei apelate ci mai degrabă  exprimă nemulţumirea apelantei faţă de 
încheierea de şedinţă din data de 04.05.2009  prin care s-a respins cererea de suspendare 
a prezentului litigiu până la soluţionarea irevocabilă a dosarului Judecătoriei Cluj-Napoca 
în care se solicită constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr. 3646/28.07.1997, încheiere de şedinţă prin care în mod pertinent, 
motivat şi argumentat s-a respins cererea de suspendare a prezentului litigiu. 

A doua critică formulată de către reclamantă, de asemenea, nu a putut fi primită ca 
fiind fondată deoarece, în mod judicios prima instanţă a făcut aplicarea art. 480 Cod civil, 
întrucât, în discuţie, prin promovarea acţiunii în evacuare, reclamanţii au investit instanţa 
de judecată cu analizarea posesiei, folosinţei imobilului în litigiu, prin prisma atributelor 
esenţiale ale dreptului de proprietate, alături de dreptul de dispoziţie. 

În mod corect a statuat judecătorul fondului că a condiţiona acţiunea în evacuare  
exclusiv de existenţa unui contract de închiriere sau locaţiune iar  în lipsa acestora de a 
califica  toate acţiunile în evacuare  ca fiind acţiuni în revendicare, cu toate consecinţele ce 
decurg  din această calificare, ar însemna  o încălcare a principiilor de drept procesual civil. 

Al treilea motiv de apel, de asemenea, a fost apreciat de tribunal că nu reprezintă o 
critică adusă sentinţei apelate, întrucât  a accepta contrariul ar excede obiectului dedus 
judecăţii, şi anume cererea de evacuare a apelantei, în condiţiile în care nu a fost investită 
prima instanţă cu cercetarea  valabilităţii contractului de vânzare-cumpărare autentificat 
sub nr. 3646/28.07.1997. 

Invocarea de către prima instanţă a valabilităţii contractului de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr. 3646/28.07.1997, nu impunea reiterarea tuturor litigiilor purtate între 
părţi, acesta fiind făcută prin prisma analizei posesiei şi folosinţei, atribute intrinseci ale 
dreptului de proprietate. 

Motivul de apel nr. 5 a fost apreciat de către tribunal ca fiind nefondat întrucât nu 
reprezintă un argument de ordin juridic, în condiţiile în care aşa cum precizează însăşi 
apelanta, intimaţii şi-au dovedit cu prisosinţă dreptul de proprietate prin depunerea în 
prezenta speţă a unui extras de carte funciară dublată de seria de hotărâri judecătoreşti 
privind părţile litigante. 

În ceea ce priveşte ultimul motiv de apel, în mod judicios şi deosebit de argumentat 
prima instanţă a aplicat jurisprudenţa  CEDO  prin care curtea a statuat constant ca 
respectul dreptului la domiciliu nu poate, ca principiu, sa fie contrapus dreptului de 
proprietate asupra bunurilor cuiva. Astfel s-a decis ca din moment ce o persoana a fost 
somata sa părăsească o locuinţă proprietatea altor persoane, chiar daca este de natura sa 
constituie o ingerinţa in exerciţiul dreptului de respect al domiciliului, o asemenea 
ingerinţa este necesara protecţiei drepturilor altuia si este prevăzută de art. 8 paragraful 2 
din CEDO. 

Or,  aşa cum s-a menţionat de către prima instanţă în speţă nu se  poate vorbi 
despre ruperea justului echilibru dintre ingerinţa si scopul urmărit, in condiţiile in care 
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ingerinţa in exerciţiul dreptului paratei la domiciliu este necesara pentru protejarea 
dreptului de proprietate al reclamanţilor. 

Având în vedere toate aceste aspecte, tribunalul în temeiul art. 296 C.pr.civ.. a 
respins ca nefondat apelul declarat de apelanta C.V. împotriva sentinţei civile nr. 
7054/11.05.2009 a Judecătoriei Cluj-Napoca pe care a păstrat-o în întregime. De 
asemenea s-a dispus plata onorariului în cuantum de 200 lei, pentru apărătorul din oficiu, 
din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. 

Împotriva acestei decizii pârâta C.V. a declarat recurs în termen legal solicitând 
instanţei admiterea acestuia, modificarea hotărârii atacate în sensul admiterii apelului, 
schimbarea sentinţei primei instanţe în sensul respingerii cererii de chemare în judecată, 
precum şi obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea recursului, pârâta a arătat că în mod greşit instanţa de apel a 
interpretat prevederile art. 480 Cod civil, deoarece reclamanţii au investit instanţa cu o 
acţiune în evacuare având ca obiect analizarea posesiei şi folosinţei imobilului în litigiu ori, 
dreptul real de proprietate nu poate fi apărat decât pe calea acţiunii în revendicare şi nu pe 
calea acţiunii în evacuare.  

Instanţele de fond nu au analizat dacă pârâta contestă dreptul de proprietate al 
reclamanţilor şi nu au verificat dacă există vreun titlu în baza căruia pârâta exercită posesia 
şi folosinţa imobilului. 

În speţă, pârâta a contestat dreptul de proprietate al reclamanţilor prin acţiunea 
civilă prin care a contestat valabilitatea procurii ce a fost folosită pentru înstrăinarea 
imobilului şi implicit a contractului de vânzare-cumpărare prin care reclamanţii au 
dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului, astfel încât pârâta se consideră în 
continuare proprietara apartamentului în litigiu. 

Pe de altă parte, reclamanţii ar fi putut promova împotriva pârâtei şi o acţiune 
posesorie întemeiată pe art. 674 C.pr.civ.  

Hotărârea recurată nu cuprinde motivele pe care se sprijină şi nu a analizat 
aspectele ce ţin de posesia imobilului, respectiv aspectele privind ocuparea abuzivă a 
imobilului de către pârâtă, dacă reclamanţii au avut posesia acestuia sau a existat vreo 
convenţie între părţi cu privire la posesia imobilului. 

Cu toate că pârâta a contestat dreptul de proprietate al reclamanţilor, în mod greşit 
tribunalul a considerat că această apărare excede obiectului dedus judecăţii şi a respins 
cererea de suspendare a cauzei întemeiată pe art. 244 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ.  

Cu toate că reclamanţii au formulat împotriva pârâtei plângere penală, prin 
ordonanţa din 31.05.2010 s-a dispus încetarea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii 
infracţiunii de tulburare de posesie pentru perioada anterioară lunii iulie 2005 şi, totodată, 
pârâta a fost scoasă de sub urmărire penală pentru perioada ulterioară lunii iulie 2005 . 

O altă eroare a instanţei de apel constă în aceea că a considerat că respectarea 
dreptului la domiciliu nu poate să fie contrapusă dreptului de proprietate asupra bunurilor 
altor persoane, însă ingerinţa prevăzută de art. 8 par. 2 din C.E.D.O. trebuie analizată 
raportat la contractului de vânzare-cumpărare încheiat în mod fraudulos prin folosirea 
unei procuri false de către reclamanţi precum şi la faptul că deşi nu au avut posesia 
apartamentului de foarte mult timp (chiar deloc) au apelat în instanţă doar în anul 2008. 

Reclamanţii intimaţi M.V. şi M.A., prin întâmpinare, au solicitat respingerea 
recursului ca nefondat. 

În susţinerea poziţiei procesuale reclamanţii intimaţi au arătat că prin cererea de 
chemare în judecată au solicitat doar evacuarea pârâtei care ocupă abuziv, fără nici un 
titlu, imobilul aflat în proprietatea lor şi nu au solicitat obligarea pârâtei la recunoaşterea 
dreptului de proprietate. 
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Contractul de vânzare-cumpărare încheiat între părţi a făcut obiectul mai mult litigii 
în care instanţele au stabilit cu putere de lucru judecat că acest contract este valabil 
încheiat, astfel încât există autoritate de lucru judecat. 

În probaţiune, pârâta recurentă a depus copie de pe ordonanţa emisă la 31.05.2010 
în dosarul nr. 1076/P/2007 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, precum şi 
copii de pe următoarele înscrisuri: Ordonanţa nr. 25.06.2010 dată de prim procuror al 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca şi Ordonanţa din 31.05.2010 dată de 
procuror stagiar C.S.N. în dosarul nr. 1076/P/2007 al Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Cluj-Napoca. 

Analizând decizia atacată prin prisma motivelor de recurs invocate, a motivului de 
ordine publică invocat din oficiu, precum şi a apărărilor formulate, Curtea reţine 
următoarele: 

Astfel, primul motiv de recurs invocat de pârâtă este cel reglementat de art. 304 pct. 
7 C.pr.civ. potrivit căruia, modificarea unei hotărâri se poate cere în următoarele situaţii, 
numai pentru motive de nelegalitate, când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se 
sprijină sau când cuprinde motive contradictorii sau străine de natura pricinii este apreciat 
de Curte ca fiind nefondat. 

Examinând hotărârea recurată din perspectiva art. 261 alin. 1 pct. 5 C.pr.civ., Curtea 
constată că aceasta cuprinde toate motivele de fapt şi de drept care au format convingerea 
instanţei de apel ţinând seama de prevederile art. 295 alin. 1 teza I C.pr.civ. potrivit cărora, 
instanţa de apel va verifica, în limitele cererii de apel, stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea 
legii de către prima instanţă astfel încât Curtea constată că tribunalul a analizat şi a 
răspuns tuturor motivelor de apel formulate de pârâtă. 

Cel de-al doilea motiv de recurs menţionat de pârâtă este cel prevăzut de art. 304 
pct. 8 C.pr.civ. potrivit căruia, modificarea unor hotărâri se poate cere în următoarele 
situaţii, numai pentru motive de nelegalitate, când instanţa, interpretând greşit actul 
juridic dedus judecăţii, a schimbat natura ori înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al 
acestuia. 

În dezvoltarea motivelor de recurs, pârâta nu a arătat în nici fel care este actul 
juridic dedus judecăţii şi interpretat în mod greşit de tribunal sau, eventual, în ce mod 
instanţa de apel a schimbat natura ori înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia, 
astfel încât în opinia Curţii acest motiv de recurs a fost invocat pur formal motiv pentru 
care instanţa de recurs este în imposibilitatea analizării deciziei recurate din această 
perspectivă. 

Critica pârâtei referitoare la interpretarea greşită a art. 480 C.civ. de către instanţa 
de apel nu este fondată. 

Astfel, în mod corect tribunalul a reţinut că obiectul prezentei acţiuni îl constituie 
obligarea pârâtei de a executa o obligaţia de a face, respectiv aceea de a evacua şi de a 
preda locuinţa în litigiu în materialitatea sa întrucât prin ocuparea abuzivă fără titlu a 
locuinţei aflată în proprietatea reclamanţilor,pârâta face imposibilă exercitarea de către 
aceştia a unora dintre atributele dreptului de proprietate, respectiv posesia şi folosinţa. 

Prin urmare, prin acţiunea pendinte, reclamanţii nu au urmărit să îşi valorifice 
dreptul lor de proprietate, exclusiv şi absolut, pe calea unei acţiuni în revendicare, în 
contradictoriu cu pârâta, ci doar un drept de creanţă, respectiv îndeplinirea obligaţiei 
corelative a pârâtei, în calitatea sa de vânzătoare, de a preda apartamentul în 
materialitatea lui, în favoarea reclamanţilor cumpărători. 

Contrar susţinerilor pârâtei, atât tribunalul cât şi instanţa de fond au verificat dacă 
pârâta are un titlu care îi permite posesia şi folosinţa imobilului şi au stabilit fără echivoc, 
inexistenţa acestuia, împrejurare recunoscută de pârâtă. 

Susţinerea pârâtei referitoare la faptul că a contestat titlul de proprietate al 
reclamanţilor în dosarul înregistrat la Judecătoria Cluj-Napoca, astfel încât ea se consideră 
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în continuare proprietară a imobilului în litigiu, nu este fondată deoarece, pe de o parte, 
contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3646/28.07.1994 a fost menţinut ca 
fiind valabil, problema de drept fiind astfel tranşată irevocabil între părţi de către 
instanţele de judecată investite de către pârâtă cu acţiuni în constatarea nulităţii absolute a 
acestuia, iar pe de altă parte, prin sentinţa civilă nr. 5.580/26.04.2010 a Judecătoriei Cluj-
Napoca s-a respins acţiunea civilă formulată de reclamanţi. 

Critica pârâtei referitoare la soluţia dată de tribunal asupra cererii de suspendare a 
judecăţii apelului până la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti care se va 
pronunţa în celălalt dosar este nefondată deoarece instanţa de apel a aplicat în mod 
judicios prevederile art. 244 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ. şi a apreciat că nu se impune 
suspendarea cauzei întrucât, pe de o parte, este vorba de un caz de suspendare facultativă, 
iar pe de altă parte, dezlegarea pricinii nu atârna în totul sau în parte de existenţa sau 
inexistenţa dreptului care face obiectul dosarului pnâ la soluţionarea căruia s-a solicitat 
suspendarea. 

Contrar susţinerilor recurentei privitoare la faptul că prin ordonanţa din 31.05.2010 
a Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca, dosar nr.1076/P/2007 s-a constatat că 
pârâta nu ocupă abuziv apartamentul în litigiu, Curtea constată că pentru perioada 
anterioară lunii iulie 2005 s-a dispus încetarea urmăririi penale faţă de pârâtă pentru că 
reclamanţii au depus plângerea prealabilă doar la data de 21.04.2005 deşi cunoşteau atât 
identitatea pârâtei cât şi faptul că imobilul a fost ocupat cu mult inainte, în perioada 1996-
2002. Cu privire la situaţia ulterioară lunii iulie 2005, s-a constatat că nu mai există 
acţiunea de ocupare abuzivă deoarece aceasta a fost săvârşită anterior acestei perioade 
astfel că în condiţiile legii există un refuz de restituire. 

Motivul de recurs privind încălcarea art. 8 par. 2 din Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale nu este întemeiat deoarece în speţă nu 
este vorba de lezarea dreptului la respectarea domiciliului pârâtei. 

Conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, respectul dreptului 
la domiciliu nu poate fi, ca principiu, să fie contrapus dreptului de proprietate asupra 
bunurilor altor persoane. Astfel s-a decis ca din moment ce o persoana a fost somata sa 
părăsească o locuinţă proprietatea altor persoane, chiar daca este de natura sa constituie o 
ingerinţa in exerciţiul dreptului de respect al domiciliului, o asemenea ingerinţa este 
necesara protecţiei drepturilor altuia si este prevăzută de art. 8 par. 2 din CEDO. 

În consecinţă, atâta timp cât nu s-a constatat că reclamanţii nu au un titlu de 
proprietate obţinut în mod fraudulos, nu se poate vorbi de ruperea justului echilibru dintre 
ingerinţa şi scopul urmărit în condiţiile în care ingerinţa în exerciţiul dreptului pârâtei este 
necesară pentru protejarea dreptului de proprietate al reclamanţilor. 

În şedinţa publică din 24.09.2010 Curtea, în temeiul art.306 alin.2 C.pr.civ., a 
invocat un motiv de recurs de ordine publică, respectiv  excepţia autorităţii de lucru 
judecat în privinţa reclamantului M.V. raportat la sentinţa civilă nr. 13053/20.12.2005 a 
Judecătoriei Cluj-Napoca, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 281/29.02.1996 a 
Tribunalului Cluj şi irevocabilă prin decizia civilă nr. 596/R/07.03.2006 a Curţii de Apel 
Cluj. 

Prin hotărârea judecătorească mai sus arătată s-a admis acţiunea formulată de 
reclamantul M.V. împotriva pârâtei C.V. şi, în consecinţă, s-a dispus evacuarea 
necondiţionată a pârâtei din imobilul situat în Cluj-Napoca, str. C., nr. 11, apt. nr. 19. 

În considerentele acestei hotărâri judecătoreşti s-a menţionat faptul că reclamantul 
este proprietarul tabular al imobilului înscris în C.F. nr. 107295 Cluj, nr. top. 
23329/S/XIX, astfel încât are dreptul de a se bucura de folosinţa bunului său, ce se poate 
realiza numai prin evacuarea pârâtei care nu are nici un titlu opozabil reclamantului şi care 
ar îndreptăţi-o la folosinţa locuinţei. 
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Conform 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. 

Astfel, obiectul şi cauza prezentei acţiuni civile formulată de reclamantul M.V. 
constă în evacuarea pârâtei din imobilul înscris în C.F. nr. 107295 Cluj, nr. top. 
23329/XIX, situat în Cluj-Napoca str. C., nr. 11, ap. nr. 19, jud. Cluj, care ocupă imobilul 
abuziv şi fără nici un titlu sunt identice cu obiectul şi cauza acţiunii civile în evacuare 
soluţionată irevocabil prin decizia civilă nr. 596/07.,03.2006 a  Curţii de Apel Cluj, dosar 
nr. 1/33/1996, motiv pentru care fiind îndeplinită condiţia triplei identităţii cerută de art. 
1201 C.civ. raportat la art. 166 C.civ., Curtea în temeiul art. 312 alin. 1 şi alin.3 coroborat cu 
art.. 304 pct. 9 C.pr.civ. va admite în parte recursul pârâtei, va modifica în parte decizia 
atacată în sensul că, în temeiul art. 296 C.pr.civ., va admite în parte apelul pârâtei 
împotriva sentinţei primei instanţe, pe care o va schimba în parte, în sensul că în temeiul 
art. 137 alin. 1 C.pr.civ. va admite excepţia autorităţii de lucru judecat şi, în consecinţă, va 
respinge acţiunea civilă formulată de reclamantul M.V. sen. împotriva pârâtei C.V.,  
menţinând restul dispoziţiilor sentinţei şi deciziei atacate.  

 

27. Deschiderea procedurii adopţiei interne. Revocarea ulterioară a 
consimţământului. Casarea sentinţei cu trimiterea la prima instanţă în scopul 

suplimentării probaţiunii 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 6/RA din 8 octombrie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 86/22.06.2010, pronunţată de Tribunalul Cluj s-a admis 
cererea formulată de petenta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Cluj, în contradictoriu cu intimaţii T.E., R.L.D. şi Consiliul Judeţean Cluj şi, în consecinţă: 
s-a încuviinţat deschiderea procedurii adopţiei interne privind pe minorul T.A.C., CNP 
5090607124940, născut la data de 07.06.2009 în municipiul Turda, judeţul Cluj, fiul lui 
T.E. şi al lui Todor (actualmente Raţiu) Liana Daniela; s-a dispus identificarea, în termen 
de 1 an, de către petentă, a unei persoane sau familii de adopţie corespunzătoare pentru 
copil; s-a suspendat exerciţiul drepturilor părinteşti ale părinţilor T.E. şi R.L.D.; s-a dispus 
exercitarea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti faţă de copil, pe durata suspendării, de 
către Consiliul Judeţean Cluj; cu aplicarea art. 13 din Legea nr. 273/2004 în privinţa 
consimţământului mamei la adopţia minorului; s-a constatat existenţa consimţământului 
tatălui la adopţia minorului. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în considerentele 
sentinţei faptul că minorul provine din relaţia de căsătorie a intimaţilor, relaţii care la 
început au fost bune, dar care ulterior s-au deteriorat, pe fondul consumului de alcool al 
tatălui minorului, care a devenit violent, mama ajungând să fie internată în adăpostul 
destinat victimelor violenţei domestice Turda. 

După naşterea minorului, mama a fost internată la Centrul Maternal Câmpia Turzii 
unde, pe perioada şederii, nu a respectat Regulamentul de Ordine Interioară şi nu a păstrat 
legătura cu niciun membru al familiei extinse. Deşi a fost consiliată cu privire la 
îmbunătăţirea capacităţilor parentale, mama împreună cu celălalt copil al său a părăsit 
Centrul Maternal în data de 10.07.2009, fără să se mai întoarcă, practic abandonând 
copilul în cauză. 

Astfel, pentru minorul T.A.C., prin sentinţa civilă nr. 665/27.10.2009, s-a stabilit 
măsura de protecţie specială a plasamentului la asistent maternal. Mama minorului s-a 
prezentat la sediul petentei la data de 09.11.2009, arătând că refuză posibilitatea 
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deschiderii procedurii adopţiei pentru fiul său, dar până în prezent nu a făcut niciun 
demers pentru reluarea legăturilor personale cu minorul. 

Iniţial, tatăl a fost de acord cu măsura propusă de petentă, apoi a arătat că nu este el 
tatăl copilului şi că nu este de acord cu deschiderea procedurii adopţiei, pentru ca în final 
să arate că este de acord cu admiterea cererii. 

În ceea ce o priveşte pe mamă, aceasta a fost citată cu mandat de aducere pentru 
mai multe termene consecutive, însă nu s-a prezentat, iar din procesele-verbale de 
executare a mandatelor rezultă că şi-a schimbat domiciliul, noua adresă neputând fi aflată. 

Ţinând cont de acestea aspecte, de actele depuse de petentă la dosar, în temeiul art. 
11 pct. 1 lit. a, art. 14, art. 15 pct. 1 şi 3, art. 16, art. 22 şi 23 din Legea nr. 273/2004, a fost 
admisă cererea petentei. 

În temeiul art. 13 din aceiaşi lege a fost suplinit consimţământul mamei la adopţie, 
constatându-se totodată existenţa consimţământului tatălui pentru adopţia minorului. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, intimatul T.E., 
arătând că nu este de acord cu adopţia copilului şi solicitând ca mama copilului să fie 
adusă la faţa locului pentru a i se cere socoteală şi pentru a fi pedepsită. 

Prin întâmpinarea formulată în cauză, petenta D.G.A.S.P.C. Cluj a solicitat 
respingerea recursului şi menţinerea sentinţei ca temeinică şi legală, cu motivarea că de la 
data de 10.07.2009, mama a manifestat un dezinteres total faţă de copil, nu a contactat 
copilul sub nicio formă şi nici asistentul social responsabil de caz, iar nicio altă rudă a 
copilului nu şi-a manifestat dorinţa de a lua legătura cu copilul. 

În ceea ce-l priveşte pe recurent, acesta s-a prezentat în data de 17.02.2010 la sediul 
petentei, afirmând că minorul nu este copilul său şi din acest motiv nu-l interesează 
procedura de deschidere a adopţiei interne pentru copil. 

Reprezentanta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, în şedinţa publică din 
08.10.2010, a pus concluzii de admitere a recursului, apreciind că, prin recursul pe care l-a 
formulat, tatăl şi-a revocat consimţământul la adopţie în termen de 30 de zile de la data la 
care acesta a fost dat. 

Recursul este fondat. 
În ceea ce priveşte motivul de recurs prin care se solicită aducerea mamei copilului 

„la faţa locului”, pentru a da socoteală şi a fi pedepsită, Curtea constată că acesta este 
inadmisibil în recurs, intrând sub incidenţa art. 316 C.proc.civ. rap. la art. 294 C.proc.civ.  

Referitor la motivul de recurs prin care recurentul arată că nu este de acord cu 
adopţia copilului, Curtea reţine următoarele: 

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. 1 din Legea nr. 273/2004 republicată, 
consimţământul părinţilor fireşti la adopţia copilului se dă în faţa instanţei judecătoreşti, 
odată cu soluţionarea cererii de deschidere a procedurii adopţiei. 

Potrivit art. 14 din aceiaşi lege, părinţii fireşti ai copilului trebuie să consimtă la 
adopţie în mod liber, necondiţionat şi numai după ce au fost informaţi în mod 
corespunzător asupra consecinţelor adopţiei, în special asupra încetării legăturilor de 
rudenie ale copilului. 

Art. 16 alin. 1 din Legea nr. 273/2004 republicată, prevede că, consimţământul la 
adopţie al părinţilor fireşti ai copilului poate fi dat numai după trecerea unui termen de 60 
de zile de la data naşterii copilului înscrisă în certificatul de naştere însă, conform art. 16 
alin. 2 din aceiaşi lege, părintele firesc poate revoca consimţământul în termen de 30 de 
zile de la data exprimării lui în condiţiile legii. 

Verificându-se în speţă modalitatea în care s-a reţinut de către prima instanţă 
existenţa consimţământului tatălui la adopţia minorului, respectiv, că a suplinit existenţa 
consimţământului mamei în condiţiile art. 13 din Legea nr. 273/2004 republicată, Curtea 
constată că soluţia Tribunalului cu privire la suplinirea consimţământului mamei este 
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legală şi temeinică, în timp ce soluţia de constatare a existenţei consimţământului tatălui la 
adopţie este netemeinică, pentru motivele ce urmează a fi expuse: 

În ceea ce o priveşte pe mamă, erau pe deplin incidente în speţă dispoziţiile art. 13 
din Legea nr. 273/2004 republicată, conform cărora, în mod excepţional, instanţa 
judecătorească poate trece peste refuzul părinţilor fireşti sau, după caz, al tutorelui de a 
consimţi la adopţia copilului, dacă se dovedeşte, prin orice mijloc de probă, că aceştia 
refuză în mod abuziv să îşi dea consimţământul la adopţie şi instanţa apreciază că adopţia 
este în interesul superior al copilului, cu motivarea expresă în această privinţă. 

Astfel, din întreaga documentaţie anexată de petentă cererii introductive de 
instanţă, respectiv, raport cu privire la ancheta psiho-socială nr. 428/02.02.2009; 
revizuire plan individualizat de protecţie nr. 428/02.02.2009; sentinţa civilă nr. 
665/27.10.2009 pronunţată de Tribunalul Cluj, prin care s-a luat măsura plasamentului 
faţă de minor; rezultă faptul că mama şi-a abandonat copilul imediat după naştere, şi deşi 
în data de 09.11.2009 s-a prezentat la sediul petentei, ocazie cu care a arătat că refuză 
posibilitatea deschiderii procedurii adopţiei pentru fiul său, totuşi, ulterior nu a mai luat 
legătura cu minorul, ori cu petenta, pentru a se interesa de soarta copilului. 

Mai mult decât atât, mama şi-a schimbat în mod repetat reşedinţa, necomunicând 
petentei adresa unde va putea fi găsită, manifestând un total dezinteres faţă de minorul 
A.C. 

În faţa instanţei de fond, la mai multe termene de judecată consecutive, s-a încercat 
aducerea mamei în instanţă cu mandat de aducere, însă din procesele-verbale întocmite cu 
ocazia executării mandatelor de aducere rezultă imposibilitatea executării acestor 
mandate, întrucât nu se cunoaşte unde locuieşte în prezent mama minorului. 

Drept urmare, Curtea constată că în mod corect şi legal, în privinţa mamei 
minorului, Tribunalul Cluj a făcut aplicarea art. 13 din Legea nr. 273/2004, respectiv, a 
suplinit consimţământul mamei la adopţia minorului. 

În ceea ce priveşte constatarea aşa-zisei existenţe a consimţământului tatălui la 
adopţia minorului, Curtea constată că în mod eronat, prin aplicarea  greşită a dispoziţiilor 
art. 14, art. 15 alin. 1 din Legea nr. 273/2004, Tribunalul a constatat existenţa 
consimţământului tatălui la adopţia copilului, având în vedere următoarele considerente: 

Consimţământul unui părinte firesc la adopţie trebuie să fie clar exprimat, 
neechivoc, necondiţionat şi dat în mod liber. 

În speţă, se constată că recurentul a avut o atitudine oscilantă în legătură cu 
exprimarea consimţământului său la adopţia minorului, respectiv, la termenul de judecată 
din 20.04.2010, prezent personal în faţa instanţei, recurentul a arătat că nu este tatăl 
copilului şi nu este de acord cu deschiderea procedurii adopţiei pentru minor. 

Ulterior, prezent în instanţă la termenul de judecată din 22.06.2010, recurentul a 
arătat că solicită admiterea cererii de deschidere a procedurii adopţiei. 

Deşi s-ar părea că tatăl a fost de acord cu deschiderea procedurii adopţiei, totuşi, 
faţă de atitudinea oscilantă şi nesigură a acestuia, se impunea ca instanţa de fond să insiste 
prin eventuala suplimentare a probaţiunii în acest sens, pentru a stabili cu certitudine dacă 
într-adevăr tatăl şi-a dat consimţământul la adopţia minorului în mod liber, necondiţionat, 
clar şi neechivoc. 

Raportat la atitudinea manifestată de recurent în faţa primei instanţe, Curtea 
constată că nu poate fi reţinut în cauză existenţa unui consimţământ expres, liber şi 
necondiţionat, clar şi neechivoc al tatălui minorului la deschiderea procedurii adopţiei 
interne. 

În plus, prin recursul său, recurentul a arătat că nu este de acord cu adopţia 
minorului, afirmaţia recurentului putând fi calificată din punct de vedere juridic ca o 
revocare a consimţământului, în condiţiile art. 16 alin. 2 din Legea nr. 273/2004 
republicată. 
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Potrivit art. 16 alin. 2 din Legea nr. 273/2004 republicată, părintele firesc poate 
revoca consimţământul în termen de 30 de zile de la data exprimării lui în condiţiile legii. 

Se constată, aşadar, că aşa-zisul consimţământ al recurentului, constatat prin 
sentinţa fondului, în data de 22.06.2010, a fost revocat prin memoriul de recurs, promovat 
de recurent la data de 20 iulie 2010 (prin scrisoare recomandată la 19 iulie 2010), adică 
înăuntrul termenului de 30 de zile prevăzut de art. 16 alin. 2 din Legea nr. 273/2004 
republicată. 

În aceste condiţii, se impune a se stabili cu certitudine dacă într-adevăr recurentul 
consimte la adopţia minorului, în mod liber şi necondiţionat, pentru atare finalitate 
impunându-se efectuarea de cercetări suplimentare de către instanţă, respectiv 
suplimentarea probaţiunii în acest sens. 

Întrucât în recurs nu pot fi administrate noi probe, Curtea constată că se impune 
trimiterea dosarului la prima instanţă pentru a se cerceta dacă într-adevăr recurentul a 
consimţit liber şi necondiţionat la adopţia minorului său, şi aceasta cu atât mai mult cu cât 
implicaţiile juridice şi personale – în privinţa relaţiilor dintre părinţii fireşti şi minorul care 
va fi adoptat -, sunt majore şi definitive. 

Deşi în privinţa mamei a fost făcută corect aplicarea art. 13 din Legea nr. 273/2004 
republicată, pentru a se asigura aplicarea unitară a dispoziţiilor în materia deschiderii 
procedurii adopţiei interne, Curtea constată că se impune casarea în întregime a sentinţei 
recurate, astfel încât, în temeiul art. 304 pct. 9 C.proc.civ. rap. la art. 312 alin. 3 C.proc.civ., 
se va admite recursul, se va casa în întregime sentinţa, cu consecinţa trimiterii cauzei spre 
rejudecare la acelaşi tribunal. 

 

28. Program vizitare minor. Stabilire în interesul superior al copilului 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 2443 din 8 octombrie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 448/15.02.2010, pronunţată de Judecătoria Sighetu 
Marmaţiei s-a admis acţiunea formulată de reclamantul M.C., în contradictoriu cu pârâta 
L.D.M. şi, în consecinţă, pârâta a fost obligată să-i permită reclamantului să aibă legături 
personale cu minorul M.A.C., născut la 07.02.1997, în perioada 20 iulie – 20 august al 
fiecărui an, la domiciliul reclamantului, din Suceava. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în considerentele 
sentinţei faptul că prin sentinţa civilă nr. 2850/13.11.2008 a Judecătoriei Sighetu 
Marmaţiei a fost desfăcută căsătoria dintre părţi, din culpa comună a soţilor, minorul fiind 
încredinţat pârâtei spre creştere şi educare, concomitent cu obligarea reclamantului la 
plata unei pensii de întreţinere în cuantum de 450 lei, începând cu data pronunţării 
hotărârii şi până la majoratul minorului sau a noi dispoziţii legale. 

Reclamantul a arătat că a fost nevoit să solicite stabilirea unui program de vizitare a 
minorului, întrucât în ultima perioadă de timp, fosta sa soţie îl împiedică să ia legătura cu 
fiul său. 

Având în vedere aceste împrejurări de fapt, precum şi faptul că atât copilul, cât şi 
tatăl acestuia, au dreptul de a menţine legături personale pentru a da conţinut dreptului la 
viaţă de familie, conform art. 8 C.E.D.O., în temeiul art. 43 C.fam., acţiunea a fost apreciată 
ca întemeiată. 

La stabilirea în concret a programului de vizitare a minorului de către tatăl său a 
fost avut în vedere interesul superior al copilului, dar şi necesitatea favorizării dezvoltării 
unei vieţi de familie a copilului cu ambii părinţi, în mod egal. 
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Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, reclamantul M.C., 
criticând soluţia primei instanţe sub aspectul neîncuviinţării cererii reclamantului de a i se 
permite dialogul cu minorul, prin telefonul mobil sau pe internet. 

Tribunalul Maramureş, prin decizia civilă nr. 135/A/25.06.2010, a admis apelul 
reclamantului, a schimbat în parte sentinţa apelată, în sensul admiterii în parte a acţiunii 
precizate, după cum urmează: s-a încuviinţat dreptul reclamantului de avea legături 
personale cu minorul, în fiecare vacanţă de vară a minorului, în perioada 15 iulie – 1 
septembrie, la domiciliul reclamantului, cu obligaţia reclamantului de a-l prelua pe minor 
de la domiciliul pârâtei şi de a-l înapoia la acelaşi domiciliu, de fiecare dată; în a doua şi a 
treia zi de Crăciun, în a doua zi de Paşti şi de ziua onomastică a minorului, de la ora 9.00 
până la ora 20.00, cu posibilitatea preluării minorului de către reclamant şi a înapoierii 
acestuia la domiciliul pârâtei, la sfârşitul fiecărui program de vizitare; pârâta a fost obligată 
să nu împiedice comunicarea dintre reclamant şi minor prin mijloace de comunicare la 
distanţă: telefon, internet, etc.; au fost respinse celelalte cereri ale reclamantului; pârâta a 
fost obligată la plata către reclamant a sumei de 200 lei cheltuieli de judecată parţiale 
pentru fondul cauzei şi 400 lei cheltuieli de judecată parţiale în apel. 

În considerentele deciziei s-a reţinut faptul că, în conformitate cu art. 15 din Legea 
nr. 272/2004, relaţiile personale se pot realiza prin întâlniri ale copilului cu părintele, 
vizitarea copilului la domiciliul acestuia, găzduirea copilului pe o perioadă determinată de 
către părintele său, corespondenţă ori altă formă de comunicare cu copilul, transmiterea 
de informaţii copilului cu privire la părintele său, transmiterea de informaţii cu privire la 
copil, evaluări medicale sau şcolare, etc. 

Obligaţia de întreţinere a unui copil are un caracter complex, constând într-o 
multitudine de obligaţii, în legătură cu întreţinerea, privind alimentele, îmbrăcămintea, 
locuinţa, îngrijirea corporală, rechizitele, asigurarea tuturor celor necesare desfăşurării în 
bune condiţiuni a activităţilor şcolare, formativ-educative, dar şi recreative, şi nu numai 
din prestarea întreţinerii sub aspect alimentar şi locativ. 

Aşa fiind, faptul că în temeiul unei hotărâri judecătoreşti care a dispus în acest sens, 
copilul stă la unul dintre părinţi o vacanţă sau o parte dintr-o vacanţă, nu însemnă că prin 
aceasta au fost satisfăcute toate cerinţele de întreţinere ale copilului şi deci părintele nu va 
fi îndreptăţit să ceară pentru acea perioadă de o lună sistarea pensiei de întreţinere pe care 
o plăteşte pentru copil celuilalt părinte căruia îi este încredinţat copilul spre creştere şi 
educare. 

Întrucât comunicarea dintre tată şi fiu trebuie păstrată şi în cursul anului, este în 
interesul copilului ca tatăl său să îl poată vizita şi cu prilejul marilor sărbători de peste an; 
de asemenea, comunicarea dintre tată şi fiu poate fi făcută în prezent şi prin mijloacele 
tehnice actuale, fiind în interesul superior al copilului de a menţine relaţii personale şi 
contacte directe cu părinţii, cu rudele, etc. 

În ceea ce priveşte cheltuieli de judecată, instanţa a avut în vedere modul de 
soluţionare a acţiunii precizate, respectiv, faptul că a fost admisă doar în parte, precum şi 
poziţia procesuală a pârâtei, care în principiu nu s-a opus stabiliri unui program de vizitare 
a minorului. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen legal, pârâta, solicitând 
admiterea recursului, în temeiul art. 304 pct. 9 C.proc.civ., modificarea sentinţei atacate, 
rejudecarea pe fond a cauzei, cu consecinţa modificării programului de vizitare a minorului 
în ceea ce priveşte perioada vacanţei de vară, care să fie stabilit între 20 iulie – 20 august, 
aşa cum a stabilit instanţa de fond, precum şi în ceea ce priveşte sărbătoarea Crăciunului, 
în sensul de a i se acorda reclamantului dreptul de vizită în a treia şi a patra zi de Crăciun; 
s-a mai solicitat de către recurentă respingerea solicitării reclamantului, de obligare a 
pârâtei la plata cheltuielilor de judecată de la fondul cauzei, precum şi cenzurarea cheltuieli 
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de judecată parţiale din apel, reprezentând cheltuieli de deplasare, ca fiind nedovedite şi 
exagerate. 

În motivarea recursului s-a arătat că decizia recurată este nelegală, întrucât prin 
aceasta se încalcă Codul familiei şi Legea nr. 272/2004, drepturile părinţilor în ceea ce 
priveşte creşterea şi educarea minorului, precum şi interesul minorului în relaţiile sale de 
familie. 

Prin programul de vizitare stabilit de instanţa de apel s-au încălcat dispoziţiile art. 
97 C.fam., care stabilesc că ambii părinţi au acelaşi drepturi faţă de copiii lor minori. Prin 
acordarea unui program de vizită în vacanţa de vară în perioada 15 iulie – 1 septembrie în 
favoarea tatălui, s-a produs o vătămare a drepturilor egale ale mamei, vacanţa de vară 
minorului fiind practic fragmentată în defavoarea mamei, care nu are la dispoziţia şase 
săptămâni neîntrerupte cu minorul. În plus, tatăl beneficiază de perioada de vârf, de plin 
sezon a vacanţei, în timp ce mama beneficiază de perioada din vacanţă care este mai puţin 
folosită în vederea organizării concediilor la mare sau în alte destinaţii, respectiv, luna 
iunie şi septembrie.  

În concluzie, arată recurenta, este evidentă favorizarea tatălui în detrimentul 
drepturilor pe care le are mama de a –şi organiza un program comun cu fiul său, cu atât 
mai mult cu cât mama este însărcinată cu obligaţia de a se ocupa zilnic de creşterea şi 
educarea minorului, de a-l supraveghe zilnic şi de a lua măsuri uneori mai puţin plăcute, 
mai drastice în educaţia minorului, pentru ca minorul să aibă un comportament adecvat în 
societate. 

S-a mai invocat de către recurentă încălcarea dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 
272/2004, arătând că două dintre zilele sărbătorii Crăciunului i-au fost acordate tatălui, 
iar mamei doar o singură zi. 

În mod greşit a fost obligată la cheltuieli de judecată pentru fondul cauzei, deoarece 
nu s-a opus admiterii acţiunii. 

Cheltuielile parţiale din apel, reprezentând deplasarea reclamantului la instanţa de 
apel, nu au fost justificate şi cenzurate de către instanţă. 

Reclamantul intimat, deşi legal citat, nu sa prezentat în instanţă şi nu a depus la 
dosarul cauzei întâmpinare pentru a-şi susţine poziţia procesuală. 

Recursul este fondat în parte. 
La termenul de judecată din data de 08.10.2010 Curtea, din oficiu, în temeiul art. 

306 alin. 2 C.proc.civ., rap. la art. 304 pct. 6 C.proc.civ., a invocat un motiv de recurs de 
ordine publică, şi anume, pronunţarea ultra petita de către instanţa de apel atunci când a 
dispus stabilirea unui program de vizitare a minorului de către reclamant în zilele de 
Crăciun, de Paşte şi de Sf. Constantin. 

Analizând recursul pârâtei prin prisma acestui motiv de recurs de ordine publică, 
Curtea constată că în aceste limite, recursul pârâtei este fondat, pentru motivele ce 
urmează a fi expuse: 

Potrivit art. 294 alin. 1 C.proc.civ., în apel nu se poate schimba calitatea părţilor, 
cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată şi nici nu se pot face alte cereri noi. 

Art. 316 C.proc.civ. prevede că dispoziţiile de procedură privind judecata în apel se 
aplică şi în instanţa de recurs, în măsura în care nu sunt potrivnice celor cuprinse în acest 
capitol. 

Verificându-se obiectul cererii de chemare în judecată, astfel cum aceasta a fost 
ulterior precizată prin precizările de acţiune, se constată că nicăieri în faţa primei instanţe, 
în condiţii procedurale şi în termen procedural, conform art. 132 rap. la art. 134 
C.proc.civ., reclamantul nu a învestit instanţa cu o cerere prin care să solicite stabilirea 
unui program de vizitare a minorului în perioada sărbătorilor de Crăciun şi de Paşte, sau 
cu ocazia zilei onomastice a minorului, reclamantul solicitând constant stabilirea unui 
program de vizitare de cca. 45-60 de zile în perioada vacanţei de vară, fără să precizeze 
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exact intervalul de timp în care să fie stabilite aceste zile de vizită şi arătând că se impune 
obligarea pârâtei la a-i permite convorbirile telefonice şi pe internet cu minorul şi că, pe 
perioada cât minorul se află la domiciliul său, nu ar mai trebui să plătească pensie de 
întreţinere către reclamantă. 

Se constată aşadar că nicăieri în faţa primei instanţe reclamantul nu a învestit în 
mod legal instanţa cu o cerere privind stabilirea programului de vizitare a minorului în 
perioada sărbătorilor de Crăciun, de Paşte şi de Sf. Constantin, astfel încât acordarea de 
către instanţa de apel a unui program de vizită cu ocazia acestor sărbători s-a făcut cu 
nesocotirea dispoziţiilor art. 129 alin. final C.proc.civ., conform cărora, în toate cazurile, 
judecătorii hotărăsc doar asupra obiectului cererii deduse judecăţii. 

Aşa fiind, în temeiul considerentelor mai sus expuse şi a prevederilor art. 306 alin. 2 
şi art. 304 pct. 6 C.proc.civ., Curtea va admite în parte recursul pârâtei, conform 
dispozitivului prezentei decizii. 

În ceea ce priveşte motivele de recurs invocate de către pârâta recurentă, care 
vizează netemeinicia hotărârii recurate, respectiv expuneri ale raporturilor dintre părţi, 
dintre părinţi şi copil, considerente de fapt referitoare la organizarea vacanţelor, la 
educaţia copilului, la comportamentul în societate, etc., Curtea a invocat, din oficiu, la 
termenul de judecată din 08.10.2010, excepţia inadmisibilităţii acestora, întrucât se 
circumscriu pct. 10 şi 11 ale art. 304 C.proc.civ., în prezent abrogate. 

Motivele de nelegalitate conţinute în memoriul de recurs sunt cele prin care se 
invocă încălcarea art. 97 C.fam. şi art. 14 din Legea nr. 272/2004, însă, Curtea constată 
acestea nu sunt fondate, pentru motivele ce urmează a fi expuse: 

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

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

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

Raportând acest principiu, al interesului superior al minorului, la starea de fapt 
stabilită în cauză de primele două instanţe, Curtea constată că interesul superior al 
minorului este acela de a păstra legături permanente cu amândoi părinţii, fiind preferabil, 
în măsura în care situaţia obiectivă o permite, ca amândoi părinţii să se ocupe în mod egal 
de creşterea, îngrijirea, educarea şi întreţinerea minorului. 

Nu este permis nici unuia dintre părinţi să pună pe prim plan relaţiile tensionate 
dintre ei şi să permită ca acestea să se repercuteze negativ asupra dezvoltării psihice, fizice 
şi afective normale a minorului, după cum nu este permis nici unuia dintre părinţi să-l 
manipuleze ori să-l instige pe minor de maniera în care acesta să aibă resentimente faţă de 
celălalt părinte, prin prezentarea celuilalt părinte într-o lumină negativă. 

Chiar dacă, prin forţa împrejurărilor, copilul, care a fost încredinţat spre creştere şi 
educare doar unuia dintre părinţi, este în mod firesc mai ataşat de acest părinte, prin 
comparaţie cu ataşamentul probabil mai redus faţă de părintele pe care îl vede mai rar, nu 
trebuie omis din vedere faptul că în realitate copilul îşi iubeşte la fel de mult ambii părinţi 
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şi că niciodată un copil nu ar putea să aleagă definitiv şi exclusiv un părinte, în detrimentul 
celuilalt. 

Esenţial este faptul că nu numai părintele căruia nu i-a fost încredinţat copilul, are 
dreptul, prevăzut de art. 43 alin. 3 C.fam., de a păstra legături personale cu minorul, 
precum şi de a veghea la creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea lui profesională, dar 
şi că minorul are dreptul, conferit de art. 14 din Legea nr. 272/2004, republicată, de a 
menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, cu rudele, precum şi cu alte 
persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament. 

Astfel, art. 14 din Legea nr. 272/2004, republicată, prevede următoarele: 
„(1) Copilul are dreptul de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, 

rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament. 
(2) Copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu 

acestea, precum şi cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în 
măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior. 

(3) Părinţii sau un alt reprezentant legal al copilului nu pot împiedica relaţiile 
personale ale acestuia cu bunicii, fraţii şi surorile ori cu alte persoane alături de care 
copilul s-a bucurat de viaţa de familie, decât în cazurile în care instanţa decide în acest 
sens, apreciind că există motive temeinice de natură a primejdui dezvoltarea fizică, psihică, 
intelectuală sau morală a copilului”. 

Art. 15 din aceeaşi lege precizează care sunt modalităţile concrete prin care se pot 
realiza relaţiile personale ale minorului, relaţii despre care face vorbire art. 14 mai sus 
citat, stipulând următoarele: 

„(1) În sensul prezentei legi, relaţiile personale se pot realiza prin: 
a) întâlniri ale copilului cu părintele ori cu o altă persoană care are, potrivit 

prezentei legi, dreptul la relaţii personale cu copilul; 
b) vizitarea copilului la domiciliul acestuia; 
c) găzduirea copilului pe perioadă determinată de către părintele sau de către altă 

persoană la care copilul nu locuieşte în mod obişnuit; 
 d) corespondenţă ori altă formă de comunicare cu copilul; 
 e) transmiterea de informaţii copilului cu privire la părintele ori la alte persoane 

care au, potrivit prezentei legi, dreptul de a menţine relaţii personale cu copilul; 
f) transmiterea de informaţii referitoare la copil, inclusiv fotografii recente, evaluări 

medicale sau şcolare, către părintele sau către alte persoane care au dreptul de a menţine 
relaţii personale cu copilul. 

(2) Transmiterea informaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f) se va face cu 
respectarea interesului superior al copilului, precum şi a dispoziţiilor speciale vizând 
confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter personal”. 

Spre deosebire de art. 43 alin. 3 C.fam., care face vorbire despre dreptul părintelui 
divorţat, căruia nu i-a fost încredinţat minorul spre creştere şi educare, de a avea legături 
personale cu acesta, Legea nr. 272/2004, republicată, punând accent pe interesul superior 
al copilului, reglementează în mod concret dreptul copilului care a fost separat de un 
părinte de a menţine relaţii personale cu acesta, prevăzând în art. 16 cum anume urmează 
să fie exercitat acest drept al copilului: 

„(1) Copilul care a fost separat de ambii părinţi sau de unul dintre aceştia printr-o 
măsură dispusă în condiţiile legii are dreptul de a menţine relaţii personale şi contacte 
directe cu ambii părinţi, cu excepţia situaţiei în care acest lucru contravine interesului 
superior al copilului. 

(2) Instanţa judecătorească, luând în considerare, cu prioritate, interesul superior al 
copilului, poate limita exercitarea acestui drept, dacă există motive temeinice de natură a 
periclita dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială a copilului”. 
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Este adevărat că art. 97 C.fam. prevede că ambii părinţi au acelaşi drepturi şi 
obligaţii faţă de copiii lor minori, dar nu este mai puţin adevărat că în speţa de faţă ceea ce 
primează nu este interesul unuia ori altuia dintre părinţi, ci interesul superior al copilului 
de a avea legături personale directe, constante şi continue cu amândoi părinţii. 

Susţinerea recurentei, în sensul că programul de vizitare stabilit în perioada 
vacanţei de vară o defavorizează, favorizându-l în acelaşi timp pe reclamant, urmează să fie 
înlăturată de către Curte având în vedere că acest program nu a fost stabilit în favoarea nici 
unuia dintre părinţi, aşa cum eronat a înţeles recurenta, ci exclusiv în favoarea minorului. 
Pe de altă parte, reclamanta trebuie să aibă în vedere faptul că aceasta este singura 
perioadă de timp în care minorul poate să se bucure de prezenţa tatălui său şi să aibă o 
viaţă de familie (relativ) normală alături de tatăl său, în timp ce de prezenţa, atenţia şi 
afecţiunea mamei minorul se bucură în tot restul anului. 

Prin prisma textelor legale mai sus invocate, Curtea constată că este în interesul 
superior al minorului să aibă legături personale directe şi cu tatăl său, respectiv, să încerce 
să exercite aceste legături personale la actualul domiciliul al tatălui său, în mediul normal 
de viaţă al acestuia, mai ales că starea de fapt reţinută de primele două instanţe a relevat 
faptul că minorul doreşte să-l vadă pe tatăl său, în cauză nefiind prezent niciun motiv care 
să sugereze ideea că prin păstrarea relaţiilor personale cu tatăl său de către minor ar fi 
periclitată dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială a minorului. 

În perspectivă, dacă condiţiile concrete o vor impune, va exista posibilitatea 
conturării unui alt program de vizitare a minorului de către tatăl său. 

Pe cale de consecinţă, pentru toate considerentele anterior precizate, Curtea 
constată că soluţia Tribunalului, sub acest aspect, este legală, impunându-se respingerea 
acestui motiv din recursul pârâtei. 

În ceea ce priveşte motivul de recurs referitor la greşita obligare a recurentei la 
cheltuieli de judecată pentru fondul cauzei, întrucât nu s-ar fi opus admiterii acţiunii, 
Curtea constată că acesta este nefondat, întrucât, prin întâmpinarea depusă la fila 12 dosar 
fond, pârâta a arătat că este de acord cu reglementarea programului de vizitare a minorului 
de către tatăl său, dar nu în condiţiile solicitate de reclamant, ci după un cu totul alt 
program, propus de pârâtă prin întâmpinare. 

Poziţia procesuală a pârâtei, de a consimţi necondiţionat la admiterea acţiunii 
reclamantului, ar fi trebuit să fie în sensul de a-şi da acordul la programul de vizitare 
solicitat de reclamant. 

Or, câtă vreme a arătat că este de acord cu vizitarea minorului de către tatăl său 
după programul propus de pârâtă, nefiind de acord cu programul solicitat de reclamant, 
practic pârâta s-a opus acţiunii reclamantului, împrejurare în care, în temeiul art. 274 
C.proc.civ., se impunea obligarea sa la cheltuieli de judecată pentru fondul cauzei, 
reprezentând contravaloarea transportului reclamantului la instanţă la termenul de 
judecată din 09.11.2009, dovada cheltuielilor de transport şi cazare fiind făcută cu bonurile 
fiscale nr. 113/07.11.2009, nr. 143/07.11.2009, nr. 152/07.11.2009, în valoare de 300 lei, 
precum şi cu factura fiscală nr. 080019/09.11.2009, în valoare de 100 lei. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată acordate în apel, Curtea constată că în 
mod legal, în conformitate cu art. 274 C.proc.civ., rap. la art. 1169 C.civ., pârâta a fost 
obligată la cheltuieli de judecată către reclamant, dat fiind că reclamantul s-a prezentat la 
două termene de judecată în apel, 27 mai 2010 şi 24 iunie 2010, dovada contravalorii 
cheltuielilor de transport şi a cazării reclamantului fiind făcută cu bonurile fiscale nr. 
5/26.05.2010, nr. 461/25.05.2010, nr. 619/14.05.2010, cu factura fiscală nr. 
10082196/27.05.2010, precum şi cu bonurile fiscale nr. 116/22.06.2010, nr. 7/24.06.2010 
şi nr. 1193/24.06.2010 în valoare totală de 865,71 RON. 
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Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor mai sus expuse şi a prevederilor art. 
304 pct. 6, art. 306 alin. 2 C.proc.civ., art. 312 alin. 3 C.proc.civ., Curtea urmează să admită 
în parte prezentul recurs, conform dispozitivului prezentei decizii.  

 

29. Revizuire. Contrarietate de hotărâri. Instanţa competentă 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 2447 din 8 octombrie 2010 

Prin Sentinţa civilă nr. 1042/2010 a Judecătoriei Zalău a fost respinsă ca 
neîntemeiată cererea de revizuire formulată de revizuienţii C.V. şi C.Z.  

Pentru a hotărî astfel, instanţa a considerat revizuirea solicitată ca neîntemeiată, 
deoarece cazul special de revizuire prevăzut la pct. 7 art. 322 C.pr.civ, presupune existenţa 
a două hotărâri pronunţate cu privire la acelaşi litigiu, deci tripla identitate de obiect, 
cauză şi părţi. În situaţia de faţă, nici una dintre aceste condiţii nu este îndeplinită, prin 
cele două hotărâri fiind soluţionate cauze diferite, purtate între părţi diferite.  

       Astfel, prin Sentinţa civilă nr. 316 din 7 februarie 2008 a cărei anulare se 
solicită a fost soluţionată acţiunea reclamanţilor, revizuienţi în dosarul de faţă, de ieşire 
din indiviziune asupra unui teren în suprafaţă de 5800 mp, din care reclamanţii au pretins 
o suprafaţă de 2800 mp, în temeiul unui contract de vânzare cumpărare încheiat cu fosta 
proprietară, defuncta Petre Carolina. În acelaşi dosar Municipiul Zalău a formulat cerere 
de intervenţie, prin care au solicitat constatarea dreptului său de proprietate pentru 
suprafaţa de 809 mp din acelaşi imobil, ca drept dobândit prin expropriere în baza 
Sentinţei civile nr. 1929/2006 a Tribunalului Sălaj. Instanţa a admis cererea de intervenţie 
şi, în parte, cererea reclamanţilor. În urma ieşirii din indiviziune a atribuit reclamanţilor 
suprafaţa de 1991 mp, deci mai puţin cu 809 mp decât suprafaţa cumpărată de la fostul 
proprietar, pentru această diferenţă fiind recunoscut dreptul de proprietate al 
intervenientului.  

      Această hotărâre nu are însă nici o legătură cu Sentinţa civilă nr. 1066/2 
aprilie 2007, prin care a fost admisă plângerea revizuenţilor petenţi împotriva Încheierii de 
carte funciară nr. 19074/06.12.2006 a OCPI, deci dosarul a avut cu totul alt obiect şi cauză. 
Cele două hotărâri nu sunt nici măcar potrivnice, iar sentinţa ce a soluţionat plângerea de 
carte funciară a fost depusă de revizuenţi în dosar. 

În esenţă, revizuienţii sunt nemulţumiţi de soluţia instanţei de fond prin care au 
pierdut o parte din terenul cumpărat de la  P.C. 

Împotriva acestei soluţii au formulat apel cei doi revizuienţi, iar prin decizia civilă 
nr. 48 din 29 iunie 2010 pronunţată de Tribunalul Sălaj s-a respins ca nefondat apelul 
acestora, reţinându-se că revizuirea este o cale extraordinară de atac, care poate fi 
exercitată numai împotriva hotărârilor definitive, în cazurile şi în condiţiile expres stabilite 
de lege. 

Pentru ca o astfel de cerere să fie admisă este necesar să existe două hotărâri 
judecătoreşti definitive şi potrivnice. 

Prin sentinţa atacată nr. 316/2008 a Judecătoriei Zalău s-a constatat dreptul de 
proprietate al Municipiului Zalău asupra terenului în suprafaţă de 809 mp. 

Între această hotărâre şi Sentinţa Civilă nr. 1066/2007 pronunţată de aceeaşi 
instanţă şi care are ca obiect anularea încheierii de întabulare – nu există nici o legătură. 

Pentru ca o astfel de cerere să fie admisibilă  este necesară  existenţa triplei 
identităţi - de părţi, obiect şi cauză. Ori, obiectul celor două hotărâri este diferit. 
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In esenţă, revizuienţii sunt nemulţumiţi de soluţia pronunţată de instanţa de fond şi 
această situaţie nu poate fi modificată pe calea revizuirii, nefiind îndeplinite nici una din 
condiţiile prevăzute de art. 322 alin. 7 Cod procedură civilă. 

Art. 324 Cod procedură civilă prevede termenul de o lună în care se poate formula o 
astfel de cerere; nici acest termen nu a fost respectat-fiind de mult depăşit. 

Pentru că nici unul din motivele prevăzute de art. 322 Cod procedură civilă nu sunt 
îndeplinite, în mod justificat, instanţa de fond a respins ca nefondată cererea de revizuire 
astfel formulată.  

Împotriva acestei decizii au declarat recurs revizuienţii C.V. şi C.Z., arătând că prin 
sentinţa civilă nr. 316/7.II.2008 s-au anulat în CF 9730 cei 809 mp teren transferate ilegal 
de la defuncta P.C. prin sentinţa civilă nr. 1929/2006. 

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

Recursul declarat de recurenţii C.V. şi C.Z. a fost semnat doar de către recurentul 
C.V., lipsind semnătura recurentei C.Z.. 

Revizuienţii au solicitat revizuirea Sentinţei civile nr. 316 din 7 februarie 2008 
pronunţată de Judecătoria Zalău ca fiind în contradicţie cu Sentinţa civilă nr. 1066/2 
aprilie 2007, motiv prevăzut de art. 322 pct. 7 Cod procedură civilă pronunţată de 
Judecătoria Zalău. 

Potrivit art. 323 alin. 2 Cod procedură civilă, în cazul art. 322 pct. 7 cererea de 
revizuire se va îndrepta la instanţa mai mare în grad faţă de instanţa sau instanţele care au 
pronunţat hotărârile potrivnice. 

Prin prisma dispoziţiilor legale anterior citate, instanţa mai mare în grad faţă de 
instanţa sau instanţele care au pronunţat hotărârile potrivnice, şi competentă să judece în 
speţă cererea de revizuire în primă instanţă, este Tribunalul Sălaj. 

Faţă de cele de mai sus, în temeiul prevederilor art. 304 pct. 3 Cod procedură civilă 
cât şi al art. 312 alin. 6, art. 299 alin. 1 şi art. 315 alin. 1 Cod procedură civilă, curtea 
urmează să admită recursul declarat de revizuientul C.V. împotriva deciziei civile nr. 48 
din 29.06.2010 a Tribunalului Sălaj, pe care o va casa şi va dispune trimiterea cauzei 
pentru judecare în primă instanţă a cererii de revizuire, instanţei competente, Tribunalul 
Sălaj. 

În temeiul art. 3021 alin. 1 lit. d Cod procedură civilă, care dispune că    cererea de 
recurs va cuprinde semnătura, sub sancţiunea nulităţii, va anula recursul declarat de 
revizuienta C.Z. împotriva aceleiaşi decizii.  

 

30. Răspunderea patrimonială a angajatului. Nedovedirea faptei ilicite 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 2280 din 27 septembrie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 721 din 01.03.2010 a Tribunalului Cluj s-a admis acţiunea 
formulată de reclamanta SC T. SRL CLUJ - NAPOCA în contradictoriu cu pârâtul C.C.I. şi, 
în consecinţă, a fost obligat pârâtul să plătească reclamantei suma de 2412 lei reprezentând 
prejudiciu patrimonial.  

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că pârâtul a fost angajatul societăţii 
în perioada 13.02.2008 -17.08.2009 în funcţia de Director Vânzări Zona 4 – Moldova, 
având încheiat un contract individual de muncă înregistrat la ITM Cluj sub nr. 
18684/24.02.2008, raportul de muncă încetând în urma demisiei pârâtului, prin decizia 
nr. 798/17.08.2009. 
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          Potrivit prevederilor art. 270 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.  

 Mai mult chiar, potrivit art. 272 din Codul muncii, salariatul care a încasat de 
la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie. 

  Pentru a exista răspundere patrimonială este necesar să fie îndeplinite 
cumulativ următoarele condiţii de fond: calitatea de angajat a celui care a produs 
prejudiciul, fapta ilicită şi personală a celui încadrat, săvârşită în legătură cu munca sa, 
prejudiciul cauzat, raportul de cauzalitate dintre prejudiciu şi fapta ilicită şi vinovăţia 
salariatului. 

          Pentru a da naştere răspunderii patrimoniale, prejudiciul trebuie să 
întrunească cumulativ următoarele trăsături: să fie efectiv, să fie real şi cert şi să fie actual. 

 Referitor la prejudiciul cauzat, instanţa reţine că pârâtul nu avea menţionat 
nici în contractul individual de muncă şi nici în Fişa postului dreptul de a i se deconta 
cheltuielile de servire a mesei, acesta beneficiind de diurnă de 25 lei/zi, pentru care nu era 
necesar depunerea de documente justificative, sume care i s-au plătit acestuia, conform 
Fişelor analitice de personal.  

 Nu se pot reţine susţinerile pârâtului potrivit cărora acesta a semnat un 
protocol cu reclamanta, prin care i s-a stabilit un plafon maxim de 1000 lei pentru 
cheltuieli necesare cu masa şi cazare, având în vedere că nu s-a dovedit existenţa 
protocolului. 

 Din actele depuse de reclamantă reiese cu certitudine că pârâtul a cauzat un 
prejudiciu şi că acesta este efectiv, real, cert şi actual. 

 Având în vedere prevederile art. 270-272 Codul muncii şi aspectele reţinute, 
instanţa a admis acţiunea formulată de reclamanta SC T. SRL CLUJ - NAPOCA în 
contradictoriu cu pârâtul C.C.I. şi a obligat pârâtul să plătească reclamantei suma de 2412 
lei reprezentând prejudiciu patrimonial.  

 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs, în termenul legal,  pârâtul 
solicitând în temeiul art. 304 pct.9 Cod procedură civilă admiterea acestuia, modificarea 
în tot a sentinţei atacate în sensul respingerii acţiunii reclamantei, ca nefondată. 

 În motivarea recursului s-a arătat în esenţă că toate facturile prezentate spre 
decontare angajatorului, provin de la unităţile hoteliere la care s-a cazat în perioada aprilie 
2008- martie 2009, că sumele înscrise în aceste facturi fiscale sunt conforme cu preţurile 
practicate de unităţile hoteliere în perioada aprilie 2008- martie 2009. În  adresele emise 
de unităţile hoteliere se menţionează clar că preţul înscris în factura fiscală pentru serviciul 
prestat este în conformitate cu tarifele practicate de unităţile hoteliere pentru perioada 
respectivă, recurentul exemplificând cu facturile emise de Direcţia pentru Sport a 
Judeţului Bacău, S.C. I. S.R.L., Fălticeni Suceava,  de S.C. RO COM CENTRAL S.A, Piatra 
Neamţ, de  S.C. A.P. S.R.L., PENSIUNEA S. - Suceava, de S.C. HOTEL A. S.R.L. Suceava, 
de  S.C. C.C. S.R.L., S.C. M.D. S.R.L. HOTEL Z. - Suceava, de S.C. L.L. S.R.L. 

 S-a mai precizat că două dintre facturile emise de S.C. L.L. S.R.L ( 
4/16.04.2008 şi 47/07.05.2008), includ şi mic dejun + cină, prima în valoare de 30 lei, iar 
a doua în valoare de 50 lei.   

Această sumă de 80 lei, reprezentând cheltuieli de protocol cu partenerii de afaceri 
ai firmei, a fost o cheltuială acceptată si decontată  de către reclamantă, întrucât făcea 
parte din categoria cheltuielilor  prevăzute chiar de art. 8 pct.14 din  fişa postului.   

 În opinia recurentului, răspunderea sa patrimonială nu poate fi reţinută, 
întrucât prejudiciul pretins a fi suferit de către reclamantă, nu este cert,  existenţa acestuia 
nefiind sigură, neîndoielnică şi nu este nici  efectiv, nici real şi cu atât mai puţin actual, 
condiţii esenţiale şi necesare pentru a vorbi de un prejudiciu.  



 170 

 De asemenea, răspunderea pârâtului nu poate fi antrenată în  prezenta cauză, 
întrucât nu a săvârşit nici o faptă ilicită care să aducă vreun  prejudiciu reclamantei. Toată 
activitatea desfăşurată de acesta, a fost numai în interesul reclamantei.  

 Deci, nefăcându-se dovada existenţei unui prejudiciu şi nici a unei activităţi 
ilicite săvârşite de pârât, nu se poate stabili o legătură de cauzalitate  clară şi indiscutabilă 
între fapta ilicită şi prejudiciu, iar despre vinovăţia  pârâtului nici nu poate fi vorba.  

 Art.287 din codul muncii, prevede expres că sarcina probei în  conflictele de 
muncă, revine reclamantei, ori în cauza de faţă,  reclamanta nu a adus nici o probă în 
sprijinul afirmaţiilor făcute în  cererea de chemare în judecată.  

 În recurs s-au administrat înscrisuri. 
 Examinând sentinţa recurată prin prisma motivelor de recurs invocate, 

Curtea de Apel reţine următoarele: 
Din interpretarea dispoziţiilor art. 270 alin. (1) din Codul muncii rezultă, aşa cum a 

reţinut şi prima instanţă, că una dintre condiţiile prevăzute cumulativ pentru angajarea 
răspunderii patrimoniale a angajatului este fapta ilicită a acestuia în legătură cu munca sa. 
Caracterul ilicit al faptei se analizează în raport de sarcinile de serviciu care decurg din 
contractul individual de muncă. 

Intimata-reclamantă a solicitat angajarea răspunderii patrimoniale a recurentului-
pârât pentru că în perioada aprilie 2008 - martie 2009 a prezentat spre decontare facturi 
de cazare emise pentru sume situate mult peste nivelul tarifelor practicate de unităţile 
unde a fost cazat. 

Analizând probele administrate în cauză se reţine că din  facturile fiscale emise de 
Direcţia pentru Sport a Judeţului Bacău rezultă că unitatea hotelieră a facturat cazarea 
pentru o singură persoană, în facturi nespecificându-se durata cazării, aspect care nu îi 
poate fi imputat recurentului-reclamant. Din Adresa nr. 1757/01.09.2010 emisă de Direcţia 
pentru Sport a Judeţului Bacău rezultă că  sumele facturate reprezintă taxa de cazare 
percepută de unitatea hotelieră, pentru două si respectiv trei nopţi de cazare, 
menţionându-se că tariful de cazare pentru o noapte este de 55 de lei. 

Factura fiscală emisă de către S.C I. S.R.L., Fălticeni Suceava, nr 1622 din 
24.09.2008, în sumă de 130 lei, este o factură emisă pentru o noapte de cazare, aşa cum 
rezultă din adresa emisă de această unitate hotelieră, valoare confirmată inclusiv de 
documentul justificativ înaintat de S.C. I. S.R.L .  

Factura fiscală a fost emisă de de S.C. R.C. S.A, Piatra Neamţ, nr. 21131 din 
17.12.2008, pentru suma de 190,13 lei, reprezentând contravaloare servicii de cazare, în 
care a fost inclusă şi taxa locală, a fost calculată şi în raport de cursul euro din ziua 
efectuării plăţii, conform menţiunilor făcute de însăşi unitatea hotelieră. 

 Facturile fiscale emise de către S.C. A.P. S.R.L., PENSIUNEA S. - Suceava, 
fiecare pentru suma de 160 lei reprezentând contravaloare servicii de cazare, sunt facturi 
emise conform preţurilor practicate de această unitate hotelieră, dovadă fiind chiar adresa 
emisă de această unitate hotelieră, adresă în care menţionează că sumele facturate 
reprezintă taxa de cazare percepută de această unitate hotelieră, la care s-a adăugat şi taxa 
hotelieră.  

  Factura fiscală din 31.07.2008, emisă de S.C. M.D. S.R.L. HOTEL Z. - 
Suceava, pentru suma de 153,72 lei, reprezintă taxa de cazare percepută de unitatea 
hotelieră, la care se adaugă taxa locală, aşa cum rezultă din adresa emisă de această unitate 
hotelieră. 

 În ceea ce priveşte facturile emise de S.C. L. S.R.L, se reţine  că facturile nr. 
47/07.05.2008 (şi 54/16.04.2008, au fost emise atât pentru cazare, cât şi pentru 
contravaloare cină (în cuantum de 50 lei)şi, respectiv  mic dejun şi cină (în cuantum de 30 
lei). Celelalte facturi decontate de intimata-reclamantă au fost emise  de S.C. L. SRL şi, 
ulterior de SC L.L. S.R.L exclusiv pentru cazare, în raport de tarifele practicate de această 
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unitate hotelieră în perioada aprilie 2008 - martie 2009, aşa cum rezultă din adresa 
depusă la dosar. 

 În consecinţă, contrar celor susţinute de intimata-reclamantă, pe baza 
înscrisurilor emise chiar de unităţile în care a fost cazat recurentul, Curtea constată că 
tarifele menţionate în facturile depuse de acesta spre decontare sunt conforme cu cele 
practicate de unităţile hoteliere în cauză. 

 De asemenea, din art. 8 pct.14 din fişa postului recurentului-intimat  rezultă 
că acesta  avea obligaţia „să se încadreze în bugetul de cheltuieli alocat de conducere, să 
verifice şi să monitorizeze cheltuielile efectuate în interes de serviciu”. Deşi în cauză nu s-a 
dovedit că între părţi s-ar fi semnat un protocol prin care să se stabilească un plafon 
maxim de cheltuieli lunar pentru recurentul-intimat de 1000 lei lunar, contrar celor 
reţinute de instanţa de fond, din fişa postului rezultă că exista un buget lunar de cheltuieli 
în care recurentul-pârât trebuia să se încadreze. Şi, în condiţiile în care intimata-
reclamantă i-a achitat recurentului-pârât contravaloarea tuturor facturilor depuse de 
acesta pentru decontare, în unele din aceste facturi se menţionează expres că au fost emise 
şi pentru masă, iar în deconturile de cheltuieli s-a menţionat distinct facturile (pentru 
cazare, respectiv pentru cazare şi masă) de diurnă, Curtea reţine că intimata-reclamantă şi-
a dat implicit consimţământul pentru decontarea cheltuielilor de protocol cu partenerii de 
afaceri ai firmei.  

 Pentru aceste considerente, reţinând că intimata-reclamantă, care avea 
sarcina probei conform art. 287 din Codul muncii,  nu a dovedit fapta ilicită pentru care a 
solicitat angajarea răspunderii disciplinare a recurentului-pârât,  Curtea apreciază că 
hotărârea instanţei de fond (care constată contrariul) nu este temeinică şi urmează ca în 
temeiul dispoziţiilor legale menţionate anterior, a art. 3041 şi 312 alin. (1) Cod procedură 
civilă să admită recursul declarat în cauză, să modifice în întregime sentinţa recurată şi să 
respingă ca nefondată acţiunea formulată de reclam. SC T. SRL împotriva pârâtului I.C.C..  

 

31. Revizuire. Contrarietate între o hotărâre judecătorească şi o hotărâre a 
comisiei juedeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor. Inexistenţa contrarietăţii 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 2651 din 13 octombrie 2010 

Prin cererea de revizuire înregistrată la Curtea de Apel Cluj, revizuientul R.M. a 
solicitat anularea deciziei civile nr. 659/R din 2.06.2010 pronunţată de Tribunalul Cluj. 

 În motivarea cererii de revizuire, revizuientul a arătat că s-au pronunţat opt 
hotărâri între aceleaşi părţi, dar prima instanţă nu vrea să respecte ordinea juridică, 
menţinând un titlu comun care încalcă anexa 3 poziţia 113. 

 „Pentru a nu mai fi la mîna instanţelor inferioare m-am învăţat minte şi atac 
distinct DECIZIA pentru contrarietate de hotărâri deoarece până acuma am păţit de două 
ori cu cele două instanţe că nu au înţeles că trebuie să-şi rezolve partea lor din REVIZUIRE 
şi să trimită pct.7 la instanţa superioară. Îndemnul completului 1C de a promova 
contrarietatea INVERS este de-a dreptul hilar. ANEXA: 3 poz.: 113 este opera vieţii mele şi 
am obţinut-o fără luptă în 1991 adică fără să-mi folosesc cunoştinţele în domeniul art.8 din 
DECRET, cunoştinţe pe care le folosesc acum, dar le ştiu de atunci”, a mai arătat 
revizuientul. 

 Intimata M.I. prin întâmpinare a solicitat respingerea cererii de revizuire ca 
inadmisibilă, iar în subsidiar ca nefondată. 



 172 

 Intimata Comisia comunală Tureni de stabilire a dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor prin întâmpinare, a solicitat respingerea cererii de revizuire ca 
nefondată. 

 Revizuientul a depus şi concluzii scrise la dosar. 
 La termenul din 8 octombrie 2010, revizuientul a precizat că decizia civilă nr. 

659/R din 2.06.2010 a Tribunalului Cluj, este contrară hotărârii nr. 40 din 4.09.1991 a 
Comisiei judeţene Cluj pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor. 

 În această situaţie, curtea a invocat din oficiu excepţia inadmisibilităţii cererii 
de revizuire, având în vedere că revizuientul susţine că există contrarietate de hotărâri 
între decizia civilă nr. 659/R din 2.06.2010 a Tribunalului Cluj şi hotărârea nr.40 din 
4.09.1991 a Comisiei judeţene Cluj pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor. 

 Potrivit art. 322 pct.7 C.pr.civ., revizuirea unei hotărâri rămase definitive în 
instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs 
atunci când evocă fondul, se poate cere dacă există hotărâri definitive potrivnice, date de 
instanţe de acelaşi grad sau de grade deosebite, în una şi aceeaşi pricină, între aceleaşi 
persoane, având aceeaşi calitate. 

 Textul legal are în vedere numai contrarietatea dintre două hotărâri 
judecătoreşti date de instanţe de acelaşi grad sau de grade diferite, cu încălcarea autorităţii 
de lucru judecat. 

 În speţă, revizuientul invocă o pretinsă contrarietate între decizia civilă nr. 
659/R din 2.06.2010 a Tribunalului Cluj şi hotărârea nr. 40 din 4.09.1991 a Comisiei 
judeţene Cluj pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. 

 Din perspectiva textului art. 322 pct. 7 C.pr.civ., nu există contrarietate de 
hotărâri între o decizie pronunţată de tribunal şi o hotărâre dată de un organ cu atribuţii 
jurisdicţionale, aşa cum este în speţă comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor, deoarece aceasta din urmă nu este o „instanţă”. 

 Aşa fiind, în baza art.137 alin. (1) coroborat cu art. 322 pct.7 C.pr.civ., se va 
admite excepţia inadmisibilităţii invocate din oficiu şi în consecinţă, se va respinge cererea 
de revizuire, ca inadmisibilă. 

 
 

32. Legea nr. 10/2001. Competenţa. Măsuri reparatorii prin echivalent. 
Transmiterea dosarului către Comisia Centrală pentru Stabilirea 

Despăgubirilor 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 289/A din 21 octombrie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 404 din 04.05.2010, pronunţată Tribunalul Cluj, a fost 
admisă acţiunea civilă exercitată de reclamanţii B.T., N.V.M. şi B.A.C. împotriva pârâţilor 
Statul Român prin Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Autoritatea Naţională pentru 
Restituirea Proprietăţilor  Bucureşti şi, în consecinţă,  pârâţii au fost obligaţi, în solidar, să 
le achite reclamanţilor contravaloarea în lei la data plăţii a sumei de 221.720 Euro, 
reprezentând despăgubiri pentru imobilul situat în Cluj-Napoca, str. M. nr. 31, jud. Cluj, 
înscris în Cf 20254 Cluj, cu nr. topo 12166/2 în suprafaţă de 331 stj.p., respectiv 1193 mp 
de la data rămânerii definitive a sentinţei şi până la achitarea sumei şi să le achite 
reclamanţilor suma de 7685 lei, cheltuieli de judecată. 
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În considerentele acestei sentinţe, se reţine că, prin Decizia nr. 615 din data de 12 
noiembrie 2002, emisă de către Universitatea de Ştiinţe Agricole  şi Medicină Veterinară 
Cluj-Napoca, a fost respinsă solicitarea petenţilor B.T.  şi N.S., formulată în temeiul Legii 
10/2001, de restituire în natură a imobilului, obiect dedus judecăţii şi în prezenta speţă,  
situat în Cluj-Napoca, str. M., nr.31, în suprafaţă de 1 193 mp, intabulat în CF 20621 Cluj, 
statuându-se că urmează a li se acorda măsuri reparatorii prin echivalent în condiţiile 
legii de către instituţiile abilitate în conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin 2 din Legea 
10/2001. 

Din cuprinsul acestei decizii, tribunalul a reţinut că reclamantului B.T. Marin 
Adrian şi antecesoarei reclamanţilor N.V.M. şi B.A.C., numita N.S. li s-a recunoscut 
calitatea de persoane îndreptăţite la măsuri reparatorii prin echivalent în înţelesul art. 3 
din Legea 10/2001. 

De altfel, în conformitate cu adresa nr. 8490 din data de 21.11.2005 emisă de către 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină veterinară Cluj-Napoca, reclamanţilor li s-a 
transmis dosarul privind  acordarea de despăgubiri  în conformitate cu Titlul VII al Legii 
247/2005 către Autoritatea pentru Restituirea Proprietăţii, Comisia Centrală pentru 
Stabilirea Despăgubirilor. 

În speţă, s-a administrat ca probă tehnică expertiza tehnică  în specialitatea 
construcţii, ale cărei concluzii au relevat instanţei de judecată faptul că  valoarea de piaţă 
estimată a imobilului în cauză este estimată la  221 717 euro, expertiză efectuată  în 
conformitate cu dispoziţiile art. 10 pct. 9 din Legea 10/2001, potrivit căruia valoarea 
terenurilor imposibil obiectiv de restituire în natură  se stabileşte în conformitate cu 
standardele internaţionale de evaluare , aspect confirmat de către domnul expert desemnat 
în cauză. 

Astfel cum a statuat Curtea Europeană a Drepturilor Omului, posibilitatea 
reclamanţilor  de a fi despăgubiţi în temeiul Legii nr. 10/2001, modificată prin Legea 
247/2005 a reprezentat un drept la despăgubire, în funcţie de valoarea de piaţă a bunului, 
ce nu poate fi restituit sub forma unei participări în calitate de acţionar la un organism de  
plasare a valorilor  mobiliare. 

Aceeaşi Curte,  în cauza Aslan împotriva României, a decis că fondul „Proprietatea” 
nu funcţionează, în prezent, respectiv data pronunţării acestei hotărâri, 24 mai 2007, într-
un mod  susceptibil să ducă  la acordarea efectivă de despăgubiri, astfel că  atingerea adusă 
în aceste cazuri dreptului de proprietate al petenţilor, combinată cu lipsa totală  de 
despăgubire, reprezintă o sarcină  disproporţionată şi excesivă incompatibilă cu 
respectarea bunului garantat de art. 1 din Protocolul nr.1 Adiţional al CEDO. 

Nici OUG 81/2007 publicată în Monitorul Oficial al României din data de  15 august 
2007 pentru accelerarea  procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor 
preluate în mod abuziv, nu a condus, din perspectiva susmenţionată, la acordarea efectivă, 
reală a despăgubirilor cuvenite persoanelor îndreptăţite în lumina Legii  10/2001. 

 Împotriva acestei sentinţe, au declarat în termen legal apel pârâţii Statul 
Român prin Ministerul Finanţelor Publice şi Autoritatea Naţională pentru Restituirea 
Proprietăţilor Bucureşti. 

 Un prim motiv de apel îl constituie necompetenţa tribunalului de a soluţiona 
cauza în primă instanţă, deoarece pârâta Autoritatea Naţională pentru Restituirea 
Proprietăţilor Bucureşti este un organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică,   iar acţiunea este una în contencios administrativ, astfel că, potrivit  
disp. art. 3  pct. 1  Cod proc. civ., competenţa de soluţionare a cauzei în primă instanţă 
aparţine Curţii de Apel Cluj. 

 A mai fost invocată excepţia prematurităţii acţiunii, pe motiv că nu s-a făcut 
dovada că Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor Bucureşti ar fi fost  
investită cu dosarul pentru stabilirea despăgubirilor şi, în plus, chiar dacă ar exista o astfel 
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de dovadă, cererile se soluţionează în ordinea înregistrării lor la această instituţie, pentru 
asigurarea egalităţii de tratament a persoanelor aflate în aceeaşi situaţie, iar emiterea  
titlului de despăgubire şi plata despăgubirilor băneşti în numerar persoanelor îndreptăţite 
se face în termen de 15 zile de la existenţa disponibilităţilor financiare, creanţele asupra 
statului putând fi limitate sau eşalonate, ceea ce  nu contravine jurisprudenţei C.E.D.O. 

 Pârâtul Statul Român  prin Ministerul Finanţelor Publice a  invocat şi 
excepţia lipsei calităţii de reprezentant pentru Statul Român a Ministerului Finanţelor 
Publice, pe motiv că nu sunt aplicabile dispoziţiile generale  cuprinse în art. 25 din 
Decretul nr. 31/1954, calitate procesuală pasivă având, potrivit  disp. art. 13 din Titlul VII 
al Legii nr. 247/2005, Comisia centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor  constituită în 
subordinea Cancelariei Primului Ministru, a cărei decizie   poate fi atacată în contencios, în 
condiţiile Legii nr. 554/2004, precum şi Autoritatea Naţională pentru Restituirea 
Proprietăţilor Bucureşti, care  coordonează procesul de acordare  a despăgubirilor, 
realizând activităţile prevăzute în acte normative speciale şi cele necesare implementării 
Legii nr. 247/2005, incluzând emiterea titlurilor de plată, titlurilor de conversie, realizarea 
conversiei în acţiuni şi achitarea despăgubirilor în numerar, fiind în măsură să verifice 
rapoartele de expertiză efectuate, de regulă, în astfel de cauze şi să exprime o poziţie 
procesuală în cunoştinţă de cauză. 

 În fine, au fost invocate şi motive de  fond, referitoare la tardivitatea 
depunerii notificării, calitatea de persoane îndreptăţite a reclamanţilor şi cuantumul 
despăgubirilor, precum şi modul în care  tribunalul a stabilit culpa în acordarea 
cheltuielilor de  judecată. 

 Analizând apelurile formulate prin prisma motivelor  invocate, curtea a 
constatat că, în cuprinsul lor, au fost invocate excepţii premergătoare fondului, a căror 
soluţionare ar face de prisos soluţionarea acestuia, iar, dintre acestea, excepţia de 
procedură a necompetenţei materiale privind soluţionarea cauzei în primă instanţă, prima 
raportat la ordinea soluţionării excepţiilor rezultând din disp. art. 137 alin. 1  Cod proc. 
civ., este fondată, urmând a fi admisă, din considerentele ce urmează a fi expuse. 

 Astfel, notificarea formulată de reclamanţi în temeiul Legii nr.10/2001 a fost 
soluţionată de unitatea deţinătoare, respectiv Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară din Cluj-Napoca, prin decizia  nr. 615/12.11.2002, constatându-se calitatea 
reclamanţilor de persoane îndreptăţite pentru acordarea măsurilor reparatorii în temeiul 
acestei legi în ceea ce priveşte terenul în suprafaţă de  1193  mp situat în Cluj-Napoca, str. 
M. nr. 31, fiind respinsă cererea de restituire în natură a  imobilului, raportat la disp. art. 
16 alin. 1  din Legea nr. 10/2001, stabilindu-se dreptul la măsuri reparatorii prin 
echivalent, fără a se arăta, însă, cuantumul acestora, despăgubirea  solicitată de reclamanţi 
în sumă de 47.720 USD fiind respinsă, din lipsa unei expertize. 

 Această decizie  nu a fost atacată de către reclamanţi sau, cel puţin, nu s-a 
invocat aceasta în faţa  instanţelor de  fond, dosarul fiind transmis pârâtei Autoritatea 
Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor Bucureşti şi Comisiei Centrale pentru Stabilirea 
Despăgubirilor, aşa cum rezultă din adresa nr. 8490/21.11.2005 a unităţii deţinătoare. 

 Din anul 2005 şi până în prezent, această pârâtă nu s-a pronunţat asupra 
măsurilor reparatorii cuvenite reclamanţilor în baza Legii nr. 10/2001, respectiv a Titlului 
VII din Legea nr. 247/2005. 

 Conform disp. art. 16 alin. 7 şi 8, precum şi art. 17 din Titlul VII al Legii nr. 
247/2005, Comisia Centrală pentru Stabilirea  Despăgubirilor emite decizie reprezentând 
titlul de despăgubire, iar, potrivit art. 18 din acelaşi titlu, după emiterea titlurilor de 
despăgubire aferente, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor va emite, pe 
baza acestora şi a opţiunilor persoanelor îndreptăţite, un titlu de conversie şi/sau un titlu 
de plată. 
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 Aceste acte sunt acte administrative ce nu sunt excluse de la controlul în 
contencios, întrucât, potrivit art. 19 alin. 1 din  acelaşi titlu, deciziile Comisiei Centrale 
pentru Stabilirea Despăgubirilor pot fi atacate în contencios în condiţiile Legii 
contenciosului administrativ  nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în 
contradictoriu cu statul, reprezentat prin Comisia Centrală pentru Stabilirea 
Despăgubirilor, competenţa de soluţionare  revenind, potrivit  disp. art. 20 alin. 1, Secţiei 
de Contencios Administrativ şi Fiscal a Curţii de Apel în a cărei rază teritorială domiciliază 
reclamantul. 

 Reprezentanta reclamanţilor, prin concluziile expuse oral în faţa  instanţei, 
iar apoi, prin concluziile scrise înregistrate la dosar la data de 20.10.2010, a susţinut că 
prezenta acţiune nu este una în contencios, pentru că nu a fost atacat un act  administrativ 
al vreunei  autorităţi şi nici refuzul vreunei autorităţi de a emite vreun act, ci, avându-se în 
vedere că reclamanţilor nu le-au fost stabilite măsuri reparatorii în temeiul Legii nr. 
10/2001, aceştia s-au adresat  instanţei pentru a stabili ea însăşi despăgubiri băneşti 
potrivit Deciziei nr. XX/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată în recurs în 
interesul legii, întrucât, până în prezent, ei nu au  primit despăgubiri adecvate pentru 
privarea  de  proprietate asupra imobilului obiect al legii de reparaţie. 

 În acest context, pârâta Autoritatea Naţională pentru Restituirea 
Proprietăţilor nu ar avea calitate procesuală pasivă în cauză. 

 În realitate, reclamanţii nu au atacat refuzul unităţii deţinătoare de a le 
stabili măsurile reparatorii prin echivalent, pentru ca instanţa prevăzută de art. 26 din 
Legea nr. 10/2001, respectiv secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află 
sediul unităţii deţinătoare, să se pronunţe (în contradictoriu cu unitatea deţinătoare, nu cu 
Statul român prin Ministerul Finanţelor) pe fondul notificării, conform celor dispuse prin 
Decizia nr. XX/2007 a ÎCCJ.  

În fapt, dosarul este într-un stadiu al procedurii administrative  ulterior procedurii 
prev. de art. 26 din Legea nr. 10/2001, fiind înaintat Comisiei Centrale pentru Stabilirea 
Despăgubirilor şi Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, ceea ce atrage 
aplicarea dispoziţiilor Titlului VII din Legea nr. 247/2005. Aceste autorităţi ale 
administraţiei publice centrale nu au stabilit, la rândul lor, măsurile reparatorii cuvenite 
reclamanţilor din anul 2005, de când le-a fost transmis dosarul însoţit de decizia unităţii 
deţinătoare.  

Nesoluţionarea unei cereri în termenul prevăzut de lege constituie tot obiect al 
acţiunii în contencios administrativ, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 2 alin. 1 lit. f şi h, 
art. 2 alin. 2 şi art. 8 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. 

Prin urmare, acţiunea reclamanţilor este una în contencios administrativ, de 
competenţa Secţiei Comerciale, de Contencios Administrativ şi Fiscal a Curţii de Apel Cluj, 
în temeiul art. 19 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, reclamanţii având domiciliul în mun. 
Cluj Napoca.  

Reclamanţii nu pot alege calea dreptului comun, chemând direct în judecată Statul 
prin Ministerul Finanţelor pentru plata despăgubirilor băneşti, câtă vreme există o 
procedură prevăzută de o lege specială, în acest sens fiind şi jurisprudenţa ÎCCJ, chiar dacă 
nu în acest domeniu specific al legii speciale, aşa cum rezultă din Decizia nr. 33/2008, 
pronunţată în recurs în interesul legii. Aceasta nu le încalcă dreptul la un proces echitabil, 
întrucât li se asigură accesul la o instanţă imparţială. 

Din toate aceste considerente, în temeiul art. 297 alin. 2 C. pr.civ., curtea va admite 
recursul celor doi pârâţi, va anula sentinţa tribunalului şi va trimite cauza spre competentă 
soluţionare în primă instanţă Secţiei Comerciale, de Contencios Administrativ şi  Fiscal a 
Curţii de Apel Cluj, doar instanţa competentă putând să se pronunţe asupra celorlalte 
excepţii invocate, respectiv a prematurităţii şi lipsei calităţii procesuale pasive. 
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33. Excepţie de necompetenţă materială a secţiei. Natura litigiului. 
Despăgubiri pentru prejudiciul moral cauzat prin acte de concurenţă neloială 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 2346 din 30 septembrie 2010 

Prin cererea înregistrată iniţial la Secţia comercială, de contencios administrativ şi 
fiscal a Tribunalului Maramureş, reclamanta S.C. E.R. S.R.L. Baia Mare l-a chemat în 
judecată pe pârâtul Z.V.,  solicitând obligarea pârâtului la plata unor despăgubiri pentru 
prejudiciul moral cauza reclamantei prin acte de concurenţă neloială exercitate în perioada 
când avea calitate de asociat, dar, în acelaşi timp, a încheiat contracte, deturnând clientela, 
în favoarea unei societăţi concurente, al cărei director executiv era. 

 Prin încheierea civilă nr. 314 din 11 februarie 2009, Secţia comercială, de 
contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Maramureş a transpus cauza Secţiei 
Civile a aceluiaşi tribunal, pe motiv că răspunderea pârâtului este una civilă delictuală, în 
sensul art. 998 C. Civ., neavând relevanţă împrejurarea că pârâtul a săvârşit actele de 
concurenţă în perioada când era asociat administrator al reclamantei, în condiţiile în care, 
pentru săvârşirea acestor fapte, nu avea un mandat din partea reclamantei, aşadar, 
răspunderea sa nu este una contractuală, derivând din mandat. 

 Prin sentinţa civilă nr. 780 din 13.05.2010 a Tribunalului Maramureş, a fost 
admisă excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată de pârâtul Z.V. şi în 
consecinţă, a fost respinsă  ca prescrisă acţiunea civilă formulată de reclamanta SC E.R. 
SRL, pentru despăgubiri rezultând din acte de concurenţă neloială. 

 Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a  reţinut că, prin acţiunea 
care face obiectul prezentului dosar, reclamanta SC E.R. SRL a solicitat obligarea pârâtului 
Z.V. la plata unor daune materiale şi morale către aceasta având în vedere că prin sentinţa 
civilă nr. 940/28 septembrie 2005, pronunţată în dosar nr. 3545/2004, devenit 
129/100/2004 al Tribunalului Maramureş, rămasă irevocabilă, acesta a fost exclus din 
societatea petentă pentru acte de concurenţă neloială. 

 În justificarea cererii, reclamanta a invocat dispoziţiile art. 1, 3, 4 şi 9 din 
Legea nr. 11/1991. 

 Pârâtul Z.V. a invocat excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune 
raportat la dispoziţiile art. 12 din Legea nr. 11/1991. 

 Reclamanta a solicitat respingerea excepţiei, raportat la împrejurarea că 
faptele prejudiciabile ale pârâtului s-au desfăşurat în timp, succesiv şi continuu, 
producându-se într-o perioadă începând cu data la care pârâtul a deţinut funcţia de 
director la societatea concurentă SC Group Confortline SRL şi derulându-se pe tot 
parcursul activităţii societăţii. 

 Dreptul la acţiune invocat de către reclamanta SC E.R. SRL ca şi temei legal, 
respectiv prevederile articolului 9 din legea mai sus menţionată, se prescrie într-un an de 
la data de la care păgubitul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască dauna şi cel care a 
cauzat-o. Reclamanta susţine, atât prin  actele depuse la dosar, cât şi prin motivarea 
acţiunii, raportându-se la situaţiile financiare ale societăţii, ulterior anului 2003, că a 
înregistrat pierderi datorită deturnării clientelei către o societate concurentă, prin 
activităţile ilicite ale pârâtului. 

 Faţă de susţinerile reclamantei, calculul termenului de prescripţiei începe să 
curgă începând cu anul 2004, acela fiind momentul când reclamanta a luat la cunoştinţă că 
pârâtul i-a cauzat o pagubă respectiv cel mai târziu la data introducerii acţiunii în dosar 
nr.3545/2004, devenit 129/100/2004, ca fiind acela de 15.07.2004. 
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 În cuprinsul acelui dosar, acţiunea a fost formulată, solicitându-se, la pct. 2, 
”obligarea pârâtului la plata despăgubirilor pentru daunele pricinuite prin acte frauduloase 
şi de concurenţă neloială”. 

 Ulterior, acţiunea a fost precizată, menţinându-se numai capetele de cerere 
vizând excluderea pârâtului, dosar nr.129/100/2004. 

 În consecinţă, faţă de textul legal, termenul de un an începe să curgă de la 
data de 15.07.2004 şi s-a împlinit în data de 16.07.2005. Faţă de aceste aspecte, 
promovarea prezentei acţiuni în data de 19.08.2008 este în afara termenului de 
prescripţie. 

 În cauza de faţă, termenul de prescripţie este de 1 an de la momentul naşterii 
dreptului la acţiune, acesta fiind un termen de prescripţie. În acest sens, trebuie să se facă 
diferenţa între momentul în care se naşte dreptul la repararea prejudiciului suferit (acest 
moment fiind anul 2003) şi momentul în care se naşte dreptul la acţiune. Faţă de acest 
moment al naşterii dreptului la acţiune trebuie calculat termenul de prescripţie care începe 
să curgă din momentul în care persoana păgubită a cunoscut paguba şi pe cel care 
răspunde de ea sau momentul în care deşi nu a cunoscut paguba şi autorul ei, trebuie să le 
cunoască. Momentul comiterii faptei ilicite este un moment obiectiv, dar legiuitorul a 
stabilit ca moment al începerii curgerii prescripţiei un moment subiectiv şi anume data 
când a luat sau trebuia să ia cunoştinţă de pagubă şi de autor. Raportat la acest lucru, 
termenul prevăzut de Legea nr. 11/1991 în articolul 12 este de 1 an, şi a început să curgă din 
momentul introducerii acţiunii din dosarul nr. 3545/2004, dosar devenit 129/100/2004. 
Aşadar, această dată de 15.07.2004 reprezintă momentul de început al termenului de 
prescripţie. În aceste condiţii, dreptul la acţiune în cauza de faţă s-a prescris în 16.07.2005. 

 În speţă, nu este aplicabil termenul de 3 ani prevăzut în teza a doua a 
articolului 12 din Legea nr. 11/1991, deoarece acest termen nu este unul de prescripţie, la 
fel ca termenul de 1 an prevăzut în prima teză, ci un termen de decădere din dreptul de a 
mai introduce o acţiune în justiţie pentru fapta săvârşită de pârât. 

 Încercarea reclamantei de a justifica termenul ca fiind unul „continuu”, nu a 
putut fi primită, în condiţiile în care se cunoaşte paguba şi autorul, termenul aplicabil este 
clar ca fiind de 1 an, eventual momentul curgerii acestuia poate fi decalat, până la 
momentul pronunţării sentinţei civile nr. 940/28 septembrie 2005, pronunţată în dosarul 
nr.3545/2004, devenit 129/100/2004 al Tribunalului Maramureş, ca moment al 
cunoaşterii pagubei şi a persoanei care a produs-o. 

 Oricum, chiar şi în aceste condiţii termenul de prescripţie este împlinit la 
data promovării acţiunii prezente. 

 Chiar dacă s-ar aprecia că, în cauză, ar putea curge termenul de decădere de 3 
ani de la data săvârşirii faptei, având în vedere că, în cuprinsul dosarului nr. 
129/100/2004, sunt invocate aspecte de concurenţă neloială săvârşite anterior introducerii 
cererii respectiv 15.07.2004, termenul este depăşit, acesta împlinindu-se în anul 2007 

 Împotriva acestei sentinţe, a declarat în termen legal apel reclamanta, 
solicitând casarea ei şi trimiterea cauzei spre competentă soluţionare Secţiei comerciale, de 
contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Maramureş. 

 În motivarea recursului ei, reclamanta învederează că acţiunea are caracter 
accesoriu celei prin care s-a solicitat excluderea pârâtului din societate, fiind vorba de o 
răspundere delictuală specială stabilită de Legea nr. 11/1991, natura litigiului fiind prin 
excelenţă una comercială. 

 Pârâtul a avut calitatea de asociat şi administrator al reclamantei, 
răspunderea sa fiind una specială, respectiv una convenţională în calitate de administrator 
şi una delictuală derivând din lege, aplicându-se cu prioritate răspunderea contractuală. 

 Pârâtul intimat, deşi legal citat, încă din data de 10.08.2010, nu a formulat 
întâmpinare în termenul prevăzut  de art. 1141 alin. 3 Cod proc.civ. şi nu s-a prezentat în 
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faţa instanţei pentru a pune concluzii, cererea sa de amânare fiind respinsă ca nejustificată 
raportat la momentul în care a primit citaţia însoţită de motivele de recurs şi timpul pe 
care l-a avut pentru a-şi pregăti apărarea. 

 Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate, raportat la disp. 
art. 304 pct. 3  Cod proc.civ., curtea apreciază că acesta este fondat, întrucât, într-adevăr, 
litigiul are o natură comercială, indiferent de calificarea răspunderii ca fiind una 
contractuală, derivând din mandatul administratorului sau una delictuală, fiind vorba de 
un prejudiciu derivând dintr-o faptă ilicită constând în exercitarea unor acte de concurenţă 
neloială pentru o altă societate, în condiţiile în care, în aceeaşi perioadă de timp, pârâtul 
avea calitatea de asociat şi administrator la societatea reclamantă. 

  Textul art. 4 C. Com. vorbeşte nu doar de obligaţii de natură comercială 
rezultând din acte juridice, ci şi de alte obligaţii, ce pot rezulta din faptele juridice licite sau 
ilicite săvârşite în cadrul exercitării comerţului. 

 Reclamantul susţine că fapta ilicită cauzatoare de prejudicii a fost săvârşită 
de pârât în perioada cât era asociat şi administrator al societăţii reclamante, constând în 
acte de concurenţă neloială, acesta fiind şi motivul excluderii sale din societate şi revocării 
calităţii de administrator.  

 Împrejurarea că acţiunea pentru repararea prejudiciului a fost promovată 
separat de cea privind excluderea din societate nu schimbă natura comercială a litigiului, 
întrucât aceasta nu depinde de momentul şi calea alese de reclamant pentru a sesiza 
instanţa.  

 Având în vedere natura comercială a litigiului, acesta nu trebuia soluţionat de 
secţia civilă, ci de cea comercială a tribunalului sesizat.  

 Raportat la jurisprudenţa ÎCCJ în materia conflictului dintre secţiile 
specializate ale aceleiaşi instanţe (a se vedea încheierea nr. 7776 din 3 octombrie 2006 a 
ÎCCJ, citată, adevărat, cu notă critică, în G. Boroi, O. Spineanu-Matei, „Codul de procedură 
civilă adnotat”, Ediţia a II-a, Editura Hamangiu 2007, pag. 95-97), curtea apreciază că 
acesta este un veritabil conflict de competenţă, datorită fazei de tranziţie la înfiinţarea 
tribunalelor specializate, sensul noţiunii de instanţă fiind nu doar cel avut în vedere de 
dispoziţiile art. 2 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, ci şi cel de 
secţii specializate şi de complete specializate în cadrul unei secţii, rezultând din dispoziţiile 
art. 35-41 ale aceleiaşi legi, accesul la o instanţă independentă şi imparţială însemnând şi 
judecarea de un judecător specializat, nefiind admisibil ca, în situaţia existenţei unui 
tribunal specializat, cum este Tribunalul comercial Cluj să se pună problema încălcării 
normelor de competenţă materială, iar, în situaţia existenţei doar a unor secţii specializate, 
cum este cazul Tribunalului Maramureş sau a unor complete specializate, nu. 

 Sentinţa obiect al recursului fiind pronunţată cu încălcarea normelor de 
competenţă materială, în temeiul art. 312 alin. 6 rap. la art. 304 pct. 3 C. pr. civ., aceasta va 
fi casată şi cauza trimisă spre competentă soluţionare Secţiei comerciale, de contencios 
administrativ şi fiscal a Tribunalului Maramureş. 

 În rejudecare, instanţa va stabili, în primul rând, valoarea litigiului, pentru 
verificarea competenţei de a soluţionare a cauzei în primă instanţă, întrucât reclamantul a 
indicat doar cuantumul daunelor morale ca fiind de 50.000 lei.  

Astfel, instanţa va obliga reclamantul să indice valoarea daunelor materiale, nu 
după efectuarea expertizei, cerere ce a fost încuviinţată de instanţă cu încălcarea 
prevederilor art. 112 pct. 3 C. pr. civ., ce obligă reclamantul la indicarea valorii obiectului 
după preţuirea sa, sub sancţiunea nulităţii prevăzută de art. 133 alin. 1 C. pr.civ., ci de 
îndată, în caz contrar, urmând să aplice sancţiunea prev. de art. 133 alin. 1 C. pr. civ. şi să 
trimită cauza spre competentă soluţionare în primă instanţă judecătoriei, în temeiul art. 2 
pct. 1 lit. a C. pr.civ., raportat la valoarea daunelor morale.  
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34. Rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare a unei construcţii 
viitoare. Soluţionare în primă instanţă de către judecaătorie. Apel. Declinarea 
competenţei soluţionării apelului de la tribunalul civil la tribunalul comercial.  

Lipsa competenţei judecătoriei de a soluţiona cauza. Recurs împotriva 
încheierii de declinare 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 3035/R din 21 octombrie 2010 

Cererea de chemare în judecată 
Prin cererea înregistrată la Judecătoria Cluj-Napoca, precizată ulterior, reclamantul 

M.G.I. l-a chemat în judecată pe pârâtul G.S., solicitând  instanţei: 
- să dispună rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare a unei 

construcţii viitoare autentificat sub  nr. 1429/5.02.2008; 
- să oblige pârâtul la restituirea preţului de 43.6900 Euro, echivalent în lei la 

data plăţii; 
- să oblige pârâtul la plata daunelor interese  contractuale în sumă de 6540 

euro în echivalent în lei la data plăţii. 
 În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamantul arată că a încheiat 

cu pârâtul contract a cărui rezoluţiune o solicită, iar pârâtul, în mod culpabil, nu şi-a 
executat obligaţia asumată în contract privind termenul de edificare a imobilului şi de 
predare al apartamentului obiect al antecontractului. 

Sentinţa civilă nr. 716 din 20 ianuarie 2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca 
Acţiunea civilă  a fost admisă şi, în consecinţă, s-a dispus rezoluţiunea 

antecontractului de vânzare-cumpărare, pe motiv că imobilul obiect al antecontractului 
privind o construcţie viitoare ar fi trebuit finalizat până în data de 31.08.2008, prin 
finalizare înţelegându-se predarea imobilului cu toate utilităţile şi semifinisat. Întrucât nu 
s-a făcut dovada finalizării lucrărilor de construcţie, susţinerile pârâtului că apartamentul 
ar fi fost în stadiul în care poate fi predat nu au probate. Raportat la lipsa pârâtului la 
termenul de judecată la care trebuia administrată proba interogatoriului şi în temeiul art. 
969, 1020, 1021 şi 1073 C.civ., cererea a fost admisă.  

Apelul pârâtului 
Pârâtul a solicitat schimbarea sentinţei, în sensul respingerii acţiunii, pe motiv că, 

deşi, teoretic, ar fi îndeplinite condiţiile rezoluţiunii, restituirea sumelor de bani primite cu 
titlu de preţ este imposibilă datorită situaţiei sale financiare, Corpul II din ansamblul 
imobiliar compus din 24 de apartamente a fost promis spre înstrăinare şi toţi promitenţii 
cumpărători, cu excepţia reclamantului doresc finalizarea construcţiei, blocul fiind edificat 
şi urmând să fie înscris în cartea  funciară în cel mai scurt timp. 

 Încheierea civilă nr. 1053 din 15 septembrie 2010 - admite excepţia necompetenţei 
materiale a Tribunalului Cluj, declină competenţa de soluţionare a recursului declarat de 
pârât împotriva Sentinţei civile nr. 716 din 20.01.2010, a Judecătoriei Cluj-Napoca, în 
favoarea Tribunalului Comercial Cluj.  

 La termenul de judecată din data de 15.09.2010, Tribunalul a  invocat 
excepţia necompetenţei sale materiale, raportat la natura comercială a cauzei, excepţie ce 
urmează a fost admisă, pentru următoarele considerente:  

Prin antecontractul de vânzare-cumpărare autentic încheiat între părţi, reclamantul 
se obligă să cumpere un apartament pe care  pârâtul s-a obligat să îl construiască.  

Instanţa a avut în vedere prev. art. 3 alin. 1 C.com., art. 7 şi 9 C.com., reţinând că 
obiect al întreprinderii de construcţii poate fi atât construirea de edificii noi sau lucrări de 
transformare a unui imobil. Pârâţii au procedat la organizarea unor astfel de activităţi, 
respectiv edificare a unor locuinţe. 
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Art. 7 C.com. defineşte comercianţii. Plecând şi de la conţinutul art. 9 C.com precum 
şi art. 3 alin. 1 punct 8 C.com, dispoziţiile legale reţinute şi de instanţa de fond, se poate 
aprecia că actul/convenţie încheiat de părţi şi care face obiectul prezentei cauze intră în 
categoria actelor de comerţ, având o natură comercială. 

Aşa cum rezultă şi din antecontractul de vânzare-cumpărare sus-amintit, imobilul 
ce urma să se înstrăineze face parte din complexul de imobile ce urmează să fie edificat de 
pârât pe terenul înscris în CF 10174 Floreşti şi destinat vânzării. 

Din starea de fapt izvorâtă, instanţa a apreciat că raportat la numărul imobilelor 
construite de pârâţi, în scopul vânzării şi numărul apartamentelor construite destinate 
vânzării în scopul obţinerii de profit, se imprimă acestor acte caracterul unor acte de 
comerţ.  

Existenţa acestei clauze, duce la constatarea caracterului comercial al activităţii 
pârâtei. Caracterul comercial nu poate fi negat întrucât pârâta a organizat o activitate de 
edificare a unor locuinţe destinate vânzării. 

În consecinţă, această acţiune este guvernată de legea comercială.  
Recursul reclamantului  
Împotriva încheierii de declinare a competenţei, a formulat recurs  reclamantul, 

solicitând casarea ei şi trimiterea căii de atac spre judecare ca apel aceluiaşi tribunal. 
În motivarea recursului său, reclamantul învederează că, deşi, în sentinţa 

pronunţată de judecătorie, se precizează calea de atac ca fiind recursul, raportat la  
valoarea litigiului, care este de peste 100.000 lei, incidente sunt disp. art. 282 alin. 1 şi ale 
art. 2821 alin. 1  Cod proc.civ., calea de atac fiind apelul, aşa cum corect a indicat-o 
reclamantul. 

În ceea ce priveşte natura juridică a cauzei, aceasta este una civilă şi nu comercială, 
nici una dintre părţi neinvocând calitatea de comerciant, prin antecontractul de vânzare-
cumpărare  încheiat cu reclamantul, pârâtul asumându-şi o obligaţie în nume personal, 
neavând nicio legătură cu prezenta cauză faptul că pârâtul a intrat în relaţii contractuale cu 
alte persoane. 

Analizând recursul formulat prin prisma motivelor  invocate, curtea constată 
următoarele: 

În ceea ce priveşte admisibilitatea, în realitate, aşa cum corect susţine reclamantul, 
în condiţiile în care litigiul are un caracter patrimonial, valoarea obiectului fiind peste 
100.000 lei, sunt aplicabile în cauză disp. art. 282 alin. 1 şi nu ale art. 2821 alin. 1 Cod proc. 
civ., calea de atac împotriva hotărârii judecătoriei fiind apelul şi nu recursul, din  partea 
introductivă a hotărârii recurate nerezultând că tribunalul ar fi recalificat calea de atac  
intitulată de pârât apel. Prin urmare, prezentul recurs nu este un recurs la recurs, faţă de 
greşita calificare a căii de atac de către tribunal. 

Cu privire la natura juridică a litigiului, tribunalul a reţinut corect  că acesta are o 
natură juridică comercială datorită calităţii pârâtului de comerciant, rezultând  din 
motivarea apelului, respectiv din împrejurarea că acesta se ocupa în mod curent de 
construirea unor locuinţe în scop de vânzare, activitate aducătoare de profit de natură 
comercială în sensul art. 3 alin. 1, art. 7 şi 9 C. com., contractul încheiat cu reclamantul 
fiind unul dintr-un număr total de 24 de contracte având ca obiect apartamente din acelaşi 
imobil. 

Raportat la natura comercială a litigiului, instanţa competentă să soluţioneze calea 
de atac este Tribunalul Comercial Cluj, acesta urmând să aprecieze, raportat la valoarea 
litigiului, dacă judecătoria era competentă în primă instanţă să soluţioneze cauza de natură 
comercială, obiect al prezentului recurs  constituindu-l doar declinarea de competenţă. 

Reclamantul a  depus în recurs, cu titlu de practică judiciară, decizia civilă nr. 
2347/30.09.2010, aparţinând aceluiaşi complet. Aşa cum rezultă, însă, din considerentele 
acestei decizii, nici în faţa  instanţei de recurs, nici în faţa instanţelor de fond,  nu s-a pus 
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problema  naturii juridice a litigiului, respectiv a faptului că pârâţii din acel dosar ar fi avut 
calitatea de comerciant, desfăşurând în mod curent activitate comercială, constând  în 
edificarea unor construcţii în scop de vânzare. 

 
Întocmit, 

Judecător Traian Dârjan – preşedintele secţiei 
 


