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Competenţa materială. Acţiune având ca obiect obligarea Companiei Naţionale de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A., la repararea pagubei produse 

prin avarierea unui autoturism, ca urmare a stării necorespunzătoare a drumului. 
Caracterul civil al litigiului 

Codul civil, art. 998 – 999  
O.G. nr. 84/2003 art. 5, 9, 21, 40  

Simpla calitate de comerciant a CNADNR, nu îi conferă litigiului caracter comercial, dacă 
obligaţia este civilă, cum ar fi în ipoteza în care  sectorul de drum s-ar afla în administraţia 
municipiului sau a unei persoane fizice, distincţie pe care o face şi art. 4 Cod comercial, care 
prevede că „Se socotesc, afară de acestea, ca fapte de comerţ celelalte contracte şi obligaţiuni ale 
unui comerciant, dacă nu sunt de natură civilă sau dacă contrariul nu rezultă din însuşi actul.“ 

Atât timp cât administrarea unui drum poate fi făcută şi de către un necomerciant, 
rezultă că litigiul are  caracter civil, caracterul comercial neputând fi dat doar de  simpla calitate 
de comerciant a administratorului drumului. 

Răspunderea civilă delictuală poate avea şi caracter comercial, dar atunci obligaţia pe 
care o are de îndeplinit comerciantul trebuie să fie caracterizată ca fiind comercială, iar nu să 
poată atrage răspunderea oricărei alte persoane, cum este în speţă, aceeaşi obligaţie 
incumbându-i municipiului sau a unei persoane fizice. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, sentinţa civilă nr. 5/DC din 5 martie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 10273/13 iulie 2009, a Judecătoriei Cluj-Napoca, a fost respinsă 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România S.A. şi a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor 
Municipiul Cluj-Napoca şi Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. 

Totodată, a fost admisă acţiunea formulată de reclamanta S.C. G.P.P. S.R.L., în 
contradictoriu cu pârâta Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. 
şi a fost obligată pârâta Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. 
la plata în favoarea reclamantei a sumei de 303,5 lei, cu titlu de despăgubiri. 

De asemenea, a fost obligată pârâta la plata în favoarea reclamantei a sumei de 30,5 lei, 
cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut în esenţă următoarele: 
La data de 17 Decembrie 2007, autoturismul Daewoo Matiz, proprietatea reclamantei, 

condus de numitul G.M., se deplasa pe Calea Turzii, iar în zona magazinului B., a ajuns cu roţile de 
pe partea dreaptă într-o groapă adâncă aflată în carosabil, plină cu apă şi nesemnalizată, 
producându-se avarierea roţilor de pe partea dreaptă a autoturismului. 

Avariile cauzate autoturismului au putut fi remediate prin repararea celor două jenţi şi a 
unui pneu, al doilea pneu fiind complet distrus, fiind necesară înlocuirea acestuia, contravaloarea 
totală a reparaţiilor necesare şi a înlocuirii unui pneu fiind de 303,5 lei, astfel cum rezultă din 
înscrisurile depuse la dosar. 

Cu privire la locul producerii evenimentului, mandatarul reclamantei care a condus 
autoturismul a arătat că acesta a avut loc pe Calea Turzii, pe porţiunea de drum dintre strada care 
asigură accesul la depozitul B. şi staţia OMV, porţiune de drum amplasată între km 473 + 652 şi km 
473 + 660, care potrivit răspunsurilor comunicate de către pârâtele Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri 



Cluj şi Municipiul Cluj-Napoca se afla în administrarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România – Secţia de Drumuri Naţionale Cluj. 

Instanţa de fond a mai reţinut că potrivit dispoziţiilor art. 998 – 999 Cod civil, fapta omului 
care cauzează altuia un prejudiciu obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat a-l repara. 
Omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauza prin fapta sa dar şi de acela ce a cauzat 
prin neglijenţa sau prin imprudenţa sa. 

Potrivit art. 21 din O.G. nr. 43/1997, administrarea drumurilor naţionale se realizează de 
Administraţia Naţională a Drumurilor, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, iar potrivit 
art. 40 din acelaşi act normativ, drumurile trebuie să fie semnalizate şi menţinute de către 
administratorul drumului în stare tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţiile de 
siguranţă. 

Conform dispoziţiilor art. 9 din O.G. nr. 84/2003 Compania Naţională de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România este administratorul drumurilor de interes naţional, are 
drepturile, obligaţiile şi răspunderile ce îi revin în această calitate, potrivit reglementărilor interne 
şi actelor juridice internaţionale la care România este parte, iar potrivit art. 5 din acelaşi act 
normativ, potrivit obiectului său de activitate, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România S.A. asigură condiţiile pentru desfăşurarea traficului rutier, în condiţii de 
siguranţă a circulaţiei pe întreaga reţea rutieră de drumuri de interes naţional deschise circulaţiei 
publice, exercitând atribuţiile care îi revin conform legii. 

Analizând cu prioritate excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Municipiul 
Cluj-Napoca şi Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, instanţa de fond a constatat că acestea 
sunt întemeiate, motiv pentru care le-a admis, constatând că evenimentul rutier în cauză s-a 
produs pe un sector de drum aflat în administrarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România S.A. – Secţia de Drumuri Naţionale Cluj, pârâţii menţionaţi anterior 
neavând calitatea de administratori ai sectorului de drum respectiv nu pot fi obligaţi la plata 
despăgubirilor cauzate reclamantei pentru prejudiciul cauzat ca urmare a întreţinerii defectuoase a 
respectivului sector de drum. 

Astfel, în temeiul dispoziţiilor art. 21 şi art. 40 din O.G. nr. 43/1997 instanţa de fond a 
respins ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri 
Cluj. 

Instanţa a mai apreciat că sunt întrunite în persoana pârâtei Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. toate condiţiile răspunderii civile delictuale 
pentru fapta proprie, respectiv vinovăţia acesteia în săvârşirea unei fapte ilicite, producerea unui 
prejudiciu şi existenţa legăturii de cauzalitate dintre fapta săvârşirii şi prejudiciul cauzat. 

Raportat la dispoziţiile art. 998 – 999 Cod civil şi art. 21, art. 40 din O.G. nr. 43/1997, 
instanţa a admis acţiunea şi a obligat pe pârâta Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România S.A. la plata în favoarea reclamantei a sumei de 303,5 lei, cu titlu de 
despăgubiri, iar în temeiul art. 274 Cod procedură civilă la plata sumei de 30,5 lei, cheltuieli de 
judecată, în favoarea reclamantei. 

Împotriva sentinţei civile nr. 10273/13 iulie 2009, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca, 
a declarat recurs în termen legal, pârâta Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 
din România S.A., recurs înregistrat pe rolul Tribunalului Comercial Cluj.  

Prin Decizia comercială nr. 409/R/12 octombrie 2009, Tribunalul Comercial Cluj a admis 
excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Comercial Cluj şi a dispus declinarea competenţei 
materiale de soluţionare a recursului declarat de pârâta Compania Naţională de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj, în 
favoarea Tribunalului Cluj, cu motivarea că prejudiciul pretins nu a fost suferit cu ocazia 
desfăşurării unei activităţi ce ţine de realizarea obiectului de activitate al reclamantei.  

Astfel, dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Cluj – Secţia civilă la data de 8 
decembrie 2009. 

Prin decizia civilă nr. 38/R din 13 ianuarie 2010, pronunţată de Tribunalul Cluj, s-a admis 
excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Cluj şi s-a declinat competenţa de soluţionare a 
recursului declarat de pârâta Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România 
în favoarea Tribunalului Comercial Cluj. 



Constatându-se ivit conflictul negativ de competenţă s-a trimis cauza Curţii de Apel Cluj 
pentru pronunţarea unui regulator de competenţe. 

Analizând excepţia necompetenţei materiale, invocată din oficiu, tribunalul a reţinut că prin 
cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca la data de 30 iunie 
2008, reclamanta S.C. „G.P.P.” S.R.L., în contradictoriu cu pârâţii Municipiul Cluj-Napoca şi 
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, a solicitat iniţial, obligarea pârâţilor la suportarea 
prejudiciului cauzat în cuantum de 303,5 lei, produs ca urmare a faptului că autoturismul său a fost 
parţial avariat datorită neîntreţinerii corespunzătoare a şoselei de pe Calea Turzii din municipiul 
Cluj-Napoca. 

În concret, autoturismul a intrat într-o groapă adâncă, aflată în plin carosabil, plină cu apă 
şi nesemnalizată, jantele şi pneurile de pe partea dreaptă fiind distruse. 

În şedinţa publică din data de 30 martie 2009, reclamanta şi-a extins acţiunea faţă de 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A.. 

Raportat la cele menţionate anterior, tribunalul a apreciat că prezenta cauză are un caracter 
comercial, vizând o obligaţie ce derivă dintr-o faptă ilicită a unui comerciant, în temeiul art. 4 Cod 
comercial, potrivit căruia sunt considerate fapte de comerţ toate obligaţiile unui comerciant, dacă 
nu sunt de natură civilă sau dacă contrariul nu rezultă din însuşi actul. 

În acest sens, în literatura de specialitate (Stanciu D. Câmpenaru – „Drept comercial 
român” p. 55, Editura Alb Beck 2000), s-a arătat că sunt comerciale nu numai obligaţiile 
contractuale, ci şi obligaţiile decurgând din faptele licite (gestiunea de afaceri, îmbogăţirea fără just 
temei şi plata nedatorată), precum şi cele rezultate din săvârşirea unor fapte ilicite (art. 998 Cod 
civil). 

S-a reţinut că este evident că pârâta Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România S.A. are calitatea de comerciant, desfăşurând o activitate comparabilă cu 
cea a societăţilor comerciale şi funcţionând pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară. 

Examinând acţiunea şi actele dosarului, Curtea reţine următoarele: 
Potrivit art. 21 din O.G. nr. 43/1997, administrarea drumurilor naţionale se realizează de 

Administraţia Naţională a Drumurilor, sub autoritatea Ministerului Transporturilor iar sectoarele 
de drumuri naţionale, incluzând şi lucrările de artă, amenajările şi accesoriile aferente, situate în 
intravilanul reşedinţelor de judeţe şi al municipiilor, sunt în administrarea consiliilor locale 
respective. 

Apoi, potrivit art. 40 din acelaşi act normativ, drumurile trebuie să fie semnalizate şi 
menţinute de către administratorul drumului în stare tehnică corespunzătoare desfăşurării 
traficului în condiţii de siguranţă. 

În recurs se pune în discuţie, prin prisma art. 21 alin. (2) din O.G. nr. 43/1997, anterior 
citat, dacă sectorul de drum este în administrarea CNADNR, sau a municipiului. 

Dacă sectorul de drum ar fi fost în administrarea municipiului, nu s-ar mai fi pus problema 
naturii comerciale a litigiului, dat fiind că municipiul nu are calitatea de comerciant. 

Deci, simpla calitate de comerciant a CNADNR, nu îi atribuie litigiului acest caracter, dacă 
obligaţia este civilă, cum ar fi dacă sectorul de drum ar fi în administraţia Municipiului sau a unei 
persoane fizice, distincţie pe care o face şi art. 4 Cod comercial, care prevede că „Se socotesc, afară 
de acestea, ca fapte de comerţ celelalte contracte şi obligaţiuni ale unui comerciant, dacă nu sunt de 
natură civilă sau dacă contrariul nu rezulta din însuşi actul.“ 

În speţă, cât timp administrarea unui drum poate fi făcută şi de către un necomerciant, 
rezultă că litigiul are un caracter civil, caracterul comercial neputând fi dat doar de simpla calitate 
de comerciant. 

Răspunderea civilă delictuală poate avea şi caracter comercial, dar obligaţia ce o are de 
îndeplinit comerciantul trebuie să fie caracterizată ca fiind comercială, iar nu să poată atrage 
răspunderea oricărei alte persoane, cum ar fi în speţă a municipiului sau a unei persoane fizice. 

Faţă de cele expuse, văzând dispoziţiile art. 20 şi urm. Cod procedură civilă, se va soluţiona 
conflictul negativ de competenţă în sensul că se va stabili competenţa soluţionării recursului 
formulat de recurenta COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE 
DIN ROMÂNIA S.A. prin DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI CLUJ, în 
contradictoriu cu SC G.P.P. SRL, în favoarea Tribunalului Cluj, secţia civilă. (Judecător Ioan-
Daniel Chiş) 

 



Plângere împotriva încheierii de admitere în parte a cererii de înscriere în cartea 
funciară. Caracter. Obiect 

Legea nr. 7/1996, art. 50 
Plângerea împotriva încheierii de admitere în parte a înscrierii în cartea funciară, 

reprezintă o cale de atac specială, prin care se verifică legalitatea soluţiei date de biroul de 
cadastru şi publicitate imobiliară prin prisma cererii de înscriere, a actelor care au stat la baza ei 
şi a dispoziţiilor legale incidente în cauză. 

Prin urmare,  această plângere nu se poate transforma într-o veritabilă acţiune de drept 
comun, în cadrul căreia să se analizeze dacă acesta a devenit proprietar sau nu şi asupra 
construcţiei despre care nu se face nicio referire în hotărârea judecătorească irevocabilă pe care 
s-a bazat cererea de înscriere în cartea funciară. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, decizia nr. 504/R din 3 martie 2010 

Prin cererea înregistrată sub nr.2826 din 23.02.2009 la Biroul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Turda, petiţionarul B.I. a solicitat intabularea dreptului de proprietate în CF nr.1713 şi 
2239 Tureni, a parcelelor nr. top 978, 979, 980 şi 1259/98/14. 

Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Turda prin încheierea nr.2826 din 18.03.2009, 
a admis în parte cererea de înscriere cu privire la terenul arător în suprafaţă de 13.852 mp înscris în 
CF nr.2239 Tureni, nr. top 1259/981/4 şi terenul înscris în CF nr.1713 Tureni, nr. top 978 în 
suprafaţă de 827 mp, nr. top 979 în suprafaţă de 72 mp, respectiv nr. top 980 în suprafaţă de 2913 
mp iar în ceea ce priveşte construcţia edificată pe terenul înscris în CF nr.1713 Tureni, nr. top 979, 
s-a reţinut că nu este inclusă în masa succesorală după defunctul B.I. prin sentinţa civilă 
nr.4391/2008 a Judecătoriei Turda. 

Împotriva încheierii de carte funciară nr.2826 din 23 februarie 2009, petiţionarul  B.I. a 
formulat plângere la Judecătoria Turda, care prin sentinţa civilă nr.3407 din 25 iunie 2009, a 
respins plângerea formulată de petiţionarul B.I. împotriva încheierii de carte funciară. 

Pentru a hotărî astfel, judecătoria a reţinut în esenţă că din analiza sentinţei civile nr.4391 
din 11.09.2008 a Judecătoriei Turda, rezultă că în masa succesorală rămasă după defunctul B.I. 
decedat la data de 17 iulie 2006, nu a fost inclusă şi construcţia edificată pe terenul înscris în CF 
nr.1713 Tureni, nr. top 978, 979 şi 980, situaţie în care încheierea a fost legal emisă. 

Prin decizia civilă nr.692 din 17 decembrie 2009 a Tribunalului Cluj, s-a respins apelul 
declarat de petiţionarul B.I., împotriva sentinţei civile nr.3407 din 25.06.2009 a Judecătoriei 
Turda. 

Pentru a decide astfel, tribunalul a reţinut că prin sentinţa civilă nr.4391/2008 a 
Judecătoriei Turda, s-a admis acţiunea civilă intentată de reclamantul B.I. împotriva pârâtei C.O., 
având ca obiect constatarea masei succesorale rămase după defunctul B.I. senior, sistarea 
indiviziunii şi intabularea dreptului de proprietate în cartea funciară, reţinându-se că în masa 
succesorală intră imobilul înscris în CF nr.1713 Tureni, nr. top 978, 979 şi 980, precum şi nr. top 
nou 1259/981/4. 

Nicăieri în considerentele sentinţei, nu s-a făcut referire la existenţa vreunei construcţii 
edificate pe terenul înscris în masa succesorală. În această situaţie, nici biroul de carte funciară şi 
nici prima instanţă nu aveau elementele necesare pentru a dispune intabularea dreptului de 
proprietate şi cu privire la construcţie. 

Chiar dacă ar fi reale susţinerile petiţionarului, în sensul că în masa succesorală se include 
şi construcţia existentă pe teren, respectiv că prin sentinţa civilă nr.5757/2002 a Judecătoriei 
Turda s-a dispus şi cu privire a construcţie, în lipsa menţiunilor exprese din sentinţa civilă 
4391/2008 a Judecătoriei Turda referitoare la construcţie, nu se poate opera intabularea dreptului 
de proprietate asupra construcţiei. 

Nu i se poate pretinde biroului de carte funciară să facă aprecieri sau coroborări de acte cu 
privire la imobilele a căror intabulare se solicită. 

Împotriva acestei decizii, a declarat recurs petentul B.I., solicitând modificarea ei şi 
rejudecând, admiterea apelului în contra sentinţei, care să fie schimbată în sensul admiterii 
plângerii împotriva încheierii de carte funciară. 



În motivarea recursului, s-a susţinut că hotărârea atacată a fost dată cu interpretarea şi 
aplicarea greşită a legii, deoarece imobilele cu privire la care s-a solicitat intabularea, au aparţinut 
antecesorului recurentului, defunctul B.I. cu titlu de drept reconstituire în temeiul Legii 
nr.18/1991, respectiv partaj, conform sentinţei civile nr.5757/2002 a Judecătoriei Turda. 

Admiterea doar în parte a cererii de intabulare este nelegală, întrucât titlurile pe care şi-a 
întemeiat cererea se referă la imobile în întregime, or este inadmisibil ca biroul de carte funciară şi 
apoi instanţa de fond să interpreteze restrictiv dispozitivul unor hotărâri judecătoreşti, câtă vreme 
art.1 alin. (3) din Legea nr.7/1996, republicată, prevede că prin imobil se înţelege una sau mai 
multe parcele alăturate, cu sau fără construcţie, aparţinând aceluiaşi proprietar. 

Recurentul a invocat şi prevederile art.20 şi ale art.26 alin. (1) din aceeaşi lege, susţinând că 
a dobândit şi a solicitat intabularea dreptului de proprietate asupra întregului imobil şi nu doar 
asupra terenului. 

În procesul finalizat prin sentinţa civilă nr.5757/2002 a Judecătoriei Turda, s-a soluţionat 
cererea fostei proprietare de carte funciară B.A., de sistare a stării de indiviziune asupra 
construcţiei înscrise în CF nr.1713 Tureni. Instanţa care a soluţionat procesul, a constatat că este 
vorba de un partaj atipic. 

În acel dosar, s-au admis cererile de intervenţie, iar antecesorului recurentului i s-a atribuit 
imobilul cu nr. top 978, 979 şi 980 din CF nr.1713 Tureni. 

Deşi antecesorului recurentului i s-a atribuit întregul imobil, iar numitei B.A. i s-a respins 
cererea de atribuire a construcţiei, instanţa de fond a susţinut că B.A. apare ca proprietară asupra 
construcţiei, cu toate că cererea ei a fost respinsă explicit, iar antecesorul recurentului proprietar 
conform sentinţei, nu trebuia să se intabuleze în CF, ceea ce este neconform cu titlul de care se 
prevalează. 

Dar instanţa de fond nu a studiat în întregime dosarul din anul 2001, conexat după casarea 
cu trimitere. 

Recurentul a mai criticat decizia recurată şi prin prisma dispoziţiilor art.304 pct.7 C.pr.civ., 
susţinând că instanţa de apel nu a verificat susţinerile apelantului, deşi acesta a arătat şi a dovedit 
că prin titlul executoriu invocat, s-a discutat şi s-a dispus cu privire la dreptul de proprietate asupra 
întregului imobil construcţie şi teren, iar nu doar asupra terenului şi că s-a dezbătut succesiunea 
după proprietarii tabulari. 

Obiectul apelului a fost dacă titlul executoriu privea şi construcţia sau numai terenul, dar 
instanţa de apel a lăsat nesoluţionată pe fond contestaţia şi apelul, deoarece nu s-a pronunţat dacă 
într-adevăr s-a dispus cu privire la dreptul de proprietate asupra construcţiei, sau nu. 

Este adevărat că biroul de cadastru şi publicitate imobiliară nu poate face aprecieri sau 
coroborări de acte, dar nu poate refuza cererea recurentului de intabulare a dreptului său de 
proprietate asupra întregului imobil teren şi construcţie. 

Intimatul Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj, prin întâmpinare, a solicitat 
respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea deciziei recurate ca legală şi temeinică. 

Recursul este nefondat. 
Este adevărat că potrivit art.1 alin. (3) din Legea nr.7/1996, republicată, prin imobil se 

înţelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, aparţinând aceluiaşi 
proprietar, că în conformitate cu prevederile art.20 alin. (1) din aceeaşi lege, 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 şi că potrivit art.26 alin. (1) din acelaşi act 
normativ, dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale sunt opozabile faţă de terţi, fără înscriere 
în cartea funciară, când provin din succesiune, accesiune, vânzare silită şi uzucapiune. 

Actualul recurent, s-a adresat Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Turda la data 
de 23.02.2009, solicitând intabularea dreptului de proprietate în CF nr.1713 şi 2239 Tureni, a 
parcelelor cu nr. top 978, 979, 980 şi 1259/98/14, în baza sentinţei civile nr.4391/2008 a 
Judecătoriei Turda. 

Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Turda prin încheierea nr.2826/23.02.2009 
dată în 18.03.2009, a admis cererea în parte cu privire la intabularea terenurilor, respingând-o în 
ceea ce priveşte intabularea dreptului de proprietate asupra construcţiei. 

Art.47 alin. (1) din Legea nr.7/1996, republicată, prevede că cererea de înscriere în cartea 
funciară se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial şi va fi însoţită de înscrisul 



original sau de copia legalizată de pe acesta, prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui 
înscriere se cere. 

Prin sentinţa civilă nr.4391/2008 a Judecătoriei Turda, s-a admis acţiunea civilă intentată 
de reclamantul B.I. în contradictoriu cu pârâta C.O. şi în consecinţă, s-a constatat că masa 
succesorală rămasă după defunctul B.I. decedat la data de 17 iulie 2006, se compune din imobilele 
înscrise în titlul de proprietate nr.27654/885 din 15 februarie 1999, imobilul înscris în CF nr.1713 
Tureni, nr. top 978, 979, 980, precum şi din imobilul cu nr. top nou 1259/981/4, având ca 
moştenitori pe reclamant şi pe pârâtă în calitate de descendenţi direcţi în cote egale de câte ½ 
parte din întreg fiecare, s-a dispus predarea succesiunii în favoarea moştenitorilor şi intabularea 
dreptului de proprietate cu titlu de drept moştenire. De asemenea, s-a dispus sistarea stării de 
indiviziune asupra imobilelor ce compun masa succesorală în natură, prin atribuirea acestora în 
întregime în favoarea reclamantului, fără sultă şi intabularea dreptului de proprietate în favoarea 
reclamantului. 

Nicăieri în dispozitivul acestei sentinţe, nu s-a făcut vorbire că obiect al succesiunii rămase 
după defunctul B.I. senior, l-ar constitui şi construcţia edificată pe parcela cu nr. top 979 din CF 
nr.1713 Tureni. 

Cererea de înscriere a dreptului de proprietate în cartea funciară, se soluţionează de biroul 
de cadastru şi publicitate imobiliară, iar actele pe care se întemeiază, trebuie să arate explicit actele 
sau faptele juridice a căror înscriere se solicită. 

Or recurentul critică decizia atacată pe motiv că instanţa de fond şi de apel nu ar fi studiat 
în întregime dosarul din anul 2001 şi sentinţa civilă nr.5757/2002 a Judecătoriei Turda, omiţând 
faptul că a solicitat înscrierea dreptului de proprietate pe baza sentinţei civile nr.4391/2008 a 
Judecătoriei Turda, care nu cuprinde referiri la construcţia edificată pe parcela cu nr. top 979 din 
CF nr.1713 Tureni. 

În această situaţie, în mod corect a fost respinsă cererea de intabulare a construcţiei, de 
către Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Turda. 

Plângerea împotriva încheierii de admitere în parte a înscrierii în cartea funciară, reprezintă 
o cale de atac specială, prin care se verifică legalitatea soluţiei date de biroul de cadastru şi 
publicitate imobiliară prin prisma cererii de înscriere, a actelor care au stat la baza ei şi a 
dispoziţiilor legale incidente în cauză. 

Această plângere nu se poate transforma într-o veritabilă acţiune de drept comun, aşa cum 
pretinde în mod neîntemeiat recurentul, în cadrul căreia să se analizeze dacă acesta a devenit 
proprietar sau nu şi asupra construcţiei despre care nu se face nicio referire în hotărârea 
judecătorească irevocabilă pe care s-a bazat cererea de înscriere în cartea funciară. 

Având în vedere că în cauză nu sunt prezente motivele prevăzute de art.304 pct.7 şi 9 
C.pr.civ., în baza art.312 alin. (1) din acelaşi cod, se va respinge recursul împotriva deciziei 
tribunalului, ca nefondat. (Judecător Traian Dârjan) 

 

Cerere de notare a unui litigiu în cartea funciară, întemeiată pe un drept de gaj 
general asupra patrimoniului debitorului. Respingere. Necesitatea existenţei unei 

legături a procesului cu dreptul sau imobilul asupra căruia se solicită notarea  

Legea nr.7/1996, art.26 alin. (1) lit. c)  
Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, 

art.42 alin.(2) 
Pentru notarea în cartea funciară a unei acţiuni în justiţie, în scopul de a se împiedica 

înstrăinarea dreptului de proprietate şi de a se evita grevarea imobilului cu sarcini, astfel încât 
să poată fi asigurată executarea silită a hotărârii judecătoreşti ce urmează să se pronunţe, este 
necesar ca acţiunea respectivă să aibă legătură cu dreptul sau imobilul înscris în cartea funciară. 

Dreptul de creanţă nu îi conferă titularului dreptul de urmărire şi dreptul de preferinţă, ci 
doar un drept de gaj general asupra patrimoniului debitorului. Momentul stabilirii dreptului de 
gaj general asupra unor bunuri urmărite din patrimoniul debitorului, îl constituie trecerea 
creditorului la executarea creanţei, ceea ce nu este cazul în speţă. 



Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, decizia nr. 500/R din 3 martie 2010 

Prin încheierea nr.30746 din 3 noiembrie 2008 emisă de Biroul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Zalău, s-a admis cererea formulată de petiţionara C.I. şi în consecinţă, s-a dispus 
notarea procesului promovat de C.I., B.O., P.G., O.V., B.A. şi A.S., cu privire la ap.nr.1 nr. top 
540/2/1/2/I, ap.nr.3 nr. top 540/2/1/2/III, ap.nr.5 nr. top 540/2/1/2/V şi teren cu nr. top 
540/2/1/4/a, parcele înscrise în CF nr.7040 Zalău, proprietatea SC S.C. SA Zalău. 

Împotriva încheierii de carte funciară, a formulat plângere SC S.C. SA Zalău, cu motivarea 
că acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Sălaj, formulată de reclamanţii-petenţi, şi a cărei 
notare în cartea funciară s-a solicitat, are ca obiect retragerea lor din SC S.C. SA Zalău şi pretenţii, 
dar între acţiunea respectivă şi imobilele asupra cărora s-a notat procesul nu există altă legătură, 
decât că titularul înscris în cartea funciară este SC S.C. SA Zalău. 

Prin sentinţa civilă nr.1498 din 30 martie 2009 a Judecătoriei Zalău, s-a admis plângerea 
petiţionarei SC S.C. SA Zalău împotriva încheierii nr. 30746 din 3 noiembrie 2008 a Biroului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Zalău, în contradictoriu cu intimaţii C.I., B.O., P.G., P.A., R.L., 
B.D., A.V., B.F., O.V., B.L., A.S. şi în consecinţă, s-a dispus radierea procesului civil promovat de 
intimaţi şi notat în CF nr.7040 Zalău, nr. top 540/2/1/2/I, nr. top 540/2/1/2/III, nr. top 
540/2/1/2/V şi nr. top 540/2/1/4/a. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că din interpretarea dispoziţiilor 
art.26 alin. (4) din Legea nr.7/1996, republicată şi art.42 din Regulamentul aprobat prin Ordinul 
nr.633 din 13 octombrie 2006, rezultă că pentru admisibilitatea cererii de notare a unui proces în 
cartea funciară, o condiţie esenţială este ca procesul să aibă legătură cu imobilul asupra căruia se 
solicită notarea. 

În speţă însă, procesul a cărui notare s-a cerut are ca obiect pronunţarea unei hotărâri 
judecătoreşti prin care să se constate retragerea intimaţilor din SC U. SA Zalău şi obligarea la plata 
drepturilor patrimoniale cuvenite ca urmare a retragerii din societate, conform valorii ce va rezulta 
din expertiza judiciară. 

Raportat la obiectul dosarului, procesul respectiv nu are nicio legătură cu imobilul asupra 
căruia s-a dispus notarea procesului în cartea funciară, deoarece procesul nu se referă la drepturile 
reale asupra imobilului, nu priveşte măsuri de indisponibilizare şi nici nu se invocă în cadrul lui 
drepturi personale în legătură cu imobilul proprietatea SC S.C. SA Zalău. 

Prin decizia civilă nr.110 din 13 noiembrie 2009 a Tribunalului Sălaj, s-a respins ca 
nefondat apelul declarat de C.I., B.O., P.G., P.A., R.L., B.D., A.V., B.F., O.V., B.L. şi A.S., împotriva 
sentinţei civile nr.1498 din 30 martie 2009 a Judecătoriei Zalău. 

Pentru a decide astfel, instanţa de apel a reţinut că persoanele fizice au obţinut notarea în 
cartea funciară a procesului înregistrat la Tribunalul Sălaj, având ca obiect acţiunea privind 
constatarea retragerii lor din SC S.C. SA Zalău şi SC U. SA Zalău, cu obligarea celor două societăţi 
la plata drepturilor patrimoniale cuvenite ca urmare a retragerii lor din cele două societăţi 
comerciale. 

În cauză, obiectul înscrierii în cartea funciară îl constituie dreptul de proprietate al SC S.C. 
SA Zalău, drept ce nu formează obiectul dosarului menţionat al Tribunalului Sălaj, unde persoanele 
fizice pretind un drept de creanţă faţă de SC S.C. SA Zalău. 

Dreptul de creanţă privind plata drepturilor patrimoniale cuvenite ca urmare a retragerii 
din societate, nu le conferă creditorilor privilegiul de a avea posibilitatea să fie plătiţi cu prioritate 
faţă de creditorii ipotecari posteriori, întrucât în cartea funciară există o ipotecă înscrisă încă din 
anul 2007. 

Împotriva acestei decizii au declarat recurs pârâţii C.I., B.O., P.G., P.A., R.L., B.D., A.V., 
B.F., O.V., B.L. şi A.S., solicitând modificarea ei şi rejudecând, admiterea apelului în contra 
sentinţei, care să fie schimbată în sensul respingerii plângerii petiţionarei împotriva încheierii de 
carte funciară nr.30746 din 3 noiembrie 2008 a Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Zalău. 

În motivarea recursului, s-a susţinut că recurenţii au calitate de acţionari la SC U. SA Zalău, 
situaţie în care au formulat cereri de retragere din societate şi de obligare a acesteia să le  
răscumpere acţiunile pe care le deţin, protestând în acest fel împotriva Hotărârii Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor din data de 7.05.2007, publicate în Monitorul Oficial din 21.05.2007, 



prin care s-a decis divizarea SC U. SA Zalău şi formarea ca efect al divizării, a SC S.C. SA Zalău, cu 
preluarea unei părţi din patrimoniul celei dintâi. 

Cu ocazia retragerii din societate, acţionarii au solicitat răscumpărarea acţiunilor acestora 
de către societate şi obligarea ei la plata contravalorii acţiunilor înscrise în contabilitatea societăţii. 
Recurenţii au solicitat în procesul a cărui notare au cerut-o, să le fie onorată creanţa lor şi faţă de 
societatea formată prin divizare, corespunzător valorii acţiunilor preluate de aceasta, în baza 
dreptului de gaj general al creditorilor chirografari. 

În aceste condiţii, notarea procesului în cartea funciară a fot perfect legală, deoarece 
creanţa recurenţilor le viza în egală măsură atât pe SC U. SA Zalău, cât şi pe SC S.C. SA Zalău, iar 
creditorul are dreptul să noteze în cartea funciară acţiunea introductivă de instanţă care avea în 
vedere întregul patrimoniu al debitoarelor, în scopul aducerii la cunoştinţa terţilor că acele bunuri 
au caracter litigios, deoarece constituie o garanţie ce le conferă anumite priorităţi în satisfacerea 
creanţelor avute de recurenţi la cele două societăţi comerciale. 

Instanţa de apel a apreciat greşit că notarea în cartea funciară a unui proces aflat pe rolul 
instanţei este posibilă numai atunci când imobilul respectiv are o legătură cu litigiul. De vreme ce 
titularul unui drept de proprietate înscris în cartea funciară are o datorie faţă de altă persoană, 
creditorul titular al creanţei faţă de acel debitor având un gaj general asupra patrimoniului 
debitorului său, oricare dintre bunurile ce formează activul acelui patrimoniu are o legătură cel 
puţin indirectă cu creanţa terţului faţă de titularul dreptului de proprietate asupra respectivului 
bun, întrucât făcând parte din gajul general al creditorilor chirografari, reprezintă o garanţie a 
creanţei terţului faţă de proprietar. Notarea în cartea funciară a unui drept de creanţă pe care îl are 
un creditor al proprietarului imobilului înscris, nu produce o convertire a acelei creanţe într-o 
creanţă ipotecară, ci are ca finalitate avertizarea terţilor cu privire la existenţa unei datorii a 
proprietarului subsemnată pasivului patrimonial al acestuia. 

Prin efectul notării dreptului de creanţă în cartea funciară, sunt avertizaţi toţi cei care au 
raporturi juridice cu titularul dreptului de proprietate, despre existenţa unui element al pasivului 
patrimonial, astfel încât atunci când s-ar pune problema fuziunii societăţii respective cu o altă 
societate, datoria ei să fie cunoscută de cei interesaţi în realizarea fuziunii. În cazul unei vânzări de 
mărfuri, vânzătorul este interesat să cunoască detalii referitoare la solvabilitatea societăţii 
cumpărătoare, sau în cazul unui împrumut, când este necesară cunoaşterea solvabilităţii 
împrumutatului. 

În ipoteza în care creditorul unei societăţi comerciale are notată în cartea funciară creanţa 
sa, ar putea face dovada existenţei acelei creanţe şi să ceară justiţiei luarea unor măsuri asiguratorii 
precum instituirea sechestrului cu privire la imobilele înscrise în cartea funciară. 

Notarea creanţei nu urmăreşte finalitatea de a-i conferi creditorului titular al acelei creanţe, 
dreptul de a fi plătit cu prioritate faţă de  ceilalţi creditori, aşa cum greşit a apreciat instanţa de 
apel. Notarea dreptului de creanţă este de natură să îi confere creditorului o anumită certitudine în 
ceea ce priveşte existenţa creanţei, reprezentând un mod de avertizare a persoanelor interesate cu 
privire la existenţa unui element al pasivului patrimonial al debitorului, care ar putea să le 
influenţeze decizia de a încheia o eventuală tranzacţie comercială. 

Intimata SC S.C. SA Zalău prin întâmpinare a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi 
obligarea recurentelor la plata cheltuielilor de judecată, în cuantumul pe care îl va justifica. 

Recursul este nefondat. 
Adunarea Generală Extraordinară din data de  5.07.2007, a SC U. SA Zalău, a hotărât 

divizarea ei şi formarea ca efect al divizării, a SC S.C. SA Zalău, care a preluat o parte din 
patrimoniul societăţii divizate. 

În această situaţie, reclamanţii C.I., B.O., P.G., P.A., R.L., B.D., A.V., B.F., O.V., B.L. şi A.Ş. 
au înregistrat sub nr.1964/84 din 31.07.2007 pe rolul Tribunalului Sălaj, o acţiune împotriva 
pârâtelor SC U. SA Zalău şi SC S.C. SA Zalău, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa, 
să constate retragerea reclamanţilor din societate conform art.134 din Legea nr.31/1990 şi 
obligarea pârâtelor la plata drepturilor patrimoniale cuvenite ca urmare a retragerii lor din 
societate, potrivit valorii ce va rezulta din expertiza ce urmează să fie efectuată în cauză. 

Prin cererea înregistrată sub nr.30746/03.11.2008 la Biroul de Carte Funciară Zalău, C.I. a 
solicitat notarea unui proces înregistrat la Tribunalul Sălaj, în cartea funciară nr.7040 Zalău, 
asupra imobilelor proprietatea SC S.C. SA Zalău, intabulată cu încheierea nr.4889/21.09.1998. 



Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Zalău, prin încheierea nr.30746 din 3 
noiembrie 2008, a admis cererea formulată de petiţionara C.I. şi în consecinţă, a dispus notarea 
procesului în cartea funciară nr.7040 Zalău, nr. top 540/2/1/2/I, nr. top 540/2/1/2/III, nr. top 
540/2/1/2/V şi nr. top 540/2/1/4/a. 

Împotriva acestei încheieri s-a admis plângerea petiţionarei SC S.C. SA Zalău, prin sentinţa 
civilă nr.1498 din 30 martie 2009 a Judecătoriei Zalău, dispunându-se radierea notării procesului 
civil din cartea funciară, sentinţă menţinută prin decizia Tribunalului Sălaj nr.110 din 13 noiembrie 
2009, ce formează obiectul prezentului recurs. 

Potrivit art.26 alin. (1) lit. c) din Legea nr.7/1996, republicată, notarea are ca obiect 
înscrierea drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice referitoare la starea şi capacitatea 
persoanelor, acţiunilor şi căilor de atac în justiţie, precum şi a măsurilor de indisponibilizare, în 
legătură cu imobilele din cartea funciară. 

În alin.(2) al art. 42 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru 
şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul nr.633/2006, notarea poate avea ca obiect 
consemnarea unor fapte şi drepturi personale, a litigiilor referitoare la drepturile reale asupra 
imobilelor şi alte înscrieri cu caracter temporar în legătură cu imobilul. 

Din aceste dispoziţii, rezultă că pentru notarea în cartea funciară a unei acţiuni în justiţie, în 
scopul de a se împiedica înstrăinarea dreptului de proprietate şi de a se evita grevarea imobilului cu 
sarcini, astfel încât să poată fi asigurată executarea silită a hotărârii judecătoreşti ce urmează să se 
pronunţe, este necesar ca acţiunea respectivă să aibă legătură cu dreptul sau imobilul înscris în 
cartea funciară. 

În speţă însă, dreptul de proprietate asupra imobilelor înscrise în CF nr.7040 Zalău, a fost 
dobândit de SC S.C. SA Zalău în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.3612/1998, pe când 
divizarea SC U. SA Zalău a avut loc în anul 2007, când o parte dintre acţiuni a fost preluată de SC 
S.C. SA Zalău. 

Dreptul de creanţă nu îi conferă titularului dreptul de urmărire şi dreptul de preferinţă, ci 
doar un drept de gaj general asupra patrimoniului debitorului. Momentul stabilirii dreptului de gaj 
general asupra unor bunuri urmărite din patrimoniul debitorului, îl constituie trecerea creditorului 
la executarea creanţei, ceea ce nu este cazul în speţă. 

Întrucât patrimoniul este divizibil, recurenţii au un gaj general specializat asupra grupei 
patrimoniale aparţinând SC S.C. SA Zalău, din care fac parte acţiunile preluate de la SC U. SA 
Zalău, în legătură cu care li s-a născut creanţa lor. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art.304 pct.8 şi 9 şi art.312 alin. (1) C.pr.civ., se va 
respinge recursul, ca nefondat.(Judecător Traian Dârjan) 

 

Acţiune în rectificare de carte funciară. Obiect. Înscrieri efectuate în temeiul unor 
acte necontestate. Acţiune tinzând la înscrierea dreptului de proprietate în favoarea 

altei persoane. Respingere 

Legea nr. 7/1996, art. 33, 34 
Acţiunea în rectificarea înscrierilor de carte funciară, este o procedură specială, care este 

admisibilă numai în situaţiile prevăzute expres de art.33 şi 34 din Legea nr. 7/1996,republicată, 
astfel că ea poate fi utilizată numai pentru a îndrepta o eroare existentă în cartea funciară, 
eroare care nu priveşte dreptul de proprietate în esenţa lui, iar nu pentru a radia dreptul de 
proprietate al unei persoane şi a-l înscrie în beneficiul unei alte persoane. 

Nu se poate dispune rectificarea cărţii funciare, câtă vreme dreptul a fost dobândit şi 
înscris în cartea funciară în baza unui act a cărui valabilitate nu a fost contestată. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, decizia nr. 507/R din 3 martie 2010 

Prin acţiunea civilă înregistrată la Judecătoria Bistriţa în luna noiembrie 2008, reclamanta 
SC B.C. SRL Năsăud, a chemat-o în judecată pe pârâta SC R. SA Bistriţa, solicitând instanţei ca prin 
sentinţa ce o va pronunţa, să dispună rectificarea înscrierilor dispuse în CF nr.7243 Bistriţa, nr. top 



6504/1/1, în sensul radierii dreptului de proprietate al pârâtei asupra terenului în suprafaţă de 
1877 mp corespunzătoare nr. top 6504/1/2, cu cheltuieli de judecată. 

Prin sentinţa civilă nr.1284 din 9 martie 2009 a Judecătoriei Bistriţa, s-a admis excepţia 
invocată de pârâta SC R. SA Bistriţa şi în consecinţă, s-a respins ca inadmisibilă acţiunea civilă 
intentată de reclamanta SC B.C. SRL Năsăud, împotriva pârâtei SC R. SA Bistriţa. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că acţiunea în rectificare de carte funciară 
este admisibilă numai în situaţiile prevăzute expres de art.33 şi 34 din Legea nr.7/1996. 

Din dispoziţiile art.33 alin. (1) din Legea nr.7/1996, conform cărora „în cazul în care 
cuprinsul cărţii funciare nu corespunde, în privinţa înscrierii, cu situaţia juridică reală, se poate 
cere rectificarea sau, după caz, modificarea acesteia”, rezultă că pentru a fi admisibilă acţiunea în 
rectificare, trebuie să existe o neconcordanţă între cartea funciară şi realitatea extratabulară. 

Art.34 din aceeaşi lege, prevede expres cazurile în care este deschisă calea acţiunii în 
rectificare, însă cazul din speţă nu se regăseşte în enumerarea legală. Acţiunea în rectificare poate fi 
folosită numai pentru a îndrepta o eroare existentă în CF, eroare care nu priveşte dreptul de 
proprietate în esenţa lui şi sub nicio formă nu poate fi folosită pentru a radia dreptul de proprietate 
al unei persoane şi a-l înscrie în beneficiul alteia. 

Având în vedere că pârâta şi-a înscris dreptul de proprietate în cartea funciară în temeiul 
certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria M 03 nr.0068/25.02.1993 emis de 
Ministerul Industriilor, certificat ce a fost atacat în instanţă de către reclamantă, dar acţiunea a fost 
respinsă irevocabil prin decizia nr.827 din 31.10.1994 a Curţii Supreme de Justiţie, judecătoria a 
admis excepţia inadmisibilităţii şi a respins în consecinţă acţiunea în rectificare. 

Prin decizia civilă nr.102/A din 12 noiembrie 2009 a Tribunalului Cluj, s-a admis apelul 
declarat de reclamanta SC B.C. SRL Năsăud, împotriva sentinţei civile nr.1284 din 9 martie 2009 a 
Judecătoriei Bistriţa. 

Pentru a decide astfel, tribunalul a reţinut că judecătoria a fost învestită cu o acţiune în 
rectificare de carte funciară, determinată de neconcordanţa dintre cuprinsul cărţii funciare şi 
situaţia juridică reală a imobilelor, conform art.33 alin. (1) din Legea nr.7/1996, republicată, 
situaţie în care în mod nelegal prima instanţă a respins acţiunea ca inadmisibilă. 

Acţiunea în rectificare de carte funciară nu are în toate situaţiile un caracter subsidiar, 
dispoziţiile art.33 alin. (1) şi art.34 din Legea nr.7/1996, republicată, permiţând radierea, 
îndreptarea sau modificarea înscrierilor în cartea funciară atunci când situaţia din cartea funciară 
nu mai corespunde cu cea juridică reală, când dreptul înscris a fost calificat greşit, sau nu este în 
concordanţă cu situaţia reală a imobilului. 

În toate aceste situaţii, acţiunea poate fi calificată ca neîntemeiată, în cazul în care actul în 
baza căruia s-a făcut înscrierea nu a fost contestat sau desfiinţat, dar nu poate fi respinsă ca 
inadmisibilă, întrucât s-ar încălca principiul liberului acces la justiţie. 

Certificatul de atestare a dreptului de proprietate în baza căruia şi-a înscris pârâta dreptul 
de proprietate în cartea funciară, a fost modificat ulterior pronunţării deciziei nr.827/1994 a Curţii 
Supreme de Justiţie, situaţie în care prima instanţă era datoare să verifice pe fond pretenţiile 
reclamantei, acţiunea în rectificarea cărţii funciare fiind admisibilă. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta SC R.I. SRL Cluj-Napoca, solicitând 
modificarea ei în sensul respingerii apelului declarat de reclamantă împotriva sentinţei, care să fie 
menţinută ca legală şi temeinică. 

În motivarea recursului, pârâta a susţinut că decizia recurată este greşită, deoarece 
principiul liberului acces la justiţie nu are un caracter absolut, astfel că nu pot fi ignorate condiţiile 
de exerciţiu ale acţiunii civile. Or prin decizia atacată, s-a exclus de jure posibilitatea respingerii ca 
inadmisibile a acţiunii, admiţându-se numai posibilitatea respingerii ei ca neîntemeiate, ceea ce în 
optica instanţei ar însemna că toate excepţiile peremptorii ar trebui respinse, pentru a nu se aduce 
atingere principiului liberului acces la justiţie. 

De asemenea a mai susţinut recurenta, că prin decizia atacată tribunalul nu a motivat 
admisibilitatea acţiunii, limitându-se doar la neîncălcarea principiului liberului acces la justiţie. 
Deşi pârâta a arătat prin întâmpinare motivele pe care se sprijină excepţia inadmisibilităţii acţiunii, 
instanţa de apel nu a motivat înlăturarea motivelor care duceau la respingerea acţiunii ca 
inadmisibile. 

Acţiunea în rectificarea înscrierilor de carte funciară este o procedură specială, care este 
admisibilă numai în situaţiile prevăzute expres de art.33 şi 34 din Legea nr. 7/1996, astfel că ea 



poate fi utilizată numai pentru a îndrepta o eroare existentă în cartea funciară, eroare care nu 
priveşte dreptul de proprietate în esenţa lui, iar nu pentru a radia dreptul de proprietate al unei 
persoane şi a-l înscrie în beneficiul unei alte persoane. 

Jurisprudenţa a statuat că nu se poate dispune rectificarea cărţii funciare, câtă vreme 
dreptul a fost dobândit şi înscris în cartea funciară în baza unui act a cărui valabilitate nu a fost 
contestată. 

În speţă, ambele părţi îşi opun titluri de proprietate asupra aceluiaşi imobil, aspect ce nu 
poate fi rezolvat pe calea acţiunii în rectificare de carte funciară, ci eventual pe calea acţiunii în 
revendicare, în cadrul căreia să se compare titlurile şi să i se dea preferinţă celui mai bine 
caracterizat. 

Aceasta înseamnă că prima instanţă a stabilit în mod corect că acţiunea reclamantei nu se 
încadrează în cazurile limitativ prevăzute de Legea nr.7/1996, republicată, pentru a se putea 
dispune rectificarea de carte funciară, aspect ce priveşte admisibilitatea acţiunii, a conchis pârâta-
recurentă. 

Intimata SC B.C. SRL Năsăud prin întâmpinare a solicitat respingerea recursului ca 
nefondat şi obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată. 

Recursul este nefondat. 
Prin acţiunea introductivă de instanţă, reclamanta SC B.C. SRL Năsăud, a chemat-o în 

judecată pe pârâta SC R. SA Bistriţa, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa, să 
dispună rectificarea înscrierilor dispuse în cartea funciară nr.7243 Bistriţa, nr. top 6504/1/1, în 
sensul radierii dreptului de proprietate al pârâtei asupra terenului în suprafaţă de 1.877 mp, 
corespunzătoare nr. top 6504/1/2. 

Asupra imobilului corp administrativ P+1 şi teren în suprafaţă de 18.297 mp înscris în CF 
nr.7243 Bistriţa, nr. top 6504/1/1 este proprietar tabular pârâta SC R. SA Bistriţa, căreia prin 
certificatul de atestare a dreptului de proprietate cu seria MO3 nr.0068 din 25.02.1993, emis de 
Ministerul Industriilor, i s-a atestat dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 
24.850,72 mp. 

Prin Ordinul nr.1619 din 15 decembrie 1994 a Ministerului Industriilor, s-a rectificat 
certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr.0068 din 25.02.1993, pentru SC R. 
SA Bistriţa-Năsăud, în sensul reducerii suprafeţei de teren de 24.850,72 mp, cu suprafaţa de 2.277 
mp teren aferent spaţiilor tehnologice specifice obiectului de activitate al SC C. SA. 

Acţiunea în contencios administrativ intentată de SC R. SA Bistriţa împotriva Ministerului 
Industriilor Bucureşti, pentru anularea Ordinului nr.1619/15.12.1994 şi cererea de intervenţie în 
interesul reclamantei formulată de Consiliul judeţean Bistriţa-Năsăud, au fost respinse prin 
sentinţa civilă nr.90/1997 a Curţii de Apel Cluj, menţinută prin decizia nr.2123 din 2 noiembrie 
1998 a Curţii Supreme de Justiţie. 

Prin certificatul de atestare al dreptului de proprietate seria M 03 nr.1922 emis de 
Ministerul Industriilor, la SC C. SA Bucureşti i s-a atribuit în proprietate suprafaţa de 6.159,56 mp, 
în care se include şi suprafaţa de 2.277 mp redusă din certificatul de atestare a dreptului de 
proprietate seria M 03 nr.0068 din 25.02.1993 emis în favoarea SC R. SA Bistriţa. 

Parcela cu nr. top 6504/1 ce a avut suprafaţa totală de 20.174 mp, a fost dezmembrată prin 
încheierea nr.6547/1995, în parcela cu nr. top nou 6504/1/1 în suprafaţă de 18.297 mp, asupra 
căreia s-a intabulat dreptul de proprietate al SC R. SA Bistriţa, şi parcela cu nr. top nou 6504/1/2 în 
suprafaţă de 1.877 mp, asupra căreia s-a intabulat dreptul de proprietate al SC C. SA. 

Cu încheierea nr.1009 din 4.02.1999, pârâta SC R. SA Bistriţa şi-a intabulat dreptul de 
proprietate în CF nr.7243 Bistriţa, nr. top 6504/1/1 în suprafaţă de 18.297 mp, nr. top 6503/1/1 în 
suprafaţă de 770 mp şi nr. top 6504/1/1/4 în suprafaţă de 13.837 mp, valorificându-şi inclusiv 
întreaga suprafaţă de 24.850,72 mp, deşi i s-a redus suprafaţa de 2.277 mp, astfel încât în final 
suprafaţa de 1.877 mp este intabulată atât în CF nr.5974 Bistriţa, nr. top 6504/1/2 în suprafaţă de 
1.877 mp pe numele SC C. SA Bucureşti, cât şi în CF nr.7243 Bistriţa, nr. top 6504/1/1 în suprafaţă 
de 18.297 mp în favoarea SC R. SA Bistriţa. 

Fosta SC C. SA Bucureşti, a fost preluată prin absorbţie de către reclamanta SC B.C. SRL 
Năsăud, iar SC R. SA Bistriţa a fuzionat prin absorbţie cu SC R.I. SRL Cluj-Napoca, astfel încât în 
prezent reclamanta este SC B.C. SRL NĂSĂUD, iar pârâtă este R.I. SRL Cluj-Napoca. 

Este adevărat că potrivit art.32 alin. (1) din Decretul-lege nr.115/1938 ― sub imperiul căruia 
s-a înscris dreptul de proprietate al pârâtei în cartea funciară ―, dacă în cartea funciară s-a înscris 



un drept real în folosul unei persoane, se prezumă că dreptul există în folosul ei. Această prezumţie 
se aplică numai în ceea ce priveşte existenţa dreptului real înscris în cartea funciară, dar ea nu 
garantează întinderea suprafeţei asupra căruia poartă acel drept real. 

La data înregistrării acţiunii introductive de instanţă (anul 2008), era în vigoare Legea 
nr.7/1996, republicată, care în art.34 pct.1 prevede că orice persoană interesată poate cere 
rectificarea înscrierilor din cartea funciară dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi 
irevocabilă s-a constatat că înscrierea sau actul în temeiul  căruia s-a efectuat înscrierea nu a fost 
valabil. 

Conform art.33 alin. (2) din Legea nr.7/1996, prin rectificare se înţelege radierea, 
îndreptarea sau menţionarea înscrierii oricărei operaţiuni, susceptibilă a face obiectul unei înscrieri 
în cartea funciară, în acelaşi sens fiind şi dispoziţiile art.89 (1) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară. 

În speţă, nu printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, ci prin Ordinul 
nr.1619/1994, anterior intabulării dreptului de proprietate, s-a rectificat certificatul de atestare a 
dreptului de proprietate al pârâtei seria M03 nr.0068 din 25.02.1993, în sensul reducerii suprafeţei 
de la 24.850,72 mp, cu 2.277 mp. 

Aşadar, în mod greşit s-a intabulat pârâta asupra suprafeţei de 1.877 mp din parcela cu nr. 
top 6504/1/1 în CF nr.7243 Bistriţa. 

În mod neîntemeiat susţine recurenta că ambele părţi deţin titluri de proprietate asupra 
aceluiaşi imobil, câtă vreme certificatul ei de atestare a dreptului de proprietate a fost rectificat prin 
ordinul ministrului, în sensul reducerii suprafeţei cu 2.277 mp, în care este inclusă şi suprafaţa de 
1.877 mp în litigiu. 

Corespunde realităţii că reclamanta putea intenta împotriva pârâtei o acţiune în 
revendicare, dar în baza principiului disponibilităţii ce guvernează procesul civil, ea a înţeles să 
formuleze o acţiune în rectificare de carte funciară, iar art.6 parag.1 din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului garantează dreptul la un tribunal. 

Nu este adevărat că instanţa de apel ar fi exclus de jure posibilitatea respingerii unei acţiuni 
ca inadmisibilă în general, aşa cum susţine în mod neîntemeiat recurenta, deoarece instanţa nu 
legiferează, ci doar a constatat că în speţă acţiunea reclamantei împotriva pârâtei a fost respinsă în 
mod nelegal pe baza excepţiei inadmisibilităţii, când prima instanţă trebuia să analizeze acţiunea în 
rectificare de carte funciară pe fondul cauzei. 

Dacă instanţa de apel nu a motivat suficient în opinia recurentei admisibilitatea acesteia 
formulate de pârâtă prin întâmpinare, în schimb instanţa de recurs arată în considerentele deciziei, 
motivele pentru care se impune judecarea acţiunii pe fond. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art.304 pct.8 şi 9 şi art.312 alin. (1) C.pr.civ., se va 
respinge recursul pârâtei împotriva deciziei tribunalului, care va fi menţinută ca legală şi temeinică. 
(Judecător Traian Dârjan) 

 

Hotărâre judecătorească.  Încălcarea principiului disponibilităţii. Transformarea de 
către instanţă  a calităţii procesuale a chematului în garanţie, în aceea de pârât. 
Nesoluţionarea integrală a tuturor capetelor de cerere. Casare cu trimitere spre 

rejudecare 

C.pr.civ., art. 208 alin.(1) 
C.pr.civ., art. 129 alin.(6) 

  
Conform art.129 alin. (6) C.pr.civ., în toate cazurile, judecătorii hotărăsc numai asupra 

obiectului cererii deduse judecăţii. Aceasta înseamnă că instanţa nu poate depăşi limitele 
învestirii sale, dar totodată nici nu poate lăsa nesoluţionate capetele de cerere cu privire la care a 
fost sesizată, evitând judecarea lor. 

În temeiul principiului disponibilităţii, reclamantul este cel care stabileşte limitele cererii 
sale de chemare în judecată, respectiv persoanele fizice sau juridice pe care înţelege să le cheme în 
judecată, instanţa neavând dreptul ca din oficiu să transforme calitatea procesuală pasivă a 
chematului în garanţie, în aceea de pârât. 



Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, decizia nr. 22/A din 3 februarie 2010 

Prin sentinţa civilă nr.1359 din 12 iunie 2009 a Tribunalului Cluj, s-a admis în parte 
acţiunea civilă intentată de reclamanţii I.M., B.A., S.S., B.I. jr., B.G., B.V., B.F. jr. împotriva 
pârâţilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SĂLAJ, PALATUL COPIILOR ZALĂU şi a 
chematului în garanţie MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII şi în consecinţă, au fost 
obligaţi pârâţii ca în limita competenţelor pe care le au potrivit legii, să le plătească reclamanţilor 
despăgubiri în sumă de 46.580 lei cu titlu de chirie pentru perioada cuprinsă între anii 2004-2009 
inclusiv. 

Au fost compensate cheltuielile de judecată. 
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că actuala cerere formulată de reclamanţi 

împotriva pârâţilor privind obligarea lor la plata despăgubirilor pentru folosirea imobilului situat 
în Zalău, str. C., compus din casă, curte şi grădină în suprafaţă de 7625 mp, a fost disjunsă din 
dosarul nr. XXX/84/2007. 

La început, reclamanţii au solicitat câte 1.500 euro lunar, începând cu data de 24.01.2003 şi 
până la data de 7 mai 2004, şi câte 2.500 euro lunar începând cu data de 8 mai 2004 şi până la 
predarea efectivă a imobilului. Ulterior, reclamanţii şi-au precizat pretenţiile, solicitând 
despăgubiri începând cu data de 1.01.1990 şi până la predarea efectivă a imobilului. 

Pârâtul Inspectoratul Şcolar judeţean Sălaj, la data de 8.03.2007 a fost de acord să le 
plătească reclamanţilor suma de 2255,26 lei lunar pentru clădire şi o altă sumă pentru teren. 
Asupra poziţiei iniţiale exprimate prin întâmpinare, pârâţii au revenit, arătând că despăgubirile 
calculate iniţial aveau ca temei legal legea specială de restituire, pe când în speţă calcularea 
despăgubirilor se întemeiază pe dispoziţiile Codului civil. 

Prima instanţă a apreciat că poziţia  reclamanţilor nu poate fi primită, având în vedere că în 
cazul Legii nr.10/2001 stabilirea despăgubirilor se face în baza HG nr.1886/2006, pe când în cazul 
acţiunilor de drept comun temeiul legal al despăgubirilor îl reprezintă art.998 şi urm. C.civ. 

Din raportul de expertiză efectuat în cauză, a rezultat că imobilul este compus din casă, 
curte şi teren în suprafaţă de 7625 mp, iar pârâţii au ocupat integral construcţia şi suprafaţa de 
5324 mp teren. 

Printr-un alt raport de expertiză, s-a stabilit că folosul de tras pentru clădire, calculat în 
perioada anilor 1990-2009 este de 155.040 lei, iar pentru terenul ocupat în aceeaşi perioadă de 
timp, este de 17.896 lei. 

În ceea ce priveşte durata pentru care pot fi acordate despăgubiri reclamanţilor, prima 
instanţă a reţinut că acestea nu pot fi acordate din anul 1990, deoarece imobilul a fost preluat 
abuziv, iar restabilirea situaţiei anterioare de carte funciară s-a dispus definitiv şi irevocabil abia 
prin decizia nr. 3415 din 7 mai 2004 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Ţinând cont şi de prevederile art.3 din Decretul nr.167/1958, prima instanţă le-a acordat 
reclamanţilor despăgubiri în sumă de 46.580 lei, pentru perioada 2004-2009. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel reclamanţii şi pârâtul Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. 

În apelul declarat de reclamanţii I.G., I.L.I., B.A., S.S., B.I., B.G., B.V., B.F. jr., solicitând 
modificarea ei în baza art.296 C.pr.civ. în sensul obligării pârâţilor Inspectoratul Şcolar al judeţului 
Sălaj şi Palatul Copiilor în solidar, la plata despăgubirilor solicitate în sumă de 14.755 lei lunar 
pentru perioada  1 ianuarie 1990 până la zi şi în continuare până la predarea efectivă a imobilului 
către reclamanţi, pentru lipsirea de folosinţă a imobilului, majorând astfel atât despăgubirile totale 
acordate prin sentinţă, cât şi perioada pentru care au fost acordate, inclusiv a cheltuielilor de 
judecată. 

În motivarea apelului, reclamanţii-apelanţi au susţinut că având în vedere valoarea 
pretenţiilor deduse judecăţii de peste 100.000 lei, raportat la prevederile art.2821 alin. (1) C.pr.civ., 
sentinţa atacată este supusă apelului şi recursului. 

Prezenta cauză a constituit iniţial un capăt de cerere al acţiunii din dos. nr. XXX/84/2007 
al Tribunalului Sălaj având ca obiect revendicare imobiliară şi despăgubiri pentru perioada 1 
ianuarie 1990 şi până la predarea efectivă către reclamanţi a imobilului revendicat, capătul de 
cerere privind despăgubirile fiind accesoriu capătului principal de cerere. 



Reclamanţii-apelanţi au susţinut că sentinţa apelată este nelegală sub aspectul cuantumului 
despăgubirilor acordate, a perioadei pentru care au fost stabilite şi a aplicării Decretului 
nr.167/1958. 

Ei au formulat acţiunea împotriva Inspectoratului Şcolar al judeţului Sălaj şi a Palatului 
Copiilor Zalău, iar nu împotriva Ministerului Educaţiei şi Cercetării care a fost chemat în garanţie 
de către pârâtul Inspectoratul Şcolar al judeţului Sălaj, care ulterior a renunţat la cererea de 
chemare în garanţie, dar nu se ştie ce a dispus instanţa, deoarece nu a făcut nicio referire la ea. 

Obligarea pârâţilor la plata unor despăgubiri în limita competenţelor pe care le au potrivit 
legii, reprezintă o prevedere ce poate face inoperabilă hotărârea atacată, deoarece nu se poate şti la 
ce anume competenţe face referire instanţa de fond. 

Prima instanţă nu s-a pronunţat în niciun fel asupra despăgubirilor solicitate de reclamanţi 
de la pronunţarea hotărârii şi până la predarea efectivă a imobilului în proprietatea reclamanţilor. 

Reclamanţii au susţinut că sentinţa atacată este nelegală şi sub aspectul neaplicării 
dispoziţiilor art.208 alin. (1) C.pr.civ., cu privire la raportul de expertiză, expertul necitând părţile 
la faţa locului. 

Prin întâmpinarea din 8 martie 2007, pârâtul Inspectoratul Şcolar al judeţului Sălaj, a fost 
de acord ca despăgubirile pentru clădirea veche să fie de 2.55,26 lei, iar pentru terenul de 5000 mp 
câte 2,5 lei/mp, ceea ce înseamnă 14.755,26 lei lunar. 

Cu toate acestea, prima instanţă a înlăturat recunoaşterile pârâtului Inspectoratul Şcolar al 
judeţului Sălaj şi a luat în considerare expertiza efectuată de expertul care nu i-a convocat pe 
reclamanţi la faţa locului, expertiza nu determină despăgubirile cuvenite pentru lipsa de folosinţă a 
construcţiilor şi a terenului. 

Dispoziţiile Decretului nr.167/1958 nu sunt aplicabile în speţă, dar chiar dacă ar fi aplicabil 
art.3 din acest act normativ, despăgubirile trebuiau acordate începând cu data de 23 ianuarie 2003 
iar nu din ianuarie 2004, deoarece acţiunea a fost introdusă la data de 23 ianuarie 2006. 

În apelul declarat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, s-a solicitat modificarea 
sentinţei atacate, în sensul respingerii în totalitate a acţiunii reclamanţilor. 

În motivarea apelului, s-a susţinut că reclamanţii nu au dreptul la plata unor despăgubiri cu 
titlu de chirie pentru perioada anterioară predării în deplină posesie şi proprietate a imobilului. 

Soluţia instanţei de fond este în contradicţie cu motivarea acesteia, atunci când susţine că 
rectificarea înscrierii în CF a făcut posibilă dovedirea dreptului de proprietate al reclamanţilor 
asupra imobilului. Rezultă că rectificarea cărţii funciare nu reprezintă un act în temeiul căruia 
imobilul în litigiu este proprietatea reclamanţilor, ci doar un mijloc de probă. 

În condiţiile în care chiar instanţa de fond a reţinut că prin sentinţa civilă 
nr.581/03.04.2009 pronunţată în dos. nr. XXX/84/2007 de Tribunalul Sălaj din care s-a disjuns 
prezentul dosar, pârâţii au fost obligaţi să le predea reclamanţilor în deplină posesie şi proprietate 
imobilul, reiese că obligarea la plata de despăgubiri anterior predării imobilului, este neîntemeiată. 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării nu a recurat sentinţa civilă nr.581/2009. A fost 
instituit un drept de retenţie asupra imobilului până la plata integrală a sumei datorate de către 
reclamanţi. 

Obligarea la plata chiriei din anul 2004 pentru un imobil cu privire la care s-a făcut dovada 
dreptului de proprietate în cadrul unei acţiuni în revendicare în anul 2009, imobil care trebuie 
predat reclamanţilor în momentul plăţii integrale a sumei datorate de aceştia, nu este legală. 

Până la data de 3.04.2009, imobilul nu a fost proprietatea reclamanţilor, astfel că ei nu se 
pot prevala de existenţa unui drept care în anul 2004 nu exista. 

Întrucât prin sentinţa civilă nr.581/2009 s-a instituit un drept de retenţie asupra imobilului 
în favoarea pârâţilor, predarea lui către reclamanţi este condiţionată de plata sumei reprezentând 
contravaloarea construcţiilor şi a îmbunătăţirilor. 

Pârâtul Inspectoratul Şcolar judeţean Sălaj prin întâmpinare depusă la dosar f.15-17, a 
solicitat respingerea apelului reclamanţilor ca nefondat. 

Reclamanţii prin întâmpinare au solicitat respingerea apelului declarat de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 

Pârâtul Palatul Copiilor Zalău prin întâmpinare a solicitat respingerea apelului 
reclamanţilor. 

Examinând apelurile prin prisma motivelor invocate, curtea reţine următoarele. 



În cauză s-a efectuat raportul de expertiză judiciară contabilă având ca obiective stabilirea 
folosului de tras pe care l-ar fi putut obţine reclamanţii dacă ar fi intrat în posesia imobilului 
litigios. 

Această expertiză a necesitat o cercetare la faţa locului. În raportul de expertiză contabilă, 
expertul a consemnat că „pentru stabilirea folosului de tras, m-am deplasat la faţa locului, 
apreciind...”. 

Potrivit art.208 alin. (1) C.pr.civ., dacă pentru expertiză este nevoie de o lucrare la faţa 
locului, ea nu poate fi făcută decât după citarea părţilor prin carte poştală recomandată, ca dovada 
de primire, arătând zilele şi orele când începe şi continuă lucrarea, iar dovada de primire va fi 
alăturată lucrării expertului. 

În speţă, expertul nu i-a citat pe reclamanţi la faţa locului şi nu a anexat dovada de primire 
a cărţii poştale recomandate privind citarea părţilor pentru expertiză. În acest fel, reclamanţii nu 
au avut posibilitatea să îi dea expertului lămuririle necesare şi să îi ceară să facă toate constatările 
legate de obiectivele fixate pentru expertiză. 

Efectuarea raportului de expertiză judiciară cu încălcarea dispoziţiilor art.208 alin. (1) 
C.pr.civ. referitoare la citare, atrage nulitatea lui relativă, nulitate care poate fi invocată de partea 
interesată până în momentul în care se pun concluziile pe fondul cauzei. 

Reclamanţii au invocat neregularitatea citării lor cu ocazia efectuării expertizei, înainte de a 
pune concluzii în fond. 

În dosarul nr.252/2006 al Tribunalului Sălaj, la data de 13.02.2006, pârâtul Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Sălaj a formulat o cerere de chemare în garanţie a Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării. 

La data de 11.04.2007, acelaşi pârât Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj a depus o cerere de 
renunţare la judecata cererii de chemare în garanţie a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în 
dosarul din care s-a disjuns actuala acţiune. 

Soluţionând cauza, tribunalul nu s-a pronunţat pe fond cu privire la cererea de chemare în 
garanţie şi nici nu a luat act de renunţarea la judecata ei. 

Cu toate că reclamanţii prin cererea de chemare în judecată nu l-au chemat în judecată pe 
pârâtul Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, iar la termenul din 29 mai 2009 reprezentantul 
reclamanţilor a învederat instanţei că pârâtul Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj a renunţat la 
cererea de chemare în garanţie a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, tribunalul în loc să 
ia act de renunţarea la judecata cererii de chemare în garanţie, a constatat că prin încheierea din 16 
aprilie 2007 dată în dos. nr.  XXX/84/2007, s-ar fi luat act de renunţarea pârâtului la judecata 
cererii de chemare în garanţie a MECI, ceea ce nu corespunde realităţii, fiindcă atunci a dispus în 
această privinţă doar atât: „se va cita Ministerul Educaţiei şi Cercetării în calitate de pârât”. 

Aşa fiind, la termenul din 29 mai 2009, tribunalul a constatat din oficiu că Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării ar avea calitate de pârât şi l-a citat în această calitate pentru 
termenul următor din 12 iunie 2009, când s-a judecat acţiunea, iar prin  sentinţa civilă 
nr.1359/12.06.2009 l-a obligat şi pe Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării, alături de pârâţii 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj şi Palatul Copiilor Zalău, ca „în limita competenţelor pe care 
le au potrivit legii, să le plătească reclamanţilor despăgubiri în sumă de 46.580 lei cu titlu de chirie 
pentru perioada cuprinsă între anii 2004-2009 inclusiv”. 

Procedând în acest mod, tribunalul a încălcat principiul disponibilităţii, în temeiul căruia 
reclamantul este cel care stabileşte limitele cererii sale de chemare în judecată, respectiv 
persoanele fizice sau juridice pe care înţelege să le cheme în judecată, instanţa neavând dreptul ca 
din oficiu să transforme calitatea procesuală pasivă a chematului în garanţie, în aceea de pârât. 

O altă critică adusă de reclamanţi sentinţei apelate, este aceea că deşi prin acţiune au 
solicitat instanţei să dispună obligarea în solidar a celor doi pârâţi Inspectoratul Şcolar al Judeţului 
Sălaj şi Palatul Copiilor Zalău (nu şi a numitului Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării) la 
plata despăgubirilor şi în viitor, până la predarea efectivă a imobilului, prima instanţă nu s-a 
pronunţat asupra acestui capăt de cerere. 

Verificând susţinerile reclamanţilor, curtea constată că într-adevăr, prin acţiunea lor 
iniţială, reclamanţii i-au chemat în judecată pe pârâţii Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj şi 
Palatul Copiilor Zalău, solicitând obligarea lor în solidar la plata unor despăgubiri pentru lipsa de 
folosinţă a  imobilului, începând cu data de 24 ianuarie 2003 şi până la predarea efectivă a 
imobilului către reclamanţi. 



Prin sentinţa apelată, tribunalul i-a obligat pe pârâţi ca în limita competenţelor pe care le au 
potrivit legii, să le plătească reclamanţilor despăgubiri în sumă de 46.580 lei cu titlu de chirie 
pentru perioada cuprinsă între anii 2004-2009, inclusiv. Pentru viitor, tribunalul nu s-a pronunţat 
nici în sensul admiterii, dar nici al respingerii acestui capăt de cerere. 

Conform art.129 alin. (6) C.pr.civ., în toate cazurile, judecătorii hotărăsc numai asupra 
obiectului cererii deduse judecăţii. Aceasta înseamnă că instanţa nu poate depăşi limitele învestirii 
sale, dar totodată nici nu poate lăsa nesoluţionate capetele de cerere cu privire la care a fost 
sesizată, evitând judecarea lor. 

Având în vedere aceste carenţe de ordin procedural ale sentinţei atacate, ce fac imposibilă 
cercetarea cauzei pe fond, în baza art.297 alin. (1) şi (3) C.pr.civ., se vor admite apelurile 
reclamanţilor şi pârâtului împotriva sentinţei tribunalului, care va fi anulată şi se va trimite cauza 
spre rejudecare, cu respectarea dispoziţiilor procedurale şi de drept material, la aceeaşi instanţă, 
Tribunalul Sălaj. (Judecător Traian Dârjan) 

Notă. Decizia a rămas definitivă prin nerecurare. 
 

 Sechestru asigurător. Lipsa somaţiei de plată. Cerere de notare în cartea funciară a 
unui proces-verbal de situaţie. Respingere.  

Legea nr. 7/1996, art. 50 
C.pr.civ., art. 496, 497 şi 593 

Pentru notarea sechestrului asigurător în cartea funciară, este necesar ca executorul 
judecătoresc să întocmească nu doar procesul-verbal de situaţie, ci şi somaţia de plată pe care să 
o comunice debitorului, somaţie ce urmează să fie înscrisă în cartea funciară, conform art. 593 
coroborat cu art. 497 alin (2) C.pr.Civ.  

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, decizia nr. 123/R din 20 ianuarie 2010  

Prin cererea înregistrată la data de 19.07.2007 la Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Cluj, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca, executorul judecătoresc  
a solicitat notarea în CF nr.5453 Floreşti, nr. top 1881/1/2/2 şi 1884/2/2, a procesului-verbal de 
situaţie nr.477/18.04.2007. 

Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca, prin încheierea 
nr.53324/19.07.2007, a dispus respingerea cererii de notare a procesului-verbal de situaţie în CF 
nr.5453 Floreşti, nr. top 1881/1/2/2 nr. top 1884/2/2, cu notarea respingerii în cartea funciară. 

Respingerea cererii de notare a procesului-verbal de situaţie, a fost motivată în baza art.49 
din Legea nr.7/1996, republicată, arătându-se că procesele-verbale de situaţie nu se notează în 
cartea funciară. 

Împotriva acestei încheieri, a formulat plângere SC E.M.I.E. SRL Cluj-Napoca, solicitând 
desfiinţarea încheierii atacate şi admiterea cererii formulate de executorul judecătoresc. 

Prin sentinţa civilă nr.2564 din 25.02.2009 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a respins ca 
neîntemeiată excepţia tardivităţii plângerii, invocate de pârâtă prin întâmpinare. 

S-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI Cluj, invocată de pârâtă prin 
întâmpinare. 

S-a admis plângerea formulată de petiţionara SC E.M.I.E. SRL Cluj-Napoca şi în consecinţă, 
s-a anulat încheierea nr.55324/19.07.2007 emisă de OCPI Cluj Biroul OCPI Cluj-Napoca, 
dispunându-se notarea în CF nr.5453 Floreşti, nr. top 1881/1/2/2 şi 1884/2/2, a procesului-verbal 
de situaţie a imobilului, întocmit conform încheierii comerciale nr.117/C/29.06.2007 definitivă şi 
irevocabilă. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că excepţia tardivităţii plângerii este 
nefondată, deoarece încheierea de respingere a cererii de notare în cartea funciară nu i-a fost 
comunicată petiţionarei, cu respectarea dispoziţiilor art.52 alin. (1) din Legea nr.7/1996, 
republicată. 



Judecătoria a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI Cluj, având în vedere 
că în speţă este aplicabilă procedura necontencioasă prevăzută de art.331-339 C.pr.civ. şi ţinând 
seama de decizia nr.50/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată în Secţiile Unite. 

Pe fondul cauzei, judecătoria a reţinut că prin încheierea comercială nr.117/C din 
29.06.2007 a Tribunalului Comercial Cluj, rămasă definitivă şi irevocabilă, s-a dispus înfiinţarea 
sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ale debitorului R.R.G., între care figurează şi 
imobilul teren în suprafaţă de 1550 mp înscris în CF nr.5453 Floreşti, nr. top 1881/1/2/2 şi 
1884/2/2. În baza acestei încheieri judecătoreşti, petiţionara l-a mandatat pe executorul 
judecătoresc „să ducă la îndeplinire măsurile dispuse de instanţă prin încheiere. În aplicarea 
dispoziţiilor art.593 C.pr.civ., executorul judecătoresc a procedat la întocmirea procesului-verbal de 
situaţie a imobilului şi a solicitat Biroului OCPI Cluj-Napoca, notarea lui în CF nr.5453 Floreşti. 

În baza mandatului încredinţat, executorul judecătoresc a întocmit dosarul execuţional 
nr.477/2007 şi a solicitat notarea procesului-verbal de situaţie în CF nr.5453 Floreşti. Verificând 
cererea de notare în cartea funciară, OCPI Cluj-Napoca a constatat că procesul-verbal de situaţie a 
cărui notare se solicită, întocmit în dosarul execuţional nr.477/2007, nu face parte dintre actele 
care pot fi notate în cartea funciară potrivit art.26 alin. (4) lit. c) din Legea nr.7/1996, republicată, 
ceea ce se notează fiind doar somaţiile de plată. 

Încheierea de respingere a notării în cartea funciară, a fost comunicată doar executorului 
judecătoresc, iar nu şi petiţionarei în calitate de parte interesată, încălcându-se astfel prevederile 
art.52 alin. (1) din Legea nr.7/1996 republicată. 

Aşa fiind, în baza art.593 alin. (3) C.pr.civ. şi art. 28 alin. (4) lit. c) din Legea nr.7/1996, 
republicată, prima instanţă a apreciat că plângerea este întemeiată şi în consecinţă, a dispus 
anularea încheierii de respingere a notării sechestrului asigurător în cartea funciară, dispunând 
notarea sechestrului asigurător în CF nr.5453 Floreşti, nr. top 1881/1/2/2, 1884/2/2. 

Prin decizia civilă nr.439/A din 30 septembrie 2009 a Tribunalului Cluj,   s-au respins 
excepţiile inadmisibilităţii şi a lipsei calităţii procesuale pasive a apelantei, s-a admis apelul 
declarat de SC I. GRUP SRL Cluj-Napoca, în contra sentinţei civile nr.2564 din 25.02.2009 a 
Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a schimbat-o în sensul respingerii plângerii formulate de 
petiţionara SC E.M.I.E. SRL Cluj-Napoca, împotriva încheierii de carte funciară 
nr.53324/19.07.2007 emisă de Biroul OCPI Cluj-Napoca. 

Pentru a decide astfel, instanţa superioară de fond a reţinut în esenţă că executorul 
judecătoresc a solicitat înscrierea în cartea funciară a procesului-verbal de situaţie nr.477/2007, 
fără să menţioneze în cuprinsul cererii, că se referă la înscrierea unui sechestru asigurator. 

În această situaţie, doar pe baza actelor depuse de executorul judecătoresc, în mod corect 
Biroul OCPI Cluj-Napoca a respins cererea de notare, cu motivarea că doar somaţiile de plată se 
intabulează în cartea funciară, iar nu şi procesele-verbale. 

Este adevărat că potrivit dispoziţiilor art.593 C.pr.civ., măsura sechestrului asigurator se 
aduce la îndeplinire de către executorul judecătoresc, sechestrul asigurător pus asupra unui imobil 
înscriindu-se de îndată în cartea funciară. Este culpa executorului judecătoresc că a procedat în 
mod defectuos la înscrierea sechestrului asigurător, situaţie în care apelanta în calitate de 
adjudecatară a imobilului, nu poate fi ţinută să suporte conduita greşită a executorului 
judecătoresc. 

O atitudine culpabilă pentru pierderea avantajului instituirii sechestrului asigurător, se 
poate constata şi în raport cu petenta, deoarece potrivit art.593 alin. (4) C.pr.civ., împotriva 
modului de aducere la îndeplinire a măsurii sechestrului, cel interesat poate face contestaţie. 

Împotriva acestei decizii, a declarat recurs petiţionara SC E.M.I.E. SRL Cluj-Napoca, 
solicitând modificarea ei în sensul respingerii apelului declarat de SC I. GRUP SRL Cluj-Napoca în 
contra sentinţei, care să fie menţinută ca legală şi temeinică. 

În motivarea recursului, s-a susţinut că decizia recurată a fost dată cu aplicarea greşită a 
legii. 

La data de 16 iulie 2007, petiţionara a înregistrat la Biroul executorului judecătoresc sub 
nr.477/2007, o cerere de înfiinţare a sechestrului asigurător asupra terenului înscris în CF nr.5453 
Floreşti şi a celui înscris în CF nr.2021 Văleni, în temeiul titlului executoriu care l-a constituit 
încheierea comercială nr.117/C/2007 a Tribunalului Cluj. Cererea de înfiinţare a sechestrului 
asigurător a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art.593 alin. (1) şi (3) C.pr.civ.,iar la ea s-a 



anexat titlul executoriu care l-a constituit încheierea comercială nr.117/C din 29.06.2007 a 
Tribunalului Comercial Cluj. 

Ca urmare a acestei solicitări, în baza dispoziţiilor art.593 alin. (1) C.pr.civ., executorul 
judecătoresc a încheiat procesul-verbal de situaţie nr.477/18.07.2007, în cuprinsul căruia au fost 
inserate menţiunile cerute de art.504 din acelaşi cod, inclusiv încheierea comercială prin care s-a 
instituit sechestrul asigurător. Apoi, la data de 19.07.2007, executorul judecătoresc a înregistrat la 
Biroul OCPI Cluj-Napoca sub nr.53324, cererea prin care s-a solicitat notarea procesului-verbal de 
situaţie întocmit în procedura de aducere la îndeplinire a măsurii sechestrului asigurător, la care s-
a anexat titlul executoriu şi dovada de plată a taxei de timbru. 

Cererea de notare a sechestrului asigurător, a fost respinsă prin încheierea 
nr.53324/19.07.2007 a Biroului OCPI Cluj-Napoca, motivându-se că procesele-verbale de situaţie 
nu se notează în cartea funciară, ceea ce se notează fiind doar somaţiile de plată. De pe cererea de 
înscriere, s-a tăiat menţiunea privind depunerea sentinţei comerciale nr.117/C/2007 a Tribunalului 
Cluj. În coala „C” nr.5453 Floreşti, s-a consemnat iniţial că „se notează procesul-verbal de situaţie 
dos.477/2007 al execu...”, după care s-a menţionat respingerea cererii înaintate de executorul 
judecătoresc pentru notarea procesului-verbal de situaţie din dos.nr.477/2007. 

Din interpretarea dispoziţiilor art.58 alin. (1) şi art.59 alin. (1) din Regulamentul aprobat 
prin Ordinul nr.633/2006, rezultă că ordinea operaţiunilor debutează cu înregistrarea cererii, 
continuă cu întocmirea referatului de existenţă sau de inexistenţă a piedicilor şi a rezoluţiei de 
întocmire a încheierii, finalizându-se cu efectuarea operaţiunii propriu-zise. 

Cererea depusă de executorul judecătoresc la Biroul OCPI Cluj-Napoca, îndeplineşte 
cerinţele prevăzute de art. 55 din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr.633/2006 şi chiar dacă 
încheierea comercială ar fi dispărut de la dosar, din cuprinsul cererii şi al procesului-verbal de 
situaţie, rezultă clar care a fost actul juridic ce se cerea notat, adică măsura sechestrului asigurător. 

În situaţia în care registratorul văzând actele dosarului, a constatat că există un impediment 
de care depinde soluţionarea legală a cererii, avea îndatorirea ca în temeiul art.63 alin. (2) din 
Regulamentul aprobat prin Ordinul nr.633/2006, să convoace părţile în vederea elucidării 
impedimentelor, în speţă a depunerii titlului executoriu, ceea ce nu a făcut. 

Prin urmare, încheierea contestată este nelegală şi sub aspectul faptului că nu cuprinde 
temeiul juridic pentru care a fost respinsă cererea, nu a fost motivată în drept şi nu a fost 
comunicată persoanei interesate. 

Chiar dacă ar fi fost vorba doar despre notarea procesului-verbal de situaţie, încheierea de 
respingere este nelegală prin prisma dispoziţiilor art.42 din Regulamentul aprobat prin Ordinul 
nr.633/2006, care prevede obiectul notării, iar în alineatul (2) se procedează la o enumerare 
exemplificativă şi nu limitativă a faptelor, drepturilor personale şi a altor categorii de înscrieri cu 
caracter temporar asupra imobilului. 

Intimata SC I. GRUP SRL Cluj-Napoca prin întâmpinare a solicitat respingerea recursului, 
cu motivarea că plângerea a fost tardiv înregistrată, iar pe fond este neîntemeiată. 

Aceeaşi intimată a depus la dosar şi concluzii scrise. 
Examinând recursul prin prisma motivelor invocate şi a excepţiei reiterate de către 

intimată, curtea reţine că două sunt aspectele asupra cărora trebuie să se pronunţe şi anume: 1) 
dacă plângerea împotriva încheierii de respingere a notării sechestrului asigurător în cartea 
funciară era sau nu tardivă şi dacă procesul-verbal de situaţie putea fi notat sau nu în cartea 
funciară: 

1.) În privinţa excepţiei tardivităţii plângerii, din dovada existentă la dosarul primei 
instanţe, rezultă că încheierea pronunţată de Biroul OCPI Cluj-Napoca în dos.nr.53324/2007, i-a 
fost comunicată executorului judecătoresc la data de 26.11.2007. Încheierea de respingere nu a fost 
comunicată şi cu SC E.M.I.E. SRL Cluj-Napoca. 

Împotriva încheierii de respingere, a formulat plângere SC E.M.I.E. SRL Cluj-Napoca, la 
data de 16.01.2009. 

Conform art.50 alin. (1) din Legea nr.7/1996, încheierea se comunică celui care a cerut 
înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum şi celorlalte persoane interesate potrivit 
menţiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în termen de 15 zile de la 
pronunţarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii. 

Rezultă că  Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca, nu a procedat legal 
atunci când i-a comunicat încheierea de respingere a notării sechestrului asigurător, numai „celui 



care a cerut înscrierea”, adică executorului judecătoresc, iar nu şi petiţionarei SC E.M.I.E. SRL 
Cluj-Napoca, deşi aceasta era o „persoană interesată potrivit menţiunilor din cartea funciară”, câtă 
vreme la acea dată avea notată în CF nr.5453 Floreşti, sub B2, acţiunea înregistrată împotriva 
pârâtului R.R.G., având ca obiect obligarea acestuia la plata sumei de 532.297,67 lei. 

Este adevărat că potrivit art.50 alin. (2) teza I-a din Legea nr.7/1996, „încheierea de 
înscriere sau de respingere poate fi atacată cu plângere, în termen de 15 zile de la  comunicare, la 
biroul teritorial”. Deşi petiţionara era o persoană interesată, căreia trebuia să i se comunice 
încheierea de respingere a notării sechestrului asigurator, având în vedere că biroul de carte 
funciară a omis să îi comunice încheierea, plângerea formulată la data de 16.01.2009, nu este 
tardivă. 

2.) În ceea ce priveşte fondul cauzei, curtea reţine că potrivit susţinerilor petiţionarei SC 
E.M.I.E. SRL Cluj-Napoca, aceasta l-a mandatat pe executorul judecătoresc să aducă la îndeplinire 
procedura sechestrului asigurător, dispusă prin încheierea comercială nr.117/C din 29.06.2007 a 
Tribunalului Cluj. Petiţionara nu a depus la dosar copia cererii adresate executorului judecătoresc, 
pentru ca instanţele să poată verifica obiectul cererii sale şi nici copia încheierii comerciale prin 
care susţine că s-a instituit sechestrul asigurător. Copia încheierii comerciale nu a fost depusă nici 
măcar la Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Cluj-Napoca. 

Primind cererea petiţionarei, executorul judecătoresc  a întocmit dosarul execuţional 
nr.477/2007, în care a redactat la data de 18.07.2007, procesul-verbal de situaţie, descriind 
imobilul, ca fiind compus din teren în suprafaţă de 1550 mp, pe care este edificată o casă pe 
fundaţie de beton, zidită din cărămidă şi învelită cu ţiglă. 

Acelaşi executor judecătoresc, prin cererea înregistrată sub nr.53324/19.07.2007 la Biroul 
de cadastru şi publicitate imobiliară Cluj-Napoca, a solicitat notarea în CF nr.5453 Floreşti, nr. top 
1881/1/2/2 şi nr. top 1884/2/2,  a procesului-verbal de situaţie nr.477/18.07.2007. 

Prin încheierea nr.53324/19.07.2007, Biroul de Cadastru şi publicitate imobiliară Cluj-
Napoca, a dispus respingerea cererii de notare a procesului-verbal de situaţie în CF nr.5453 
Floreşti, nr. top 1881/1/2/2 şi nr. top 1884/2/2. 

Speţa de faţă se circumscrie procedurii de executare silită imobiliară, în cadrul căreia 
petiţionara susţine că a urmărit notarea sechestrului asigurător, pentru indisponibilizarea 
imobilului aparţinând debitorului, până la obţinerea titlului executoriu. 

Potrivit art.593 alin. (1) C.pr.civ., măsura sechestrului asigurător se aduce la îndeplinire de 
către executorul judecătoresc, potrivit regulilor privitoare la executarea silită, care se aplică în mod 
corespunzător. În art.496 teza I-a C.pr.civ., se prevede că în vederea identificării imobilului 
urmărit, executorul judecătoresc se va deplasa la locul, unde este situat acesta şi va încheia un 
proces-verbal de situaţie. 

Conform art.497 alin. (1) C.pr.civ., după întocmirea procesului-verbal de situaţie, 
executorul îl va soma pe debitor că dacă nu va plăti, se va trece la vânzarea imobilelor cuprinse în 
procesul-verbal. Somaţia de plată ce va fi comunicată debitorului va cuprinde pe lângă cele arătate 
de art.387 şi datele de identificare a imobilului cuprinse în procesul-verbal de situaţie, precum şi 
menţiunea că s-a luat măsura înscrierii în cartea funciară. În alin. (2) al aceluiaşi articol, se prevede 
că executorul judecătoresc va lua măsuri ca somaţia prevăzută la alin. (1) să fie înscrisă în cartea 
funciară. 

Conform art.593 alin. (3) C.pr.civ., sechestrul asigurător pus asupra unui imobil se va 
înscrie de îndată în cartea funciară. Înscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care, după 
înscriere, vor dobândi vreun drept asupra imobilului respectiv. 

După cum a observat în mod corect tribunalul, executorul judecătoresc nu s-a conformat 
dispoziţiilor legale imperative incidente în materia sechestrului asigurător, întrucât nu a întocmit 
somaţia de plată, cu privire la  care trebuia să ia măsura înscrierii ei în cartea funciară. Petiţionara 
avea obligaţia să urmărească demersurile întreprinse de executorul judecătoresc, iar dacă era 
nemulţumită, putea uza de dispoziţiile art.593 alin. (4) C.pr.civ., conform cărora împotriva 
modului de aducere la îndeplinire a măsurii sechestrului, cel interesat va putea face contestaţie, 
ceea ce petiţionara nu a făcut. 

Sancţiunea nerespectării dispoziţiilor legale imperative în materia sechestrului asigurător, 
este aceea a neînscrierii lui în cartea funciară. 

Este adevărat că art. 42 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor 
de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul nr.633/2006 emis în comun de 



Ministerul Administraţiei şi Internelor şi de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, conţine o enumerare exemplificativă, iar nu limitativă a înscrierilor ce pot fi notate în 
cartea funciară, dar la lit. l) este menţionat expres „sechestrul asigurător şi judiciar”, procedură în 
cadrul căreia trebuia să se circumscrie executorul judecătoresc, dar pe care nu a respectat-o, iar 
petiţionara nu a vegheat şi nu a uzat de procedura contestaţiei pe care o avea legal la îndemână. 

Nu procesul-verbal de situaţie, ci somaţia de plată (care de altfel nici nu a fost întocmită), 
trebuia înscrisă în cartea funciară, în cadrul procedurii sechestrului asigurător. 

Dispoziţiile speciale privitoare la sechestrul asigurător, nu se aplică în mod independent, ci 
se coroborează cu cele care reglementează executarea silită. În acest sens, în art.593 alin. (1) 
C.pr.civ. se prevede că măsura sechestrului asigurător se aduce la îndeplinire de către executorul 
judecătoresc, potrivit regulilor privitoare la executarea silită, care se aplică în mod corespunzător. 
Or regulile privitoare la executarea silită, la care face trimitere art.593 alin. (1) C.pr.civ., sunt şi cele 
cuprinse în secţiunea a II-a intitulată „Formalităţile premergătoare vânzării la licitaţie” din Codul 
de procedură civilă, în speţă dispoziţiile art.497 din acelaşi cod. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art.304 pct. 9 şi art.312 alin. (1) C.pr.civ., se va 
respinge recursul petiţionarei împotriva deciziei tribunalului, ca nefondat. (Judecător Traian 
Dârjan) 

 

Cerere pentru despăgubiri formulată în temeiul Legii nr. 221/2009. Adept al cultului 
„Martorii lui Iehova”. Condamnare pentru săvârşirea infracţiunii de neprezentare la 

încorporare. Lipsa caracterului politic al condamnării 

Legea nr. 221/2009, art. 1 alin. (4) şi art.4 alin. (1) 
Constituţia României din anul 1965, art. 30 şi 40 

Codul penal, art. 334, 335 
CEDO, Hotărârea Comisiei din 14 octombrie 1985 în cauza Johansen contra Norvegiei 

Condamnările în temeiul art.334 şi art.335 din Codul penal, pentru săvârşirea 
infracţiunilor de insubordonare sau de neprezentare la încorporare, nu pot fi înţelese ca încălcări 
ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, ori ca negări şi nerespectări ale 
drepturilor civile şi politice. Aceste condamnări, nu au fost dispuse pe criteriul apartenenţei la un 
anumit cult religios, ci pentru săvârşirea unor fapte strict determinate de norme penale, iar 
problema libertăţii de conştiinţă şi de religie în legătură cu obligaţia de satisfacere a stagiului 
militar, nu poate fi considerată ca fiind indisolubil legată de regimul politic existent în acea 
perioadă, deoarece nu are la bază raţionamente ce ţineau de valorile comuniste, ci de 
organizarea şi legiferarea modului de efectuare a stagiului militar. 

 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, decizia nr. 27/A din 17 februarie 2010 

Prin acţiunea civilă înregistrată la 27 iulie 2009 la Tribunalul Cluj, reclamantul S.C. l-a 
chemat în judecată pe pârâtul STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, 
solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa, să constate caracterul politic al condamnării 
penale dispuse prin sentinţa penală nr.177 din 15.11.1984 a Tribunalului Militar Cluj şi obligarea 
pârâtului la plata sumei de 45.000 euro, echivalentul ei în lei, cu titlu de despăgubiri pentru  
prejudiciul moral suferit prin condamnarea la executarea pedepsei în loc de deţinere. 

În drept, reclamantul şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art.5 alin. (1) lit.a) din Legea 
nr.221/2009. 

Prin sentinţa civilă nr.653 din 23 octombrie 2009 a Tribunalului Cluj, s-a respins acţiunea 
civilă intentată de reclamantul S.C. în contradictoriu cu pârâtul STATUL ROMÂN prin 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, având ca obiect pretenţii în baza Legii nr.221/2009. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin sentinţa penală nr.177 din 15.11.1984 
a Tribunalului Militar Cluj, reclamantul a fost condamnat la 3 ani închisoare corecţională, pentru 
săvârşirea infracţiunii de neprezentare la încorporare, având în vedere că inculpatul a refuzat să fie 



încorporat pe motiv că aparţine organizaţiei „Martorii lui Iehova”, ale cărei precepte îi interzic să 
satisfacă serviciul militar. 

Fapta săvârşită de reclamant, pentru care a fost condamnat penal, nu se încadrează în 
prevederile art.1 alin. (3) din Legea nr.221/2009 şi ale art.2 alin. (1) şi (2) din OUG nr.214/2009. 

Constituţia României din anul 1965, a garantat în cuprinsul art.30, libertatea conştiinţei şi 
libertatea cultului religios, iar în art.40 a instituit obligaţia pentru toţi cetăţenii, de a îndeplini 
serviciul militar. 

Infracţiunea pentru care reclamantul a fost condamnat, există şi în prezent în Codul penal, 
nefiind abrogată expres. Chiar actuala Constituţie prevede printre puţinele obligaţii ale cetăţenilor 
români, şi pe aceea de apărare a ţării. 

Forma prin care se realizează această obligaţie, cuprinde şi necesitatea de a desăvârşi 
pregătirea militară, iar în cazul unui conflict armat, de participare la forţele armate ale statului, 
ceea ce presupune inclusiv obligaţia de a primi o armă şi de a o folosi. A interpreta în alt mod 
această obligaţie,  s-ar ajunge la golirea de conţinut a acestei obligaţii, respectiv la o negare a sa. 

Nu se poate aprecia că refuzul de a primi arma din cauza convingerilor religioase, ar 
echivala cu o oponenţă fără echivoc împotriva principiilor statului comunist, câtă vreme aceste 
infracţiuni mai sus sunt încă incriminate de Codul penal, iar condamnări pentru săvârşirea lor au 
fost dispuse şi după 22 decembrie 1989, când nu se mai poate susţine că regimul politic din 
România are caracter totalitar. 

Aspectele legate de modalitatea de executare a pedepsei invocate de reclamant, chiar dacă 
ar fi reale, nu schimbă caracterul de drept comun al condamnării. 

Împotriva acestei sentinţe, a declarat apel reclamantul, solicitând schimbarea ei şi 
rejudecând cauza, admiterea ei în sensul constatării caracterului politic al condamnării şi în 
consecinţă obligarea Statului Român la plata daunelor morale în cuantum de  45.000 euro, cu 
cheltuieli de judecată. 

În motivarea apelului, reclamantul a susţinut că sentinţa apelată este nelegală, deoarece a 
fost dată cu încălcarea dreptului fundamental la apărare, garantat de art.24 alin. (1) din 
Constituţie. 

La primul termen de judecată, pe baza înscrisurilor depuse la dosar, prima instanţă s-a 
considerat lămurită şi a respins cererea de încuviinţare a probei cu înscrisuri şi a probei 
testimoniale, cu toate că îi revenea rolul de a constata caracterul politic al condamnării, în 
condiţiile art.4 din Legea nr.221/2009. 

De asemenea, instanţa nu a făcut demersuri în vederea reconstituirii dosarului de 
condamnare şi nici nu s-a cerut punctul de vedere scris al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici. 

Judecătorul fondului şi-a fundamentat întreaga motivare pe susţinerile pârâtei din 
întâmpinare, care a calificat condamnarea suferită de reclamant ca fiind una de drept comun, 
precum şi pe decizia nr.7724/2004 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

În realitate, reclamantul a refuzat să se prezinte la încorporare, din cauza convingerilor sale 
religioase, întrucât era membru al cultului „Martorii lui Iehova”, care nu-i permiteau satisfacerea 
serviciului militar. 

Deşi formal a existat libertatea convingerilor religioase, statul comunist a sancţionat 
neîndeplinirea serviciului militar obligatoriu, fără a le da posibilitatea adepţilor acestui cult, la o 
alternativă faţă de prestarea serviciului militar, dându-se astfel expresie politică regimului 
comunist, de a nu se accepta decât doctrina partidului comunist, de natură ateistă. Refuzul de a 
primi arma, din cauza convingerilor religioase, a echivalat cu o oponenţă neechivocă împotriva 
principiilor statului comunist totalitar. În acele împrejurări, condamnările suportate de credincioşii 
diverselor culte religioase care şi-au exprimat în mod făţiş convingerile lor şi au suportat rigorile 
legii penale, au avut un evident caracter politic. 

Pentru aceste considerente, au fost admise toate cererile formulate în temeiul Ordonanţei 
Guvernului nr.214/1999 de persoane aflate în situaţii identice, aşa cum rezultă şi din răspunsul 
nr.121951/2009 al Comisiei pentru Constatarea Calităţii de Luptător în Rezistenţa Anticomunistă, 
prin care s-a apreciat caracterul politic al condamnărilor penale pentru neprezentare la 
încorporare. 

Instanţa supremă prin decizia din 14 mai 2009, verificând legalitatea unui certificat pentru 
constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă, s-a pronunţat în sensul în care se dă 



expresie politică condamnărilor suferite din motive religioase de către membrii cultului religios 
„Martorii lui Iehova”. 

Intimatul Statul Român prin întâmpinare a solicitat respingerea apelului, cu motivarea că 
reclamantul a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni de drept comun, fără să 
urmărească împotrivirea lor faţă de regimul totalitar instaurat la data de 6 martie 1945. 

Examinând apelul prin prisma motivelor invocate, curtea reţine următoarele: 
Prin sentinţa penală nr.177 din 15 noiembrie 1984 a Tribunalului Militar Cluj, reclamantul 

S.C. a fost condamnat la pedeapsa de trei ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 
neprezentare la încorporare. 

Constituţia României din anul 1965, a garantat în art.30 libertatea conştiinţei şi libertatea 
cultului religios, dar totodată în art.40 a instituit obligaţia tuturor cetăţenilor ţării, de a îndeplini 
serviciul militar. 

În acel context, condamnările în temeiul art.334 şi art.335 din Codul penal, pentru 
săvârşirea infracţiunilor de insubordonare sau de neprezentare la încorporare, nu pot fi înţelese ca 
încălcări ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, ori ca negări şi nerespectări ale 
drepturilor civile şi politice. 

Asemenea condamnări, nu au fost dispuse pe criteriul apartenenţei la un anumit cult 
religios, în speţă „Martorii lui Iehova”, ci pentru săvârşirea unor fapte strict determinate de norme 
penale, iar problema libertăţii de conştiinţă şi de religie în legătură cu obligaţia de satisfacere a 
stagiului militar, nu poate fi considerată ca fiind indisolubil legată de regimul politic existent în 
acea perioadă, deoarece nu are la bază raţionamente ce ţineau de valorile comuniste, ci de 
organizarea şi legiferarea modului de efectuare a stagiului militar. 

Rezultă că restrângerea libertăţii de conştiinţă, în legătură cu executarea serviciului militar 
obligatoriu, în fostul regim comunist, nu ţinea strict de regimul dictatorial, ci de cadrul 
instituţional şi legal de îndeplinire a unei obligaţii constituţionale, cadru menţinut şi în perioada 
post-decembristă, până la reglementarea serviciului militar alternativ şi apoi a celui profesionist. 

Din perspectiva CEDO, prin Hotărârea Comisiei din 14 octombrie 1985 în cauza Johansen 
contra Norvegiei, s-a decis că dispoziţiile art.4 parag.3 lit.b), nu obligă statele contractante să 
prevadă un serviciu civil de  substituţie a serviciului militar, pentru cei care nu sunt în măsură să îl 
satisfacă din motive de conştiinţă, obligaţia îndeplinirii lui fiind compatibilă cu exigenţele textului 
Convenţiei. 

De asemenea, prin Hotărârea din 9 mai 1984 în cauza A contra Elveţiei, prin Hotărârea din 
12 decembrie 1966 în cauza Grandrath contra Germaniei şi prin Hotărârea din 11 octombrie 1984 
în cauza N contra Suediei, s-a stabilit că nu constituie o încălcare a art.9 din Convenţie, care 
garantează libertatea de gândire, conştiinţă şi de religie, pronunţarea unei pedepse pentru refuzul 
executării serviciului militar. 

 Practica judiciară prezentată de apelant, nu constituie izvor de drept, astfel că nu este 
obligatorie pentru instanţă. 

Nici decizia nr. XXXII din 13 noiembrie 2009 a Secţiilor Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, prin care s-a decis că în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.1 alin. (1) lit. a) 
din Decretul-lege nr.118/1990, republicată, persoanele condamnate definitiv pentru infracţiunile 
contra capacităţii de apărare a ţării, prevăzute de art.334 şi 354 din Codul penal, săvârşite din 
motive de conştiinţă, nu pot beneficia de drepturile acordate pentru persoanele persecutate din 
motive politice, nu este obligatorie pentru instanţe decât de la publicarea ei în „Monitorul Oficial”, 
potrivit art.329 alin.(3) C.pr.civ., dar instanţele nu pot face totuşi abstracţie totală de existenţa ei, 
nici între data pronunţării şi data publicării ei, mai ales atunci când este convingătoare prin forţa 
argumentelor pe care se sprijină şi care sunt însuşite din convingere de către instanţe. 

Prin urmare, în speţă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.1 alin. (4) şi de art.4 
alin. (1) din Legea nr.221/2009, pentru a se putea constata caracterul politic al infracţiunii de drept 
comun, contra capacităţii de apărare a ţării, astfel încât să i se poată acorda reclamantului-apelant 
daunele morale solicitate, în sumă de 45.00 euro. 

Nu corespunde realităţii că reclamantului i s-ar fi încălcat dreptul la apărare, câtă vreme 
acesta a fost asistat de avocat; în privinţa probelor solicitate de reprezentantul reclamantului, 
prima instanţă le-a respins ca nefiind concludente în raport cu obiectul cererii şi a dispoziţiilor 
legale invocate, instanţa fiind suverană să aprecieze în ce măsură sunt utile sau nu soluţionării 



cauzei, ceea ce nu înseamnă încălcarea dreptului la apărare, aşa cum susţine în mod neîntemeiat 
apelantul. 

Atât înscrisurile depuse la prima instanţă, cât şi cele depuse în apel, nu sunt în măsură să 
formeze convingerea instanţei că infracţiunea de drept comun săvârşită de reclamant ca urmare a 
neprezentării lui la încorporare pe motiv că este membru al cultului religios intitulat „Martorii lui 
Iehova” şi respectiv condamnarea acestuia, ar avea caracter politic, raportat la dispoziţiile Legii 
nr.221/2009. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art.296 C.pr.civ., se va respinge apelul, ca nefondat. 
(Judecător Traian Dârjan) 

 

Recalculare pensie. Venituri obţinute suplimentar. Introducerea lor în baza de calcul 
a contribuţiei de asigurări sociale 

 
Potrivit  art. 2 lit. e) din Legea nr. 19/2000, drepturile de asigurări sociale se cuvin pe 

temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite, iar veniturile la care a făcut referire au fost 
avute în vedere la calcularea şi aplicarea contribuţiilor. 

În concretizarea acestui principiu, art. 78 alin. 4 din Legea nr. 19/2000 prevede că 
punctajul asiguratului, stabilit conform prevederilor alin. (1) şi (2), se calculează la nivelul 
veniturilor brute realizate pentru care s-au plătit contribuţii de asigurări sociale. Aceste dispoziţii 
legale sunt detaliate prin art. I pct. 7 din Ordinul nr. 680/2007 pentru modificarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 19/2000. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, decizia nr. 107/R din 19 ianuarie 2010 

Prin sentinţa civilă nr.2634 din 8 octombrie 2009, pronunţată de Tribunalul Cluj, s-a admis 
acţiunea formulată de reclamanta R.G. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Cluj, pârâta 
fiind obligată să emită o nouă decizie  de pensionare pentru reclamantă începând cu data de 
01.07.2009, cu luarea în calcul a Adeverinţei nr. 487/16.06.2009 emisă de S.C. I.P. S.A. Cluj-
Napoca. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că prin cererea înregistrată la data de 
20.02.2009, reclamanta R.G. a solicitat obligarea pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Cluj să-i emită 
o nouă decizie de pensionare prin adăugarea veniturilor suplimentare realizate în acord global în 
perioada 1973-1990 la S.C. I.P. SA CLUJ. 

Din Adeverinţa nr. 487/16.06.2009 emisă de această instituţie rezultă că în perioada martie 
1967 - ianuarie 1991, reclamanta a realizat venituri suplimentare-acord global, premii, pentru care 
s-a plătit contribuţia pentru pensia suplimentară conform Legii 27/1966. 

In temeiul art. 78 alin.4 din Legea 19/2000 cererea reclamantei a fost admisă.  
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj, solicitând 

admiterea recursului, modificarea sentinţei cu respingerea acţiunii. 
În motivarea recursului arată că potrivit art.164 din Legea nr.19/2000, la determinarea 

punctajelor anuale, se utilizează salariile brute sau nete, în conformitate cu modul de înregistrare a 
acestora în carnetul de muncă, iar salariile brute nu sunt şi veniturile brute. La determinarea 
punctajelor anuale, pe lângă salariile prevăzute la alin.1 se au în vedere şi sporurile cu caracter 
permanent, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform 
legislaţiei anterioare şi care sunt înregistrate în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe 
eliberate de unităţi.  

Cum sumele în acord nu au făcut parte din baza de calcul a pensiei, aceste sume în mod 
corect nu au fost luate în calcul, sporul pentru realizarea sarcinilor de plan nefiind un spor cu 
caracter permanent. 

Reclamanta, prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursului şi menţinerea ca temeinică 
şi legală a deciziei recurate. 

Examinând hotărârea atacată în raport de motivele invocate, Curtea de Apel 
reţine următoarele considerente: 



Veniturile obţinute suplimentar la retribuţia tarifară de încadrare au avut caracter 
permanent în perioada arătată fiind cumulate cu salariul individual brut şi incluse alături de 
celelalte sporuri în baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, achitându-se lunar 
atât cotele CAS cât şi contribuţia la fondul pentru pensia suplimentară. Introducerea acestor 
sporuri în baza de calcul a contribuţiei pentru asigurări sociale se încadrează în disp. art. 23 din 
Legea nr. 19/2000 şi aceste sporuri sunt prevăzute de art. 78 din aceeaşi lege. 

Deşi potrivit disp. O.U.G. nr. 4/2005 sumele reprezentând acordul nu se iau în calculul 
drepturilor de pensie întrucât ele nu au făcut parte din baza de calcul a pensiei conform legislaţiei 
anterioare, invocându-se imposibilitatea verificării respectivelor venituri (venituri pe care le 
probează cu înscrisurile arătate în adeverinţa depusă la dosar), rolul instanţei este nu doar de a 
constata şi cenzura directa aplicare a O.U.G. nr. 4/2005 ci şi de a interpreta actul normativ, 
inclusiv prin prisma  Legii nr. 19/2000 (pentru că procedura de recalculare vizează tocmai 
înlăturarea discriminărilor), opinia fiind aceea că în pofida acestei reglementări exprese, sumele se 
impune a fi luate în calcul. 

Raţionamentul juridic ce stă la baza acestei opinii este fundamentat de forţa juridică a legii 
faţă de ordonanţă, pe considerente de echitate şi motive care ţin de preeminenţa principiilor în 
baza cărora un text de lege a fost edictat în raport de excepţiile ce au la bază tratamente 
discriminatorii. 

Conform disp. art. 2 alin. 1 din O.U.G. nr. 4/2000 modificată recalcularea se efectuează 
prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii, cu respectarea Legii 
nr. 19/2000. 

Din menţiunile arătate în adeverinţa depusă la dosar rezultă că reclamanta a realizat 
venituri din acord, compensaţii şi premii care au fost incluse în baza lunară de calcul a contribuţiei 
individuale de asigurări sociale şi pensie pensia suplimentară. Pe toată această perioadă s-au 
achitat lunar cotele de CAS inclusiv contribuţia la pensia suplimentară conform cu legislaţia în 
vigoare iar sporurile trecute în coloana acord au avut caracter de venit în înţelesul Legii nr. 
49/1982. 

Potrivit art. 1 din Decretul nr. 389/1972 angajatorii au vărsat contribuţia de 15% asupra 
câştigului brut realizat de personal, indiferent de forma în care s-au realizat aceste venituri. 

În conformitate cu art. 164 din Legea nr. 19/2000, la determinarea punctajelor se utilizează 
salariile brute sau nete în baza înregistrărilor din carnetele de muncă iar la alin. 2 se stipulează că 
se au în vedere şi sporurile înregistrate în carnetele de muncă. Aceasta nu înseamnă că sporurile 
neînregistrate în carnetele de muncă şi care au intrat în bazele de calcul a contribuţiei de asigurări 
sociale nu ar putea fi luate în considerare atâta vreme cât se face dovada existenţei acestora prin 
adeverinţe, întrucât ar atrage încălcarea unuia din principiile ce guvernează sistemul public de 
asigurări sociale. 

În baza art. 2 lit. e din Legea nr. 19/2000 drepturile de asigurări sociale se cuvin pe temeiul 
contribuţiilor de asigurări sociale plătite iar veniturile la care a făcut referire au fost avute în vedere 
la calcularea şi aplicarea contribuţiilor. 

Nu se poate admite că baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale să fie constituită şi 
din aceste sume iar la stabilirea pensiei cu prestaţie de asigurări sociale să nu se ia în considerare 
deoarece ne-am afla în situaţia în care această prestaţie nu ar fi proporţională cu preţul plătit, 
creându-se o inechitate. 

În concretizarea acestui principiu art. 78 alin. 4 din Legea nr. 19/2000 prevede că punctajul 
asiguratului, stabilit conform prevederilor alin. (1) şi (2), se calculează la nivelul veniturilor brute 
realizate pentru care s-au plătit contribuţii de asigurări sociale. 

În aplicare acestui text legal art. I pct. 7 din Ordinul nr. 680 din 1 august 2007 pentru 
modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 prevede că punctul 19 de la 
secţiunea I "Dispoziţii generale (capitolul I din lege)" a capitolului A "Contribuţia de asigurări 
sociale" va avea următorul cuprins: "19. Prin sintagma venitul brut realizat lunar se înţelege venitul 
brut în bani, achitat din fondul de salarii, reprezentând: a) salariile de bază brute corespunzătoare 
timpului efectiv lucrat în program normal şi suplimentar potrivit formei de salarizare aplicate, 
inclusiv indemnizaţiile de conducere, salariile de merit, indexări, compensări şi alte drepturi care, 
potrivit actelor normative, fac parte din salariul de bază; b) sporurile, indemnizaţiile şi sumele 
acordate sub formă de procent din salariu ori sume fixe, indiferent dacă au caracter permanent sau 
nu, plătite pentru: condiţii deosebite de muncă (condiţii grele, periculoase, nocive, penibile); 



activitate desfăşurată în mediul rural, în zone izolate; activitate desfăşurată de nevăzători; munca 
prestată în schimbul de noapte; îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare 
funcţiei de bază; sporul de fidelitate şi altele asemănătoare; c) sumele plătite pentru timpul 
nelucrat (concedii de odihnă, indiferent de perioada efectuării, concedii de studii, zile de sărbători, 
zile de repaus săptămânal, concedii plătite pentru evenimente familiale deosebite, ziua profesiei, 
zile necesare instalării pe post în cazul transferului, întreruperi ale lucrului din motive 
neimputabile salariaţilor); d) sumele acordate cu ocazia ieşirii la pensie; e) premiile anuale şi cele 
din cursul anului sub diferite forme, altele decât cele reprezentând participarea salariaţilor la 
profit; f) sumele plătite conform legii sau contractelor colective de muncă (al 13-lea salariu, prime 
de vacanţă, aprovizionare de iarnă, prime acordate cu ocazia sărbătorilor naţionale sau religioase, 
etc.); g) alte adaosuri la salarii, aprobate prin lege sau stabilite prin contractele individuale ori 
colective de muncă (bonusuri, compensaţii, indemnizaţia pentru concediul de odihnă neefectuat, 
ajutoare, precum şi alte sume, reprezentând venituri curente sau aferente perioadelor anterioare, 
inclusiv cele achitate în lunile în care asiguraţii beneficiază de prestaţii de asigurări sociale fără a 
avea zile lucrate sau nu au fost prezenţi la serviciu etc.); h) sumele rezultate prin «plata cu ora», 
gărzi, indemnizaţii clinice; i) sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, 
în consiliul de administraţie, în comitetul de direcţie şi în comisia de cenzori; j) sumele primite de 
reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii; k) indemnizaţii de şedinţă acordate membrilor 
comisiilor constituite la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, potrivit legii; l) alte sume 
acordate potrivit legii." 

Faţă de cele menţionate anterior şi în temeiul prevederilor art. 312 alin. 1 şi art. 299 şi urm., 
art. 3041 Cod procedură civilă, curtea urmează să respingă ca nefondat recursul formulat de pârâta 
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII CLUJ, nefiind incidente nici unul din motivele de casare prevăzute 
art. 304 Cod procedură civilă. (Judecător Dana Gârbovan) 

 
 

Acţiune principală având ca obiect evacuare. Cerere reconvenţională având ca obiect 
obligarea reclamanţilor la plata sporului de valoare adus locuinţei. Respingerea 

acţiunii principale ca fiind rămasă fără obiect şi admiterea cererii reconvenţionale. 
Atacarea sentinţei de către reclamanţi, exclusiv cu privire la soluţionarea cererii 

reconvenţionale. Natura căii de atac 

În situaţia în care obiectul acţiunii principale a fost neevaluabil în bani, iar acţiunea a fost 
respinsă ca fiind rămasă fără obiect, fără a se critica acest aspect în calea de atac, în schimb s-a 
admis cererea reconvenţională al cărei obiect este evaluabil în bani şi se atacă sentinţa exclusiv 
cu privire la soluţia dată cererii reconvenţionale, calea de atac se stabileşte în funcţie de natura 
obiectului pretenţiilor solicitate prin cererea reconvenţională. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, decizia nr.200/R din 29 ianuarie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. nr. 516/14.05.2009, a Judecătoriei Huedin  , s-a respins ca rămasă 
fără obiect acţiunea civilă, având ca obiect evacuare, formulată de reclamanţii M.A. şi M.S., în 
contradictoriu cu pârâţii R.V. şi R.M.; s-a admis în parte cererea reconvenţională formulată de 
pârâţii-reclamanţi reconvenţionali R.V. şi R.M., în contradictoriu cu reclamanţii-pârâţi 
reconvenţionali M.A. şi M.S. şi, în consecinţă, a obligat reclamanţii-pârâţi reconvenţionali M.A. şi 
M.S. la plata către pârâţii-reclamanţi reconvenţionali R.V. şi R.M. a sumei de 14.300 lei 
reprezentând spor de valoare adus imobilului; s-au respins alte pretenţii ale pârâţilor-reclamanţi 
reconvenţionali; reclamanţii-pârâţi reconvenţionali M.A. şi M.S. au fost obligaţi la plata către 
pârâţii-reclamanţi reconvenţionali R.V. şi R.M. a sumei de 1500 lei reprezentând cheltuieli de 
judecată, compensând celelalte cheltuieli efectuate de părţi. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în considerentele sentinţei 
faptul că la data de 07.10.2001 între pârâţii R.V. şi R.M. şi numita G.E. s-a încheiat un antecontract 
de vânzare-cumpărare cu privire la imobilul situat în loc. Aghireş, jud. Cluj. 



Prin decizia civilă nr. 2945/R/16.12.2005 pronunţată de Curtea de Apel Cluj a fost admis 
recursul declarat de reclamanţii din prezenta cauză – M.A. şi M.S. -  împotriva deciziei civile nr. 
2660/23.12.2004 a Curţii de Apel Cluj şi s-a admis acţiunea formulată de reclamanţi, dispunându-
se constatarea nulităţii absolute a antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat între pârâţii 
cumpărători R.V. şi R.M. şi vânzătoarea G.E., decedată, a cărei moştenitoare este C.D., cu privire la 
imobilul situat în loc. Aghireş, jud. Cluj. Totodată, s-a dispus rectificarea în CF  în sensul radierii 
dreptului de proprietate al pârâţilor R.V. şi R.M.. 

În CF s-au operat rectificările cuvenite, fiind înscris dreptul de proprietate asupra 
imobilului în litigiu în favoarea reclamanţilor M.A. şi M.S.. 

Urmare a faptului că pârâţii R.V. şi R.M. au refuzat să părăsească de bună-voie imobilul în 
litigiu, reclamanţii au promovat acţiunea de faţă prin care, în baza art. 480 C. civil, au solicitat 
evacuarea necondiţionată a pârâţilor din imobilul proprietatea lor. 

Pe cale reconvenţională, pârâţii reclamanţi-reconvenţionali R.V. şi R.M. au invocat un drept 
de retenţie asupra imobilului, până la plata de către reclamanţi a sumei de 150.000.000 lei 
reprezentând îmbunătăţiri aduse imobilului. 

Prin răspunsurile la interogatoriu administrat, pârâţii au arătat că lucrările de introducere a 
apei potabile la baie şi bucătărie au fost realizate în perioada noiembrie-decembrie 2001 şi pentru 
îmbunătăţirile pretinse deţine înscrisuri doveditoare, dar pot proba şi cu martori susţinerile lor. 

Prin răspunsurile la interogatoriu administrat, reclamanţii au arătat că lucrările pe care 
pârâţii pretind că le-au efectuat existau la momentul mutării acestora în imobilul în litigiu. 

Din declaraţia martorului N.M. rezultă că înainte de mutarea pârâţilor R.V. şi R.M. în 
imobilul în litigiu, într-o cameră situată la drum exista o sobă de teracotă, exista un gard de fier pe 
latura dinspre stradă şi o poartă de fier, care era defectă. De asemenea, exista o anexă compusă 
dintr-o încăpere şi o altă anexă reprezentând coteţ. Martorul nu a putut preciza alte elemente care 
să-i fi atras atenţia la imobil. 

Martorul K.I. a declarat că în anul 2001 a efectuat la imobilul în litigiu lucrări de instalaţii 
sanitare la imobilul în litigiu, aparţinând familiei R., respectiv, a montat un caza baie cu focar, 
vană, wc, lavoar faianţă, lavoar inox în bucătărie şi a efectuat şi lucrări de canalizare  de la casă 
până la fosa septică săpată în spatele casei. Martorul a mai declarat că, la acea dată, baia nu era 
amenajată şi nu existau în casă obiecte sanitare şi nici canalizare, iar pentru manoperă a primit de 
la fam. R. suma de 4.000.000 lei. De asemenea, a precizat că fosa septică nu exista, fiind săpată 
personal de pârâtul R.V., exista doar încăperea destinată a fi baie, care nu era însă amenajată. 
Toate obiectele sanitare şi ţevi pvc au fost achiziţionate de fam. R. şi au costat în jur de 50.000.000 
lei. 

Din declaraţia martorului N.D. rezultă că în luna septembrie sau octombrie 2001 a efectuat 
la imobilul în litigiu, contactat fiind şi plătit de pârâţii R., următoarele lucrări: tencuit pereţi acolo 
unde necesita, repararea pereţilor cu ipsos şi lucrări de zugrăvit, fiind plătit cu suma de 5.000.000 
lei. Martorul a arătat că la data la care a efectuat lucrări nu exista în imobil o baie amenajată şi nu 
existau nici sobe de teracotă. La momentul efectuării lucrărilor, în imobil s-au efectuat lucrări la 
instalaţia electrică o altă persoană, respectiv înlocuia cabluri, schimba prize şi întrerupătoare. 
Martorul a mai declarat că duşumea era în multe locuri putredă, necesitând a fi înlocuită, se 
observau urme de fum, respectiv urme că ar fi existat o sobă doar în bucătărie, la stradă exista gard 
metalic şi o poartă metalică ce necesita reparaţii, tocăria era din lemn însă necesita reparaţii 
întrucât nici uşile şi nici geamurile nu se închideau. De asemenea, trecând pe la imobilul în litigiu a 
observat că s-au efectuat lucrări de săpături pentru un decantor/fosă septică. 

Martora M.V. a declarat că a locuit în imobilul în litigiu, înainte de anul 2000, o perioadă de 
câteva luni şi a închiriat o singură cameră din imobil, restul fiind încuiate, astfel că nu a observat 
niciodată starea în care se aflau acestea. În camera închiriată exista o sobă de teracotă, geamurile şi 
uşa erau din lemn, în stare bună, exista instalaţie electrică, iar întrerupătoarele şi prizele se puteau 
folosi. Martora a menţionat că în curte exista o lemnărie, era construit un wc, pe partea dinspre 
stradă exista gard metalic şi o poartă metalică, aceasta însă nu se închidea bine. În aceeaşi perioadă 
mai locuia în imobil o altă familie, în acea cameră neexistând sobă,  însă geamurile şi uşa erau în 
stare bună 

Din declaraţia martorului S.D. rezultă că acesta a efectuat la imobilul în litigiu lucrări de 
sudură la poarta de la intrare în curte şi garduri, care erau rupte, a executat un ţarc la coteţul de 
porci şi armătura de fier de la decantor. Potrivit declaraţiei martorului, care cunoştea imobilul 



înainte de mutarea fam. R., acesta a necesitat reparaţii, respectiv refacerea tencuielii şi zugrăvit, 
înlocuirea ţiglelor în proporţie de 15-20%. În imobil exista o încăpere cu destinaţia baie care nu era 
însă amenajată, toate lucrările fiind efectuate de pârâţi, care au cumpărat şi 2 sau 3 sobe de 
teracotă, au turnat beton la poiată şi au construit decantorul. Toate lucrările precizate s-au efectuat 
în cursul lunilor octombrie, noiembrie 2001, până prin anul 2002. 

Prin raportul de expertiză efectuat de exp. B.V. şi prin răspunsul la obiecţiuni s-a stabilit că 
valoare îmbunătăţirilor aduse la imobilul în litigiu s-a ridicat la suma totală de 14.300 lei şi au 
constat în învelitoare din ţiglă profilată, montat geam simplu pe tâmplărie din lemn, împrejmuire 
din cherestea de răşinoase, sobe din plăci ceramice de teracotă, sobă de bucătărie cu plită din plăci 
ceramice, ţeavă de polietilenă, montat ţeavă PVC, ţeavă multistrat, montare cadă baie, cazan de 
baie pe sobă de fontă, lavoar faianţă, vas wc +rezervor, spălător inox, hidrofor şi decantor. 

Având în vedere îmbunătăţirile la care s-a făcut referire în raportul de expertiză, instanţa a 
apreciat că acestea reprezintă un spor de valoare adus imobilului în litigiu, raportat şi la celelalte 
probe administrate în cauză, lucrările avut în vedere prin raportul de expertiză referindu-se în cea 
mai mare parte la lucrări de amenajare a băii din imobil, aducere a apei potabile în casă, precum şi 
la dotarea imobilului cu instalaţii de încălzire – respectiv sobe de teracotă. 

În ceea ce priveşte cererea principală formulată de reclamanţii M.A. şi M.S., respectiv 
evacuarea necondiţionată, în baza art. 480 C. civil, a pârâţilor din imobilul în litigiu, instanţa a 
respins-o ca rămasă fără obiect, raportat la susţinerile părţilor prezente personal în şedinţa publică 
din data de 05.05.2009, atât reclamantul M.A., cât şi pârâtul R.V. susţinând că pârâţii au părăsit de 
bună-voie imobilul în litigiu, care se află la dispoziţia reclamanţilor. 

În ceea ce priveşte cererea reconvenţională, instanţa a avut în vedere că aceasta, la 
momentul formulării, a vizat două aspecte: un drept de retenţie şi obligarea pârâţilor 
reconvenţionali la plata îmbunătăţirilor aduse imobilului. 

Instanţa a reţinut că dreptul de retenţie se prezintă ca un adevărat drept real de garanţie 
imperfect, în virtutea căruia cel care deţine un bun mobil sau imobil al altcuiva, pe care trebuie să-l 
restituie, are dreptul să reţină lucrul respectiv, să refuze deci restituirea, până ce creditorul titular 
al bunului îi va plăti sumele pe care le-a cheltuit cu conservarea, întreţinerea, ori îmbunătăţirea lui. 

Condiţia esenţială pentru invocarea dreptului de retenţie este aceea ca datoria pe care 
deţinătorul o pretinde să se afle în conexiune şi să aibă legătură cu lucrul, să fie prilejuită de acesta 

În speţă, raportat la probele administrate, văzând poziţia părţilor la momentul dezbaterii 
cauzei pe fond, când pârâţii-reclamanţi reconvenţionali părăsiseră de bună-voie imobilul în litigiu, 
dar şi pentru a evita alte litigii între părţi şi a crea o îmbogăţire fără justă cauză în patrimoniul 
reclamanţilor, instanţa a admis în parte cererea reconvenţională, sens în care a obligat reclamanţii-
pârâţi reconvenţionali M.A. şi M.S. la plata către pârâţii-reclamanţi reconvenţionali R.V. şi R.M. a 
sumei de 14.300 lei reprezentând spor de valoare adus imobilului, şi a respins alte pretenţii ale 
pârâţilor-reclamanţi reconvenţionali. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată solicitate de pârâţii-reclamanţi reconvenţionali 
R.V. şi R.M., instanţa a constatat că aceştia au efectuat cu purtarea acestui proces următoarele 
cheltuieli: 450 lei taxă timbru, 1125 lei onorariu expert, 1500 lei onorariu avocat . 

Văzând dispoziţiile art. 274 C. proc. civ., art. 276 şi art. 277 C. proc. civ., raportat la 
împrejurarea că cererea reconvenţională a fost numai în parte admisă, dar şi culpa pârâţilor în 
ivirea şi purtarea acestui proces, instanţa a acordat în parte cheltuieli de judecată pârâţilor, sens în 
care a obligat reclamanţii-pârâţi reconvenţionali M.A. şi M.S. la plata către pârâţii-reclamanţi 
reconvenţionali R.V. şi R.M. a sumei de 1500 lei reprezentând cheltuieli de judecată, compensând 
celelalte cheltuieli efectuate de părţi. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul M.S., care a solicitat admiterea 
apelului, schimbarea sentinţei primei instanţe, în sensul de a nu fi obligat la plata sporului de 
valoare stabilit de expert la suma de 14.300 lei şi la cheltuieli de judecată în cuantum de 1.500 lei. 

Apreciază să sentinţa primei instanţe este nelegală, deoarece s-a dovedit reaua credinţă a 
pârâţilor R.V. şi R.M. la dobândirea imobilului în anul 2001. Pe de altă parte, consideră că 
pretenţiile solicitate de aceştia în faţa instanţei de fond au rămas nedovedite în sensul că nu au 
putut prezenta acte referitoare la investiţiile pe care le-au făcut în imobil. Apreciază că ei, respectiv 
reclamanţii M.S. şi M.A., au dovedit cu martori starea bună în care se afla imobilul în acea 
perioadă, respectiv anul 2000-2001, fiind completă din punct de vedere al instalaţiilor electrice, 
precum şi a celor sanitare, acoperiş, apă potabilă, sobe de teracotă etc. Mai invocă faptul că 



expertiza efectuată la fondul cauzei de d-nul expert B.V. este una părtinitoare şi nu reflectă 
realitatea.  

În cauză a mai declarat apel şi reclamantul M.A., solicitând la rândul său admiterea 
apelului, respingerea cererii reconvenţionale formulate de R.V. şi R.M.. Invocă faptul că nu i s-a 
făcut dreptate, iar toate lucrările făcute de familia R. sunt abuzive şi pe acest considerent apreciază 
că nu trebuie să dea nici o sumă de bani familiei R..  

Intimatul R.V. nu a depus întâmpinare, însă prezent în faţa instanţei de apel a declarat că 
solicită respingerea apelului, fără cheltuieli de judecată. 

Prin decizia civilă nr. 583/A/10.11.2009, pronunţată de Tribunalul Cluj s-a respins ca 
nefondat apelul declarat de reclamanţii M.A. şi M.S., împotriva sentinţei civile nr. 516/14.05.2009, 
a Judecătoriei Huedin. 

Pentru a pronunţa această soluţie, Tribunalul a reţinut în considerentele deciziei faptul că 
au fost expuse pe larg declaraţiile martorilor N.M., K.I., N.D., M.V., S.D., din declaraţiile acestora, 
coroborate, rezultând starea de fapt, pe care, de altfel, a expus-o în mod corect prima instanţă, şi 
anume, faptul că intimaţii R. au efectuat în perioada noiembrie–decembrie 2001 lucrări la imobilul 
situat în localitatea Aghireş, constând din învelitoare din ţiglă, montat geam simplu pe tâmplărie 
de lemn, împrejmuire din cherestea de răşinoase, sobe din plăci ceramice de teracotă, sobă de 
bucătărie cu plită, precum şi toate lucrările care necesitau construirea unei băi funcţionale. 
Martorii K.I. şi N.D. au fost martori direcţi, fiind cei care au efectuat lucrările la acest imobil şi au 
relatat fiecare în parte ce lucrări a făcut şi care era starea imobilului la momentul efectuării 
acestora, iar martorii N.M. şi M.V., martorii apelanţilor reclamanţi nu au reuşit să răstoarne starea 
de fapt expusă de ceilalţi martori, ci doar au arătat că în această casă existau anumite utilităţi, însă 
nici unul dintre aceştia nu a declarat, aşa cum susţin apelanţii, faptul că imobilul era într-o stare 
atât de bună încât să nu mai necesite nici o reparaţie. 

Prin urmare, raportul de expertiză efectuat de expert B.V. nu a făcut altceva decât să 
confirme practic starea de fapt expusă de martori, acesta stabilind doar cuantumul valorii 
îmbunătăţirilor aduse acestui imobil, şi raportat la aceste îmbunătăţiri a calculat şi sporul de 
valoare adus imobilului. 

Aşa cum a reţinut şi prima instanţă aceste cheltuieli nu pot fi încadrate decât în categoria 
cheltuielilor necesare şi utile, deoarece au sporit valoarea imobilului, fiind vorba de lucrări de 
amenajare a băii din imobil, dotarea acestuia cu instalaţii de încălzire, precum şi aducerea apei 
potabile în casă, neputând fi încadrate în categoria cheltuielilor voluptorii pentru simplul 
considerent că nu au transformat acest imobil într-unul cu dotări de lux.  

Aşa fiind, faţă de faptul că imobilul a revenit în proprietatea apelanţilor, aceştia bucurându-
se de acest imobil şi de confortul său, instanţa de apel a socotit ca fiind echitabil ca cheltuielile 
făcute de intimaţi pentru sporirea confortului acestuia să fie restituite acestora pe considerentul că 
s-ar ajunge la o îmbogăţire fără justă cauză în patrimoniul apelanţilor reclamanţi. 

Pe cale de consecinţă, hotărârea primei instanţe a fost apreciată ca legală şi temeinică, 
cuantumul despăgubirilor acordate fiind dovedit cu probele expuse anterior, iar pentru acest motiv, 
în temeiul art. 296 C. proc. civ., a fost respins ca nefondat apelul declarat de M.A. şi M.S.. 

Intimatul R.V. nu a solicitat cheltuieli de judecată. 
Împotriva acestei decizii au declarat recurs, în termen legal, reclamanţii M.A. şi M.S., 

solicitând admiterea recursului şi, în consecinţă, obligarea lui R.V. să ridice şi să ducă din imobilul 
în litigiu toate bunurile care îi aparţin, reclamanţii nefiind de acord să-i plătească acestuia suma de 
150 milioane lei vechi. 

În motivarea recursului s-au arătat că reclamantul M.A. este un om în vârstă, de 76 de ani, 
are 11 copii, este pensionar, a lucrat în mină, de unde a contractat o boală de silicoză şi TBC, având 
o pensie de doar 500 lei. S-a mai arătat de către recurenţi că M.A. nu este de acord să-i plătească 
pârâtului R.V. suma de 150 milioane lei vechi, impunându-se obligarea acestuia să vină şi să-şi 
ridice improvizaţiile pe care le-a făcut fără autorizaţie de construcţie în casa reclamanţilor. 

Prin întâmpinarea formulată în cauză, intimaţii R.V. şi R.M. au solicitat să se menţină 
sentinţa Judecătoriei Huedin şi decizia Tribunalului Cluj. 

La termenul de judecată din data de 29.01.2010 Curtea, din oficiu, în temeiul art. 306 alin. 
2 C.proc.civ., rap. la art. 304 pct. 1 C.proc.civ. şi art. 2821 C.proc.civ., a invocat un motiv de recurs 
de ordine publică, şi anume, nelegala soluţionare a căii de atac de către Tribunalului Cluj, ca apel, 



iar nu ca recurs, având în vedere că raportat la valoarea obiectului litigiului calea de atac ce putea fi 
exercitată împotriva hotărârii primei instanţe era exclusiv recursul. 

Examinând recursul prin prisma acestui motiv de recurs de ordine publică, 
Curtea constată că recursul este fondat, pentru motivele ce urmează a fi expuse: 

Obiectul cererii introductive de instanţă l-a constituit evacuarea pârâţilor R.V. şi Mariana 
din imobilul situat în localitatea Aghireş Sat, judeţul Cluj, valoarea acestui imobil nedepăşind 
plafonul impus de art. 2821 C.proc.civ., dovada în acest sens constituind-o expertiza întocmită în 
faţa primei instanţe de expert inginer B.V. 

Oricum, ceea ce s-a apelat de către reclamanţi, şi ulterior a constituit şi obiectul recursului 
promovat de aceeaşi reclamanţi, nu a fost cererea principală în evacuare, care a rămas fără obiect 
întrucât pârâţii au părăsit de bună voie imobilul în litigiu, ci cererea reconvenţională. 

Astfel, prin cererea reconvenţională pârâţii au solicitat obligarea reclamanţilor la plata 
sporului de valoare adus imobilului în litigiu ca urmare a investiţiilor şi lucrărilor de îmbunătăţire 
pe care pârâţii le-au făcut la respectivul imobil, valoarea totală a acestor îmbunătăţiri fiind în sumă 
de 14.300 RON. 

Prin apelul pe care l-au promovat reclamanţii au criticat soluţia primei instanţe exclusiv sub 
aspectul soluţiei de admitere în parte a cererii reconvenţionale a pârâţilor, respectiv, sub aspectul 
obligării reclamanţilor la plata sumei de 14.300 lei, în favoarea pârâţilor, cu titlu de spor de valoare 
adus imobilului în litigiu de către pârâţi, prin lucrările de îmbunătăţire pe care aceştia le-au făcut. 

În consecinţă, calificarea naturii juridice a căii de atac exercitate împotriva hotărârii primei 
instanţe de către reclamanţi trebuia să fie făcută prin raportare la ceea ce s-a criticat de către 
aceştia, respectiv, la valoarea pretenţiilor în sumă de 14.300 lei. 

Hotărârea primei instanţe a fost pronunţată la data de 14.05.2009, dată la care era în 
vigoare reglementarea adusă textului art. 2821 C.proc.civ., ca urmare a modificărilor aduse acestuia 
prin art. I pct. 40 din Legea nr. 219/2005, art. 282 1 C.proc.civ., în această reglementare prevăzând 
că nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoreşti în litigii al căror obiect are o valoare de până la 
100.000 RON, atât în materie civilă cât şi în materie comercială. 

Raportat aşadar la valoarea de 14.300 lei care a format obiectul apelului reclamanţilor şi la 
textul art. 2821 C.proc.civ., este evident că împotriva sentinţei primei instanţe calea legală de atac ce 
putea fi exercitată era aceea a recursului, iar nu a apelului, aşa cum în mod eronat s-a apreciat de 
către Tribunal. 

Soluţionând calea de atac promovată de reclamanţi ca apel, iar nu ca recurs, aşa cum ar fi 
fost legal, Tribunalul a pronunţat o soluţie nelegală, cu încălcarea prevederilor art. 2821 C.proc.civ. 
şi ale art. 54 alin. 2 din Legea nr. 304/2004, republicată, această soluţie intrând sub incidenţa art. 
304 pct. 1 C.proc.civ. 

Aşa fiind, pentru considerentele anterior expuse, în temeiul art. 304 pct. 1 C.proc.civ., se va 
admitere recursul reclamanţilor, se va casa în întregime decizia recurată, cu consecinţa trimiterii 
cauzei spre rejudecare ca recurs, la Tribunalul Cluj. (Judecător Carmen-Maria Conţ) 

 

Revizuire. Contrarietate de hotărâri 

Pentru a fi aplicabile dispoziţiile art. 322 pct. 7 C.pr.civ., privind existenţa unor hotărâri 
definitive potrivnice, date de instanţa de acelaşi grad sau de grade diferite, în una şi aceeaşi 
pricină, între aceleaşi persoane, având aceeaşi calitate, este necesar ca hotărârile să conţină 
elementele caracteristice ale lucrului judecat, care este suportul logic în măsură să ducă la 
anularea ultimei hotărâri pronunţate cu încălcarea acestui principiu. 

În situaţia în care starea de fapt avută în vedere la pronunţarea primei hotărâri s-a 
schimbat, astfel că a doua hotărâre s-a dat în baza altui temei, ca urmare a schimbării între timp 
a situaţiei de fapt iniţiale, respingându-se legal excepţia autorităţii de lucru judecat, nu este 
prezent motivul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 7 C.pr.civ., privind contrarietatea de 
hotărâri. 



Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, decizia nr. 196/R din 28 ianuarie 2010 

Prin cererea înregistrată iniţial la Tribunalul Cluj sub numărul de mai sus, revizuienţii 
D.S.D. şi D.F.M. au solicitat  revizuirea, în temeiul art. 322 pct. 7 Cod proc.civ., a deciziei civile nr. 
1123/R/2009 a Tribunalului Cluj, pe motiv că aceasta  ar contraveni sentinţei civile nr. 2705/2008, 
pronunţată în dosarul nr. 2128/2002 a Judecătoriei Turda, rămasă irevocabilă prin decizia civilă 
nr. 1368/2002 a Tribunalului Cluj. 

Cererea este  motivată doar în drept, susţinându-se că cele două hotărâri sunt potrivnice, 
fiind  dat între aceleaşi persoane, în aceeaşi calitate. 

Intimaţii P.I. şi P.F., prin întâmpinare, au solicitat respingerea cererii ca nefondată, pe 
motiv că, în anul 2002, au formulat o cerere de ordonanţa  preşedinţială în contradictoriu cu 
părinţii, respectiv socrii revizuienţilor, soluţionată prin sentinţa civilă nr. 2705/2002 a 
Judecătoriei Turda, rămasă irevocabilă prin decizia civilă nr. 1368/2000 a Tribunalului Cluj, însă, 
situaţia de fapt a fost reevaluată în anul 2004, când, în urma unei alte cereri formulată în 
contradictoriu cu T.M., s-a pronunţat ordonanţa  preşedinţială nr. 2680/2004, prin care i s-a 
ordonat acesteia să deblocheze drumul de acces, ordonanţă pronunţată în urma deciziei penale  nr. 
151/2003 a Tribunalului Cluj, prin care T.I., tatăl, respectiv socrul revizuienţilor a fost condamnat 
pentru infracţiunea de tulburare în posesie, dispunându-se restabilirea situaţiei anterioare în 
sensul deblocării drumului. 

Ultima  cerere de ordonanţă  preşedinţială formulată împotriva revizuienţilor a urmărit 
înlăturarea  piedicilor ivite la executare, nesubzistând condiţiile prev. de art. 322 pct. 7  Cod 
proc.civ. 

Prin încheierea civilă nr. 1573/8.12.2009, Tribunalul Cluj a declinat competenţa de 
soluţionare a cererii în favoarea  Curţii de Apel Cluj, care este  instanţa mai mare în grad faţă de  
instanţele despre care se susţine că au pronunţat hotărârile potrivnice, fiind, astfel, instanţa 
competentă să soluţioneze cererea de revizuire, conform disp. art. 323 alin. 2  Cod proc.civ.  

Analizând cererea de revizuire formulată prin prisma motivelor invocate, raportat la disp. 
art. 322 pct. 7  Cod proc.civ., ce constituie temeiul ei în drept, curtea apreciază că aceasta nu este 
fondată, din considerentele ce urmează a fi expuse. 

Astfel, prin sentinţa civilă nr. 2705/18.06.2002 a Judecătoriei Turda, a fost respinsă cererea 
de ordonanţa  preşedinţială formulată de reclamanţii P.I. şi P.F. împotriva pârâţilor T.I. şi T.M. 
având ca obiect deblocarea căii de acces la imobilul  proprietatea reclamanţilor, limitrof imobilului  
proprietatea  pârâţilor, pe motiv că pârâţii stăpânesc calea de acces de mai mult de doi ani, nefiind 
îndeplinită condiţia urgenţei rezultând din disp. art. 581 alin. 1 Cod proc.civ. 

Această sentinţă a fost menţinută prin decizia civilă nr. 1368/23.10.2002 a Tribunalului 
Cluj, ce a respins recursul reclamanţilor, reţinând că drumul nu este  proprietatea  nici uneia din 
părţile din litigiu, fiind  proprietatea Statului Român, împrejurare stabilită irevocabil prin sentinţa 
civilă nr. 10234/2000 a Judecătoriei Oradea, irevocabilă. 

Ulterior pronunţării acestei ordonanţe preşedinţiale, prin decizia penală nr. 151/28 mai 
2003 a Tribunalului Cluj, pârâtul T.I. a  fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare 
în posesie, dispunându-se restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii, în sensul obligării 
inculpatului la deblocarea drumului de acces la  imobilul  proprietatea  părţilor vătămate P.I. şi 
P.F.. 

Pentru punerea în executare a  acestei decizii, reclamanţii P.I. şi P.F. au formulat o cerere 
de deblocare a  drumului de acces şi de către pârâta T.M., admisă prin ordonanţa  preşedinţială nr. 
2680/30.07.2004 a Judecătoriei Turda. 

Între timp, pârâţii T.I. şi T.M. au înstrăinat imobilul revizuienţilor  D.F.M. şi D.S.D. prin act 
de parcelare şi partaj voluntar imobiliar autentificat. 

Faţă de această împrejurare, reclamanţii P.I. şi P.F. au solicitat obligarea subdobânditorilor 
la deblocarea aceluiaşi drum, cererea lor  fiind iniţial respinsă prin sentinţa civilă nr. 
3675/30.07.2009 a Judecătoriei Turda, cu motivarea că între părţi nu există un litigiu pendinte şi 
obligaţie stabilită în sarcina pârâţilor cu privire la folosinţa terenului, iar ordonanţa  preşedinţială 
de care se prevalează reclamanţii vizând deblocarea căii de acces viza alţi pârâţi şi o altă situaţie, 
nefiind justificată urgenţa şi vremelnicia, cu atât mai mult cu cât cererea reclamanţilor ar atrage o 
judecată pe fond referitoare la dreptul acestora  împotriva pârâţilor. 



Prin decizia civilă nr. 1123/7.10.2009 a Tribunalului Cluj, a fost admis recursul declarat de 
reclamanţii P.I. şi P.F. împotriva ordonanţei preşedinţiale nr. 3675/2009 a Judecătoriei Turda, ce a 
fost modificată, pârâţii fiind obligaţi să deblocheze drumul de acces la  proprietatea reclamanţilor. 

În considerentele acestei decizii, tribunalul reţine că, potrivit disp. art. 581 alin. 1 Cod 
proc.civ., cererea de ordonanţă  preşedinţială este admisibilă şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar 
ivi cu prilejul unei executări, în speţă neexistând un titlu executoriu faţă de persoana  pârâţilor, 
care au devenit proprietari ai imobilului în litigiu după obţinerea de către reclamanţi a unui titlu 
executoriu împotriva antecesorilor lor, impedimentul la executare fiind constatat de executorul 
judecătoresc prin procesul verbal încheiat la 1.04.2009. În aceste condiţii, tribunalul a apreciat că 
urgenţa este pe deplin justificată, fiind  evidentă ideea de a tergiversa punerea în executare a 
deciziei penale pronunţată împotriva debitorului obligaţiei, ca urmare a încheierii unui act juridic 
translativ de  proprietate în cadrul familiei acestuia. În aceste condiţii, instanţa poate dispune 
asupra obligaţiei de a face, fiind vorba de o conduită abuzivă, chiar dacă nu există un dosar pendent 
pe rolul instanţei şi nu este stabilită în sarcina intimaţilor obligaţia de deblocare a căii de acces. 

Din succesiunea în timp a hotărârilor judecătoreşti, rezultă că nu subzistă condiţia 
rezultând din disp. art. 322 pct. 7 Cod proc.civ., a contrarietăţii dintre ordonanţa  preşedinţială 
iniţială nr. 2705/2002 a Judecătoriei Turda şi decizia civilă nr. 1123/2009 a Tribunalului Cluj, 
întrucât starea de fapt s-a modificat de la pronunţarea primei ordonanţe, în sensul mai sus reţinut. 

Astfel, dacă, prin prima ordonanţă, a fost respinsă cererea reclamanţilor P.I. şi P.F. 
împotriva pârâţilor T.I. şi T.M., pentru deblocarea căii de acces, ulterior, printr-o decizie penală 
pronunţată pe fond împotriva pârâtului T.I. (decizia penală nr. 151/2003 a Tribunalului Cluj) şi o 
ordonanţă  preşedinţială formulată împotriva pârâtei T.M. (ordonanţa  preşedinţială nr. 
2680/2004 a Judecătoriei Turda), a fost admisă cererea de deblocare a drumului de acces faţă de 
aceeaşi pârâţi, iar ultima ordonanţă  preşedinţială s-a pronunţat împotriva revizuienţilor  D.S.D. şi 
D.F.M., cu titlu de  înlăturare a piedicilor ivite cu ocazia unei executări, avându-se  în vedere 
calitatea lor de  succesori cu titlu particular a pârâţilor T.I. şi T.M.  împotriva cărora exista titlu 
executoriu pentru deblocarea drumului. 

Nu subzistă, aşadar, condiţiile autorităţii de lucru judecat, rezultând din disp. art. 1201 
C.civil, privind  identitatea de părţi, obiect şi cauză, neobservată de instanţa care a pronunţat 
ultima hotărâre, pentru a fi întrunite prevederile art. 322 pct. 7 Cod proc.civ., în condiţiile în care, 
de la pronunţarea primei ordonanţe  preşedinţiale, s-a schimbat starea de fapt, a doua ordonanţă a 
avut un alt temei, respectiv înlăturarea piedicilor ivite cu ocazia unei executări, iar instanţa care a 
pronunţat ultima hotărâre a avut în vedere toate aceste împrejurări, făcând referire la prima 
hotărâre faţă de care se invocă excepţia autorităţii de lucru judecat. 

În temeiul art. 326 – 328 Cod proc.civ., curtea va respinge cererea de revizuire ca 
nefondată, din considerentele deja arătate. (Judecător Chiş Andrea Annamaria) 

 
 

Acţiune în rezoluţiunea  antecontractului  de vânzare-cumpărare şi repunerea 
părţilor în situaţia anterioară. Valoarea litigiului în funcţie de care se stabileşte 

competenţa, în condiţiile în care beneficiarul-cumpărător a plătit doar un avans din 
preţ 

În situaţia în care preţul convenit de părţile antecontractului de vânzare-cumpărare a 
fost de 220.000 euro, din care s-a plătit efectiv doar un avans de 18.000 euro, valoarea obiectului 
acţiunii în rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare şi repunerea părţilor în situaţia 
anterioară, în funcţie de care se stabileşte instanţa competentă material să judece acţiunea, o 
reprezintă avansul efectiv plătit, iar nu preţul total ce urma să fie achitat în viitor. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, decizia nr. 188/R din 28 ianuarie 2010  

Prin sentinţa civilă nr.3124/05 martie 2009, a Judecătoriei Cluj-Napoca, a fost respinsă 
cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul pârât reconvenţional C.A.A., împotriva 
pârâţilor reclamanţi reconvenţional L.I.P. şi L.F.P., având ca obiect rezoluţiune contract. 



Totodată, a fost admisă cererea reconvenţională formulată de pârâţii reclamanţi 
reconvenţional L.I.P. şi L.F.P., în contradictoriu cu reclamantul pârât reconvenţional C.A.A., având 
ca obiect rezoluţiune contract şi s-a dispus rezoluţiunea promisiunii de vânzare-cumpărare 
încheiată între reclamant şi pârâţi la data de 07 martie 2007, pentru neexecutarea culpabilă a 
obligaţiei contractuale asumate de către reclamant de a vinde pârâţilor cele patru apartamente 
descrise în cuprinsul contractului. 

De asemenea, s-a dispus repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului şi 
obligat reclamantul pârât reconvenţional C.A.A. să restituie pârâţilor reclamanţi reconvenţional 
L.I.P. şi L.F.P. suma de 18.000 euro, achitată cu titlu de avans din preţ conform promisiunii de 
vânzare-cumpărare încheiată între părţi la data de 07 martie 2007. 

A fost obligat reclamantul pârât reconvenţional la plata în favoarea pârâţilor reclamanţi 
reconvenţional a sumei de 4979,7 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de 
avocat, taxe de timbru şi alte taxe ocazionate de prezenta cauză şi a fost respinsă cererea prin care 
reclamantul pârât reconvenţional a solicitat obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată în 
favoarea sa. 

 Prin decizia civilă nr. 527/A/27.10.2009, Tribunalul Cluj, a admis excepţia 
necompetenţei materiale a Judecătoriei Cluj-Napoca, admiţând apelul declarat de reclamantul 
C.A.A. împotriva sentinţei civile nr. 3124/05 martie 2009 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a  
anulat-o, reţinând cauza spre soluţionare în primă instanţă. 

 În considerentele acestei decizii, tribunalul reţine că, în realitate, chestiunea 
esenţială care se impune a fi lămurită este aceea a competenţei de soluţionare a acţiunii principale, 
având ca obiect rezilierea antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat la data de 07 Martie 
2007, cu consecinţa pierderii avansului achitat în cuantum de 18.000 Euro, raportat la faptul că 
acest act juridic vizează două uscătorii în podul blocului, în suprafaţă totală de 312 mp., respectiv 
uscătoria unu, în suprafaţă de 155,51 mp. şi uscătoria doi, în suprafaţă de 155,51 mp., bloc ce se 
construieşte în Cartierul „Bună Ziua”, preţul global convenit fiind 220.000 Euro, din care s-a 
achitat un avans de 18.000 Euro. 

 Având în vedere aceste aspecte, tribunalul apreciază că litigiul în discuţie are un 
obiect patrimonial, fiind, astfel, evaluabil în bani, cu consecinţa stabilirii competenţei şi a căilor de 
atac, în funcţie de valoarea obiectului litigiului.  

Este evident, că se urmăreşte proteguirea unui drept patrimonial, care poartă asupra a două 
uscătorii, cu o valoare globală convenită de părţi de 220.000 Euro, ceea ce presupune raportat la 
cursul euro de la data introducerii acţiunii 29 Noiembrie 2007 o sumă de peste 500.000 lei noi. 

 Criteriul valoric care stă la baza stabilirii competenţei instanţelor, vizează în opinia 
tribunalului obiectul material asupra căruia poartă un litigiu, altfel, fiind lipsită de sens prevederea 
art.112 pct.3 Cod procedură civilă, conform căreia „cererea de chemare în judecată trebuie să 
cuprindă şi obiectul cererii şi valoarea lui, după preţuirea reclamantului, atunci când aceasta este 
posibilă”. 

 Rezultă, aşadar, că apărarea intimaţilor, în sensul că valoarea obiectului material 
dedus judecăţii era de 18.000 Euro, care reprezintă avansul încasat, este nefondată, relevant fiind 
aşa cum s-a arătat, obiectul material al cererii, rezoluţiunea ca şi sancţiune vizând un act juridic în 
integralitatea sa şi nicidecum prestaţiile parţiale care s-au realizat în temeiul convenţiei respective. 

 Pentru toate aceste considerente, tribunalul în temeiul dispoziţiilor art.297 alin.2 
Cod procedură civilă, constatând că Judecătoria Cluj nu a fost competentă, cauza principală fiind 
de competenţa tribunalului, raportat la prevederile art.2.1 lit. b Cod procedură civilă, a admis 
apelul promovat, cu consecinţa anulării în întregime a hotărârii reţinând cauza spre judecare în 
primă instanţă. 

 Împotriva acestei decizii, au declarat în termen legal recurs pârâţii, solicitând 
casarea ei şi trimiterea apelului spre rejudecare pe fond, pe  motiv că determinant în valoarea 
litigiului este  cuantumul pretenţiilor, respectiv restituirea sumei de 18.000 Euro, decizia  nr. 
32/2008 a  Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată în recurs în interesul legii, referitoare la  
determinarea competenţei în materia rezoluţiunii unor acte juridice patrimoniale neputându-se  
aplica retroactiv cauzelor  înregistrate anterior publicării ei în Monitorul Oficial. 

 Reclamantul intimat, prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursului ca 
nefondat, pe  motiv că litigiul este de natură patrimonială, iar valoarea raportat la care trebuie  
stabilită competenţa este valoarea  imobilului obiect al antecontractului de vânzare-cumpărare  şi 



nu valoarea avansului ce se solicită a fi restituit, stabilirea cuantumului taxei judiciare de timbru 
neavând legătură cu determinarea competenţei. 

 Analizând recursul formulat prin prisma motivelor  invocate, raportat la disp. art. 
304  pct. 9 Cod proc.civ., ce  constituie  temeiul său în drept, curtea apreciază că acesta este fondat, 
întrucât, într-adevăr, litigiul are o natură patrimonială, aşa cum corect au statuat  instanţele de  
fond, problema care se ridică fiind aceea a valorii obiectului. 

 În cauză, prin cererea de chemare în judecată, s-a solicitat rezoluţiunea  unui 
antecontract de vânzare-cumpărare având ca obiect  un imobil în valoare de 220.000 Euro, precum 
şi repunerea părţilor în situaţia anterioară, în sensul restituirii avansului de 18.000 Euro. 

 Valoare litigiului se raportează, în această situaţie, la valoarea avansului, ce 
reprezintă repunerea părţilor în situaţia anterioară, şi nu la valoarea întregului imobil, aşa cum 
greşit a statuat tribunalul, întrucât, prin antecontractul de vânzare-cumpărare, nu s-a  transmis un 
drept de  proprietate asupra imobilului, pentru a  fi avută în vedere valoarea acestuia, din această 
convenţie născându-se doar o obligaţie de a face, în sensul de a  încheia  în viitor  contractul 
promis. 

 Obiectul cererii de chemare în judecată îl constituie, aşadar, rezoluţiunea unei 
convenţii ce are ca obiect un drept de creanţă, cu consecinţa repunerii părţilor în situaţia anterioară 
în formula restituirii avansului,  acesta determinând valoarea obiectului litigiului. 

 Valoarea obiectului litigiului determină atât competenţa, cât şi cuantumul taxei 
judiciare de timbru, neputându-se vorbi de o valoare a  obiectului pentru determinarea 
competenţei şi de o altă valoare a  obiectului pentru stabilirea taxei judiciare de timbru. 

 Valoarea întregului imobil ar fi fost determinantă în stabilirea competenţei şi, 
implicit, a taxei judiciare de timbru, doar în situaţia în care s-ar fi cerut, fie executarea silită a 
antecontractului de vânzare-cumpărare, cu alte cuvinte obligarea la  încheierea  contractului 
autentic translativ de  proprietate  pentru întregul imobil, fie în situaţia  în care s-ar fi cerut 
rezoluţiunea chiar a contractului autentic de vânzare-cumpărare translativ de proprietate, 
repunerea părţilor în situaţia anterioară însemnând redobândirea dreptului de proprietate asupra 
întregului imobil. 

(Judecător Chiş Andrea Annamaria) 
 

Comunicarea actelor de procedură. Clădire cu mai multe apartamente. Afişarea 
sentinţei pe uşa principală, fără indicarea numărului de apartament. Consecinţe 

Conform dispoziţiilor art. 89 şi 92 alin. 3  C.pr.civ., înmânarea actelor de procedură se va 
face personal celui citat, iar în cazul clădirilor compuse din mai multe apartamente, dacă nu este  
indicată camera sau apartamentul în care locuieşte destinatarul, agentul va înmâna citaţia 
persoanei din familie sau  care locuieşte cu dânsul. 

În speţă, comunicarea sentinţei cu menţiunea că a fost afişată pe uşa principală a 
locuinţei, fără indicarea locului afişării şi fără menţionarea numărului apartamentului, s-a făcut 
cu încălcarea dispoziţiilor art. 100 alin.(1) pct. 2 şi 7 C.pr.civ. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, decizia nr. 185/R din 28 ianuarie 2010  

Prin sentinţa civilă nr. 4127 din 11 noiembrie 2008 pronunţată de Judecătoria Bistriţa în 
dosar nr. 5174/190/2007 a fost admisă în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta A.M. 
împotriva pârâtului L.M. şi în consecinţă   s-a constatat că reclamanta are un drept de creanţă în 
cuantum de  92.899 lei la dobândirea apartamentului nr. 30 situat în Bistriţa, str. I., a fost obligat 
pârâtul să plătească reclamantei suma de 92.899 lei cu titlul de creanţă, au fost respinse restul 
pretenţiilor formulate de reclamantă în contradictoriu cu pârâtul L.M. şi pârâta CEC - Sucursala 
Bistriţa, ca neîntemeiate. 

 A fost obligat pârâtul L.M. să plătească reclamantei suma de 900 lei cu titlul de 
cheltuieli de judecată şi să  plătească suma de 3.105,18 lei cu titlul de cheltuieli judiciare în favoarea 
statului. 



Pentru a pronunţa această sentinţă, prima  instanţă a  reţinut  că  reclamanta şi pârâtul au 
întreţinut relaţii de concubinaj, din care a rezultat minorul L.A., născut la data de 19.07.1991, iar 
ulterior la data de 15.05.1993 cei doi s-au căsătorit. Prin Sentinţa civilă nr. 258/30.01.2007, 
pronunţată de Judecătoria Bistriţa s-a desfăcut căsătoria încheiată între părţi . 

Anterior căsătoriei, dar în perioada de concubinaj, s-a încheiat un contract de vânzare-
cumpărare nr. 3824/5.06.1991, prin care pârâtul a dobândit în proprietate în condiţiile Decretului-
lege nr. 61/1990 apartamentul nr. 30, situat în Bistriţa, str. I., bl. 58 B, sc. C, înscris de la aceeaşi 
dată pe numele pârâtului în CF. 

Preţul locuinţei a fost de 178.527 lei, din care la data încheierii contractului a fost achitat un 
avans de 54.127 lei  şi un comision de 2.178 lei, iar diferenţa de 121.722 lei a fost achitată prin 
contractarea unui împrumut de la CEC pe o durată de 10 ani, preţul acestuia fiind achitat integral 
în anul 2001. 

Întrucât achiziţionarea apartamentului şi încheierea contractului de vânzare-cumpărare pe 
numele pârâtului au avut loc înainte de căsătoria celor doi, instanţa a apreciat că imobilul 
apartament este bun propriu al pârâtului şi nu poate constitui obiect al dreptului de proprietate 
comună al părţilor. În aceste condiţii, cererile reclamantei având ca obiect constatarea proprietăţii 
comune, vânzarea imobilului şi radierea dreptului de ipotecă, au fost  considerate neîntemeiate şi 
au fost respinse ca atare. 

În ceea ce priveşte cererea reclamantei privind existenţa unui drept de creanţă, instanţa a 
apreciat că este întemeiată, iar cele două părţi au avut o contribuţie egală la cumpărarea 
apartamentului încă de la data achitării avansului şi până la data achitării integrale a preţului.  

Coroborând declaraţiile martorilor audiaţi în cauză cu actele de stare civilă depuse la dosar, 
din care reiese că primul minor al celor doi foşti soţi s-a născut la o lună după încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare, instanţa a constatat că părţile au întreţinut o relaţie de 
concubinaj cu mai mult timp înainte de cumpărarea apartamentului. 

Din declaraţia martorei  L.M. şi B.A., copiile cărţilor de muncă depuse la dosar rezultă că 
reclamanta s-a mutat efectiv în apartament în anul 1990, că pe parcursul căsătoriei şi anterior, 
ambii soţi au fost angajaţi şi au realizat venituri, astfel că, contribuţia reclamantei la plata 
apartamentului nu poate fi decât egală cu cea a pârâtului, în condiţiile în care nu s-a susţinut şi nici 
nu s-a dovedit că vreuna dintre părţi să fi avut venituri substanţial mai mari sau cheltuieli 
nejustificate. 

Fiind dovedită contribuţia reclamantei la achiziţionarea locuinţei de către fostul concubin, 
aceasta va dobândi un drept de creanţă care va fi stabilit în funcţie de valoarea actuală a bunului, 
iar nu un drept de coproprietate. 

În ceea ce priveşte dreptul la acţiune al reclamantei, acesta nu poate fi apreciat ca fiind 
prescris, întrucât cursul prescripţiei nu a curs între soţi pe perioada căsătoriei, potrivit art. 14 al.3 
din Decretul-lege nr. 167/1958. 

Imobilul a fost evaluat prin raportul de expertiză ca având un preţ actual de circulaţie de 
185.798 lei, astfel că reclamanta a  dobândit  un drept de creanţă în cuantum de  92.899 lei (de l/2 
părţi din valoarea actuală a imobilului) şi l-a obligat pe acesta să plătească suma menţionată în 
favoarea reclamantei. 

Referitor la celelalte pretenţii ale reclamantei, aşa cum s-a arătat mai sus, acestea au fost 
respinse ca neîntemeiate, întrucât în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 30 C.fam., 
privitor la bunurile comune ale soţilor şi nici art. 673 ind.1 şi urm. C.pr.civ., cu privire la vânzarea 
bunului. Întrucât imobilul constituie proprietatea pârâtului a fost respinsă şi cererea reclamantei 
de radiere a dreptului de ipotecă. 

În baza art. 18 din OUG 5l/2008 pârâtul a fost obligat să plătească în favoarea statului 
suma de 3.105 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând taxa judiciară de timbru de plata 
căreia reclamanta a fost scutită prin Încheierea din data de 30.10.2008. 

 A fost indicat recursul ca fiind calea de atac de care se poate uza în cauză. 
Prin decizia civilă nr. 88/A/29.10.2009 a  Tribunalul Bistriţa-Năsăud a  fost respinsă 

cererea apelantului L.M. de repunere în termenul de apel. 
A fost respins apelul declarat de pârâtul L.M. împotriva sentinţei civile nr.4127/2008 

pronunţată de Judecătoria Bistriţa în dosar nr. 5174/190/2007, ca tardiv. 
Apelantul  L.M. a fost obligat să plătească intimatei A.M., suma de 1000 lei cheltuieli de 

judecată. 



Pentru a pronunţa această  decizie, tribunalul a  reţinut că cauza a fost soluţionată de 
Judecătoria Bistriţa prin sentinţa civilă nr. 4127/2008 ce a fost comunicată pârâtului la data de 13 
ianuarie 2009, aşa cum atestă dovada de primire şi procesul verbal de predare a hotărârii 
judecătoreşti, prin afişare pe uşa principală locuinţei destinatarului care nu a fost găsit. 

Identic a fost îndeplinită procedura de citare a pârâtului pentru termenele de judecată din 
data de 25 septembrie 2007, când, luând cunoştinţă de proces a solicitat amânarea cauzei pentru a-
şi angaja apărător  şi din data de 30 octombrie 2007 când apărătorul ales a formulat întâmpinare. 
Cu acele două ocazii, deşi agentul procedural identic a afişat actele pe uşa principală a locuinţei 
destinatarului, pârâtul s-a manifestat procesual în termen legal, iniţial pentru a-şi pregăti apărarea, 
iar ulterior indicând argumentarea poziţiei sale faţă de acţiunea formulată împotriva sa. 

Chiar şi în calea de atac modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare a fost identică, 
apelantul prezentându-se la judecată la termenul ce i-a fost adus la cunoştinţă în aceeaşi manieră, 
prin afişarea citaţiei pe uşa principală a locuinţei sale. 

Calea de atac a fost exercitată însă de pârât abia la data de 19 februarie 2009, după 
expirarea termenului legal de 15 zile de la comunicarea sentinţei, instituit de art.284 Cod 
procedură civilă, împlinit la data de 29 ianuarie 2009. 

Deşi se reclamă nulitatea dovezii de comunicare a sentinţei apelante datorită modului de 
comunicare, susţinându-se că agentul procedural avea obligaţia să afişeze actul pe uşa 
apartamentului apelantului şi nu pe uşa principală a blocului, o atare teză nu poate fi împărtăşită. 
Pe de o parte potrivit disp.art.100 alin.4 Cod procedură civilă procesul verbal încheiat de cel 
însărcinat cu înmânarea actului de procedură în conformitate cu cerinţele legii constituie un act 
oficial care face dovadă, în privinţa constatărilor făcute personal de către agentul instrumentator, 
până la înscrierea în fals. Pe de altă parte dovada de comunicare a sentinţei cuprinde toate datele 
necesare, astfel că nu pot opera dispoziţiile art.100 alin.3 Cod procedură civilă privind nulitatea 
comunicării sentinţei. În plus, aşa cum însuşi apelantul indică în cererea de apel, cât timp clădirea 
în care este amplasat apartamentul în care locuieşte are o uşă principală dotată cu interfon, 
afişarea sentinţei pe această uşă principală este unica modalitate legală de îndeplinire a procedurii 
de citare atunci când destinatarul ori membrii familiei sale nu pot fi găsiţi, întrucât accesul 
agentului procedural în interiorul clădirii, fie spre uşa apartamentului căutat, fie spre cutia poştală 
a acestuia, este restricţionat. Astfel, modalitatea de comunicare a hotărârii judecătoreşti prin 
afişare pe uşa principală a clădirii este pe deplin legală, reglementată de art.92 Cod procedură 
civilă, în legătură cu care Curtea Constituţională a conchis, examinând situaţia de excepţie a afişării 
actului de procedură, că prevede suficiente garanţii de natură să asigure respectarea dreptului la 
apărare. Nu pot fi ignorate nici circumstanţele înainte arătate că, în mod identic comunicându-i-se 
pârâtului, respectiv apelantului acte de procedură civilă întocmite în cauză, în termen util s-a 
manifestat procesual, ceea ce semnifică luarea la cunoştinţă a cuprinsului actelor comunicate 
identic prin afişare pe uşa principală a clădirii. 

Cererea de repunere în termenul de declarare a apelului este reglementată de art.103 Cod 
procedură civilă, cu dispoziţii restrictive, condiţionat de „o împrejurare mai presus de voinţa 
părţii”. Motivele invocate de apelant în argumentarea acestei cereri, acelea că „s-a interesat mereu 
la judecătorie”, are „cutie poştală cu cheie” nu se constituie în împrejurări mai presus de voinţa sa, 
în înţelesul art.103 alin.1 Cod procedură civilă, de natură a-l împiedica să exercite calea de atac 
împotriva sentinţei. Nemulţumit de soluţia pronunţată, pe care o cunoştea după cum rezultă din 
cuprinsul cererii personale de apel, apelantul, beneficiar al asistenţei juridice calificate, putea uza 
de exerciţiul căii de atac, urmând a indica motivele apelului după comunicarea sentinţei şi a 
considerentelor acesteia (art.284 Cod procedură civilă). Pe de altă parte identitatea de comunicare 
prin afişare a tuturor actelor de procedură şi modul de manifestare al pârâtului-apelant nu face 
decât să înlăture susţinerile acestuia că ar fi fost împiedicat printr-o împrejurare mai presus de 
voinţa sa să exercite calea de atac împotriva sentinţei dată de judecătorie. 

Astfel, prin raportare la momentul comunicării sentinţei şi declararea căii de atac excepţia 
tardivităţii declarării apelului a fost  considerată întemeiată. 

Împotriva acestei decizii a  declarat recurs în termenul legal pârâtul, solicitând casarea 
deciziei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe, Tribunalul Bistriţa-Năsăud. 

În motivarea recursului, recurentul a arătat  că decizia atacată este nelegală, pentru că cele 
două instanţe au încălcat dispoziţiile art. 92 alin. 4 Cod proc.civ., în temeiul cărora agentul 
procedura avea obligaţia să afişeze sentinţa pe uşa apartamentului şi nu pe uşa principală a 



blocului aşa cum a procedat în cauză. Întrucât  comunicarea actelor de procedură prin afişare este o 
excepţie de la principiul comunicării directe şi personale, agentul procedural trebuia să procedeze 
conform dispoziţiilor legiuitorului în aceste situaţii, respectiv să înmâneze actul celui căruia i se 
adresează, iar în situaţia în care  acest lucru nu este posibil, să procedeze la depunerea lui în cutia 
poştală şi numai în lipsa acesteia  să afişeze actul pe uşa principală a locuinţei. 

Legiuitorul nu prevede  decât o singură excepţie ce dă posibilitatea afişării pe uşa principală 
a unei clădiri cu mai mulţi locuitori şi anume, atunci când nu este indicat numărul apartamentului 
în care  locuieşte destinatarul, cerinţă care nu este îndeplinită în cauză. 

Prin întâmpinarea depusă intimata A.M. s-a opus admiterii recursului, arătând că proces 
verbal întocmit cu ocazia comunicării sentinţei este un act ce face dovada în privinţa  constatărilor 
făcute de agentul instrumentator, până la înscrierea în fals. Prin urmare, susţinerile recurentului 
sunt nefondate, agentul procedural a respectat  disp. art. 92 Cod proc.civ., astfel că nu există nici 
un motiv pentru repunerea  pârâtului în termenul de apel. 

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

Conform disp. art. 89 şi 92 alin. 3  Cod proc.civ., înmânarea actelor de procedură se va face 
personal celui citat, iar în cazul clădirilor compuse din mai multe apartamente, dacă nu este  
indicată camera sau apartamentul în care locuieşte destinatarul, agentul va înmâna citaţia 
persoanei din familie sau cu care locuieşte, iar conform alin. 4 din acelaşi text, în cazul în care 
persoanele arătate nu voiesc să primească citaţia  sau sunt lipsă, agentul va afişa citaţia pe uşa 
locuinţei celui citat, iar dacă nu are  indicaţia apartamentului sau camerei de locuit, pe uşa 
principală a clădirii, încheind, de asemenea, proces verbal despre toate acestea. 

Procedura comunicării actelor de procedură este o instituţie fundamentală a procesului 
civil, fiind menită să contribuie la asigurarea dreptului la apărare, precum şi a principiului 
contradictorialităţii, iar  nerespectarea acestor principii duce la  nulitatea  actului. 

Din actele dosarului rezultă că, comunicarea sentinţei civile nr. 4127/11.11.2008 a 
Judecătoriei Bistriţa a fost  comunicată pârâtului L.M. la data de 13.01.2009, pe dovada de 
comunicare a  hotărârii fiind făcută menţiunea că hotărârea a fost afişată pe uşa principală a 
locuinţei destinatarului, întrucât nici o persoană de la pct. 1  nu a fost  găsită. 

Această menţiune „uşa principală a locuinţei” nu indică exact locul afişării sentinţei, 
încălcându-se astfel prev. art. 100 alin. 1  pct. 2 şi 7  Cod proc.civ., fapt ce atrage nulitatea actului, 
conform alin. 3 al aceluiaşi text. Simpla  menţiune făcută în procesul verbal de  îndeplinire  a 
comunicării că hotărârea a fost afişată pe uşa locuinţei fără a se arăta şi apartamentul, face ca, în 
cazul imobilelor  împărţite pe apartamente, procedura de comunicare să fie nulă, deoarece nu se 
poate verifica dacă afişarea s-a făcut pe uşa principală a locuinţei proprii, a apartamentului în care 
locuieşte pârâtul, sau pe uşa principală a blocului. 

Susţinerile  instanţei de apel referitoare la faptul că pe parcursul procesului de fond  pârâtul 
a fost  citat în aceeaşi modalitate şi că s-a prezentat în instanţă, că blocul în care se află 
apartamentul pârâtului are interfon, astfel că afişarea pe uşa principală este unica  modalitate 
legală de  îndeplinire a procedurii de comunicare, nu pot fi acceptate, deoarece regulile referitoare 
la  comunicarea actelor de procedură sunt de strictă interpretare, iar îndeplinirea procedurii nu 
poate fi dedusă din acte  sau fapte extrinseci. 

Prin urmare, curtea va admite recursul, va considera că apelul este  introdus de pârât în 
termen, va casa decizia de respingere a apelului ca tardiv şi va trimite  cauza spre rejudecare pe  
fond la acelaşi tribunal. (Judecător Ana Ionescu) 

 
 
 

Acţiune în revendicarea unui teren reconstituit în baza Legii nr. 10/2001. Exonerare 
de la plata taxei de timbru 

Acţiunea întemeiată pe dreptul comun, având ca obiect revendicarea unui teren preluat 
abuziv de stat, asupra căruia s-a reconstituit dreptul de proprietate, este scutită de plata taxei de 
timbru, în condiţiile art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997. 



Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, decizia nr. 183/R din 28 ianuarie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 2403/3.06.2009 a Judecătoriei Zalău a fost anulată ca insuficient 
timbrată cererea formulată de reclamantul M.L. în contradictoriu cu pârâta SC S. SA privind 
obligarea pârâtei  să-i predea în deplină proprietate suprafaţa de 0,755 ha teren ce face parte din 
CF nr. 1285 în Zalău, şi obligarea pârâtei la 10.000.000 lei/an despăgubiri constând din beneficiul 
nerealizat pentru terenul ocupat pe 3 ani anteriori. 

Reclamantul a fost obligat la 8.000 lei cheltuieli de judecată parţiale. 
Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că reclamantului i s-a pus în 

vedere să achite diferenţa de taxă judiciară de timbru de 3732,1 lei şi diferenţa de timbru judiciar 
de 4 lei, sub sancţiunea anulării ca insuficient timbrată a cererii. Întrucât reclamantul nu s-a 
conformat  dispoziţiilor  instanţei, în baza art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997, acţiunea a fost 
anulată ca insuficient timbrată. 

Prin decizia civilă nr. 83/16.10.2009 a Tribunalului Sălaj a fost respins ca nefondat apelul 
declarat de reclamantul M.L., contra sentinţei civile nr. 2403 din 3 iunie 2009 a Judecătoriei Zalău, 
care a fost menţinută în totalitate. 

Pentru a pronunţa această  decizie, tribunalul a reţinut că acţiunea a fost  întemeiată pe 
disp. art. 480 C.civil, că din extrasul CF rezultă că dreptul de proprietate al reclamantului, în acest 
CF s-a  intabulat în baza Legii nr. 18/1991 prin încheierea de carte funciară nr. 3186/2006, astfel că 
apartenenţa dreptului de proprietate al reclamantului a fost rezolvată în baza acestei legi. 

Potrivit art. 6 din Legea nr. 213/1998, bunurile preluate de stat fără titlu valabil, inclusiv 
cele obţinute prin vicierea consimţământului, pot fi revendicate de foştii proprietari sau de 
succesorii acestora, dacă nu fac obiectul unor legi speciale de reparaţie. 

Or, terenul revendicat de reclamant a făcut obiectul unei legi speciale de reparaţie, anume a 
Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, act cu caracter reparatoriu, ce a fost adoptat şi a intrat în 
vigoare înainte de promovarea acţiunii în revendicare dedusă judecăţii în prezenta cauză. 

În condiţiile art. 46 din Legea nr. 10/2001 actualizată, scutită de taxă de timbru – persoana 
îndreptăţită se poate prevala de acţiunea legii vechi (Codul civil), dar numai în cazul acţiunilor 
aflate în curs de judecată la data intrării în vigoare a legii. 

În cazul în speţă acţiunea a fost promovată după aplicarea Legii nr. 10/2001, în anul 2006, 
astfel că aceasta nu intră sub incidenţa scutirii prevăzută de acest articol. 

Art. 15 lit. r din legea nr. 146/1997 republicată,  prevede că, cererile introduse de proprietari 
sau de succesorii acestora pentru restituirea imobilelor preluate de stat sau de alte persoane 
juridice în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum şi cererile accesorii şi incidente 
sunt scutite de taxa de timbru, însă în speţă nu suntem în situaţia unei cereri în restituire 
guvernată de o lege specială,ci în situaţia unei revendicări de drept comun supusă taxării cu taxa de 
timbru  în funcţie de valoarea bunului revendicat. 

Aceasta întrucât restituirea imobilului către proprietarul reclamant s-a făcut în temeiul 
Legii nr. 18/1991, lege specială în materie, iar art. 8 din Legea nr. 10/2001 prevede că nu intră sub 
incidenţa prevederilor sale terenurile al căror regim juridic este reglementat prin Legea fondului 
funciar nr. 18/1991, republicată, şi prin Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere solicitate potrivit  prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997. 

Neintrând sub incidenţa acestei legi nici datorită prev. art. 8 din Legea nr.10/2001 şi nici 
datorită prev. art. 46 din aceeaşi lege, acţiunea reclamantului este o acţiune în revendicare de drept 
comun, supusă timbrajului, astfel că refuzul acestuia de a achita taxa de timbru a fost  considerată 
neîntemeiată şi în mod  corect prima instanţă i-a anulat acţiunea ca fiind netimbrată. 

Împotriva acestei decizii a  declarat  recurs în termenul legal reclamantul, solicitând  
casarea deciziei atacate, admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre 
rejudecare la  instanţa de fond. 

În motivarea  recursului întemeiat pe  disp. art. 304 pct. 9 Cod proc.civ. recurentul a arătat 
că cele două instanţe au făcut o aplicare greşită a disp. art. 15 lit. r din Legea nr. 146/1997, care  
prevede scutirea de la plata taxei de timbru a tuturor cererilor  introduse de  către proprietari în 
vederea restituirii imobilelor preluate de stat în perioada 6.03.1945 – 22.12.1989, precum şi a 



cererilor  incidente, fără a face distincţie după cum acţiunea este  introdusă în temeiul legilor 
speciale sau pe dreptul comun. 

Textul art. 15 lit. r din Legea nr. 146/1997 nu-şi găseşte aplicare în cazul oricăror acţiuni 
care au legătură cu imobilele naţionalizate, însă în măsura în care situaţia creată este consecinţa 
directă a preluării bunului de către stat, scutirea de la plata taxei judiciare de timbru se impune. 
Dacă legiuitorul ar fi avut în vedere exclusiv restituirile guvernate de legi speciale, introducerea  
textului menţionat într-un alt  act normativ  nu şi-ar mai găsi justificare în condiţiile  în care legile 
speciale prevăd ele însele asemenea scutiri. Pe de altă parte, prin măsurile instituite statul a 
urmărit să creeze un cadru legal care să dea eficacitate reparaţiilor pentru pierderea dreptului de 
proprietate în perioada comunistă, atât prin repararea faptică a prejudiciului suferit, cât şi prin 
uşurarea eforturilor materiale ale petenţilor. 

Prin întâmpinarea depusă intimata SC S. SA Zalău s-a opus admiterii recursului, arătând că 
acţiunea promovată de reclamant nu se încadrează în disp. art. 15 lit. r din Legea nr. 146/1997, 
pentru faptul că temeiul de drept al acestuia îl reprezintă disp. art. 480 C.civil, că nu este 
îndreptată împotriva Statului Român sau a unei entităţi căreia să i se impute preluarea abuzivă a 
terenului, că dispoziţiile deciziei nr. 309/6.04.2006 ale  Curţii Constituţionale confirmă obligaţia 
reclamantului de plată a taxei judiciare de timbru. 

Examinând recursul declarat prin prisma motivelor  invocate, curtea reţine următoarele: 
Prin sentinţa civilă nr. 3733/1993 a Judecătoriei Zalău, reclamantului i s-a reconstituit  

dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 5755 mp, în calitate de moştenitor după Abraham 
Maria. Urmare acestui fapt, pe  numele reclamantului a  fost eliberat  titlul de proprietate nr. 
1106/3/2006, însă doar pentru suprafaţa de  5000 mp teren, asupra căruia  reclamantul şi-a  
intabulat dreptul de proprietate. 

Iniţial, dreptul de proprietate al reclamantului a  fost  intabulat pentru suprafaţa de  5800 
mp, ulterior  această suprafaţă fiind  rectificată la suprafaţa de 5000 mp.  

Prin sentinţa civilă nr. 124 din 12.01.2009 reclamantului i se reconstituie dreptul de 
proprietate şi pentru suprafaţa de  0,755 ha teren pentru care este obligată Comisia Judeţeană 
pentru stabilirea  dreptului de proprietate asupra terenurilor Sălaj să emită titlul de proprietate.  

Cele două instanţe au făcut o greşită  aplicare a  dispoziţiilor art. 20 alin. 3 din Legea nr. 
146/1997 şi, prin urmare, în mod greşit au anulat acţiunea  ca  netimbrată şi respins apelul ca  
nefondat. Au fost încălcate şi dispoziţiile art. 15 lit. r din Legea nr. 146/1997, în conformitate cu 
care „cererile  introduse de  proprietari sau de  succesorii acestora  pentru restituirea  imobilelor  
preluate de  stat sau de alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 – 22  decembrie  1989, 
precum şi cererile accesorii şi incidente, sunt scutite de  taxa judiciară de timbru”. 

Acţiunea formulată de reclamant are ca obiect revendicarea  suprafeţei de  0,755 ha teren, 
acţiunea fiind întemeiată pe dispoziţiile dreptului comun, art. 480 C.civil, dar acest fapt nu atrage 
obligativitatea  timbrării, întrucât  nu numai acţiunile bazate pe Legea nr.10/2001 sunt scutite de 
taxa judiciară de timbru, ci orice acţiune în restituirea imobilelor  preluate de stat. 

Art. 15 lit. r din Legea nr. 146/1997 nu face nici o distincţie în acest sens şi nici nu a fost 
modificată ulterior apariţiei Legii nr.10/2001, având forma actuală din anul 1998, când a fost  
modificată după apariţia Legii nr. 213/1998, care a  deschis foştilor proprietari calea acţiunilor în 
revendicarea imobilelor preluate de stat.  

Din cele reţinute rezultă că acţiunea reclamantului privind restituirea terenului, ca imobil 
preluat de stat fără drept şi ajuns în  proprietatea societăţii comerciale  pârâte şi capătul accesoriu 
privind  daunele, sunt scutite de taxă judiciară de timbru, astfel că, în mod nelegal a fost anulată ca 
netimbrată acţiunea reclamantului şi respins ca  nefondat apelul fără a analiza temeinicia  cererii 
reclamantului.  Prin urmare, în baza art. 312 alin. 5  Cod proc.civ., curtea va  casa decizia atacată şi 
rejudecând, în baza art. 297 alin. 1  Cod proc.civ., va  admite apelul declarat de reclamantul M.L. 
împotriva sentinţei civile nr. 2403 din 03.06.2009 a Judecătoriei Zalău, pe care o va desfiinţa şi va 
dispune trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe, Judecătoria Zalău. (Judecător Ana 
Ionescu) 

 
 
 
 



Revizuire. Instanţa competentă 

Conform dispoziţiilor art. 323 alin.(3)  Cod proc.civ., cererea de revizuire se  îndreaptă la 
instanţa care a dat hotărârea rămasă definitivă şi a cărei revizuire se solicită. 

Întrucât revizuienţii atacă deciziile date de tribunal, competenţa soluţionării cererii de 
revizuire aparţine acestuia. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, încheiere nr. 59/R din 14 ianuarie 2010  

Prin cererea  înregistrată la  8 decembrie  2009 N.I. şi N.M. au solicitat revizuirea deciziei 
civile nr. 289/R/11.03.2009 şi nr. 939/R/4.11.2009 pronunţate de Tribunalul Maramureş, 
solicitând schimbarea lor în totalitate în sensul de a se stabili că au calitatea de succesori 
testamentari universali în ce priveşte succesiunea defunctului T.G. în baza testamentului olograf 
din 28.10.2005 şi în consecinţă, să se dispună predarea către ei a bunurilor ce  compun masa 
succesorală. 

În motivarea cererii, revizuienţii au arătat  că instanţele nu au avut în vedere proba 
ştiinţifică cu expertiza grafică la pronunţarea celor două decizi atacate, că în timpul vieţii defunctul 
T.G. a fost îngrijit de către ei, că instanţa a apreciat  greşit probele administrate în cauză. 

Prin întâmpinarea depusă intimatul D.I. a  solicitat respingerea cererii de revizuire ca 
inadmisibilă cu motivarea că  cererea de revizuire se  îndreaptă la  instanţa a cărei hotărâre a rămas 
definitivă şi a cărei revizuire se solicită. 

Cererea a  fost întemeiată în drept pe disp. art. 322 pct. 2 şi 4 Cod proc.civ. 
Examinând cererea curtea apreciază că în baza art. 323 alin. 3  Cod proc.civ., competenţa de 

soluţionare revine Tribunalului Maramureş, pentru următoarele considerente: 
Conform dispoziţiilor art. 323 alin. 3  Cod proc.civ., cererea de revizuire se  îndreaptă la 

instanţa care a dat hotărârea rămasă definitivă şi a cărei revizuire se cere, cu excepţia cazului prev. 
de art. 322 pct. 7 Cod proc.civ. 

În cauză, cererea de  revizuire se îndreaptă împotriva deciziilor civile  nr. 289/R/11 martie 
2009 şi nr. 939/R/4 noiembrie  2009 pronunţate de  Tribunalul Maramureş şi este întemeiată pe 
disp. art. 322  pct. 2 şi 4 Cod proc.civ., astfel că,  competenţa de soluţionare a cererii revine acestei 
instanţe. 

În consecinţă, ţinând seama de dispoziţiile acestor texte de lege, în baza art. 158 Cod 
proc.civ. curtea va declina competenţa de soluţionare a cererii de revizuire formulată de revizuienţii 
N.I. şi N.M. împotriva deciziilor 289/11.03.2009 şi 939/4.11.2009 ale Tribunalului Maramureş, în 
favoarea acestei instanţe. (Judecător Ana Ionescu) 

 

Decizie de desfacere a contractului de muncă. Lipsa descrierii faptei. Consecinţe 

Potrivit art. 208 alin.(2) Codul muncii, decizia de sancţionare trebuie să cuprindă 
descrierea faptei, sub sancţiunea nulităţii absolute. 

Acest element reprezintă o cerinţă de sine stătătoare, diferită de încadrarea în fapt şi în 
drept şi este necesară pentru a se asigura premisele unei apărări reale a salariatului. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, decizia nr.62/R din 14 ianuarie 2010 

Prin sentinţa civilă nr.1482 din 25 mai 2009 pronunţată de Tribunalul Cluj, s-a respins 
contestaţia formulată de contestatorul B.A.V., în contradictoriu cu intimata S.C. A.P.C. SRL, având 
ca obiect un litigiu de muncă. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că reclamantul a fost angajat cu contract 
individual de muncă pe perioadă nedeterminată la societatea pârâtă, fiind încadrat în funcţia de 
primitor-distribuitor. 

Prin Decizia nr. 1311/12.12.2008, i s-a desfăcut contractul de muncă, reţinând că 
reclamantul şi-a îndeplinit necorespunzător sarcinile de serviciu. 



Reclamantul a lucrat ca primitor distribuitor la depozitul situat în localitatea Tureni jud. 
Cluj cu atribuţii specifice acestei funcţii prevăzute în fisa postului. In data de 25.11.2008, 
conducerea depozitului a constatat că reclamantul a depozitat un palet de Rama cub clasic ce 
aparţinea gestiunii Unilever, pe locaţia destinată gestiunii A. Cluj fapt ce a determinat cercetarea 
prealabilă disciplinară. Cu ocazia cercetării reclamantului i s-a luat notă explicativă prin care acesta 
a recunoscut abaterea regulilor de funcţionare imperative ale depozitului. 

Examinând decizia de sancţionare, tribunalul a constatat că aceasta este întocmită cu 
respectarea prevederilor Codului Muncii, s-a menţionat abaterea disciplinară pentru care s-a 
dispus desfacerea contractului de muncă precum şi articolele din fişa postului şi din Regulamentul 
de ordine  interioară. 

Reclamantul prin probele administrate nu a reuşit să facă dovada că sunt îndeplinite 
condiţiile pentru constatarea nulităţii absolute a deciziei, motiv pentru care acţiunea a fost 
respinsă. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul B.A.V., solicitând admiterea 
recursului, modificarea sentinţei în sensul admiterii contestaţiei împotriva Deciziei 
nr.1311/12.12.2008 emisă de pârâtă. 

În motivarea recursului a arătat că pentru a fi legală decizia de sancţionare trebuie să 
cuprindă toate elementele obligatorii prevăzute în art.268 alin.2 C.muncii, lipsa unuia dintre ele va 
atrage nulitatea absolută a măsurii dispuse de angajator. 

Decizia de sancţionare a fost emisă în data de 12.12.2008 şi comunicată în 24.12.2008, cu 
depăşirea termenului de 5 zile prevăzut de C.muncii. 

Decizia a fost emisă anterior finalizării cercetării prealabile, referatul cu concluziile anchetei 
disciplinare fiind întocmit în data de 15.12.2008. 

Mai arată că decizia nu cuprinde un element obligatoriu şi anume abaterea disciplinară de 
care se face vinovat reclamantul, respectiv descrierea amănunţită a faptei ilicite săvârşite de 
salariat cu vinovăţie, precum şi motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de 
salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile. 

Consideră că comisia de cercetare avea obligaţia să aplice o sancţiune în raport cu gravitatea 
faptei săvârşite având în vedere împrejurările în care a fost săvârşită fapta şi gradul de vinovăţie a 
salariatului, totuşi angajatorul a înţeles să aplice sancţiunea cea mai gravă, chiar dacă nu a existat 
un prejudiciu, nu s-a constatat culpa reclamantului şi acesta nu a mai avut alte sancţiuni 
disciplinare anterior. 

Precizează că paletul pe care l-a depozitat în data de 25.11.2008 aparţinea SC A. Cluj, nu a 
avut intenţia decât aceea de a debarasa calea de acces. 

Pârâta SC A.P.C. SRL Ploieşti, prin întâmpinarea de la f.16-18 a solicitat respingerea 
recursului şi menţinerea sentinţei ca fiind legală şi temeinică. 

Analizând recursul formulat, prin prisma motivelor invocate, Curtea deliberând reţine că 
acesta este fondat, urmând a fi admis pentru considerentele ce se vor arăta în continuare: 

Potrivit art. 268 alin. 2 din Codul muncii, sub sancţiunea nulităţii absolute, decizia de 
sancţionare trebuie să cuprindă în primul rând descrierea faptei. 

Aceste element, deosebit de important, reprezintă o cerinţă de sine stătătoare diferită de 
încadrarea în fapt şi în drept, necesară pentru a se asigura premisa unei apărări reale a salariatului. 

Legiuitorul foloseşte termenul de „descrierea”, ceea ce presupune prezentarea explicită a 
acelor aspecte care pot conduce la concluzia că fapta salariatului reprezintă o încălcare a 
obligaţiilor ce îi reveneau în temeiul raporturilor de muncă, de o gravitatea suficient de mare 
pentru a constitui o abatere disciplinară. 

Ca atare, o simplă enunţare nu este suficientă pentru acoperirea intenţie legiuitorului, ci din 
modul de descriere a  faptei trebuie să rezulte în mod concret acţiunea săvârşită de salariat, 
circumstanţele producerii sale şi, în fine, toate elementele necesare pentru a creiona o imagine 
suficient de detaliata a faptei pentru ca atât salariatul, cât şi instanţa de judecată să poată avea o 
imagine exactă a faptei imputate. 

Analizând decizia contestată Curtea constată că descrierea faptei constă într-un enunţ 
lapidar şi anume  „salariatul B.A.C. şi-a îndeplinit necorespunzător sarcinile de serviciu, 
depozitând un palet aparţinând depozitului logistic pe locaţia destinată gestiunii A. Cluj.” 

Această relatare este insuficientă, în lipsa unor alte elemente fiind imposibil a se stabili  
care este semnificaţiei faptei, de ce depozitarea unui palet –al cărui conţinut nu este precizat – pe o 



locaţie ce se presupune a aparţine altei societăţi – fără a se indica această locaţie -  ar constitui o 
abatere disciplinară. 

Trimiterea făcută în cuprinsul deciziei la referatul nr. 4936/15.12.2008 al comisiei de 
cercetare disciplinară este lipsită de relevantă juridică, întrucât decizia de sancţionare nu poate fi 
completată cu elemente exterioare ce ar explica menţiunile generale din cuprinsul deciziei. 

Pe de altă parte, decizia atacată nu respectă nici exigenţele art. 268 alin. 2 lit. C, ce prevede 
ca decizia de desfacere a contractului de muncă să cuprindă motivele pentru care au fost înlăturate 
apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare. 

O astfel de exigenţă, ce poate părea excesivă, este însă justificată prin prisma asigurării unui 
drept efectiv la apărare salariatului,drept a cărui respectare să poată fi  supus verificării instanţei. 
Or, dacă nu se arată în cuprinsul deciziei care au fost apărările salariatului şi de ce ele au fost 
înlăturate, nu există certitudinea că aceste apărări au fost verificate de către angajator, putându-se 
chiar presupune că cercetarea prealabilă nu şi-a atins scopul prevăzut de art. 267 alin. 4 din Codul 
muncii. 

Având în vedere cele de mai sus, raportat la faptul că ambele menţiuni analizate sub 
prevăzute ca obligatorii sub sancţiunea nulităţii absolute, câtă vreme ele nu au fost respectate în 
cauză, Curtea constată că este superfluă analizarea celorlalte motive de recurs. 

În ceea ce priveşte solicitarea contestatorului privind acordarea de daune morale, Curtea 
constată că nu sunt indicate elementele din care să rezulte în ce anume a constat suferinţa psihică 
atât de gravă a acestuia de natură a justifica acordarea de daune morale. Faptul că  în perioada 
concedierii contestatorul a fost lipsit de resurse materiale este o consecinţă firească a desfacerii 
unui contract de muncă, prejudiciul fiind reparat prin repunerea în situaţia anterioară emiterii 
deciziei atacate. Pentru a se justifica însă acordarea unor daune morale, ele trebuie justificate prin 
elemente concrete din care să rezulte că, dincolo de inconvenientele inerente unei concediere 
nelegale, salariatul a dovedit că prestigiul, onoarea sau reputaţia sa a fost afectată prin măsura 
nelegală  a angajatorului. Cu alte cuvinte, daunele morale nu pot acoperi prejudicii materiale, ci 
acestea trebuie să îşi găsească suportul tot în prejudiciul moral suferit de salariat. Această nu este 
însă dovedită de contestator în cauză de faţă şi nici nu există elemente suficient de puternice pentru 
ca acestea să poată fi măcar prezumate. 

În consecinţă, faţă de ansamblul considerentelor expuse mai sus, în temeiul art. 304 
C.pr.civilă şi art. 312 C.pr.civilă, Curtea va admite recursul declarat de reclamantul B.A.V. 
împotriva sentinţei civile nr. 1482 din 25 mai 2009 a Tribunalului Cluj, pe care o va modifica în 
parte, în sensul dispozitivului prezentei decizii. (Judecător Dana Cristina Gârbovan) 

 

Revizuire. Decizie pronunţată în recurs, prin care nu s-a evocat fondul. 
Inadmisibilitate 

Astfel cum rezultă din dispoziţiile art. 322 C.proc.civ., hotărârile instanţelor de recurs pot 
fi atacate cu revizuire doar atunci când evocă fondul. 

Decizia atacată cu revizuire, nu întruneşte cerinţele legale în raport de care să poată fi 
supusă revizuirii, întrucât ea este dată în recurs, însă în cuprinsul ei nu a fost evocat fondul. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, decizia nr. 67 din 15 februarie 2010 

Prin cererea înregistrată sub nr. de mai sus, pârâta S.E. a solicitat instanţei, în 
contradictoriu cu intimata K.M., să se dispună revizuirea deciziei civile nr. 2226 din 20 octombrie 
2009 a Curţii de Apel Cluj. 

S-a arătat în motivarea cererii de revizuire că sunt incidente dispoziţiile art. 322 pct. 2, 
respectiv pct. 5 C.proc.civ., deoarece: 

a) Instanţa s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu au fost cerute, respectiv cu privire la 
plata sultei, totodată, nepronunţându-se asupra unor lucruri cerute, respectiv cota de ½ din masa 
succesorală ca parte cuvenită legal, existând două moştenitoare legale. Aceste două moştenitoare 
au solicitat vânzarea imobilului la licitaţie, avându-se în vedere preţul pieţei, fără însă ca instanţa 
să îl dispună. 



Prin atribuirea imobilului litigios către reclamantă, pârâta revizuientă a ajuns să beneficieze 
de o sultă ce corespunde la 10% din valoarea de piaţă a imobilului, nefiind precizat nici când 
trebuie făcută plata şi în ce mod a fost obligată reclamanta la plata sultei. 

Expertul tehnic nu a stabilit valoarea de circulaţie a imobilului, în condiţiile în care aceasta 
se află în schimbare, în funcţie de cerere şi ofertă. 

b) În aplicarea prevederilor art. 325 pct. 5 C.proc.civ., este de văzut că după pronunţarea 
hotărâri s-au descoperit înscrisuri doveditoare, aparent neînfăţişate instanţei, căci nu se face nicio 
referire la existenţa lor, cu toate că au fost prezentate în instanţă anterior închiderii dezbaterilor. 

În cadrul prezente revizuiri este necesar ca instanţa să nu se limiteze la motivele de casare 
prevăzute de art. 304 C.proc.civ., ci să examineze cauza sub toate aspectele. Înscrisurile existente 
fac dovada că reclamanta nu a contribuit cu nimic la realizarea aşa-numitei „case noi” (extinderea 
vechii construcţii), aceasta având la momentul edificării vârsta de 13-14 ani. 

Art. 129 nu se regăseşte în Codul de procedură civilă, instanţa greşind şi sub acest aspect. 
Prin cererea în completare depusă la data de 11 ianuarie 2010,  revizuienta a solicitat a-i fi 

acordate şi despăgubiri morale în valoare de 10.000 lei, precum şi „ … contravaloarea uzurii fizice 
în cuantum de 10% din valoarea de piaţă a părţii mele de moştenire …”, aceasta ca urmare a 
faptului că de la data pornirii procesului, în anul 2001, şi până în prezent, imobilul litigios a suferit 
degradări.  

Prin întâmpinare intimata K.M. a solicitat respingerea cererii de revizuire sub motivul că 
aceasta nu întruneşte condiţiile pretinse de art. 322 C.proc.civ.  

Cu privire la cererea de revizuire astfel formulată, instanţa are în vedere următoarele:  
Astfel cum rezultă din dispoziţiile art. 322 C.proc.civ., hotărârile instanţelor de recurs pot fi 

atacate cu revizuire doar atunci când evocă fondul. 
În mod constant, atât doctrina cât şi jurisprudenţa au stabilit că evocarea fondului prin 

hotărârea instanţei de recurs se realizează numai atunci când instanţa, admiţând recursul, a casat 
hotărârea atacată şi a rejudecat pricina sau când în recurs s-au depus înscrisuri noi, aflate în 
legătură cu soluţionarea pe fond a cauzei şi care au fost analizate de către instanţa de recurs. 

Chiar dacă sensul sintagmei „evocarea fondului” ar fi extins, concluzia de tras rămâne totuşi 
cea potrivit căreia atunci când instanţa de recurs nu a făcut, prin hotărârea sa, analiza de fond a 
pricinii, neabordând pricina fără a se limita la verificarea de legalitate la care se referă art. 304 
C.proc.civ., nu ne aflăm în faţa unei hotărâri care, în sensul evocatelor prevederi ale art. 322 
C.proc.civ., să evoce fondul. 

În prezentul proces, decizia atacată nu întruneşte cerinţele legale în raport de care să poată 
fi supusă revizuirii, căci ea este dată în recurs, însă în cuprinsul ei nu a fost evocat fondul. 

Prin decizia civilă nr. 2226/R din 28 octombrie 2009, Curtea de Apel, ca instanţă de recurs, 
a respins ca nefondat recursul declarat de pârâta S.E., fără însă a evoca fondul pricinii, astfel că 
prezenta cerere de revizuire apare ca inadmisibilă, nemaifiind posibilă, din acest motiv, cercetarea 
motivelor de revizuire formulate de către pârâtă. 

Este inadmisibilă şi cererea pârâtei revizuiente de a-i fi plătite despăgubiri morale, precum 
şi daune corespunzătoare uzurii fizice a imobilului în litigiu, căci este de principiu că, afară de 
cazurile expres şi limitativ prevăzute de lege, în căile de atac nu sunt îngăduite cereri noi. Or, 
cererea revizuientei are, sub aspectul menţionat, caracterul unei cereri noi, ceea ce o face 
inadmisibilă, obligând la respingerea ei. (Judecător Valetin Mitea) 

 

Contestaţie în anulare specială. Greşeală materială. Înţelesul noţiunii 

Potrivit prevederilor art. 318 C.proc.civ., invocate de pârâtă în fundamentarea 
contestaţiei în anulare, hotărârile instanţelor de recurs pot fi atacate cu contestaţie în anulare  
când dezlegarea dată este rezultatul unei greşeli materiale sau când instanţa, respingând 
recursul sau admiţându-l în parte, a omis din greşeală să cerceteze vreunul din motivele de 
modificare sau de casare. 

Greşeala materială avută în vedere de lege trebuie aşadar, să vizeze aspecte formale ale 
judecăţii (precum spre exemplu, respingerea recursului ca tardiv, deşi din piesele dosarului 
rezultă că a fost depus în termen), în sfera ei de cuprindere neputând intra şi situaţiile în care 



instanţa de recurs ar fi interpretat sau aplicat în mod eronat o  prevedere legală privitoare la 
soluţionarea cauzei pe fondul ei. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, decizia  nr. 65/R din 15 ianuarie 2010  

Deliberând, reţine că prin contestaţia în anulare înregistrată sub nr. de mai sus, pârâta S.C. 
F. S.A. Cluj-Napoca, a solicitat în contradictoriu cu reclamantul S.E., anularea deciziei civile nr. 
1895/R/2009 a Curţii de Apel Cluj şi rejudecarea recursului declarat de reclamant împotriva 
deciziei civile nr. 380/A/2009 a Tribunalului Cluj, respingându-se acest recurs şi menţinându-se 
decizia atacată. 

În motivarea contestaţiei în anulare s-au arătat, în esenţă, că instanţa de recurs a săvârşit 
mai multe greşeli materiale în sensul prevederilor art. 318 C.proc.civ., deoarece: 

a) În mod eronat s-a menţionat în decizie că nivelul despăgubirii este reglementat de Legea 
nr. 247/2005, instanţa nepronunţându-se şi în sensul că pentru societăţile comerciale privatizate 
despăgubirile s-ar acorda de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor indicată în 
Titlul VII al Legii nr. 247/2005. 

În raport cu cele stabilite prin sentinţa civilă nr. 387/2007 a Tribunalului Cluj, totodată 
ţinând seama de statuările făcute prin decizia civilă nr. 361/A/2007 a Curţii de Apel Cluj, precum şi 
cele făcute prin decizia civilă nr. 4894/27.04.2009 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, era de avut 
în vedere că prin sentinţa civilă nr. 387/2007 a Tribunalului Cluj   s-a stabilit că procedură 
reglementată de Legea nr. 247/2005 se aplică în cazul notificării iniţiale de petiţionarul S.E.. 

b) Dezlegarea pricinii de către instanţa de recurs este rezultatul unei greşeli materiale şi în 
sensul în care instanţa a reţinut, în mod eronat, că nu este aplicabilă Legea nr. 247/2005 cât 
priveşte procedura administrativă pentru acordarea despăgubirilor, deoarece titlul executoriu al 
reclamanţilor este emis anterior Legii nr. 247/2005. 

Prin decizia LII din 04.06.2007, pronunţată în interesul legii, instanţa supremă a stabilit că 
prevederile art. 16 şi următoarele din Legea nr. 247/2005 nu se aplică deciziilor sau dispoziţiilor 
emise anterior intrării în vigoare a legii, contestate în temeiul prevăzut de Legea nr. 10/2001, astfel 
cum a fost modificată prin Legea nr. 247/2005. 

Sentinţa civilă nr. 511/2005 a Tribunalului Cluj, ca titlu executoriu, nu a individualizat 
măsura reparatorie la care este îndreptăţit petiţionarul, nici nivelul acestei măsuri, obligând-o pe 
pârâtă doar la a propune una dintre măsurile reparatorii prin echivalent precizate de lege. 

Aşa fiind, rezultă că titlul executoriu stabilea doar o obligaţie de a face, neputându-se 
considera că a reprezentat o soluţionare a notificării petiţionarului. 

În înţelesul Legii nr. 10/2001, al Legii nr. 247/2005 şi al deciziei în interesul legii nr. LII 
din 04.06.2007, la data  intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005 notificarea petiţionarului S.E. nu 
era soluţionată, astfel că este aplicabilă în speţă procedura reglementată de Legea nr. 247/2005. 

c) Dezlegarea dată în recurs este rezultatul unei greşeli materiale şi pentru că în decizia 
civilă nr. 1895/R/2009 a Curţii de Apel Cluj s-a reţinut că pârâta nu a executat întreaga obligaţie 
reţinută în sarcina sa prin sentinţa civilă nr. 511/2005, instanţa statuând în mod eronat că obligaţia 
pârâtei era nu doar de a propune măsuri reparatorii în echivalent, ci chiar să-l despăgubească 
efectiv pe reclamant, precum şi că obligaţia stabilită prin sentinţa civilă nr. 511/2005 a Tribunalului 
Cluj se poate considera îndeplinită numai la data plăţii efective a sumei de bani. 

Este de avut în vedere şi că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin decizia nr. 4894/2007, a 
apreciat că prin dispoziţia emisă s-a reţinut o valoare a terenului de 250 Euro/mp., deoarece 
Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor urmează să facă propria evaluare asupra 
despăgubirilor ce se cuvin intimatului, astfel că sunt aplicabile prevederile Legii nr. 247/2005. 

În concluzie, instanţa de recurs ar fi trebuit să reţină faptul că prin sentinţa civilă nr. 
387/2007 a Tribunalului Cluj s-a statuat cu putere de lucru judecat că: obligaţia stabilită prin 
sentinţa civilă nr. 511/2005 a fost îndeplinită prin dispoziţia nr. 14/08.01.2007; în speţă sunt 
aplicabile prevederile Titlului VII din Legea nr. 247/2005, procedura iniţiată de petiţionar în 
temeiul Legii nr. 10/2001 nefiind finalizată la data intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005; 
acordarea măsurilor reparatorii în echivalent se face, pentru intimat, în conformitate cu Titlul VII 
al Legii nr. 247/2005. 

La data de 14.01.2010, pârâta a depus precizări la contestaţia în anulare. 



Prin întâmpinare, reclamantul intimat a solicitat respingerea ca nefondată a contestaţiei în 
anulare. 

Cu privire la această contestaţie în anulare, Curtea are în vedere, ţinând seama inclusiv 
de precizările depuse în data de 14 ianuarie 2010, următoarele: 

Potrivit prevederilor art. 318 C.proc.civ., invocate de pârâtă în fundamentarea contestaţiei 
în anulare, hotărârile instanţelor de recurs pot fi atacate cu contestaţie în anulare uzându-se de 
această cale de atac şi atunci când dezlegarea dată este rezultatul unei greşeli materiale. 

Noţiunea de greşeală materială nu este lămurită în cuprinsul textului legal, însă în 
interpretarea ei s-a apreciat în mod constant, doctrinar şi jurisprudenţial, că noţiunea nu trebuie 
interpretată extensiv, în intenţia legiuitorului aflându-se doar greşeli materiale cu caracter 
procedural care au dus la pronunţarea unei soluţii eronate, greşeli pe care instanţa le-a săvârşit 
prin confundarea unor elemente sau date cu caracter material. 

Greşeala materială avută în vedere de lege trebuie, aşadar, să vizeze aspecte formale ale 
judecăţii (precum, spre exemplu, respingerea recursului ca tardiv, deşi din piesele dosarului rezultă 
că a fost depus în termen), în sfera ei de cuprindere neputând intra şi situaţiile în care instanţa de 
recurs ar fi interpretat sau aplicat în mod eronat o  prevedere legală privitoare la soluţionarea 
cauzei pe fondul ei. 

Într-un asemenea context de reglementare, aspectele învederate de către pârâtă în 
motivarea contestaţiei în anulare nu pot fi considerate ca valorând greşeală materială în înţelesul 
prevederilor art. 318 C.proc.civ., căci prin ele se tinde la a fi puse în discuţie elemente ale cauzei 
care, departe de a fi greşeli privitoare la aspecte de ordin formal ale judecăţii, ţin de dezlegarea 
aspectelor de fond ale pricinii, tinzând la a semnifica – în măsura în care s-ar accepta că susţinerile 
contestatoarei sunt corecte – adevărate greşeli de judecată. 

Or, dacă prezenta instanţă ar trece la cercetarea motivelor contestaţiei în anulare potrivit 
celor cerute de către pârâtă, s-ar ajunge la o veritabilă rejudecare a recursului, analizându-se 
legalitatea de fond a deciziei atacate. 

Contestaţia în anulare nu poate fi însă convertită într-un recurs la recurs, concluzia de tras 
fiind aceea că, în prezenta cauză, ea trebuie respinsă, nefiind vorba despre săvârşirea de către 
instanţa de recurs a vreunei greşeli materiale potrivit evocatelor prevederi ale art. 318 C.proc.civ. 
(Judecător Valentin Mitea) 

 

Plângere împotriva încheierii de respingere a cererii de intabulare. Imobil rezultat în 
urma dezmembrării dintr-un alt imobil. Cerinţe legale necesare intabulării 

Atunci când se solicită intabularea unui imobil rezultat din dezmembrare, este necesară 
întocmirea unei documentaţii cadastrale care să conţină numărul cadastral unic. 

Hotărârea judecătorească prin care s-a dispus dezmembrarea imobilului şi intabularea 
dreptului de proprietate al reclamantului, nu este suficientă, deoarece parcela nouă nu este 
individualizată printr-un număr cadastral unic. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, decizia nr. 70/R din 15 ianuarie 2010  

1. Plângerea. La data de 30.04.2009, C.V. a depus, în conformitate cu art. 50 alin. 2 din 
Legea nr. 7/1996, o plângere împotriva încheierii de respingere nr. 5460/15.04.2009, dată de 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Zalău, solicitând instanţei să oblige O.C.P.I. Sălaj la 
înscrierea sentinţei civile nr. 3448/13.11.2006 în CF nr. 6499 Zalău, în sensul întabulării dreptului 
său de proprietate asupra parcelei identificată cu nr. top 2225/a/1/b/2, teren în suprafaţă de 1200 
mp. 

În motivele plângerii, se arată că prin hotărârea judecătorească mai sus evocată a fost 
recunoscut dreptul de proprietate al petentului, cu titlu de partaj, dispunându-se intabularea. Cu 
toate că această sentinţă a rămas irevocabilă, în mod abuziv şi nelegal, cererea de intabulare a fost 
respinsă. 

2. Judecata în primă instanţă. Prin sentinţa civilă nr. 2677/24.06.2009 a Judecătoriei 
Zalău, plângerea petentului C.V. a fost respinsă ca nefondată. 



Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut existenţa sentinţei civile nr. 
3448/2006 a Judecătoriei Zalău, irevocabilă, prin care s-a dispus intabularea dreptului de 
proprietate al petentului în CF nr. 9499 Zalău, asupra imobilului cu nr. top 2225/a/1/b/2. 

Cartea funciară nr. 9499 Zalău a fost sistată, identificarea cadastrală a imobilului care face 
obiectul dreptului de proprietate nu este posibilă, astfel că apare obligatorie întocmirea unei 
documentaţii cadastrale, potrivit art. 48 alin. 3 şi art. 59 din Legea nr. 7/1996. 

Întrucât petentul a refuzat depunerea documentaţiei cadastrale, iar expertiza topografică 
care face parte integrantă din sentinţa civilă nr. 3448/2006 a Judecătoriei Zalău este insuficientă, 
instanţa a considerat că în mod corect cererea de înscriere în CF nr. 9499 Zalău a fost respinsă. 

 3. Judecata în apel. Prin decizia civilă nr. 94/16.10.2009, Tribunalul Sălaj a respins ca 
nefondat apelul declarat de petentul C.V.. 

Motivând decizia, instanţa de apel a stabilit că dreptul de proprietate al petentului C.V. 
poartă asupra parcelei funciare identificată cu nr. top nou 2225/a/1/b/2, teren în suprafaţă de 
1200 mp., rezultată din dezmembrarea corpului funciar cu nr. top 2225/a/1/b, suprafaţa totală de 
2400 mp. Ulterior realizării acestei dezmembrări parcelare, în baza unui act de partaj voluntar, la 
data de 1 aprilie 1997, proprietatea asupra parcelei nou create a fost transmisă petentului prin 
vânzare-cumpărare, convenţia fiind validată prin sentinţa civilă nr. 3448 din 13.11.2006 a 
Judecătoriei Zalău. 

În urma judecării exproprierii de către Municipiul Zalău a unei suprafeţe  de 120.679 mp. 
necesari liniei de centură  a municipiului Zalău, prin sentinţa civilă nr.1929/20.10.2006 a 
Tribunalului Sălaj, terenul de 1947 mp. situat pe nr. top. 2225/a/1/b/2 proprietatea reclamantului, 
a fost expropriat. 

În aceste condiţii, cererea acestuia de a fi intabulată sentinţa civilă nr. 3448/2006 a 
Judecătoriei Zalău, care a dat valabilitate contractului de vânzare-cumpărare asupra suprafeţei de 
1200 mp. înscris pe nr. top. 2225/a/1/b/2 este nefondată şi corect respinsă de către OCPI Sălaj.  

Documentaţia care a stat la baza acestei sentinţe nu mai reflectă situaţia reală, întrucât 
reclamantul a fost expropriat din cei 1200 mp. teren înscris pe nr. top. 2225/a/1/b/2 pentru 
suprafaţa de 947 mp., rămânând doar diferenţa de 253 mp., pe care se poate intabula,  însă pentru 
aceasta  îi este necesară o completare a documentaţiei de intabulare. 

Referitor la excepţia privind lipsa calităţii procesuale pasive a OCPI  Sălaj, Tribunalul a 
reţinut că această instituţie este citată în cauză pentru că acţiunea vizează actul încheiat de aceasta, 
iar hotărârea pronunţată de către  instanţă trebuie să îi fie  opozabilă. 

4. Declaraţia de recurs. Împotriva deciziei civile nr. 94 din 16.10.2009 a Tribunalului Sălaj, 
reclamantul C.V. a declarat recurs, solicitând admiterea plângerii, astfel cum a fost formulată, 
întrucât:  

- sentinţa civilă nr. 3448/13.11.2006 a rămas definitivă şi irevocabilă în 29 decembrie 2006, 
iar în 6 august 2009 a fost învestită cu formulă executorie; 

- prin respingerea cererii de înscriere, OCPI a încălcat art. 44 din Legea nr. 7/1996, potrivit 
căruia mai mulţi coproprietari pot fi înscrişi în aceeaşi coală funciară, în cotă indiviză, precum şi 
art. 728 C. civ., conform căruia dreptul de a ieşi din indiviziune aparţine părţii; 

- a fost încălcat şi art. 64 lit. e din Legea nr. 7/1996, atunci când s-a încuviinţat 
„translatarea” către PML a suprafeţei de 974 mp. din totalul de 2400 mp., fără ca proprietarii să-şi 
realizeze cota indiviză;  

- apare obligatorie citarea OCPI, a expertului J.T. – expertul autorizat care a întocmit 
raportul de expertiză în procesul finalizat prin sentinţa a cărei intabulare se cere, precum şi a 
expertului P.G., cel care a întocmit documentaţia cadastrală operată de OCPI;  

Recurentul depune la dosarul cauzei, spre consultare, următoarele documente: „Acordul de 
principiu din 09.02.2006”; documentaţia expertului J.T.; documentaţia cadastrală „suprapusă” 
întocmită de expertul P.G.; sentinţa civilă nr. 3448/13.11.2006 a Judecătoriei Zalău; sentinţa civilă 
nr. 2611 din 08.09.2008 a Judecătoriei Zalău; extras CF nr. 9499 Zalău. 

5. Întâmpinarea. În data de 6 ianuarie 2010, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Sălaj a depus întâmpinare, invocând lipsa calităţii procesuale pasive, în considerarea caracterului 
necontencios al cererii de înscriere şi a Deciziei nr. LXXII, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie în soluţionarea unui recurs în interesul legii. 



Pe fond, se solicită respingerea plângerii ca nefondată, în esenţă, pentru că reclamantul nu 
a depus documentaţia cadastrală necesară înscrierii, conform art. 48 alin. 3 şi art. 59 din Legea nr. 
7/1996. 

6. Judecata în recurs. Instanţele de fond au stabilit cu certitudine următoarele 
împrejurări de fapt esenţiale: 

6.1.) Prin sentinţa civilă nr. 3448/13.11.2006, pronunţată de Judecătorie Zalău rămasă 
definitivă şi irevocabilă prin neatacare la data de 29.12.2006, a fost admisă acţiunea civilă 
exercitată de reclamantul C.V. împotriva pârâţilor S.I., S.V. şi S.F. şi, pe cale de consecinţă, s-a 
dispus partajarea imobilului teren în suprafaţă de 2400 mp., identificat cu nr. top 2225/a/1/b în 
CF nr. 9499 Zalău, în două parcele cu nr. topografice noi, conform memoriului tehnic şi a schiţei de 
dezmembrare şi de intabulare întocmite de expertul J.T.;  s-a constatat că prin actul de vânzare-
cumpărare sub semnătură privată încheiat la 01.04.1997, pârâtul S.V. şi-a asumat obligaţia de a 
transmite reclamantului dreptul de proprietate în limitele unei suprafeţe de 1200 mp. din 
topograficul 2225/a/1/b;  a fost validat antecontractul de vânzare-cumpărare şi s-a dispus 
intabularea dreptului de proprietate al reclamantului C.V. în CF nr. 9499 Zalău, asupra parcelei 
identificată cu nr. top nou 2225/a/1/b/2, teren intravilan în suprafaţă de 1200 mp. 

6.2.) Prin cererea de înscriere formulată la data de 10.01.2009, reclamantul C.V. a solicitat 
Biroului de Carte Funciară Zalău intabularea dreptului său de proprietate în cartea funciară nr. 
9499 Zalău, conform titlului de intabulare reprezentat de sentinţa civilă nr. 3448/2006 a 
Judecătoriei Zalău, irevocabilă şi învestită cu formula executorie. 

6.3.) Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Zalău, prin încheierea nr. 
5460/15.04.2009, a respins cererea de înscriere a dreptului de proprietate, cu motivarea că a fost 
sistată coala funciară nr. 9499 Zalău, o redeschidere fiind cu neputinţă, iar reclamantul nu a depus 
documentaţia cadastrală care i-a fost solicitată prin referatul nr. 1872/2009 şi care este necesară în 
raport cu dispoziţiile art. 48 alin. 3 şi art. 59 din Legea nr. 7/1996. Mai mult decât atât, se arată că 
imobilul cu privire la care se solicită înscrierea dreptului de proprietate a fost dezmembrat şi 
transcris în alte coli funciare, în baza sentinţei civile nr. 1929/2006 a Tribunalului Sălaj. 

6.4.) Potrivit sentinţei civile nr. 1929/20.10.2006, pronunţată de Tribunalul Sălaj în dosar 
nr. 3033/84/2006, rămasă definitivă şi irevocabilă la data de 05.12.2006, consecutiv admiterii 
acţiunii civile exercitată de reclamantul Municipiul Zalău, în contradictoriu inclusiv cu proprietarii 
tabulari S.I. Eugen, S.V. şi S.F., s-a dispus exproprierea suprafeţei de 120679 mp. teren în favoarea 
Municipiului Zalău, intabularea în cartea funciară şi punerea în posesie conform documentaţiei de 
dezmembrare şi anexei nr. 2, care face parte integrantă din această hotărâre. 

6.5.) La data de 06.12.2006, prin cererea înregistrată cu nr. 19074 s-a solicitat înscrierea 
dreptului de proprietate al municipiului Zalău, cu titlul de expropriere, astfel că în baza sentinţei 
civile 1929/2006 a Tribunalului Sălaj, imobilul identificat cu nr. top 2225/a/1/b, în CF nr. 9499 
Zalău, a fost dezmembrat în două parcele cu nr. topografice noi, după cum urmează: 

- parcela cu nr. top nou 2225/a/1/b/1 compusă din teren intravilan în suprafaţă de 1453 
mp. se transcrie în CF nr. 2922/N Zalău cu nr. cod 3847 în favoarea proprietarilor existenţi, S.I., 
S.V. şi S.F.;  

- parcela cu nr. top nou 2225/a/1/b/2 compusă din teren intravilan în suprafaţă de 947 mp. 
se transcrie în CF nr. 2923/N cu nr. cod 3848 în favoarea Municipiului Zalău, cu titlu de 
expropriere. 

În lipsă de alte imobile, coala funciară nr. 9499 Zalău a fost sistată. 
Totodată, observă Curtea că la data de 19.09.2006, prin încheierea CF 14062, a fost notat în 

CF nr. 9499 Zalău procesul civil  iniţiat de Municipiul Zalău cu nr. 3033/2006 şi soluţionat ulterior 
prin sentinţa civilă nr. 1929/2006, mai sus evocat. 

Aşa fiind, temeinic instanţa de apel a constatat că la data cererii de înscriere, situaţia 
juridică a terenului în suprafaţă de 1200 mp., cu privire la care reclamantul a solicitat înscrierea 
dreptului său de proprietate  în CF nr. 9499 Zalău, era diferită de aceea avută în vedere prin 
sentinţa civilă nr. 3448/2006 a Judecătoriei Zalău şi prin documentaţia tehnică care face parte 
integrantă din această hotărâre judecătorească, prevalată de reclamant cu valoare de titlu de 
intabulare. 

Astfel, Statul Român şi-a înscris dreptul de proprietate asupra unei porţiuni determinate 
din corpul funciar nr. 2225/a/1/b, în contradictoriu cu proprietarii tabulari Sabou, iar nu cu 
reclamantul C.V., în baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile şi opozabile reclamantului prin 



înscriere în cartea funciară, conform unei documentaţii tehnice care propune o dezmembrare 
diferită de aceea consacrată prin sentinţa civilă nr. 3448/2006 a Judecătoriei Zalău. Parcela cu nr. 
top nou 2225/a/1/b/2, teren intravilan în suprafaţă de 947 mp., nu este similară parcelei cu nr. top 
nou 2225/a/1/b/2, cu privire la care se dispune intabularea dreptului de proprietate al 
reclamantului, prin sentinţa civilă nr. 3448/2006 a Judecătoriei Zalău. 

Mai mult decât atât, coala funciară nr. 9499 Zalău a fost sistată, consecutiv înscrierii 
sentinţei civile nr. 1929/20.10.2006 a Tribunalului Sălaj or, potrivit art. 43 alin. 2 teza finală din 
Legea nr. 7/1996 şi art. 43 din Ordinul nr. 633/2006, emis de Agenţia Naţională de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară, „dacă toate imobilele înscrise într-o carte funciară au fost transcrise, 
aceasta se va închide şi nu va mai putea fi redeschisă pentru noi înscrieri”. 

În aceste circumstanţe, apare obligatorie, pentru a se putea realiza înscrierea dreptului de 
proprietate al reclamantului, astfel cum a fost recunoscut acesta printr-o hotărâre judecătorească 
irevocabilă, o nouă identificare a parcelei cu privire la care poartă acest drept şi întocmirea 
documentaţiei cadastrale aferente. 

În drept. Relevante sunt în cauză dispoziţiile art. 43 alin. 2 din Legea nr. 7/1996, 
republicată, conform căruia în ipoteza în care se transcrie o parte dintr-o parcelă într-o altă carte 
funciară, se va forma un imobil distinct cu număr cadastral nou, iar restul se înscrie în vechea carte 
funciară cu menţionarea noului număr cadastral şi a suprafeţei imobilului. 

Conform dispoziţiilor art. 48 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 7/1996, republicată, 
registratorul poate admite cererea de înscriere şi dispune intabularea prin încheiere, dacă înscrisul 
individualizează imobilul printr-un identificator unic. În cazul în care identificarea cadastrală a 
imobilului nu este posibilă pe baza datelor existente, vor fi folosite documentaţii cadastrale, 
întocmite şi recepţionate conform prevederilor prezentei legi. 

Potrivit dispoziţiilor art. 58 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 7/1996, republicată, în cazul înscrierii 
unei dezmembrări sau alipirii unui corp funciar înscris într-o carte funciară întocmită în baza 
Decretului-lege nr. 115/1938, precum şi pentru înscrierea imobilelor dobândite în temeiul legilor 
funciare, pentru imobilul desprins se va deschide o nouă carte funciară, potrivit prevederilor 
prezentei legi. 

În acelaşi sens, prin Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare 
şi Funcţionare a Birourilor de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, se stipulează în cuprinsul art. 39 
alin. 2 că atunci când intervin dezlipiri imobilele nou create vor primi numere cadastrale, pentru 
care se vor deschide cărţi funciare noi. 

Potrivit art. 60 alin. 1 din Ordin, în zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, dacă 
înscrisurile în temeiul cărora se cere intabularea identifică imobilul prin noul nr. cadastral, se va 
solicitat persoanei autorizate efectuarea unei documentaţii cadastrale recepţionate de către Biroul 
Teritorial, care să-l identifice corespunzător cu nr. topografic de parcelă din cartea funciară 
existentă. 

Potrivit dispoziţiilor art. 2 lit. b din Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea 
înscrierii în cartea funciară, documentaţiile cadastrale stau la baza înscrierii în cartea funciară a 
actelor şi faptelor juridice referitoare la imobile care necesită documentaţie pentru prima înscriere 
şi al imobile care necesită documentaţie pentru dezlipire. 

Analiza textelor de lege mai sus evocate revelă că „imobilul”, în accepţiunea Legii nr. 
7/1996, se identifică printr-un număr cadastral unic, alocat în indexul cadastral cu prilejul recepţiei 
cadastrale. 

În scopul alocării acestui număr cadastral este necesară întocmirea documentaţiei 
cadastrale, singura care permite alocarea unui nr. cadastral, conform dispoziţiilor Ordinului nr. 
634/2006. 

Aşadar, odată cu punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 7/1996, toate transmisiunile şi 
constituirile de drepturi reale trebuie să se facă în noile cărţi funciare, cu respectarea Legii nr. 
7/1996, republicată, care instituie un regim de carte funciară aplicabil unic. 

În ipoteza care se verifică în speţă, aceea a dezmembrării unui corp funciar înscris într-o 
carte funciară întocmită în baza Decretului-lege nr. 115/1938, cu efectul transcrierii noului imobil 
într-o nouă carte funciară, este obligatorie alocarea unui număr cadastral. 

Titularul cererii de înscrierii în cartea funciară, reclamantul C.V. a refuzat întocmirea unei 
documentaţii cadastrale, prevalându-se de documentaţia tehnică efectuată de expertul J.T. în 



dosarul civil soluţionat prin sentinţa nr. 3448/2006 a Judecătoriei Zalău, documentaţie care 
identifică imobilul în litigiu exclusiv sub aspect de carte funciară, prin evidenţierea nr. topografice 
noi, fără alocarea unui număr cadastral şi în absenţa parafei OCPI aplicată conform anexei 6 la 
Ordinul nr. 634/2006, în vigoare la data cererii de înscriere. Mai mult, aşa cum a fost menţionat, 
identificarea realizată prin această documentaţie tehnică nu este conformă situaţiei juridice reale a 
imobilului, care a suportat anterior dezlipiri şi transcrieri în alte coli funciare, consecutiv 
exproprierii. 

Se poate conchide, aşadar, că titlu de intabulare al reclamantului nu îndeplineşte condiţiile 
pretinse de lege, imobilul nefiind individualizat printr-un identificator unic, astfel că cererea de 
înscriere a fost corect respinsă.  

Depunerea hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care se dispune intabularea dreptului 
real al reclamantului reprezintă doar una dintre condiţiile înscrierii, fiind obligatoriu ca prin acest 
titlu imobilul rezultat prin dezlipire să fie individualizat printr-un identificator unic. 

Rezultă cu evidenţă că textele de lege invocate de recurent nu sunt de natură să determine 
în cauză o modificare a soluţiei de respingere a plângerii, corect pronunţată de către instanţele de 
fond. 

Totodată, înscrisurile alăturate declaraţiei de recurs nu au valoarea unor înscrisuri noi, în 
accepţiunea art. 305 C. proc. civ., fiind vorba despre hotărâri judecătoreşti, documentaţii 
cadastrale şi extrase de carte funciară al căror conţinut a făcut obiectul analizei instanţelor de fond, 
nefiind, prin urmare, în măsură să determine o modificare a situaţiei de fapt stabilite. 

Observă Curtea că Tribunalul Sălaj a constatat calitatea procesuală pasivă a Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sălaj şi aceasta în condiţiile în care prin Decizia nr. LXXII a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a statuat, consecutiv admiterii unui recurs în interesul legii, că 
în toate cauzele ce au ca obiect plângeri de carte funciară întemeiate pe dispoziţiile art. 50 din 
Legea nr. 7/1996, republicată, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nu are calitate 
procesuală pasivă. 

Prezenta cauză are ca obiect o plângere împotriva încheierii de respingere, formulată în 
baza dispoziţiilor art. 50 din Legea nr. 7/1996, republicată, prin urmare, constatările Tribunalului 
cu privire la calitatea pasivă a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sălaj sunt contrare 
interpretării pe care instanţa supremă a dat-o legii, obligatorie pentru instanţe, potrivit art. 329 
alin. 3 C. proc. civ. 

Cu toate acestea,  soluţia Tribunalului nu este de natură să determine admiterea recursului 
reclamantului, întrucât plângerea reclamantului a fost respinsă pe fond, iar calea de atac a 
recursului a fost exercitată exclusiv de această parte, circumscrisă fiind motivelor legate de fondul 
plângerii. 

Faţă de cele ce preced, în absenţa unor motive de casare sau de modificare din cele 
reglementate expres prin art. 304 C. proc. civ., Curtea va respinge recursul ca nefondat. (Judecător 
Denisa Băldean) 

 

Cerere de reconstituire a cărţii funciare, adresată biroului de cadastru şi publicitate 
imobiliară. Respingere. Plângere împotriva încheierii de respingere 

Prevederile art. 2 din Legea nr. 7/1996, republicată, permit reconstituirea cărţii funciare 
pierdute, însă din documentaţia prezentată de petiţionari, nu rezultă că apartamentul a fost 
înscris în cartea funciară despre care se afirmă că ar fi fost pierdută şi se cere a fi reconstituită, ci 
în cu totul altă carte funciară. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, decizia nr. 61/R din 14 ianuarie 2010 

Prin sentinţa civilă nr.13.744/09 decembrie 2008, a Judecătoriei Cluj-Napoca, a fost 
respinsă plângerea exercitată de petenţii N.E. şi N.D. în contradictoriu cu intimatul Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj, ca fiind exercitată faţă de o persoană fără calitate 
procesuală pasivă.  

Prin aceeaşi sentinţă, a fost respinsă plângerea ca neîntemeiată. 



Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa a reţinut că cererea petenţilor de  reconstituire 
a CF 130546 Cluj a fost respinsă prin încheierea nr.72453/17 iunie 2008 a Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Cluj, reţinându-se că imobilul este în continuare înscris în C.F. nr.124246 
Cluj, în favoarea Statului Român, astfel că se impunea fie formularea unei cereri de intabulare în 
cartea funciară a dreptului de proprietate al defunctei B.I., fie prezentarea unei copii a C.F. nr. 
130546 Cluj-Napoca. 

Prin testamentul autentificat prin încheierea nr.49/11 ianuarie 2000, defuncta B.I. a testat 
în favoarea petenţilor imobilul pe care l-a cumpărat prin contractul de vânzare-cumpărare 
nr.36079/09 Februarie 1998 încheiat cu S.C. „Construct Ardealul” S.A. 

În testament s-a menţionat faptul că dreptul de proprietate al testatoarei este înscris în C.F. 
nr. 130546 Cluj, nr. top. 9128/1/I combinat cu C.F. nr. 1567 Cluj-Napoca, iar din adresa nr. 443/29 
Octombrie 2008 a B.N.P. rezultă că biroul notarului public nu deţine copia C.F. nr. 130546 Cluj-
Napoca deoarece actul pe baza căruia s-a întocmit testamentul autentificat prin încheierea nr. 
49/11 Ianuarie 2000, a fost contractul de vânzare-cumpărare nr. 36079/09 Decembrie 1998. 

În aceste condiţii, instanţa a constatat că nu este posibilă nici atestarea de către biroul 
notarului public a conţinutului C.F. nr. 130546 Cluj-Napoca, pentru ca aceasta să poată fi 
reconstituită în mod corect, iar notarul public nu deţine o copie a acesteia. 

Totodată, din cuprinsul C.F. nr.124246 Cluj reiese că imobilul este înscrisa în favoarea 
Statului Român. 

În consecinţă, instanţa a apreciat că este necesar a se formula o cerere de intabulare a 
dreptului de proprietate al defunctei, iar nu de reconstituire a unei cărţi funciare al cărei cuprins nu 
poate fi atestat în nicio modalitate. 

Prin decizia civilă nr.  418/29.09.2009 a Tribunalului Cluj a  fost respins ca nefondat apelul 
declarat de N.E. şi N.D., împotriva sentinţei civile nr.13.744/9.12.2009, a Judecătoriei Cluj-
Napoca,  care a fost păstrată  în întregime. 

Pentru a pronunţa această  decizie, tribunalul a  reţinut că, prima critică formulată de 
apelanţi privind superficialitatea motivării instanţei, nu este întemeiată deoarece chiar dacă 
considerentele sentinţei atacate sunt punctuale, acestea au atins toate chestiunile ridicate în 
plângerea formulată. 

Referitor la neanalizarea probelor administrate în cauză, cercetând contractul de vânzare-
cumpărare nr.36079/09 februarie 1998 încheiat între defuncta B.I., în calitate de cumpărătoare şi 
S.C. „Construct Ardealul” S.A., în calitate de vânzătoare, tribunalul a constatat că obiectul acestui 
act îl constituie apartamentul nr.1, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Magaziei nr.17, judeţul 
Cluj, identificat cu nr.top.5128/1/I din C.F. nr.1567 . 

În testamentul autentificat de către Notarul Public sub nr.49/11 ianuarie 2000, prin care 
defuncta cumpărătoare a dispus de întreaga avere în favoarea apelanţilor, s-a menţionat că 
apartamentul în discuţie este înscris în C.F.nr.130546 Cluj cu nr.top.9128/1/I combinat cu C.F. 
nr.1567 Cluj. 

În C.F. nr.1567 Cluj sub B+5 imobilul cu nr.top.9128 a suferit o dezmembrare, în trei 
parcele, parcela cu nr.top. nou 9128/1, teren cu construcţie, în suprafaţă de 295 mp. fiind 
transcrisă însă în C.F. col.124245 şi C.F. ind.124246 Cluj, în favoarea Statului Român. 

Apartamentul nr.1 figurează în cartea funciară individuală menţionată, fiind înscris sub B+1 
şi 2 în favoarea Statului Român, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-
Napoca. 

A dispune reconstituirea cărţii funciare nr. 130546 Cluj, carte evident deschisă ulterior 
întocmirii C.F. col.124245 şi C.F. ind.124246 Cluj (raportat la numărul mai mare pe care îl are), ar 
presupune o evidenţă dublă de carte funciară, lucru inadmisibil, care ar aduce atingere scopului 
cărţilor funciare, şi anume acela de a asigura publicitatea imobiliară, conform art.25 alin.1 din 
Legea nr.7/1996 potrivit căruia „înscrierea în cartea funciară îşi va produce efectele de 
opozabilitate faţă de terţi de la data înregistrării cererilor; ordinea înregistrării cererilor va 
determina rangul înscrierilor”.  

Împotriva acestei decizii au declarat recurs  în termenul  legal petenţii N.E. şi N.D., 
solicitând  modificarea deciziei atacate în sensul admiterii apelului, schimbarea sentinţei, cu 
consecinţa admiterii plângerii formulate împotriva  încheierii nr. 72453/2008 emisă de   Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj. 



În motivarea recursului întemeiat pe disp. art. 304  pct. 9 Cod proc.civ., recurenţii au arătat  
că, cele două hotărâri sunt nelegale, întrucât au interpretat eronat probele administrate în cauză şi 
nu s-au pronunţat cu privire la toate înscrisurile depuse la dosar, care dovedesc  că titlul defunctei 
B.I. asupra  apartamentului este cert, fiind dobândit  în temeiul  Legii nr. 112/1995 cu titlu de  
cumpărare în baza  contractului de vânzare-cumpărare existent la dosar. 

Din testamentul autentic lăsat de defunctă în favoarea recurenţilor, rezultă că acest 
apartament este înscris în CF 130546 Cluj, nr. top 9128/1/I, că în CF ind. nr. 124246 Cluj au fost 
înscrise toate cele 6 apartamente din imobil, primul fiind apartamentul nr. 1  în litigiu, ale cărui 
părţi indivize comune au fost transcrise în Cf col. 124245 Cluj. Din cuprinsul CF ind. 124246 Cluj 
reiese că, doar pentru apartamentele nr. 2 şi 6  există notarea că sunt transcrise în alte cărţi 
individuale, cu toate că. Toţi proprietarii apartamentelor din imobil şi-au intabulat  dreptul de 
proprietate asupra apartamentelor pe care le deţin în cărţi funciare  individuale. 

Adresa emisă de  Biroul Notarului Public confirmă faptul că la redactarea testamentului s-a 
prezentat în faţa  notarului contractul de vânzare-cumpărare  în original, purtând ştampila cu 
numărul de cartea  funciară, fiind certă aşadar şi împrejurarea  intabulării dreptului de proprietate 
al defunctei B.I. în CF 130546 Cluj. În sprijinul acestei constatări vine  şi înscrisul emis de  
Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, prin care se  solicită proprietarei B.I. să prelungească 
contractul de  închiriere  pentru o suprafaţă de teren aflată în  proprietate comună cu ceilalţi 
proprietari din imobil, act care atestă încă o dată calitatea de proprietară a acesteia şi deci existenţa  
unei CF individuale, respectiv  nr. 130546 Cluj. 

Instanţele de  fond şi apel au omis să se pronunţe asupra actelor aflate la dosar, respectiv  
contractul de  rate lunare nr. 6594/11.08.1998, adresa  nr. 36079/414/29.12.1999 emisă de  
Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca – Serviciul taxe şi impozite şi dovada achitării 
integrale a preţului de către  B.I.. 

Prin întâmpinarea depusă,  Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj  s-a opus 
admiterii recursului, invocând în primul rând excepţia lipsei calităţii lui procesuale pasive, raportat 
la decizia nr. LXXII /2007 a  Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cât şi faptul că, cererea  acestora  de 
reconstituire a  CF 130546 Cluj este neîntemeiată, raportat la disp. art. 52  din Legea nr.  7/1996. 

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

Conform disp. art. 52 din Legea nr. 7/1996, „în cazul în care o carte  funciară urmează a fi 
întocmită ori completată prin înscrierea unui imobil care nu a fost  cuprins  în nicio altă carte  
funciară, precum şi în cazul în care o carte funciară a fost  distrusă, pierdută, ori a devenit 
nefolosibilă în tot sau în parte, din diferite cauze, întocmirea, completarea şi reconstituirea, după 
caz, de face de  către registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu cu acordul celor  
interesaţi pe baza unei încheieri. În acest scop se folosesc toate înscrisurile şi documentaţiile 
tehnice existente, privitoare la  imobilele  în cauză, precum şi situaţia dreptului de proprietate”. 

În baza acestui text de lege  reclamanţii au solicitat  reconstituirea  CF 130546, cu motivarea 
că CF 130546 Cluj-Napoca este pierdută.  

La cererea de reconstituire a CF 130546 Cluj-Napoca, carte  funciară în care reclamanţii 
pretind  că a fost înscris apartamentul nr. 1, au  anexat declaraţia autentificată sub  nr. 375 din  16 
iunie 2008 de  Biroul Notarului Public Ciacoi C.D., testamentul  autentificat sub  nr. 49 din 11  
ianuarie  2000 de  Biroul Notarului Public Jakab Etelka, contractul de  vânzare-cumpărare  al 
apartamentului, releveul apartamentului, certificatul de atestare fiscală, certificatul de deces al lui 
B.I. şi referatul  Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj, care atestă lipsa  de  la inventar 
a  cărţii funciare. 

În CF colectivă nr. 124245 Cluj-Napoca şi CF  individuală nr. 124246 Cluj-Napoca, figurează 
înscris  apartamentul nr. 1, situat în Cluj-Napoca, str. M., sub  nr. top 9128/1/I, în favoarea  
Statului Român în administrarea operativă a  Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca. 

Cererea  lor a fost  respinsă, însă anterior pronunţării încheierii de  respingere,  Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj  a  cerut  acestora, conform  disp. art. 52  din Legea nr.  
7/1996, să depună la dosar o copie a  contractului de vânzare-cumpărare  nr. 36079 din 9 februarie  
1998 din care să reiasă faptul că apartamentul nr. 1  din Cluj-Napoca, str. M. este înscris în CF 
130546 Cluj-Napoca, cerere căreia reclamanţii nu i-au dat  curs.   

Este real că  în testamentul  întocmit de  B.I. în favoarea  reclamanţilor  se menţionează 
faptul că  dreptul de proprietate al testatoarei este înscris în CF 130546 Cluj-Napoca,  nr. top 



9128/1/I, combinat cu CF  1567 Cluj-Napoca. Din documentele depuse de  Biroul Notarului Public, 
rezultă că biroul notarial nu deţine copia  CF 130546 Cluj-Napoca, că actul pe baza căruia  s-a  
întocmit testamentul autentic a  fost  contractul de vânzare-cumpărare şi nu cartea  funciară 
130546 Cluj-Napoca. Menţiunea din această adresă că în contractul de  vânzare-cumpărare  nr. 
36079/9.02.1998 au fost menţionate  numărul CF 130546 Cluj este eronată, în cuprinsul acestui 
contract  neregăsindu-se  acest număr de  carte funciară, ci cartea funciară nr. 1567. De altfel, 
apartamentul nr. 1  figurează în această CF înscris în favoarea Statului Român în administrarea 
operativă a  Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, iar din conţinutul acestei cărţi funciare 
nu rezultă vreo referire la cartea  funciară nr. 130546 Cluj  în care recurenţii pretind că ar fi înscris 
imobilul. 

În această situaţie, când notarul public nu deţine copia  CF 130546 Cluj-Napoca, nu poate 
atesta  conţinutul acesteia, când din cuprinsul CF 124246 Cluj-Napoca reiese  că apartamentul nr. 1 
din Cluj-Napoca, str. M., este  înscris  în  această carte funciară în favoarea Statului Român, fără 
nicio altă menţiune de  transcriere a  imobilului  în altă CF, soluţia  instanţei de respingere a 
apelului este legală. (Judecător Ana Ionescu) 

 

Cheltuieli de judecată. Renunţare la judecata apelului. Obligarea apelantei la plata 
cheltuielilor de judecată în favoarea intimatelor în sumă de 10% din valoarea 

onorariului de avocat . Nelegalitate 

Împrejurarea că apelanta a renunţat la judecata apelului după două termene de judecată 
şi după comunicarea cererii de apel cu intimatul, nu îl poate priva pe acesta de a obţine 
restituirea în întregime a cheltuielilor de judecată ocazionate. 

Modificarea de către instanţa de judecată a cuantumului onorariului de avocat stabilit 
prin convenţia încheiată între avocat şi clientul său, reprezintă o intervenţie ce contravine 
prevederilor art. 31 din Legea nr. 51/1995. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, decizia nr. 73/R din 15 ianuarie 2010  

Prin sentinţa civilă nr. 230 din 24.02.2009, pronunţată de Judecătoria Târgu Lăpuş în 
dosar nr. 743/319/2008, s-a admis acţiunea civilă formulată de reclamanta M.L.A., în 
contradictoriu cu pârâtul M.C.G., precum şi cererea reconvenţională formulată de pârâtul-
reclamant reconvenţional M.C.G., în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă reconvenţională M.L.A. 
şi, în consecinţă: s-a desfăcut căsătoria încheiată între părţi la data de 07.11.1997 din vina ambelor 
părţi; s-a dispus ca după desfacerea căsătoriei reclamanta să revină la numele avut anterior 
căsătoriei; s-au încredinţat minorii rezultaţi din căsătorie spre creştere şi educare pârâtului-
reclamant reconvenţional M.C.G. şi a fost obligată reclamanta-pârâtă reconvenţional M.L.A. la 
plata unei pensii lunare de întreţinere în favoarea minorilor rezultaţi din căsătoria desfăcută, în 
cuantum de 200 lei/lună, (câte 100 lei pentru fiecare minor) începând cu data de 24.02.2009, până 
la majorat sau noi dispoziţiuni ale instanţei. Fără cheltuieli de judecată. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamanta M.L.A., solicitând schimbarea 
sentinţei, în sensul admiterii acţiunii principale şi respingerii cererii reconvenţionale. 

La data de 15.09.2009 apelanta a depus la dosarul cauzei o cerere prin care a solicitat a se 
lua act că renunţă la judecata apelului declarat. 

Prin încheierea civilă nr. 192/A/08.10.2009, pronunţată de Tribunalul Maramureş, s-a luat 
act de renunţarea reclamantei apelante la judecarea apelului pe care l-a promovat, Tribunalul 
având în vedere la pronunţarea acestei soluţii prevederile art. 298 coroborate cu cele ale art. 246 
C.proc.civ. 

Potrivit prevederilor art. 246 alin. 3 C.proc.civ., dacă renunţarea s-a făcut după 
comunicarea cererii de chemare în judecată (în speţă, după comunicarea cererii de apel) instanţa, 
la cererea pârâtului (respectiv a intimatului), a obligat pe reclamantă (apelantă) la cheltuieli. 

Intimatul, prin reprezentantul său prezent în instanţă, a solicitat obligarea apelantei la plata 
cheltuielilor de judecată în sumă de 1000 lei, reprezentând onorariul avocaţial. 



Instanţa, făcând aplicarea prevederilor art. 274 alin. 3 C.proc.civ., a diminuat onorariul 
avocaţial, la suportarea căruia a fost obligată apelanta, de la 1000 lei la 100 lei, apreciind că 
raportat la munca îndeplinită de avocat în apel, este nepotrivit de mare onorariul de 1000 lei. 

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs, în termen legal, pârâtul, solicitând, în temeiul 
art. 304 pct. 8 şi 9 C.proc.civ., modificarea în parte a încheierii recurate, în sensul obligării 
intimatei la plata în întregime a cheltuielilor de judecată aferente apelului, în sumă de 1.000 lei, în 
loc de 100 lei, cum s-a dispus prin încheierea recurată. 

În motivarea recursului s-a arătat că, potrivit art. 274 alin. 1 C.proc.civ., partea care cade în 
pretenţii va fi obligată la cerere să plătească cheltuieli de judecată, cheltuielile fiind reprezentate de 
ansamblul sumelor de bani suportate de părţi în legătură cu activitatea lor procesuală, la baza 
obligaţiei de restituire a cheltuielilor de judecată stând culpa procesuală a intimatei care a renunţat 
la judecarea cererii de apel doar la al treilea termen de judecată în faţa instanţei de apel. 

Deşi recurentul a avut mari cheltuieli ocazionate cu judecarea procesului la fond, el nu a 
solicitat restituirea acestor cheltuieli de judecată, însă, intimata a formulat apel, iar pentru 
soluţionarea cauzei în apel, recurentul a fost obligat să-şi angajeze avocat şi să achite cuantumul 
onorariului avocaţial în sumă de 1.000 lei, conform chitanţei nr. 1088/10.09.2009. Avocatul ales 
de recurent s-a prezentat la două termene de judecată, iar pentru termenul din 08.10.2009 a 
formulat şi întâmpinare, pe care însă nu a mai depus-o la dosar, întrucât a constatat că era depusă 
de către apelantă cererea de renunţare la judecarea apelului. 

S-a mai arătat de către recurent că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit în decizie de 
speţă că instanţa de judecată nu este îndreptăţită să reducă onorariul convenit de avocat cu clientul 
său. 

Intimata, deşi legal citată, nu s-a prezentat în instanţă şi nu a depus la dosarul cauzei 
întâmpinare pentru a-şi susţine poziţia procesuală. 

Recursul este fondat. 
Din actele dosarului de apel rezultă faptul că apelanta M.L.A. a promovat apel împotriva 

hotărârii primei instanţe la data de 10.04.2009, primul termen de judecată fiind fixat pentru data 
de 04.06.2009, termen pentru care apelanta, prin avocatul ales, a solicitat printr-o cerere depusă la 
Registratura Tribunalului Maramureş la 04.06.2009, judecarea în lipsă a cauzei. 

La termenul de judecată din 04.06.2009 s-a prezentat în instanţă intimatul, asistat de 
avocat, lipsă fiind apelanta sau reprezentantul acesteia, cauza fiind amânată, la solicitarea 
reprezentantului intimatului, pentru a putea depune în cauză întâmpinare, pentru termenul de 
judecată din 10.09.2009. 

La termenul din 10.09.2009 s-a prezentat în instanţă intimatul, asistat de avocat în 
substituirea avocatului său, lipsă fiind apelanta sau reprezentantul acesteia, cauza fiind amânată 
pentru termenul din 08.10.2009, în temeiul hotărârii din 01.09.2009 a Adunării Generale a 
Judecătorilor Tribunalului Maramureş, coroborat cu art. 50 alin. 2 lit. b din Legea nr. 304/2004. 

La data de 15.09.2009 apelanta a înregistrat la dosar, prin Registratura Tribunalului 
Maramureş, o cerere prin care arată că renunţă la judecarea apelului pe care l-a declarat. 

Potrivit art. 246 alin. 3 C.proc.civ., dacă renunţarea la judecată s-a făcut după comunicarea 
cererii de chemare în judecată, în speţă, după comunicarea cererii de apel, instanţa, la cererea 
pârâtului va obliga pe reclamant la cheltuieli. 

În temeiul art. 246 alin. 3 C.proc.civ., intimatul era pe deplin îndreptăţit să solicite instanţei 
de apel obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate intimatului cu judecarea 
apelului, dat fiind că renunţarea apelantei la judecarea apelului pe care l-a promovat a intervenit 
după două termene de judecată stabilite în vederea soluţionării apelului şi, implicit, după 
comunicarea cererii de apel cu intimatul, fundamentul juridic al obligării apelantei la cheltuieli de 
judecată fiind art. 274 alin. 1 C.proc.civ. 

Este adevărat că, potrivit art. 274 alin. 3 C.proc.civ., judecătorii au dreptul să mărească sau 
să micşoreze onorariile avocaţilor, ori de câte ori vor constata că acestea sunt nepotrivit de mici sau 
de mari, dar nu este mai puţin adevărat că acest text legal nu-şi găseşte aplicarea în speţă, având în 
vedere următoarele considerente: 

Onorariul avocaţial în sumă de 1.000 lei, achitat de către intimat prin chitanţa nr. 
38/10.09.2009, pentru avocatul M.R., aferent contractului de asistenţă juridică nr. 90/04.06.2009 
a fost stabilit între avocat şi clientul său în considerarea întregii reprezentări pe care avocatul urma 
să o asigure clientului său, respectiv, reprezentarea clientului la fiecare termen de judecată ce urma 



să se stabilească de instanţa de apel, depunerea unei întâmpinări la dosar, prin care să se formuleze 
apărări în raport de motivele de apel invocate de apelantă, etc., neputându-se defalca de către 
instanţă cât anume din acest onorariu în sumă de 1.000 lei era alocat pentru prezenţa avocatului, 
în reprezentarea clientului său, la fiecare termen de judecată şi cât anume era afectat pentru 
redactarea întâmpinării şi susţinerea acesteia în instanţă. 

În condiţiile în care apelanta nu ar fi renunţat la judecarea apelului său, fără îndoială că s-ar 
fi avut în vedere de către instanţa de apel, la stabilirea cheltuielilor de judecată cuvenite fiecăreia 
dintre părţi, întregul cuantum al acestui onorariu avocaţial. 

Oricum, împrejurarea că apelanta a renunţat la judecarea apelului pe care l-a promovat 
după două termene de judecată şi după comunicarea cererii de apel cu intimatul, în nici un caz nu-l 
poate priva pe intimat de dreptul de a obţine restituirea în întregime a cheltuielilor de judecată pe 
care, din culpa exclusivă a apelantei, i le-a ocazionat purtarea procesului în faza de apel. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că modificarea de către instanţa de judecată a 
cuantumului onorariului avocaţial stabilit de către avocat cu clientul său, reprezintă practic o 
intervenţie în contractul încheiat între cei doi, contravenind astfel prevederilor art. 31 din Legea nr. 
51/1995, modificată, conform căruia contractul încheiat între părţile raportului juridic de asistenţă 
juridică nu poate fi stânjenit sau controlat direct sau indirect de un organ al statului, competenţa 
soluţionării eventualei cereri prin care se contestă cuantumul onorariului revenind exclusiv 
Consiliului Baroului Judeţean de Avocaţi. 

Astfel, potrivit art. 30 din Legea nr. 51/1995, republicată, „(1) Pentru activitatea sa 
profesională avocatul are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul 
procesual al clientului său. 

(2) În acest scop, avocatul poate să îşi deschidă un cont bancar pentru încasarea onorariilor 
şi altul pentru depunerea sumelor primite de la client pentru cheltuieli procesuale în interesul 
acestuia. Modul de administrare a sumelor predate de client avocatului, pentru cheltuieli 
procesuale în interesul său, va fi stabilit prin convenţia dintre avocat şi client, în condiţiile 
prevăzute de statutul profesiei. 

(3) Contractul de asistenţă juridică, legal încheiat, este titlu executoriu. Învestirea cu 
formulă executorie este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află sediul 
profesional al avocatului. Restanţele din onorarii şi alte cheltuieli efectuate de avocat în interesul 
procesual al clientului său se recuperează potrivit dispoziţiilor statutului profesiei”. 

Art. 31 din aceeaşi lege prevede următoarele: „Contestaţiile şi reclamaţiile privind onorariile 
se soluţionează de decanul baroului. Decizia decanului poate fi atacată la consiliul baroului”. 

Aşa fiind, în temeiul considerentelor mai sus expuse şi a prevederilor art. 246 alin. 3 
C.proc.civ., rap. la art. 274 C.proc.civ., Curtea constată că recursul este fondat, urmând să-l admită 
în temeiul art. 304 pct. 9 C.proc.civ., conform dispozitivului prezentei decizii. (Judecător Carmen 
Maria Conţ) 

 

Obligare la încheierea contractului de vânzare-cumpărare. Acţiune evaluabilă în 
bani. Valoarea obiectului acţiunii sub 100.000 lei. Sentinţă susceptibilă de atacare cu 

recurs 

Potrivit art. 2821 alin. (1) C.pr.civ., nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoreşti date în 
primă instanţă în cererile introduse pe cale principală al căror obiect are o valoare de până la 
100.000 lei. 

Întrucât  obiectul acţiunii introductive de instanţă  îl constituie obligarea pârâtei la 
încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la un apartament în temeiul Decretului-
lege nr. 61/1990 şi a Legii nr. 85/1992, în baza cărora este evaluat la preţul de  5604,93 lei, 
sentinţa primei instanţe este supusă numai recursului, iar nu şi apelului. 



Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, decizia nr. 465/R din 26 februarie 2010 

Prin Sentinţa civilă nr. 4295/2009 a Judecătoriei Cluj-Napoca, a fost respinsă acţiunea 
formulată de reclamantul N.P.O. în contradictoriu cu pârâta COMPANIA NATIONALA DE CAI 
FERATE CFR SA SUCURSALA REGIONALA CFR CLUJ ca neîntemeiată. 

La pronunţarea sentinţei instanţa a avut în vedere următoarele considerente: 
Între reclamant, în calitate de salariat al SNTFC Depoul de Locomotive Cluj,  şi parata s-a 

încheiat contractul de închiriere nr. 194/2008 cu privire la locuinţa de serviciu  din Cluj Napoca, 
imobil care a făcut anterior obiectul contractului  de închiriere nr. 913/2005. Potrivit prevederilor 
contractului durata închirierii era de 6 luni  cu începere din data de 01.03.2008 până în data de 
31.08.2008. 

In anul 2007, pârâta a făcut o ofertă de vânzare a locuinţelor de serviciu situate în imobil, 
printr-un anunţ  care invita chiriaşii sa depună cereri de cumpărare. 

Prin cererea înregistrată la Compania Naţionala de Căi Ferate CFR SA – Divizia Patrimoniu 
Cluj sub nr. 41/2908/2007, reclamantul a solicitat să i se aprobe vânzarea locuinţei de serviciu 
ocupată în baza contractului de închiriere nr. 913/2005. Din susţinerile părţilor reiese că această 
cerere a fost respinsă de către pârâta întrucât reclamantul nu îndeplinea condiţiile prevăzute de 
Decretul nr. 61/1990, Legea 85/1992 şi Dispoziţia nr. 13/2008 a Directorului General al Companiei 
Naţionale de Căi Ferate CFR SA.  

În drept, instanţa a reţinut că potrivit art.1 din Legea nr. 85/1992 „Locuinţele construite din 
fondurile statului pot fi cumpărate de titularii contractelor de închiriere, cu plata integrală sau în 
rate a preţului, în condiţiile Decretului-lege nr.61/190 privind vânzarea de locuinţe construite din 
fondurile statului către populaţie şi ale prezentei legi.” 

Potrivit art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 "Locuinţele construite din fondurile unităţilor 
economice sau bugetare de stat, pana la data intrării în vigoare a prezentei legi, altele decât 
locuinţele de intervenţie, vor fi vândute titularilor contractului de închiriere, la cererea acestora, cu 
plata integrala sau în rate a preţului, în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi". 

Potrivit dispoziţiilor art. 1 din Decretul-lege nr. 61/1990 întreprinderile pentru vânzarea 
locuinţelor şi oficiile specializate pot vinde către populaţie locuinţe construite din fondurile 
statului, în condiţiile prezentului decret-lege. Potrivit art. 3  locuinţele prevăzute la art. 1 se vând 
cetăţenilor romani cu domiciliul în ţară, cu achitarea integrală a preţului la încheierea contractului 
de vânzare-cumpărare sau prin acordarea unui împrumut de către Casa de Economii şi 
Consemnaţiuni, fără restricţii privind deţinerea în proprietate a unei a doua locuinţe. Potrivit 
prevederilor art. 5 locuinţele ocupate de chiriaşi se pot vinde numai acestora, pe baza cererilor 
adresate direct unităţilor specializate în vânzarea locuinţelor. 

Analizând dispoziţiile legale amintite, instanţa a reţinut că acestea  reprezintă norme de 
justiţie socială, dând posibilitatea chiriaşilor să cumpere locuinţele la construirea cărora au 
contribuit direct sau indirect în vechiul sistem statal-juridic, având astfel şi legitimare economică, 
socială şi morală. Ele instituie astfel posibilitatea chiriaşilor din asemenea locuinţe de a dobândi 
dreptul de proprietate asupra locuinţelor construite anterior anului 1992 din fondurile unităţilor 
economice şi bugetare, care, potrivit legislaţiei din acea vreme, nu puteau fi decât închiriate şi 
nicidecum vândute persoanelor fizice. 

 Însă beneficiul facultăţii de a cumpăra şi, respectiv, al obligaţiei imperative de a vinde, la 
cerere, instituită în sarcina persoanelor juridice deţinătoare ale unor astfel de locuinţe, este acordat 
numai titularilor contractelor de închiriere din momentul intrării în vigoare a legii, respectiv din 
anul 1992. Aşadar, obligaţia de a vinde nu exista atâta timp cât chiriaşul de la data intrării în 
vigoare a legii nu a formulat o astfel de cerere de cumpărare şi încetează în momentul în care şi 
raportul de locaţiune a încetat fără ca fostul chiriaş să fi solicitat cumpărarea locuinţei. În aceasta 
din urmă ipoteză, imobilul rămâne în proprietatea persoanei juridice deţinătoare, nemaifăcând 
obiectul prevederilor art. 7 alin.1 din Legea nr. 85/1992, modul de administrare şi eventuala 
înstrăinare stabilindu-se de consiliul de administrare, respectiv de conducerea unităţii deţinătoare 
în baza art. 7 alin. 8 din aceeaşi lege. 

 În concluzie, dreptul de a cumpăra şi obligaţia corelativă imperativă de a vinde se pot 
materializa numai printr-un contract de vânzare-cumpărare intuitu personae, adică numai în 
considerarea calităţii de chiriaş din momentul intrării legii în vigoare, eventuala vânzare-



cumpărare între unitatea deţinătoare şi un chiriaş ulterior fiind supusă principiului libertăţii 
actelor juridice civile (numit şi principiul autonomiei de voinţa) consacrat indirect prin art. 5 şi art. 
969 alin.(1) din Codul civil. 

 În cauza, instanţa a reţinut că reclamantul nu a avut calitatea de chiriaş al locuinţei în 
litigiu la data intrării în vigoare a Legii nr. 85/1992, dobândind asemenea calitate numai în anul 
2005, astfel încât nu beneficiază de dispoziţiile art. 7 alin.1 din lege, pârâta neputând fi obligată a-i 
vinde aceasta locuinţă. 

Pe de altă parte, instanţa a reţinut că prin apariţia OUG nr. 12/1998, a Legii nr. 89/1999 şi 
HG nr. 581/1998 imobilele din domeniul privat al Statului care era administrat de către CFR au 
trecut în proprietatea privată a pârâtei, locuinţele de serviciu nemaifăcând parte din fondul locativ 
de stat. 

În virtutea principiului libertăţii actelor juridice civile, directorul general al Companiei 
Naţionale de Căi Ferate CFR SA a emis Dispoziţia nr. 13/2008 prin care s-au stabilit condiţiile în 
care compania înţelege să ofere spre vânzare locuinţele închiriate ca şi locuinţe de serviciu. În 
cuprinsul acestei dispoziţii s-a stabilit că nu pot cumpăra locuinţe de serviciu acele persoane care 
deţin sau au deţinut în proprietate singure sau împreună cu familia o locuinţă, inclusiv o locuinţa 
din fondurile statului în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale Legii nr. 85/1992. 
Reclamantul, însă, nu îndeplinea această condiţie întrucât a deţinut şi a înstrăinat ulterior anului 
1990 o locuinţa astfel cum a recunoscut acesta în cauză. 

Pentru toate aceste considerente, având în vedere că reclamantul nu a avut calitatea de 
chiriaş la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 85/1992 iar în prezent pârâta, în calitate de 
proprietar al imobilului este în drept a stabili propriile sale condiţii de vânzare, condiţii care nu 
sunt îndeplinite de reclamant, instanţa a respins acţiunea ca neîntemeiată. 

   Reclamantul a declarat apel împotriva sentinţei, iar prin decizia civilă nr. 595/A din 11 
noiembrie 2009, Tribunalul Cluj a admis apelul a schimbat sentinţa în sensul că a admis acţiunea 
formulată de reclamantul N.P.O. împotriva pârâtei CNCF – CFR Sa Sucursala Regională Cluj şi în 
consecinţă a obligat pârâta să încheie cu reclamantul contract de vânzare cumpărare pentru 
apartamentul nr. 15 situat în Cluj-Napoca, str. Badea Cârţan nr. 5 et. 2, iar plata preţului ce se va 
stabili în condiţiile Decretului 61/1990 şi a Legii nr. 85/1992. 

Intimata a fost obligată să plătească apelantului suma de 2012,6 lei cheltuieli de judecată în 
ambele instanţe. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că potrivit art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992: 
"Locuinţele construite din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, până la data intrării 
în vigoare a prezentei legi, altele decât locuinţele de intervenţie, vor fi vândute titularilor 
contractelor de închiriere, la cererea acestora, cu plata integrală sau în rate a preţului, în condiţiile 
Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi".  

În opinia tribunalului, contrară concluziei la care a ajuns prima instanţă, textul legal 
instituie pentru unităţile economice sau bugetare de stat, obligaţia şi nu facultatea înstrăinării, iar 
acest lucru rezultă fără dubiu din împrejurarea că legiuitorul a folosit expresia vor fi vândute, la 
cererea chiriaşilor. Dacă legiuitorul dorea ca vânzarea locuinţelor să fie opţională pentru unităţile 
economice şi bugetare de stat, ar fi folosit exprimarea  vor putea fi  vândute.  

În art. 1 din Decretul-lege nr. 61/1990 şi art. 1 din Legea nr. 85/1992 legiuitorul foloseşte 
într-adevăr această exprimare, însă  aceste texte legale trebuie interpretate prin coroborare cu 
textul articolelor următoare, in care se prevede că vânzarea locuinţelor se face la cererea chiriaşilor. 
Astfel,  din interpretarea în ansamblu a dispoziţiilor  Legii nr. 85/1992 şi a Decretului-lege nr. 
61/1990 se desprinde fără dubiu concluzia că pentru chiriaşi cumpărarea este opţională, însă 
pentru  unitatea bugetară sau economică de stat, odată exprimată opţiunea chiriaşului la 
cumpărare, vânzarea este obligatorie.  

Pârâta face parte din sfera subiectelor la  care se referă dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 
85/1992, adică unitate economică sau bugetară de stat, câtă vreme  statul este singurul acţionar.  

Prin Legea nr. 15/1990 toate unităţile economice de stat s-au reorganizat ca regii autonome 
sau societăţi comerciale iar potrivit art. 20 alin. 2 din acest act normativ, bunurile din patrimoniul 
societăţii comerciale sunt proprietatea acesteia, cu excepţia celor dobândite cu alt titlu. Ori, în mod 
clar legiuitorul nu a înţeles să excludă societăţile comerciale din sfera subiectelor cărora li se 
adresează dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 85/1992, căci aceasta ar însemna că legea este 



inaplicabilă, dacă se are în vedere ca la data edictării normei legale, prin Legea nr. 15/1990 toate 
unităţile economice de stat erau transformate în societăţi comerciale sau regii autonome.  

Obligaţia de vânzare a locuinţelor este una in rem, ce se transmite odată cu bunul, nu una in 
personam. 

Nu se poate susţine că prin impunerea vânzării se aduce atingere dreptului de proprietate al 
pârâtei, întrucât acest bun a fost dobândit de pârâtă de la bun început afectat de această obligaţie 
legală, cunoscută şi previzibilă. Pârâta a dobândit cu titlu gratuit proprietatea imobilului a cărui 
vânzare i se solicită. 

Potrivit art. 3 din Decretul-lege nr. 61/1990, aplicabil în cauză potrivit dispoziţiilor art. 1 din 
Legea nr. 85/1990, locuinţele se vând ..., fără restricţii privind deţinerea în proprietate a unei a 
doua locuinţe. În condiţiile în care legea nu cuprinde astfel de restricţii privind deţinerea unei a 
doua locuinţe sau a altor bunuri imobile în proprietate, limitarea impusă de pârâtă prin Dispoziţia 
nr. 13/2008, contrară legii, nu poate fi opusă reclamantului, căci ar însemna să i se permită pârâtei 
ca prin propria sa voinţă, prin instituirea unor criterii neprevăzute de lege, să înlăture obligaţia 
vânzării. 

Prin Decizia nr. 5/2008  din 21 ianuarie 2008, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie în recurs în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial din 30.09.2008, s-a statuat, 
obligatoriu pentru instanţe potrivit dispoziţiilor art. 329 alin. 3 Cod pr.civ, că dispoziţiile Legii nr. 
85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi 
fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, sunt aplicabile şi în cazul 
contractelor de închiriere încheiate după data intrării în vigoare a acestui act normativ. 

La momentul la care a formulat cererea de cumpărare a locuinţei, reclamantul îndeplinea 
condiţia legală de chiriaş în locuinţa a cărei cumpărare o solicită. Faţă de argumentele de fapt şi de 
drept reţinute mai sus, tribunalul a concluzionat că motivele reţinute de prima instanţă la 
pronunţarea soluţiei de respingere a cererii reclamantului de obligare a pârâtei la încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare sunt greşite, reţinute cu interpretarea şi aplicarea greşită a 
normelor legale incidente. 

În fapt, s-a reţinut că reclamantul avea calitatea de chiriaş în apartament la momentul 
formulării cererii de cumpărare şi a formulat cerere pentru cumpărarea acestei locuinţe. Nu s-a 
susţinut că locuinţa în discuţie ar face parte din categoria celor exceptate de la vânzare potrivit 
dispoziţiilor art. 1 alin. 2 şi 3 sau art. 7 din Legea nr. 85/1992.  

S-a reţinut că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1 alin. 1 şi art. 7 alin. 1 din Legea 
nr. 85/1992, astfel cererea reclamantului de obligare a pârâtei la încheierea contractului de 
vânzare-cumpărare este întemeiată, tribunalul admiţând în parte apelul declarat de reclamant.  

Împotriva deciziei Tribunalului Cluj, a declarat recurs pârâta Compania Naţională de Căi 
Ferate SA Bucureşti – Sucursala Regională CF Cluj, solicitând admiterea recursului şi menţinerea 
în totalitate a sentinţei nr. 4295/2009 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca.  

În motivarea recursului arată că Decretul – lege nr. 61/1990, privind vânzarea de locuinţe 
construite din fondurile statului către populaţie, nu instituie o norma imperativă prin care legea să 
oblige unităţile deţinătoare (proprietare) de locuinţe construite din fondurile statului să le vândă 
către chiriaşi, ci acestea pot vinde, ceea ce înseamnă că legiuitorul a lăsat fiecărei unităţi sau 
companii dreptul de a decide cu privire la gestionarea, administrarea, utilizarea şi valorificarea 
fondului de locuinţe. Aceeaşi teză se reia şi în art.1 din Legea nr. 85/1992, unde se prevede că 
locuinţele construite din fondurile statului pot fi cumpărate de titularii contractelor de închiriere în 
condiţiile Decretului - lege nr.61/1990. 

Instanţa de apel, a ignorat prevederile legale mai sus arătate (art. 1 atât din Decretul-lege 
nr. 61/1009 cât şi din Legea nr. 85/1992) care de fapt instituie posibilitatea şi nu obligativitatea 
vânzării şi cumpărării de locuinţe care fac obiectul actelor normative mai sus arătate. 

Arată că unitatea pârâtă a vândut locuinţe în baza actelor normative mai sus arătate, dar 
numai către acei chiriaşi care îndeplineau atât condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare cât şi cele 
prevăzute de dispoziţia internă a unităţii respectiv, numai acelora care aveau şi au nevoie de o reală 
protecţie socială. 

Astfel, în temeiul H.G. nr. 581/1998, privind înfiinţarea CNCFR SA,  prin reorganizarea 
Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, Directorul General al CNCF CFR SA, emite Dispoziţia 
nr. 31/1999, modificată prin Dispoziţia nr. 13/2008, având ca scop valorificarea unitară la nivelul 



tuturor Regionalelor CF din cadrul companiei, a fondului de locuinţe CFR, tocmai pentru a se 
putea vinde către chiriaşi în condiţiile stabilite de companie. 

Dispoziţia mai sus menţionată în art.14 stabileşte că "nu pot cumpăra locuinţe CFR de 
serviciu acele persoane care deţin sau au deţinut, în proprietate, singure sau împreună cu familia o 
locuinţă, inclusiv o locuinţă cumpărată din fondurile statului în condiţiile Decretului-lege nr. 
61/1990 şi a Legii nr. 85/1992, prin familie înţelegându-se soţul, soţia copii, precum şi părinţii 
soţilor ce locuiesc şi se gospodăresc împreună. 

Arată că în cazul reclamantului nu se poate spune că nu a avut posibilităţi materiale de 
achiziţionare a unei locuinţe, atâta timp cât el însăşi recunoaşte în fata instanţei de fond, că a 
deţinut în proprietate un imobil situat în Cluj-Napoca. 

Mai arată că CNCFR "CFR" SA nu este doar o companie naţională cu capital integral de stat 
şi un administrator al bunurilor ce se află în proprietatea statului, ci este, conform art. 1 din H.G. 
nr. 581/1998, o societate comercială pe acţiuni care acţionează în concordanţă cu principiile 
societăţilor comerciale în vederea obţinerii de profit şi care  

De asemenea în art. 52 alin (1) pct.b din O.U.G. nr.12/1998 privind transportul pe căile 
ferate române şi reorganizarea SNCFR se prevede că societăţile naţionale şi societăţile comerciale 
rezultate din reorganizare deţin, în concesiune sau proprietate după caz, bunuri mobile şi imobile 
care le revin prin împărţirea patrimoniului SNCFR, astfel, prin apariţia O.U.G. nr. 12/1998, a Legii 
nr. 89/1999 şi a H.G. nr. 581/1998, proprietatea privată a statului administrată de CFR, a trecut în 
proprietatea privată a CNCF CFR SA şi locuinţele de serviciu nu mai fac parte din fondul locativ de 
stat. 

Având în vedere spiritul Decretului - Lege nr. 61/1990 şi al Legii nr. 85/1992, respectiv 
opţiunea puterii legiuitoare de a lua măsuri de protecţie socială, menţionează că şi Dispoziţia nr. 
31/1999 a Directorului General al CNCF "CFR "SA, modificată prin Dispoziţia nr. 13/2008 este 
legală, deoarece a fost dată tot pentru o protecţie reală a chiriaşilor care au venituri mici şi nu deţin 
alte proprietăţi care valorificate i-ar putea face să acceadă în alt mod la o locuinţă. 

Consideră că unitatea pârâtă avea şi are dreptul să decidă în ce condiţii vinde sau va vinde 
locuinţele de serviciu.  

Cu privire la decizia Curţii Constituţionale invocată de reclamant arată că Decizia nr. 
378/2005 a Curţii Constituţionale este clar că a fost cunoscută de instanţa de fond şi s-a ţinut cont 
de prevederile acesteia la pronunţarea sentinţei atacate . 

Consideră că unitatea pârâtă a acţionat în deplină concordanţă cu prevederile legale 
aplicabile, deoarece a vândut locuinţe de serviciu în baza Decretului -lege nr. 61/1990 şi a Legii nr. 
85/1992, însă a vândut chiriaşilor pentru care trebuie să se asigure o protecţie socială reală, 
respectiv cei care, pe lângă condiţiile legale satisfăceau şi condiţiile prevăzute în Dispoziţia nr. 
31/1999 a CNCF CFR SA. Ca atare consideră că este satisfăcută şi cea de-a doua condiţie prevăzută 
în Decizia Curţii Constituţionale, respectiv chiar dacă locuinţele în discuţie sunt proprietatea 
pârâtei, tot s-au vândut chiriaşilor care aveau nevoie de o reală protecţie socială în condiţiile 
speciale prevăzute de Decretul-lege nr. 61/1990 şi Legea nr. 85/1992. 

Având în vedere cele mai sus arătate consideră că în mod corect şi legal instanţa de fond a 
reţinut că atât vânzarea cât şi cumpărarea de locuinţe în discuţie se poate face doar cu acordul 
ambelor părţi la încheierea contractului de vânzare - cumpărare şi că unitatea are dreptul de a 
stabili condiţiile vânzării ca proprietară a locuinţei în litigiu. 

Reclamantul N.P.O., prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursului şi menţinerea în 
totalitate a deciziei civile nr. 595/A/11.11.2009, pronunţată de Tribunalul Cluj. 

Examinând hotărârea atacată în raport de excepţia de ordine publică invocată, 
Curtea de Apel urmează să admită recursul pentru următoarele considerente:  

Potrivit art. 2 pct. 3 Cod procedură civilă tribunalul judecă, ca instanţă de recurs, 
recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii, care, potrivit legii, nu sunt 
supuse apelului. 

Apoi art. 2821 alin. 1 Cod procedură civilă stabileşte că nu sunt supuse apelului hotărârile 
judecătoreşti date in prima instanţa in cererile introduse pe cale principala privind pensii de 
întreţinere, litigii al căror obiect are o valoare de pana la 1 miliard lei inclusiv (sau 100.000 lei în 
urma denominării din 2004), atât in materie civila, cat si in materie comerciala, acţiunile posesorii, 
precum si cele referitoare la înregistrările in registrele de stare civila, luarea masurilor asiguratorii 
si in alte cazuri prevăzute de lege. 



În speţă obiectul acţiuni îl constituie obligarea pârâtei la încheierea unui contract cu privire 
la un imobil în temeiul Decretului-lege nr. 61/1990 şi al Legii nr. 85/1992, evaluat potrivit acestor 
acte normative la valoarea de 5604,93 lei. 

Prin urmare valoarea, fiind sub 100.000 lei calea de atac în prezenta cauză este recursul iar 
nu apelul, nefiind vorba de o obligaţie de a face atâta timp cât obiectul cererii este evaluabil în bani, 
doar o simplă obligaţie de a face neputând fi evaluată şi având calea de atac a apelului.  

Chiar dacă reclamantul a formulat în acest fel capătul de cerere, ca obligare a pârâtului la 
încheierea contractului, aceasta nu înseamnă că acţiunea are ca obiect o obligaţie de a face cât timp 
încheierea contractului este obiect al acţiunii iar obiectul contractului ce se solicită a se încheia este 
evaluabil şi nu se poate lăsa la îndemâna reclamantului stabilirea căii de atac în funcţie de modul 
de formulare al acţiunii, dat fiind că legea stabileşte calea de atac. 

Art. 299 Cod procedură civilă prevede că hotărârile date fără drept de apel, cele date in apel, 
precum si, in condiţiile prevăzute de lege, hotărârile altor organe cu activitate jurisdicţionala sunt 
supuse recursului şi că recursul se soluţionează de instanţa imediat superioara celei care a 
pronunţat hotărârea in apel. 

Art. 54 alin. 2 din Legea nr. 304 din 28 iunie 2004 republicată, privind organizarea 
judiciară, prevede că „Apelurile se judeca in complet format din 2 judecători, iar recursurile, in 
complet format din 3 judecători, cu excepţia cazurilor in care legea prevede altfel.“ 

Prin urmare, calea de atac în cauză este recursul iar nu apelul şi trebuia soluţionat de 
tribunal în complet de 3 judecători iar nu ca şi apel în complet de 2 judecători. 

Faţă de cele menţionate anterior şi în temeiul prevederilor art. 304 pct. 1 Cod procedură 
civilă cât şi al art. 312 alin. 3, art. 299 alin. 1 şi art. 3041 Cod procedură civilă, curtea urmează să 
admită recursul declarat de pârâta COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE S.A. BUCUREŞTI – 
SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ împotriva deciziei civile nr. 595/A din 11.11.2009 a 
Tribunalului Cluj pe care o casează în întregime şi trimite cauza la aceeaşi instanţă, Tribunalul Cluj, 
pentru rejudecare, ca recurs. (Judecător Ioan Daniel Chiş) 

 

Venituri suplimentare cu caracter permanent. Luarea lor în calcul la determinarea 
punctajului anual 

Veniturile obţinute suplimentar la retribuţia tarifară de încadrare, au avut caracter 
permanent în perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, fiind cumulate cu salariul brut şi 
incluse alături de celelalte sporuri în baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări 
sociale, achitându-se lunar atât cotele de CAS, cât şi contribuţia la fondul pentru pensia 
suplimentară. 

Introducerea acestor venituri în baza de calcul a contribuţiei pentru asigurări sociale, se 
încadrează în dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 19/2000, fiind sporuri prevăzute de art. 78 din 
aceeaşi lege. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, decizia nr. 414/R din 22 februarie 2010  

Prin sentinţa civilă nr.2945 din 26.10.2009, pronunţată de Tribunalul Cluj a fost admisă 
acţiunea civilă formulată de reclamantul P.D.G.V. împotriva pârâtei CASA JUDETEANA DE 
PENSII CLUJ şi, în consecinţă a fost obligată parata să ia în calcul la calculul punctajului mediu 
anual şi a cuantumului pensiei, a sporurilor şi veniturilor suplimentare menţionate în Adeverinţa 
nr. 1482/11.04.2008 emise de S.C. A.R.L. S.A. CLUJ-NAPOCA începând cu data de 01.07.2009. 

Totodată a fost obligată pârâta să achite reclamantei suma de 476 lei cheltuieli de judecată. 
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamantul  a depus la dosarul cauzei  

Adeverinţa nr.1482/11.04.2008 eliberată de către S.C.A.R.L. S.A.  din care rezultă că aceasta a 
beneficiat  de venituri suplimentare reprezentând acord global,prime si compensaţii în perioada 
1994-1999. Conform reglementărilor în materie, calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale 
datorate de asiguraţi prevăzuţi la art.5 alin. l,  pct. I, II şi V din Legea nr. 19/2000 republicată, şi de 
către angajatorii acestora, se face lunar de către  aceştia din urmă. Baza lunară de calcul a 
contribuţiei individuală de asigurări sociale în cazul asiguraţilor  o constituie după caz,  salariile 



brute individuale  realizate lunar, inclusiv sporurile şi adaosurile, reglementate prin lege sau prin 
contractul colectiv de muncă, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. l  pct. I, au veniturile 
brute  de natura drepturilor salariale realizate  lunar de asiguraţii prev. la art. 5 alin. I pct. II şi V. 
Se iau aşadar în calcul  sporurile, indemnizaţiile şi sumele acordate sub formă de procent din 
salariul de bază sau sumele fixe indiferent dacă au caracter permanent sau nu. Salariile sunt 
înscrise în carnetul de muncă iar în situaţia în care acest lucru nu s-a întâmplat ele pot fi dovedite 
cu adeverinţe. Dacă nu se pot dovedi cu înscrisuri  la stabilirea drepturilor se va lua în calcul 
salariul minim pe economie. La fel pot fi dovedite şi sporurile cu caracter permanent ca şi  
majorările de salarii. 

Au fost luate în considerare indemnizaţiile care potrivit legislaţiei anterioare datei de 
0l.04.2001 au făcut parte din baza de calcul al pensiilor si care se utilizează  la determinarea 
punctajului mediu anual, potrivit art. 4 pct.2 si 3 din OUG 4/2005. Prevederi asemănătoare sunt 
cuprinse si in Ordinul nr. 680/01.08.2007 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, punctul 7, 
care modifică punctul 19 de la secţiunea I „Dispoziţii generale”. 

Faţă de cele ce preced, având în vedere faptul că reclamantul  a dovedit pretenţiile sale  prin 
adeverinţa anterior menţionată, instanţa în temeiul art. 87 coroborat cu prev. art. 155 şi urm. din 
Legea nr. 19/2000 a admis  acţiunea acestuia si a obligat  pârâta să emită o nouă decizie de 
pensionare în favoarea reclamantului cu luarea în calcul a datelor cuprinse în adeverinţa emisă de 
S.C. A.R.L. S.A, respectiv a veniturilor suplimentare reprezentate din acordul global si compensaţii. 

Aceste sporuri au fost luate în considerare începând cu data de 01.07.2009, care este luna 
înregistrării cererii la instanţă. 

Împotriva acestei hotărâri, pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj a declarat recurs prin 
care a solicitat modificarea sentinţei în sensul respingerii acţiunii. 

În motivarea recursului s-a arătat că OUG nr.4/2005 exclude în mod expres din baza de 
calcul a punctajului anual formele de retribuire în acord şi premiile anuale. 

Art. 164 din Legea nr. 19/2000 impune la determinare punctajelor anuale a  salariilor brute 
din carnetul de muncă, nu a veniturilor brute. 

De asemenea, Legea nr.250/2007 se aplică numai veniturilor brute realizate după data de 
01.08.2007 când a intrat în vigoare acest act normativ. 

În fine, se critică adeverinţa depusă de reclamant sub aspectul nemenţionării veniturilor 
realizate în acord în anumite luni, ceea ce atrage în opinia pârâtei imposibilitatea recunoaşterii ca 
stagiu de cotizare a respectivelor perioade.  

Examinând  hotărârea în raport de motivele invocate, Curtea de Apel va respinge 
recursul pentru următoarele considerente: 

Drepturile de pensie ale reclamantului au fost stabilite începând cu data de 09.02.2009, 
prin decizia nr.257764/24.04.2009. 

În atare situaţie, reclamantului nu îi sunt aplicabile dispoziţiile OUG nr.4/2005 privind 
recalcularea pensiilor  din sistemul public, act normativ care în art.1 stabileşte că obiectul 
recalculării îl reprezintă „pensiile din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor 
sociale de stat, stabilite în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001”. 

Prin urmare, dispoziţiile legale invocate de recurentă în acest sens exced cadrului procesual, 
astfel încât criticile formulate în recurs sunt nefondate. 

Veniturile obţinute suplimentar la retribuţia tarifară de încadrare au avut caracter 
permanent în perioada arătată fiind cumulate cu salariul individual brut şi incluse alături de 
celelalte sporuri în baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, achitându-se lunar 
atât cotele CAS cât şi contribuţia la fondul pentru pensia suplimentară. Introducerea acestor 
venituri în baza de calcul a contribuţiei pentru asigurări sociale se încadrează în dispoziţiile  art. 23 
din Legea nr. 19/2000 şi aceste sporuri sunt prevăzute de art. 78 din aceeaşi lege. 

Din menţiunile arătate în adeverinţa depusă la dosar rezultă că reclamantul a realizat 
venituri din acord, compensaţii şi premii care au fost incluse în baza lunară de calcul a contribuţiei 
individuale de asigurări sociale şi pensie pensia suplimentară. Pe toată această perioadă s-au 
achitat lunar cotele de CAS inclusiv contribuţia la pensia suplimentară conform cu legislaţia în 
vigoare iar sporurile trecute în coloana acord au avut caracter de venit în înţelesul Legii nr. 
49/1982. 



Potrivit art. 1 din Decretul nr. 389/1972 angajatorii au vărsat contribuţia de 15% asupra 
câştigului brut realizat de personal, indiferent de forma în care s-au realizat aceste venituri. 

În conformitate cu art. 164 din Legea nr. 19/2000, la determinarea punctajelor se utilizează 
salariile brute sau nete în baza înregistrărilor din carnetele de muncă iar la alin. 2 se stipulează că 
se au în vedere şi sporurile înregistrate în carnetele de muncă. Aceasta nu înseamnă că sporurile 
neînregistrate în carnetele de muncă şi care au intrat în bazele de calcul a contribuţiei de asigurări 
sociale nu ar putea fi luate în considerare atâta vreme cât se face dovada existenţei acestora prin 
adeverinţe, întrucât ar atrage încălcarea unuia din principiile ce guvernează sistemul public de 
asigurări sociale. 

În baza art. 2 lit. e din Legea nr. 19/2000 drepturile de asigurări sociale se cuvin pe temeiul 
contribuţiilor de asigurări sociale plătite iar veniturile la care a făcut referire au fost avute în vedere 
la calcularea şi aplicarea contribuţiilor. 

Nu se poate admite că baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale să fie constituită şi 
din aceste sume iar la stabilirea pensiei cu prestaţie de asigurări sociale să nu se ia în considerare 
deoarece ne-am afla în situaţia în care această prestaţie nu ar fi proporţională cu preţul plătit, 
creându-se o inechitate. 

În concretizarea acestui principiu art. 78 alin. 4 din Legea nr. 19/2000 prevede că punctajul 
asiguratului, stabilit conform prevederilor alin. (1) şi (2), se calculează la nivelul veniturilor brute 
realizate pentru care s-au plătit contribuţii de asigurări sociale. 

În privinţa efectelor Legii nr.250/2007, Curtea reţine că modifică Legea nr.19/2000, 
stabilind că baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale o constituie venitul brut 
realizat lunar. Această dispoziţie reflectă principiul contributivităţii care nu poate fi aplicat doar 
asupra veniturilor realizate după intrarea în vigoare a Legii nr.250/2007, deoarece face corp 
comun cu Legea nr.19/2000 care, de asemenea reglementează situaţii născute înainte de intrarea  
sa în vigoare. 

Având în vedere incidenţa Legii nr.250/2007, Curtea observă că este lipsit de relevanţă 
motivul de recurs referitor la caracterul nepermanent al venitului în acord şi la compunerea bazei 
de calcul exclusiv din salariile brute evidenţiate în carnetul de muncă (art. 164), din moment ce 
prevalează principiul  contributivităţii, concretizat în dispoziţiile art.23 alin.3 şi art.78 alin.4 din 
Legea nr.19/2000. 

În fine,  Curtea observă că adeverinţa de la dosarul de fond atestă veniturile suplimentare 
realizate de reclamant, care se cumulează cu salariul lunar, nefiind unica formă de salarizare. Prin 
urmare, nerealizarea unor venituri suplimentare în anumite perioade nu semnifică neplata 
salariului reclamantului care din această perspectivă este îndreptăţit să beneficieze de 
recunoaşterea stagiului de cotizare şi în respectivele perioade. 

În temeiul prevederilor art. 312 alin. 1 şi art. 299 şi urm., art. 3041 Cod procedură civilă, 
Curtea, nefiind incidente nici unul din motivele de casare prevăzute art. 304 Cod procedură civilă, 
urmează să respingă ca nefondat recursul. (Judecător Sergiu Diaconescu) 

 

Spor de risc şi suprasolicitare neuropsihică. Personal auxiliar de specialitate din 
cadrul instanţelor judecătoreşti 

Întrucât prin art. 4 alin.(1) din anexa VI la Legea nr. 330/2009 este reglementat sporul de 
risc şi suprasolicitare neuropsihică începând cu data de 12 noiembrie 2009, doar pentru perioada 
anterioară acestei date, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti este 
îndreptăţit la sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihică în procent de 50%. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, decizia nr. 408/R din 22 februarie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 1160 din 12 noiembrie 2009 pronunţată în dosarul 
nr.3004/100/2009  a Tribunalului Maramureş,  s-a admis în parte acţiunea civilă formulată şi 
precizată de reclamanta P.P.T.L. împotriva pârâţilor MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR 
CETĂŢENEŞTI, MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI, CURTEA DE APEL CLUJ, 



TRIBUNALUL MARAMUREŞ şi CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA 
DISCRIMINĂRII şi în consecinţă: 

Au fost obligaţi pârâţii de rândul 1, 3 şi 4 să calculeze şi să plătească reclamantei sporul de 
risc şi suprasolicitare neuropsihică de 50% începând cu data de 01.07.2008, în continuare la 
valoarea actualizată în funcţie de rata inflaţiei la data plăţii precum şi pentru viitor. 

A fost obligat pârâtul Ministerul Finanţelor Publice să aloce fondurile băneşti necesare 
plăţii. 

S-a respins cererea reclamantei de acordare a dobânzii legale la sumele solicitate. 
S-a dispus efectuarea menţiunilor corespunzătoare în carnetul de muncă. 
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin Decizia nr. 21/10.03.2008 a Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţată în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 
444/13.06.2008, s-a stabilit că judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, precum şi personalul 
auxiliar de specialitate au dreptul la un spor de risc şi suprasolicitare neuropsihică de 50%, calculat 
la indemnizaţia brută lunară respectiv salarul de bază brut lunar, şi după intrarea în vigoare a OG 
83/2000 pentru modificarea şi completarea L. 50/1996. 

Decizia nr. 838/27 mai 2009 a Curţii Constituţionale, ce a statuat cu privire la existenţa 
unui conflict juridic de natură constituţională între autoritatea judecătorească, pe de o parte şi 
Parlamentul României şi Guvernul României, pe de altă parte, având ca obiect al sesizării tocmai 
conţinutul Deciziei nr. 21/ 10.03.2008 în interesul legii pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie produce efecte ex tunc, pentru viitor. 

În conformitate cu art. 147 (4) din Constituţie „Dispoziţiile Curţii Constituţionale se publică 
în Monitorul Oficial al României. De la data publicării deciziile sunt general obligatorii şi au putere 
numai pentru viitor”. 

Efectul ex tunc al actelor Curţii constituie o aplicare a principiului neretroactivităţii, 
garanţie a drepturilor constituţionale de natură a asigura  securitate juridică şi încrederea celorlalţi 
în sistemul de drept, o premisă a separării puterilor de stat. 

Pe cale de consecinţă efectele Deciziei Curţii nu pot viza decât actele, acţiunile, inacţiunile 
sau operaţiunile ce urmează a se înfăptui în viitor de către autorităţile publice implicate în 
conflictul juridic de natură constituţională. 

Aşa fiind, acţiunea reclamantei este întemeiată, însă numai în parte întrucât cererea de 
acordarea a dobânzilor legale la sumele solicitate este nefondată. Raporturile de muncă sunt 
raporturile civile de natură contractuală şi această dobândă poate fi acordată doar dacă părţile au 
stipulat această dobândă în contract. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs, în termen legal, pârâtul Ministerul 
Finanţelor Publice prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş, solicitând admiterea 
acestuia, modificarea sentinţei atacate, în sensul respingerii acţiunii formulate de reclamantă. 

În motivare, pârâtul a arătat că sentinţa atacată este nelegală şi temeinică în ce priveşte 
acordarea sporului de risc şi suprasolicitare neuropsihică, în procent de 50% prevăzută de art.47 
din Legea nr.50/1996, calculat la salariul de bază brut lunar, pentru perioada începând cu 
01.07.2008 la zi în raport de dispoziţiile  O.G. nr. nr.137/2000. În conformitate cu modificările 
aduse acestui act normativ prin O.U.G. nr.75/2008 sesizările având ca obiect măsurile legislative 
adoptate în contextul stabilirii politicii de salarizare a personalului din sistemul bugetar nu intră în 
competenţa de soluţionare a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. Această 
instituţie nu mai poate fi investită a se pronunţa, în calitate de expert, cu privire la o afirmată 
discriminare salarială la altă categorie de salariaţi bugetari. 

De asemenea, jurisprudenţa CEDO este constatată în a aprecia că nu există discriminare 
decât în situaţia în care, persoane aflate în situaţii analoge sau comparabile beneficiază de 
tratament diferenţiat că nu  are nici o justificare obiectivă sau rezonabilă. Reclamanta nu este în 
situaţiile de mai sus, diferenţierile salariale invocate având justificări raportate la categorii 
profesionale deosebite, fiecare având un statut propriu şi  sisteme de funcţii diferite de stabilire a 
drepturilor salariale (cazul Thlimmelos – versus Grecia - 2000). 

Art.47 din Legea nr.50/1996 a fost abrogat în mod expres prin art.1 pct.42 din O.G. nr. 
nr.83/2000. 

Potrivit art.62 alin.3 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă: 
„Abrogarea unei dispoziţii sau a unui act normativ are caracter definitiv. Nu este admis ca prin  
abrogarea unui act de abrogare anterior  să se repună în vigoare actul normativ iniţial. Fac excepţie 



prevederile din  ordonanţele Guvernului care au prevăzut norme de abrogare şi au fost respinse 
prin lege de către Parlament”. 

Sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihică nu decurge dintr-o prevedere legală ci, dintr-o 
dispoziţie legală abrogată care deci, nu mai există, şi nici nu derivă dintr-o jurisprudenţă constantă 
a instanţelor naţionale. 

În jurisprudenţa constantă a Curţii Constituţionale s-a stabilit că sporurile, adaosurile şi 
alte drepturi salariale suplimentare nu reprezintă drepturi fundamentale, astfel încât instituirea şi 
diminuarea acestora, acordarea într-o anumită perioadă de timp, modificarea lor ori încetarea 
acordării, stabilirea categoriilor de personal salarizat care beneficiază de acestea, ca şi a altor 
condiţii şi criterii de acordare ţin de competenţa şi de opţiunea exclusivă a legiuitorului (decizia 
nr.728 din 24.10.2006 pronunţată de Curtea Constituţională, Monitorul Oficial, Partea I, nr.990 
din 12.12.2006), respectiv ca, stabilirea principiilor şi a  condiţiilor concrete de acordare a 
drepturilor salariale personalului bugetar intră în  atribuţiile exclusive ale legiuitorului, iar 
modificarea reglementărilor în această materie nu înseamnă restrângerea exerciţiului unor 
drepturi fundamentale (decizia nr.706 din 11.09.2007 pronunţată de Curtea Constituţională, 
Monitorul Oficial , Partea I, nr.714 din 23.10.2007).  

Împotriva aceleiaşi hotărâri a declarat recurs şi pârâta Curtea de Apel Cluj, solicitând 
admiterea acestuia, modificarea în parte a hotărârii în sensul că obligarea acestei pârâte la 
achitarea sporului să subziste doar până la intrarea în vigoare a Legii nr.330/2009 a salarizării 
unice în sistemul bugetar. 

În motivare, pârâta a arătat că prin sentinţa atacată s-a admis acţiunea reclamantei şi au 
fost obligaţi pârâţii la plata sporului de 50% pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică, începând  
cu data de 01.07.2009 şi până la  zi şi la acordarea acestui spor şi pe viitor. 

Legea nr.330/2009, publicată în Monitorul Oficial  nr.762 din 12 noiembrie 2009 prevede 
un nou sistem de salarizare pentru personalul din sistemul bugetar, inclusiv pentru personalul 
instanţelor judecătoreşti, aplicarea ei urmând  a se face din momentul precizat de art.47 şi conform 
prevederilor art.29-40 din lege precum şi a art.4 alin.1 şi 49-52 din Anexa VI la lege. 

Pârâta mai apreciază că hotărârea instanţei de fond este în parte nelegală şi netemeinică 
astfel că, în baza art.304, respectiv 312 C.pr.civ., solicită admiterea recursului şi modificarea în 
parte a hotărârii. 

Pârâtul Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti  a formulat recurs, în termen legal, 
la data de 15.12.2009, solicitând admiterea acestuia, modificarea sentinţei atacate şi respingerea 
acţiunii ca neîntemeiată. 

În motivarea recursului întemeiat pe dispoziţiile art.304 pct.9 Cod procedură civilă s-a 
învederat că sentinţa este criticabilă în ceea ce priveşte admiterea capătului de cerere pe viitor, 
având în vedere dispoziţiile Legii nr.330/2009, privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr.762 din 09.11.2009. 

Astfel, art.47 din lege prevede că : „Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie  2010, cu 
excepţia dispoziţiilor art. 49-52 şi art.4 alin. 1-4 din Anexa VI, care intră în vigoare la  3  zile de la 
data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I”.  

Examinând hotărârea recurată prin prisma motivelor invocate, Curtea de Apel reţine 
următoarele: 

Recursurile declarate de pârâţii Ministerul Justiţiei şi Curtea de Apel Cluj (care invocă 
motive similare) sunt întemeiate. Prin Legea 330/2009 s-a instituit un nou sistem de salarizare 
pentru personalul instanţelor judecătoreşti, art. 47 din lege stipulând că aceasta intră în vigoare 
începând cu data de 1 ianuarie 2010, cu excepţia dispoziţiilor art. 49-52 şi ale art. 4 alin. (1)-(4) din 
Anexa nr. VI, care intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, respectiv în 
12.11.2009 (legea fiind publicată în MO nr. 762/09.11.2009). 

Conform art. 4 alin. (1) din Anexa VI din Legea 330/2009  „Judecătorii de la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, de la curţile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii, (…) 
personalul auxiliar de specialitate, (…) beneficiază de următoarele sporuri: 

    a) pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică - 25% din salariul de bază, respectiv 
indemnizaţia de încadrare brută lunară; 

    b) de confidenţialitate - 5% din salariul de bază, respectiv indemnizaţia de încadrare 
brută lunară”. 



   Alin.(3) al aceluiaşi articol prevede că „de la 1 ianuarie 2010, personalul prevăzut la alin. 
(1) beneficiază, pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică şi pentru păstrarea confidenţialităţii, de 
următoarele drepturi salariale: 

    a) un adaos de 25% pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică şi, respectiv, de 10% 
pentru asigurarea confidenţialităţii, calculate la indemnizaţia de încadrare brută lunară sau, după 
caz, la salariul de bază şi care începând cu data de 1 ianuarie 2010 vor fi incluse în indemnizaţia de 
încadrare brută lunară sau, după caz, în salariul de bază”. 

Reţinând că sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihică este reglementat prin Legea 
330/2009 începând cu data de 12.11.2009, în temeiul art. 304 pct. 9 şi 312 alin. (1) şi (3) Cod 
procedură civilă Curtea va admite recursurile declarate de pârâţii Ministerul Justiţiei şi Curtea de 
Apel Cluj, sentinţa recurată urmând a fi modificată în parte, în sensul că  obligaţia de plată a 
drepturilor salariale reprezentând spor de confidenţialitate, în cuantum de 15%, subzistă până la 
data de 11.11.2009. Se vor menţine restul dispoziţiilor sentinţei recurate. 

În ceea ce priveşte recursul Ministerului Finanţelor Publice se reţine că prin Decizia nr.XXI 
din 10.03.2008 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, s-a stabilit cu caracter obligatoriu, 
conform art. 329 alin. (3) Cod procedură civilă că „judecătorii, procurorii, magistraţii asistenţi , 
precum şi personalul auxiliar de specialitate au dreptul la un spor de 50% pentru risc şi 
suprasolicitare neuropsihică…. şi după intrarea în vigoare a OG nr.83/2000, aprobată prin Legea 
nr.334/2001”. 

În consecinţă, întrucât instanţa de fond a pronunţat hotărârea respectând interpretarea 
dată dispoziţiilor legale aplicabile în cauză de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia 
nr.XXI din 10.03.2008, Curtea de Apel constată că motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 
Cod procedură civilă nu este întemeiat. 

Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor legale menţionate anterior şi a art. 312 
alin. (1) Cod procedură civilă se va respinge ca nefondat recursul declarat de pârâtul Ministerul 
Finanţelor Publice. (Judecător Laura Dima) 

 

Decizie de încetare a contractului de muncă. Lipsa preavizului. Sancţiunea nulităţii 

Scopul preavizului este acela de a nu-l surprinde pe cel avizat printr-o măsură 
intempestivă, permiţându-i să se replieze în organizarea existenţei sale. 

Neacordarea preavizului prevăzut de art.73 din Codul muncii,este sancţionată cu 
nulitatea deciziei de concediere, conform art. 76 din acelaşi cod. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, decizia nr. 681/R din 1 aprilie 2010  

Prin sentinţa civilă nr. 2608 din 05.10.2009 a Tribunalului Cluj, s-a respins acţiunea 
formulată de reclamantul S.I. în contradictoriu cu pârâta A.B.R. S.A.. Bucureşti. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin decizia 14/16.02.2008 A.B.R. S.A. a 
decis încetarea contractului individual de muncă înregistrat cu nr.2076/7.11.2002 al 
contestatorului S.I. având funcţia de director la Sucursala Cluj-Napoca, urmând a-şi produce 
efectele la data de 20.02.2009. Motivele specificate în decizie sunt neîndeplinirea obiectivelor 
stabilite pentru 31.12.2008 în activitatea de retail a Sucursalei Cluj-Napoca care a realizat 2% din 
numărul de contracte programate, 4,68% din valoarea creditelor, 2,05 % din volumul depozitelor, 
20% din numărul de asigurări, poziţionând sucursala pe ultimul loc; decizia 1/15.01.2009 privind 
constituirea comisiei de evaluare; convocarea 481/2009; rezultatele slabe la testul din 2.02.2009, 
fiind considerat necorespunzător profesional, cu respectarea termenului de aplicare a concedierii 
conform art.64 alin.1,4 şi în temeiul art. 61 lit.d Codul muncii. 

Referitor la motivele de nulitate invocate de către contestator, prevederile art.64 Codul 
muncii stipulează obligativitatea angajatorului de a propune salariatului alte locuri de muncă 
vacante având la dispoziţie trei zile lucrătoare de la comunicarea propunerii privitor la noul loc de 
muncă pentru a-şi manifesta consimţământul. 

Potrivit adresei 1307 din 16.02.2009, pârâta a propus contestatorului funcţia de 
administrator bancar la Sucursala Cluj-Napoca, funcţie care este compatibilă cu pregătirea sa 



profesională. Este adevărat că atât adresa 1307/2009 cât şi decizia 14/2009 au fost emise şi 
comunicate reclamantului în aceeaşi zi, însă în decizie se specifică faptul că încetarea activităţii va 
avea loc doar din data de 20.02.2009, tocmai în vederea respectării intervalului de timp acordat 
salariatului pentru a-şi manifesta consimţământul. Ca atare, deşi decizia a fost emisă în aceeaşi zi 
cu adresa, ea a intrat în vigoare doar în data de 20.02.2009, dată până la care reclamantul 
contestator nu şi-a exprimat acordul pentru noua funcţie propusă. 

Privitor la nulitatea deciziei ca urmare a nerespectării dreptului de preaviz acesta este 
stabilit atât de art. 73 alin.1 C. Muncii cât şi de contractul colectiv de muncă la nivel de unitate. Este 
un drept al salariatului şi o obligaţie a angajatorului care nu a fost respectată în cazul de faţă însă 
care nu intră în procedura prevăzută de lege pentru concediere pentru a fi sancţionată cu nulitatea 
conf. art.76 C. Muncii. Mai mult, în cazul neacordării acestui preaviz contractul colectiv de muncă 
la nivel naţional pe anul 2005-2006 specifică faptul că în cazul în care desfacerea contractului de 
muncă s-a făcut fără acordarea preavizului prevăzut de Codul Muncii, fostul angajat are dreptul la 
o indemnizaţie egală cu salariul de bază pe o lună. Această indemnizaţie a fost achitată 
reclamantului de către pârâtă, astfel că tribunalul a apreciat că neacordarea preavizului nu atrage 
sancţiunea nulităţii atât pentru că nu intră în procedura prevăzută de la art.62, 64 C. Muncii, cât şi 
pentru că se prevede plata unei indemnizaţii iar în condiţiile în care, în acest caz, decizia ar fi lovită 
de nulitatea absolută, ea nu ar fi putut fi acoperită.  

În ceea ce priveşte fondul cauzei, procedura de evaluare profesională este inclusă în 
contractul colectiv de muncă art.30 pct.4 al A.B.R.S.A. şi în Regulamentul intern al băncii, care 
sunt în concordanţă cu art.63 C. Muncii, astfel, concedierea salariatului pentru motivul prevăzut de 
art. 61 lit.b a fost dispusă după evaluarea conform procedurii de evaluare stabilite de contractul 
colectiv şi de regulamentul intern, apreciindu-se că în mod repetat contestatorul a obţinut 
calificativul slab, foarte slab şi respectiv declarat necorespunzător profesional de către comisia de 
evaluare. Aspectele economico-financiare ale sucursalei şi nivelul profesional al reclamantului aşa 
cum au fost ele stabilite de către pârâtă nu au putut fi combătute de reclamant. 

Mai mult, aspectele referitor la rezultatele economice financiare şi la aspectele trasate de 
către Consiliul de Administraţie al Băncii nu pot fi discutate de instanţă pentru că singura în 
măsură să aprecieze în ce modalitate îşi desfăşoară activitatea pentru realizarea scopului statutar 
este pârâta. 

De asemenea, aprecierile făcute de reclamant care consideră că i s-a înscenat toată această 
procedură şi au fost inventaţi termeni anume pentru el, nefiind dorit de conducerea băncii, au fost 
înlăturate de instanţă pentru că procedura internă a băncii nu a fost făcută pentru o persoană 
anume, fiind aplicabilă ori de câte ori pârâta prin persoanele ei de conducere apreciază că este 
necesară concedierea unor salariaţi. 

Aşa fiind, în conformitate cu prevederile art.281 Codul muncii şi art.68 alin.1 lit.c şi 78 din 
Legea nr.168/1999, tribunalul a respins acţiunea reclamantului. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul S.I., solicitând modificarea 
sentinţei în sensul admiterii cererii de chemare în judecată, deoarece sentinţa este nelegală 
raportat la încălcarea dispoziţiilor art.64 alin.4 şi ale art.73 alin.1 din Codul muncii şi netemeinică 
pentru că a interpretat greşit probele dosarului. 

În dezvoltarea motivelor se arată că obligaţiile angajatorului cu privire la oferirea unui loc 
vacant disponibil şi cu privire la acordarea preavizului în durata prevăzută de lege sunt în mod 
explicit prevăzute să fie executate înainte de luarea măsurii desfacerii contractului de muncă. 
Raţiunea ofertei altui loc de muncă la care este obligat angajatorul este salvarea raportului juridic 
de muncă, în locul desfiinţării acestui raport, pentru asigurarea dreptului salariatului la stabilitate. 

Conform dispoziţiilor art.76 din Codul muncii, „concedierea dispusă cu nerespectarea 
procedurii prevăzută de lege este lovită de nulitate absolută”. 

Procedura la care se referă textul citat cuprinde atât obligaţia oferirii unui loc vacant 
disponibil, prevăzută de art.64 din Codul muncii, cât şi oferirea unui termen de preaviz, prevăzută 
de art.73 din Codul muncii, pentru că ambele texte se află sub incidenţa art.76, care prevede 
sancţiunea nerespectării lor. 

Referitor la acest aspect, prima instanţă s-a rezumat la copierea întâmpinării angajatorului.  
În fapt, angajatorul se plasează pe o poziţie contrară legii şi crede că sunt asanabile prin 

plăţi băneşti toate nulităţile absolute prevăzute de lege. 



Textul alin.3 al art.64 din Codul muncii menţionează cu claritate şi fără posibilitate de 
interpretare contrară, că după primirea comunicării ofertei, salariatul are la dispoziţie trei zile 
lucrătoare pentru a-şi manifesta în scris consimţământul la ofertă, iar alin.4 al aceluiaşi articol 
prevede că numai în situaţia în care, după ce au trecut cele trei zile lucrătoare, se constată că 
salariatul nu şi-a manifestat consimţământul la ofertă, angajatorul poate dispune concedierea. 

În speţă, în aceeaşi zi, angajatorul a emis trei acte: 1) concedierea; 2) oferta şi 3) numirea 
altui director. Primele două i-au fost comunicate simultan şi, astfel, i s-a suprimat dreptul la un 
termen de gândire pentru acceptarea ofertei. 

Încercând să salveze nulitatea dispoziţiei, angajatorul susţine că este suficientă menţiunea 
conform căreia contractul se desface pe data de 20.02.2009. În realitate, fiind emisă şi comunicată 
concomitent cu dispoziţia de desfacere a contractului, oferta a fost considerată de angajator, în 
mod abuziv şi nelegal, din chiar clipa emiterii ei, ca fiind refuzată de salariat şi ca având 
angajatorul motiv să dispună concedierea. Acest abuz a răpit contestatorului posibilitatea de a-şi 
manifesta voinţa şi, totodată, a încălcat normele de procedură a concedierii, provocând aplicarea 
sancţiunii nulităţii absolute acestei măsuri, conform art.76. 

Sentinţa preia afirmaţia angajatorului vădit contrară legii, în sensul că obligaţia de acordare 
a preavizului nu este cuprinsă în procedura prevăzută de Codul muncii şi sancţionată cu nulitatea 
absolută, prevăzută de art.76 din Codul muncii. 

A susţine că art.73 nu este cuprins în procedura a cărei nerespectare este sancţionată de 
art.76 din Codul muncii este o gravă eroare. 

În răspunsurile la întrebările nr.1 şi 2 din interogatoriul angajatorului se fac afirmaţii total 
mincinoase, pentru a încerca să justifice nelegalitatea deciziei de desfacere a contractului de 
muncă. Astfel se afirmă că a părăsit imediat banca, fără a se preciza data, această plecare fiind 
motivul pentru care nu i s-a acordat nici preaviz, nici termen de gândire. 

Afirmaţiile sunt uşor de combătut pentru că reclamantul a lucrat în zilele de 16-20 februarie 
2009, adică toate zilele lucrătoare din acea săptămână. 

În ce priveşte fondul litigiului, necorespunderea profesională a reclamantului,  se arată că 
sentinţa primei instanţe este vădit părtinitoare întrucât copiază întâmpinarea. 

Se reiterează motivele privind greşita modalitate de a considera, de către prima instanţă, că 
aceasta ar fi incapabilă să descifreze înţelesul specific al necorespunderii în funcţia de director de 
sucursală bancară. 

Se reiau motivele din contestaţie, privitoare la locul fruntaş pe care sucursala Cluj l-a 
deţinut în ultimii trei ani între sucursalele băncii, având o contribuţie decisivă la atenuarea 
efectelor deficitului marcat de activitatea altor sucursale, inclusiv de activitatea centralei. 

Se concluzionează că nu se poate aplica un calificativ de necorespunzător profesional, celui 
care obţine profit şi acoperă cu acest profit pierderile altor sucursale. 

În acest sens, se subliniază că în fişa postului de director de sucursală este prevăzută sarcina 
de a asigura portofoliul de clienţi necesari pentru desfăşurarea activităţii sucursalei în condiţii de 
profitabilitate şi prudenţă bancară. 

O altă prevedere din fişa postului este asigurarea portofoliului de credite, în condiţii de 
garantare care să acopere în mod rezonabil riscul de credit. 

Sarcina de a acţiona pentru creşterea cotei de piaţă în profil teritorial a fost concepută de 
directorul general fără un studiu de piaţă corect şi obiectiv. Creşterea cotei, nu poate avea decât 
consecinţe dezastruoase. Cantitatea fără calitate se poate întâlni numai într-o economie socialistă 
bazată pe conducerea politică. 

Raportat la constatările auditului, se arată că a fost copiat de pe calculator auditul 
Sucursalei Bucureşti, fără ca vreunul dintre cei trei membri semnatari ai înscrisului să sesizeze 
eroarea. Unele dintre constatări se referă la expunerea băncii la „riscul reputaţional”. 

Legislaţia bancară în vigoare, mai precis O.U.G. nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului aprobată prin Legea nr.227/2007 nu conţine nici o referire la aşa-zisul „risc 
reputaţional”. Nici statutul băncii nu reglementează „riscul reputaţional”. 

În ce priveşte testul la care a fost supus în ziua de 2 februarie 2009, comisia de evaluare 
avea o sarcină precis trasată de directorul general. Cifrele pe care trebuia să le reţină se găseau în 
programele informatice ale băncii şi nu avea rost să fie memorate. 



În concluzie, chiar dacă ar fi posibilă examinarea fondului, a temeiniciei dispoziţiei atacate, 
dispoziţia de concediere este nefondată şi cererea de chemare în judecată este admisibilă în 
întregime, cu excepţia daunelor morale, cu privire la care a renunţat la judecată. 

Prin întâmpinarea înregistrată la data de 29 decembrie 2009, pârâta A.B.R. Bucureşti a 
solicitat respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea hotărârii instanţei de fond ca fiind 
legală şi temeinică. 

În dezvoltarea motivelor, pârâta arată că recurentul nu aduce critici hotărârii recurate, prin 
prisma unor presupuse încălcări ale legii ci, mai degrabă, a reiterat motivele contestaţiei. 

Cu privire la primul motiv de recurs, se arată că este de observat acurateţea şi profunzimea 
analizei fiecărui temei juridic. 

Recurentul nu precizează care este legătura presupusului act privind numirea altui director, 
cu obiectul prezentei pricini. 

Din adresa băncii centrale nr.1307/16.02.2009, rezultă că, în aplicarea dispoziţiilor art.64 
alin.1 Codul muncii, banca i-a oferit contestatorului funcţia de administrator de bancar la 
Sucursala Cluj-Napoca, funcţie care este compatibilă cu pregătirea sa profesională. 

Prin interogatoriu, recurentul a recunoscut că i s-a pus la dispoziţie un post corespunzător 
pregătirii sale profesionale şi a refuzat postul respectiv, prin nemanifestarea în scris a 
consimţământului său cu privire la noul loc de muncă oferit. 

Banca a aşteptat 3 zile pentru ca acesta să-şi manifeste consimţământul, după care s-a 
trecut la punerea în aplicare a deciziei nr.14/16.02.2009. 

În concluzie, în aprecierea băncii, la concedierea contestatorului au fost respectate întocmai 
prevederile art.64 (4) din Codul muncii. 

Reclamantul recunoaşte că i s-a înmânat în ziua de 16.02.2009 oferta cu privire la postul de 
administrator bancar propus acestuia, dar din cauza faptului că în acelaşi timp i s-a comunicat şi 
decizia de concediere i s-a „suprimat dreptul la un termen de gândire pentru acceptarea postului”. 

Pe de altă parte, afirmă că a lucrat în bancă până la data de 20.02.2009 când s-au produs 
efectele deciziei de concediere, după care a părăsit definitiv instituţia. 

Se observă că din 16.02.2009 când contestatorul a primit oferta şi până la 20.02.2009 
acesta şi-a desfăşurat normal activitatea astfel că a avut la dispoziţie cele 3 zile oferite de 
dispoziţiile art.64 (4) din Codul muncii pentru a se „gândi” suficient dacă acceptă postul oferit, 
împrejurare care înlătură afirmaţia acestuia că i-a fost „suprimat acest drept”. 

De asemenea, dacă la încetarea contractului de muncă, recurentul a părăsit instituţia 
imediat şi nu s-a mai întors niciodată, în ce condiţii i s-ar fi putut acorda preavizul afirmat, 
recurentul nu o spune. 

În sistemul Codului muncii, legiuitorul a înţeles să sancţioneze cu nulitatea absolută numai 
încălcarea obligaţiilor angajatorului, prevăzute în mod expres sub sancţiunea nulităţii. 

Or, potrivit dispoziţiilor art.73 (1) din Codul muncii „Persoanele concediate în temeiul 
art.61 lit.c şi d al art.65 şi 66 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile 
lucrătoare”. 

Aşadar, preavizul este un drept al salariatului şi nu o obligaţie a angajatorului şi drept 
urmare, nu poate fi asimilat nici unei obligaţii, care să fie prevăzută de lege sub sancţiunea nulităţii. 

De asemenea, este de observat că în contractul colectiv de muncă la nivel naţional pe anii 
2005-2006, care are caracter normativ, s-a prevăzut în mod expres în art.74 alin.4 ca „în cazul în 
care unei persoane i se desface contractul de muncă fără să i se acorde preavizul prevăzut la alin.2 
(20 de zile n.ns.) acesta are dreptul la o indemnizaţie egală cu salariul de bază pe o lună, avut la 
data desfacerii contractului de muncă”. 

Din înscrisurile depuse la dosar, rezultă că banca şi-a îndeplinit obligaţia de plată a 
indemnizaţiei cuvenite contestatorului, astfel că a fost respectată prevederea potrivit căreia 
salariatul beneficiază de dreptul la un preaviz care nu poate fi mai mic de 15 zile şi ca o consecinţă, 
nici sub acest aspect recursul nu este fondat. 

Referitor la cel de-al doilea motiv de recurs, se arată că în speţă, calificativele obţinute 
definesc cel mai bine „pregătirea profesională” pe care o avea recurentul. 

Din evaluările făcute de comisia de evaluare, pe baza rezultatelor economico-financiare ale 
Sucursalei Cluj-Napoca, puse în concordanţă cu obligaţiile din fişa postului, rezultă o situaţie total 
diferită de cea pe care încearcă contestatorul să o explice, anume, obţinerea unui profit sub media 
aritmetică pe Unitatea A.B.R.în anii 2007-2008, ca şi faptul că activitatea din anul 2008 a fost 



necorespunzătoare şi neconformă cu condiţiile concurenţiale şi cu strategia băncii în special legată 
de activitatea de retail. 

La evaluarea profesională, dintr-un total de 16 puncte acordate celor 16 întrebări, 
contestatorul a obţinut 2,5 puncte şi anume o proporţie de 15,6%, rezultat considerat nesatisfăcător 
de către comisie. 

Din acelaşi chestionar, sub semnătura sa, se poate observa faptul că recurentul şi-a 
justificat lipsa oricăror cunoştinţe din domeniul bancar deoarece circularele băncii, care au făcut 
obiectul evaluării au apărut în perioada 20 decembrie 2008 şi 2 februarie 2009 când acesta a fost 
„în concediu de odihnă”. 

Cu privire la faptul că „acuzaţiile nu corespund atribuţiilor din fişa postului”, se subliniază 
absurdul acestor afirmaţii. 

Cât despre „riscul reputaţional”, acesta este prevăzut în regulamentele BNR nr.18, 20, 
21/2009, 9/2008, Normele BNR nr.10/2004, 18/2006, O.U.G. nr.182/2008, O.U.G. nr.25/2009, 
fiind definite ca fiind „riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ca 
urmare a lipsei de încredere a publicului în integritatea băncilor”. 

Reclamantul S.I. a formulat un răspuns la întâmpinare. 
În cuprinsul acesteia se arată că a fost depusă la dosar decizia de investire a noului director, 

care poartă aceeaşi dată ca şi dispoziţia de concediere şi oferta altui post. 
Tot raportat la oferirea unui alt post, se arată că dacă salariatul acceptă postul nu se mai 

emite dispoziţia de desfacere a contractului de muncă pentru necorespundere profesională, ci se dă 
dispoziţie de trecere pe alt post, cu consimţământul salariatului. 

Această idee este esenţială pentru soluţionarea litigiului, pentru că previne desfacerea 
contractului de muncă şi asigură dreptul salariatului la stabilitate în muncă. 

În acest sens este şi jurisprudenţa altor instanţe, sens în care se citează decizia nr.605, 518, 
1973 a Curţii de Apel Bucureşti. 

Nicăieri angajatorul nu afirmă că în ipoteza acceptării ofertei în ziua a treia şi-ar fi revocat 
dispoziţia de concediere. 

În plus, în speţă, preavizul este post factum şi devine astfel, postaviz. 
În ce priveşte referirea la prevederile contractului colectiv de muncă, este inacceptabil să se 

interpreteze o normă legală de acest rang ca fiind superioară puterii legale a Codului muncii şi să se 
acrediteze ideea că unele nulităţi absolute ar fi, totuşi, asanabile. 

În fapt, după opt luni de la desfacerea contractului de muncă, angajatorul a acceptat 
sugestia de a se prevala de un preaviz ulterior şi a creditat contul contestatorului cu o sumă pe care 
a apreciat-o. 

Raportat la textele invocate ca reglementând riscul reputaţional, se arată că Regulamentele 
BNR nr.18, 20, 21/2009 şi Normele BNR nr.10/2004 au fost abrogate prin Regulamentul nr.11 din 
13 noiembrie 2007, Normele BNR nr.18/2006 din 5 septembrie 2006 sunt aplicabile exclusiv 
instituţiilor financiare nebancare, O.U.G. nr.182 din 25 noiembrie 2008 are ca obiect ratificarea 
contractului de credit în cadrul Facilităţii de Cofinanţare CSNR dintre România şi Banca 
Europeană de Investiţii, fiind deci străină de obiectul procesului, iar O.U.G. nr.25/2009 a intrat în 
vigoare la 23 martie 2009, după concedierea reclamantului. 

Aşadar, nici unul dintre actele normative pe care le-a înşirat angajatorul nu este aplicabil în 
speţă. 

Definiţia riscului reputaţional nu poate fi aplicabilă recurentului, deoarece se referă la 
înregistrarea de pierderi sau la nerealizarea profiturilor estimate, în timp ce balanţele Sucursalei 
Cluj, în perioada în care a fost condusă de acesta nu au indicat niciodată pierderi şi au indicat în 
permanenţă profituri din care s-au acoperit inclusiv pierderile centralei. 

La data de 8 februarie 2010, reclamantul S.I. a înregistrat memoriu prin care îşi menţine 
toate motivele recursului şi toate obiecţiunile la întâmpinarea băncii. 

Raportat la încălcarea prevederilor art.73 alin.1 din Codul muncii, referitor la preavizul 
obligatoriu, se mai arată că nu poate avea nici o relevanţă contractul colectiv de muncă 
corespunzător anilor 2005-2006, asupra concedierii dispusă în anul 2009. 

Afirmaţia că art.73, cu care debutează secţiunea a 6-a din capitolul 5 nu face parte din 
procedura obligatorie a concedierii, între care şi secţiunea a 7-a din acelaşi capitol, înseamnă să 
alegi selectiv un articol şi să ignori altul pentru a face o nedreptate. Numai cu rea-credinţă vădită 



poate să se ignore că art. 73, ca şi art. 58-75, alcătuiesc procedura concedierii, iar art.76 
sancţionează cu nulitatea nerespectarea prevederilor imperative din art.73. 

Contractul colectiv de muncă, indiferent de nivelul acestuia, nu poate să contrazică flagrant 
un articol din Codul muncii cu caracter imperativ, aşa cum sunt textele din art.73 şi 76 din Codul 
muncii. Dacă există discordanţă între o normă imperativă din Codul muncii şi o altă normă din 
contractul colectiv de muncă, nu va fi înlăturată norma din Codul muncii, pentru că ea a fost 
încălcată de norma din actul normativ subordonat legii. Codul muncii este lege şi anume, Legea 
nr.53/2003, iar contractul de muncă la nivel naţional nu poate să înfrângă forţa superioară a legii. 

Recurentul învederează că între durata preavizului din Codul muncii şi durata preavizului 
din contractul de muncă la nivel naţional pe anii 2005-2006 apare o discordanţă. Contractul 
colectiv prevede o durată de 1 lună, pe care o preia fără nici un discernământ critic sentinţa 
tribunalului, pe când Procedura 55/2009 prevede un preaviz de numai 20 de zile. Preavizul se 
acordă numai sub forma unei durate de timp, înainte de a se lua măsura concedierii şi în acest timp 
salariatul poate chiar să absenteze 4 ore din program pentru a-şi căuta un alt loc de muncă. 

În ambele situaţii, obligaţia oferirii altui post, ca şi obligaţia oferirii preavizului, au menirea 
să garanteze stabilitatea în muncă, evitându-se încetarea contractului de muncă şi înlocuirea 
acestor măsuri distructive cu modificarea raportului juridic de muncă, în primul caz prin 
schimbarea locului muncii în aceeaşi unitate, iar în al doilea caz, prin acordarea transferului. 

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

Nu poate fi reţinută apărarea formulată de intimată, prin care se arată că recursul ar 
conţine doar reiterarea motivelor contestaţiei, fără a aduce practic critici hotărârii recurate. Critica 
sentinţei este făcută atât prin trimitere la dispoziţiile art. 304 pct. 9 şi art. 304 ind. 1 Cod proc.civ., 
cât şi prin dezvoltarea motivelor de nelegalitate şi netemeinicie a acesteia, în modalitatea 
prezentării argumentelor şi teoriilor juridice care contracarează reţinerile primei instanţe. 

Recursul este fondat şi urmează a fi admis ca atare, raportat la modul de soluţionare a 
cauzei în primă instanţă în ceea ce priveşte nelegalitatea procedurii de desfacere a contractului de 
muncă prin încălcarea obligaţiilor imperative stabilite prin dispoziţiile art.73 alin.1 din Codul 
muncii. 

Chiar dacă în primul rând a fost invocată nelegalitatea deciziei de desfacere a contractului 
individual de muncă raportat la încălcarea prevederilor art. 64 alin. 4 Codul muncii (propunerea 
altui loc de muncă vacant), Curtea va analiza cu precădere motivul de nelegalitate invocat prin 
raportare la dispoziţiile art. 73 alin. 1 Codul muncii, motiv ce stă la baza deciziei pronunţate. 

Se constată, din acest punct de vedere, netemeinicia reţinerilor primei instanţe cu privire la 
faptul că nu intră în procedura prevăzută de lege pentru concediere obligaţia de acordare a 
preavizului, pentru a fi sancţionată cu nulitatea conf. art.76 C. Muncii. 

Această teorie nu este susţinută de modul în care legiuitorul a organizat textele de lege 
relevante în cuprinsul Codului  muncii, astfel încât interpretarea sistematică a acestor dispoziţii 
conduce la concluzia contrară: 

Astfel, se constată că Secţiunea a 7-a a capitolului V din Titlul II al Codului muncii, cea care 
reglementează controlul şi sancţionarea concedierilor nelegale, se situează, din punctul de vedere al 
structurii interne a Codului, după o serie întreagă de secţiuni ale aceluiaşi capitol, de la a 2-a până 
la a 6-a, ce cuprind reglementări ale concedierii, dreptul la preaviz fiind cuprins în secţiunea a 6-a, 
la art. 73. 

Ca atare, singura interpretare convingătoare este în sensul că inclusiv nerespectarea 
dreptului la preaviz, prin neacordarea acestuia, se sancţionează cu nulitatea absolută a concedierii, 
conform prevederilor art. 76 Codul muncii. 

Privind problema din altă perspectivă, ce permite interpretarea teleologică a textelor, se 
constată că scopul urmărit de legiuitor, acela de a proteja angajaţii de abuz prin instituirea unei 
proceduri imperative în cazul desfacerii contractului individual de muncă prin concediere, se 
verifică şi în ceea ce priveşte obligaţia de acordare a preavizului. 

Preavizul are scopul de a nu permite surprinderea angajatului printr-o măsură 
intempestivă, care să nu îi permită a se replia în organizarea existenţei sale, ce adesea depinde sub 
aspect financiar de deţinerea locului de muncă. Totuşi, aşa cum s-a arătat şi de recurent, 
chestiunea nu se reduce la aspectul financiar, ci include totodată manifestarea interesului 
legiuitorului de a se asigura derularea raporturilor de muncă în afara oricăror manifestări abuzive 



din partea angajatorului, ca fiind partea ce deţine superioritatea în cadrul raportului juridic ivit 
prin încheierea contractului individual de muncă şi deci susceptibilă de a manifesta astfel de 
comportamente în cadrul acestui raport juridic. Or, legiuitorul a intervenit prin textele legale 
invocate în cele ce preced inclusiv sub acest aspect, impunând în acest mod o egalizare a poziţiei 
juridice a părţilor şi prin aceasta, asigurând un minim de respect reciproc în derularea acestor 
raporturi juridice. Desigur, pot exista o serie de alte consecinţe ale nerespectării dreptului de 
preaviz, date de faptul că angajatul poate să îşi găsească un alt loc de muncă în perioada de preaviz, 
astfel încât să nu mai apară în raporturile sociale marcat de stigmatul de a fi rămas fără loc de 
muncă, evitându-se astfel prăbuşirea imaginii sociale a individului şi în primul rând a respectului 
de sine.  

Or, intimata a încălcat aceste obligaţii ce îi reveneau în cadrul raportului juridic încheiat cu 
recurentul, situaţie ce atrage aplicarea sancţiunii prevăzută de art. 76 Codul muncii. 

Este nejuridică, şi nu se poate să nu fie combătută, susţinerea intimatei că preavizul este un 
drept al salariatului şi nu o obligaţie a angajatorului. Având în vedere că orice contract individual 
de muncă este un contract sinalagmatic, obligaţiile şi drepturile la care dă naştere încheierea 
acestuia sunt interdependente, în sensul că fiecărui drept al unuia dintre cocontractanţi îi 
corespunde o obligaţie corelativă în sarcina celuilalt cocontractant, astfel încât, chiar în lipsa unei 
stipulaţii exprese, stabilirea unui drept presupune obligaţia corelativă a celeilalte părţi la a avea 
comportamentul adecvat care să asigure complinirea acestui drept, o adevărată obligaţie deci în 
sarcina acestuia din urmă. 

Nu este convingător nici argumentul tras de intimată din stipulaţiile contractului colectiv de 
muncă la nivel naţional pe anii 2005-2006, care prevede în art.74 alin.4 că „în cazul în care unei 
persoane i se desface contractul de muncă fără să i se acorde preavizul prevăzut la alin.2 (20 de zile 
n.intimatei) acesta are dreptul la o indemnizaţie egală cu salariul de bază pe o lună, avut la data 
desfacerii contractului de muncă”. 

Aşa cum susţine şi recurentul, chiar dacă această stipulaţie a contractului colectiv de muncă 
ar putea fi interpretată ca o „abolire” a sancţiunii nulităţii absolute pentru cazul neacordării 
preavizului şi o înlocuire a acestei sancţiuni cu o compensaţie bănească, ierarhia actelor juridice nu 
permite o atare interpretare, pentru că ar semnifica modificarea unei norme imperative instituite 
de legiuitor în cuprinsul unei legi organice printr-un contract colectiv de muncă, fapt neîngăduit de 
dispoziţiile art. 8 alin. 4 din Legea nr. 130/1996, ce stipulează că la încheierea contractului colectiv 
de muncă, prevederile legale referitoare la drepturile salariaţilor au un caracter minimal. 

Un alt argument în favoarea soluţiei pronunţate de Curte este cel dedus din interpretarea 
semantică a textelor legale incidente: semnificativă din acest punct de vedere este stabilirea 
înţelesului termenului de „procedură” folosit în cuprinsul art. 76 alin. 1 Codul muncii, mai precis, 
stabilirea dacă în înţelesul termenului de procedură a concedierii intră sau nu şi acordarea 
preavizului. 

Conform Dicţionarului explicativ al limbii române editat de Editura Academiei în anul 1975, 
procedura este „totalitatea actelor şi a formelor îndeplinite în cadrul activităţii desfăşurate de un 
organ de jurisdicţie, de executare sau de un alt organ de stat” 

Mutatis mutandis,  în mod necesar, trebuie să acceptăm că şi acordarea preavizului este o 
formalitate ce se subînscrie categoriei descrise, intrând cu  necesitate în seria formalităţilor ce 
trebuie să premeargă momentului final al concedierii, astfel încât şi din acest punct de vedere, 
apare ca lovită de nulitate absolută decizia emisă de intimată, pentru nerespectarea procedurii 
concedierii. 

Faptul încălcării dispoziţiilor art. 73 alin. 1 este suficient pentru a atrage deci sancţiunea 
nulităţii deciziei de concediere emise, astfel încât apare ca superfluu a se mai cerceta temeinicia 
celorlalte motive de recurs invocate, ca şi a apărărilor aferente acestora. 

Faţă de considerentele ce preced, urmează a fi admis recursul prin raportare la prevederile 
art. 304 pct. 9 Cod proc.civ., cu consecinţa modificării sentinţei atacate, în sensul admiterii în parte 
a contestaţiei formulate de reclamantul S.I. împotriva deciziei nr. 14/16.02.2009 emise de pârâta 
A.B.R. S.A. Bucureşti şi a anulării deciziei nr. 14/16.02.2009 emisă de pârâtă. Totodată, raportat la 
dispoziţiile art. 78 Codul muncii, se va dispune reintegrarea reclamantului pe funcţia deţinută 
anterior, respectiv aceea de director general şi obligarea pârâtei la plata de despăgubiri egale cu 
salariile majorate, indexate şi reactualizate şi celelalte drepturi de care acesta ar fi beneficiat în 
calitate de salariat. 



Va fi respins petitul privitor la acordarea daunelor morale, raportat la precizarea poziţiei 
procesuale a reclamantului formulată la ultimul termen de judecată la fond.(Judecător Ioana 
Tripon) 

 

Magistraţi. Cerere de acordare a diferenţelor salariale în raport cu procurorii DNA şi 
DIICOT 

Chiar dacă ar exista o aparenţă de legalitate în acordarea unor coeficienţi de multiplicare 
superiori procurorilor DNA şi DIICOT, în realitate salarizarea superioară a acestora faţă de 
celelalte categorii de magistraţi creează o situaţie de discriminare nelegală, care se impune a fi 
eliminată. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, decizia nr. 361/R din 16 februarie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 2607 din 09.11.2009 a Tribunalului Sălaj s-a respins excepţia 
prescripţiei dreptului la acţiune, excepţie invocata de Ministerul Public. 

S-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului Finanţelor Publice, 
excepţie invocata de acest parat. 

S-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului R.T., începând cu data 
27.03.2008, şi în continuare, excepţie invocata Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj.  

S-a admis în parte acţiunea reclamanţilor în contradictoriu cu pârâţii: STATUL ROMÂN – 
prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE – Bucureşti, MINISTERUL PUBLIC – PARCHETUL 
DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE – Bucureşti, PARCHETUL DE PE 
LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ – Cluj-Napoca, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL 
SĂLAJ – Zalău şi în consecinţa au fost obligaţi pârâţii să achite reclamanţilor diferenţa dintre 
indemnizaţia încasata efectiv şi cea corespunzătoare coeficientului de multiplicare 19 conform 
anexei 1 la O.U.G. nr. 27/2006 privind salarizarea magistraţilor, începând cu data de 11.09.2006 
pentru reclamanţii C.B. şi R.T., începând cu data de 01.07.2008 pentru reclamantul F.S.E., şi 
începând cu data de 29.01.2009 pentru reclamanta D.O.A. şi până în prezent, cu excepţia 
reclamantului R.T., pentru care se va plăti până la data de 27.03.2008, asupra cărora să se aplice 
dobânda legala şi indicele de inflaţie, calculate de la data scadenţei şi până la data plăţii efective, 
precum şi la plata pe viitor a acestei diferenţe către reclamanţi. 

A fost obligat pârâtul Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj să facă menţiunile cuvenite în 
carnetele de muncă ale reclamanţilor. 

S-a admis cererea de chemare în garanţie a Ministerului Finanţelor Publice, cerere 
formulata de Ministerul Public, şi în consecinţă a fost obligat chematul în garanţie sa aloce 
fondurile necesare plăţii acestor sume. 

S-a respins ca nefondata cererea formulata de reclamantul R.T. împotriva Casei Judeţene 
de Pensii Sălaj, având ca obiect recalcularea pensiei de la data pensionarii, respectiv 27.03.2008 şi 
în continuare.  

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că potrivit Legii nr.500/2002 şi a H.G 
nr.208/2005 şi a H.G nr.386/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor coordonează acţiunile care 
sunt responsabilitatea Guvernului cu privire la sistemul bugetar, cum ar fi: pregătirea proiectelor 
legilor anuale, ale legilor de rectificare, precum şi ale legilor privind aprobarea contului general 
anual de execuţie. 

Astfel, rolul Ministerului Economiei şi Finanţelor, este de a răspunde de elaborarea 
proiectului bugetului de stat, pe baza proiectelor ordonatorilor principali de credite, precum şi 
elaborarea proiectelor de rectificare a acestor bugete. 

De asemenea, calitatea procesuală a Ministerului Economiei şi Finanţelor se justifică şi prin 
dispoziţiile art.1 din O.G nr.22/2002, aprobată prin Legea nr.288/2002, potrivit cărora executarea 
obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, în temeiul titlurilor executorii, se realizează din sumele 
aprobate prin bugetele acestora cu titlu de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plată 
respectivă. 



Cat priveşte excepţia prescripţiei dreptului la acţiune al reclamanţilor, aceasta a fost 
respinsă, având în vedere faptul ca aceştia au depus acţiunea prezenta la data de 11.09.2009, prin 
urmare termenul de prescripţie potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958 privitor 
la prescripţia extinctiva, coroborate cu dispoziţiile art. 3 alin. 1 din acelaşi act normativ, nu a fost 
depăşit de către reclamanţi. 

De asemenea, instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului 
R.T., începând cu data 27.03.2008, şi în continuare, excepţie invocata Parchetul de pe lângă Curtea 
de Apel Cluj, având în vedere faptul ca ulterior datei pensionarii, acest reclamant nu a mai avut 
raporturi de munca cu Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj. 

Cu privire la fondul cauzei, instanţa a reţinut că reclamanţii fac parte din categoria 
personalului din unităţile din justiţie, (unităţi bugetare care sunt finanţate de la bugetul de stat), 
raporturile juridice de muncă ale acestora fiind guvernate de Codul muncii, conform dispoziţiilor 
art. 1 şi art. 295 alin. 2 din acest cod. 

În ceea ce priveşte stabilirea existenţei sau inexistenţei discriminării reclamanţilor, prin 
neacordarea sporului de confidenţialitate, instanţa urmează să cerceteze situaţia în care se află 
reclamanţii în raport cu alte categorii socio-profesionale, tratamentele care se aplică acestora, 
justificările şi criteriile tratamentelor diferenţiate. Conform Directivei 2000/EC/78 privind crearea 
cadrului general în favoarea tratamentului egal privind ocuparea forţei de muncă şi condiţiile de 
angajare (aquis-ul comunitar în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării, publicat în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 303 din 2 decembrie 2000), în vederea definirii şi 
constatării discriminării directe, tratamentul diferenţiat trebuie analizat prin prisma unor persoane 
aflate în situaţii doar comparabile, iar nu neapărat în situaţii chiar similare. 

În speţă, este fără putinţă de tăgadă apartenenţa reclamanţilor la personalul salarizat în 
baza OUG nr.27/2006, aceştia fiind procurori. 

Prin O.U.G nr. 27/2006 a fost reglementată salarizarea judecătorilor, procurorilor, 
asistenţilor judiciari şi a altor categorii de personal din sistemul justiţiei. 

Conform art. 11 alin. 1 din O.U.G nr. 27/2006 şi a art. II din Legea nr.45/2007, procurorilor 
din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi celor din cadrul Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism li se acordă o salarizare corespunzătoare 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (nr.6-13 de la lit. A din anexă), precum şi 
toate celelalte drepturi de salarizare stabilite numai pentru aceştia, prin alte acte normative. 

Cercetând sistemul de salarizare instituit prin O.U.G nr. 27/2006, este de remarcat faptul 
că, potrivit art. 3 alin. 1 din această ordonanţă, salarizarea personalului prevăzut de acest act 
normativ a fost stabilită în raport: cu nivelul instanţelor sau parchetelor, cu funcţia deţinută şi cu 
vechimea în magistratură (noţiune definită de art. 86 din Legea nr. 303/2004), toate aceste criterii 
reflectându-se în mod unitar în coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în anexa ordonanţei. 

Însă, conform prevederilor acestei anexe, elementele mai sus menţionate de stabilire a 
salarizării nu au o existenţă şi o aplicabilitate de sine stătătoare şi izolată. Dimpotrivă, aceste 
elemente sunt unitare, interdependente şi se intercondiţionează reciproc. 

Astfel, în primul rând, criteriul nivelului instanţelor sau parchetelor îşi pierde orice 
relevanţă fără criteriul vechimii în magistratură, care reprezintă condiţia „sine qua non” pentru 
promovarea sau numirea într-o funcţie judiciară la o instanţă sau la un parchet de un anumit nivel 
(de exemplu, pentru numirea în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, este necesară o vechime minimă de cel puţin 8 ani, conform art. 44 alin. 1 lit. c 
din Legea nr.303/2004). De asemenea, criteriul nivelului instanţelor sau parchetelor nu are nici o 
relevanţă pentru salarizarea funcţionarilor publici de specialitate juridică, precum cei din aparatul 
administrativ al Ministerului Justiţiei, Şcolii Naţionale de Grefieri şi Institutul Naţional de 
Criminologie, funcţionari care sunt doar asimilaţi magistraţilor numai strict pe durata îndeplinirii 
funcţiei lor (conform art. 87 din Legea nr.303/2004), şi care în mod evident nu funcţionează în 
cadrul instanţelor sau parchetelor, dar sunt salarizaţi în baza O.U.G nr. 27/2007 (în funcţie de 
vechimea în magistratură). 

În al doilea rând, nici criteriul funcţiei deţinute nu are o relevanţă proprie, deoarece este 
posibilă o salarizare identică, în baza O.U.G. nr. 27/2006, pentru funcţii diferite. 

Rezultă că vechimea în magistratură reprezintă criteriul definitoriu, omniprezent şi esenţial 
în stabilirea salarizării personalului prevăzut de O.U.G nr.27/2006, acest element explicit sau 



implicit, de la caz, aflându-se în corelaţie directă, necesară şi obligatorie cu celelalte două criterii: 
nivelul instanţelor sau parchetelor, respectiv funcţia deţinută. 

Totuşi, în cazul procurorilor din D.I.I.C.O.T., a fost în mod privilegiat eliminată corelaţie 
obligatorie dintre criteriul nivelului instanţelor sau parchetelor şi criteriul vechimii minime 
necesare accesului la respectivul nivel al parchetelor, deoarece aceştia sunt salarizaţi la nivelul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, chiar dacă nu au vechimea minimă (de 8 
ani prevăzută de art.44 alin.1 lit.c din Legea nr. 303/2004) corespunzătoare acestui nivel, ci dispun 
de o vechime de doar 5 ani (potrivit art. 87 alin. 2 şi art. 75 alin. 4 din Legea nr.304/2004). 

Ca urmare a acestui fapt, s-a instituit, sub aspectul criteriilor de salarizare, un dublu sistem 
de salarizare, atât în raport cu interiorul aceluiaşi nivel al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, cât şi în raport cu personalul de la celelalte nivele, nemairespectându-se 
criteriile de tratament egal în salarizare, deoarece procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T. li s-a acordat 
în mod privilegiat o salarizare corespunzătoare nivelului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, cu toate că nu îndeplinesc condiţia de vechime minimă necesare acestui nivel. 

Din acest motiv, restul personalului, salarizat prin O.U.G. nr. 27/2006, este pus în 
imposibilitate, în mod discriminatoriu, de a beneficia de această salarizare majorată, sub pretextul 
că nu are vechimea necesară pentru a accede la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, dar în acelaşi timp, pentru alte persoane (procurorii din cadrul D.N.A. şi 
D.I.I.C.O.T.) li se recunoaşte această salarizare majorată, deşi nu li se mai solicită vechimea 
minimă necesară pentru acest nivel. 

În plus, nu toţi procurorii din cadrul D.N.A. şi D.I.I.C.O.T. funcţionează efectiv în aparatul 
propriu al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ci doar în structuri teritoriale, 
această teritorialitate fiind analogă structurii celorlalte instanţe şi parchete (potrivit art.5 alin.1 din 
O.U.G nr.43/2002 şi art.4 alin.3 din Legea nr.508/2004). De asemenea, competenţa, în 
instrumentarea actelor acestor structuri, revine de regulă, în primă instanţă, tribunalelor, iar nu 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Pe de altă parte, s-a subliniat faptul că D.N.A. şi D.I.I.C.O.T. sunt persoane juridice 
distincte, iar Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este o altă unitate cu altă 
personalitate juridică distinctă, deci este vorba de instituţii diferite conform alin.1 din OUG 
nr.43/2002 şi art.1 din Legea nr.508/2004. 

S-a mai arătat şi faptul că apartenenţa procurorilor D.N.A. şi D.I.I.C.O.T. la aceste structuri 
este doar temporară, conform art.87 alin.9 şi art.75 alin.11 din Legea nr.304/2004, deci aceşti 
procurori nici nu dispun în mod real şi definitiv de gradul profesional de procuror al Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Rezultă în mod evident faptul că, în realitate, salarizarea procurorilor din D.N.A. şi 
D.I.I.C.O.T. are ca şi criteriu de bază domeniul specializat de activitate (urmărirea penală a faptelor 
de corupţie şi criminalitate organizată), iar nu nivelul instanţelor sau parchetelor, deoarece acest 
din urmă criteriu este imposibil de disociat de elementele sale constitutive, şi anume: vechimea 
minimă necesară posibilităţii de a accede la respectivul nivel al instanţei sau parchetului şi, 
implicit, la nivelul corespunzător de salarizare; numirea efectivă şi reală în aparatul propriu al 
instanţei sau parchetului respectiv; numirea reală şi definitivă în instanţa sau parchetul de nivelul 
respectiv, cu păstrarea definitivă a gradului profesional corespunzător nivelului). 

Într-adevăr, în realitate, salarizarea procurorilor din cadrul D.N.A. şi D.I.I.CO.T. se face 
doar prin procedeul asimilării cu salarizarea procurorilor din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, iar nu pe baza aceloraşi criterii care se aplică direct şi nemijlocit procurorilor din 
cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (persoană juridică distinctă de 
D.N.A. şi D.I.I.C.O.T.) care au gradul profesional definitiv aferent acestui nivel. 

Însă, în aceste condiţii, este discriminatorie asimilarea salarizării doar a procurorilor din 
cadrul D.N.A. şi D.I.I.CO.T. cu salarizarea procurorilor din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, în detrimentul celorlalte persoane salarizate în baza OUG nr.27/2006, care au 
aceeaşi vechime minimă în magistratură ca şi cea cerută procurilor din D.N.A. şi D.I.I.CO.T. 

În acest sens, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat prin Decizia nr. VI/2007, cu forţa 
obligatorie dispusă de art. 329 alin. 3 Cod procedură civilă, următoarele: „folosirea drept criteriu de 
diferenţiere a tratamentului salarial pentru magistraţi doar apartenenţa la anumite segmente 
restrânse de realizare a justiţiei, pe considerentul că domeniile în care ar activa, ar reclama o 
specializare particularizată şi un risc deosebit, nu se poate justifica atât timp cât varietatea infinită 



a situaţiilor de coliziune cu legea ce se pot ivi şi a timpului de reacţie necesară pentru asigurarea 
ordinii de drept presupune eforturi chiar mai importante şi riscuri profesionale mai accentuate în 
multe alte cazuri decât cele pentru care s-a instituit tratamentul salarial preferenţial”, iar 
„distincţia care se face, ţinându-se seama de apartenenţa magistraţilor la categoria celor implicaţi 
în soluţionarea cazurilor privind faptele de corupţie sau de criminalitate organizată şi de terorism, 
ori doar includerea lor în anumite structuri pe scara ierarhică este lipsită de justificare obiectivă şi 
rezonabilă, fiind astfel discriminatorie în senul art.2 din Pactul internaţional cu privire la 
drepturile civile şi politice şi al art.14 din Convenţie pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale, deoarece nu se poate demonstra existenţa unui raport acceptabil de 
proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul vizat, cu toate particularităţile lui specifice”. 

Deci, instanţa supremă a statuat că sunt discriminatorii criteriile de diferenţiere de 
tratament salarial constând în apartenenţa la categoria celor implicaţi în soluţionarea unor cazuri 
de o anumită natură (cum sunt cazurile privind faptele de corupţie sau de criminalitate organizată 
şi terorism) ori în doar includerea în anumite structuri pe scara ierarhică sau în anumite segmente 
restrânse de realizare a justiţiei. Întocmai acest lucru s-a produs în cazul procurorilor din cadrul 
D.I.I.CO.T., care sunt salarizaţi prin asimilare, datorită criteriului implicării în soluţionarea unor 
cauze de o anumită natură, precum şi datorită includerii lor temporare în anumite structuri pe 
scara ierarhiei corespunzător anumitor segmente restrânse de realizare a justiţiei. 

Cu alte cuvinte, unul şi acelaşi element constând în obligaţia de îndeplinire a sarcinilor de 
serviciu (care revine întregului personal salarizat în baza O.U.G nr. 27/2006), produce efecte 
juridice diferenţiate în sistemul de salarizare al personalului, în funcţie de apartenenţa la o anumită 
categorie socio-profesională şi de locul de muncă. 

Potrivit art. 4 din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor 
„Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi ca prin întreaga lor activitate să asigure supremaţia legii, să 
respecte drepturile şi libertăţile persoanelor, precum şi egalitatea lor în faţa legii şi să asigure un 
tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanţilor la procesele judiciare, indiferent de 
calitatea acestora, să respecte Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor şi să participe la 
formarea profesională continuă.” 

Aşadar, toţi magistraţii, indiferent de activitatea concretă desfăşurată, au obligaţia să 
înfăptuiască justiţia, să-şi îmbunătăţească performanţele profesionale în vederea creşterii eficienţei 
activităţii instanţelor şi parchetelor şi a încrederii publice în puterea judecătorească. 

Prevederile din O.U.G. nr.27/2006 privind salarizarea procurorilor din cadrul D.N.A. şi 
D.I.I.C.O.T. cărora li se aplică indici de multiplicare superiori comparativ cu ceilalţi magistraţi au 
un caracter discriminatoriu şi nu sunt justificate obiectiv de un scop legitim (diferit de cel al 
activităţii desfăşurate de toţi magistraţii) şi nu se poate susţine că aceste prevederi cuprind metode 
adecvate şi necesare. 

Tot astfel, nu se poate, legal şi moral, susţine că procurorii din cadrul D.N.A. şi D.I.I.C.O.T. 
îşi asumă un risc mai mare decât judecătorii sau procurorii, care, în fond, înfăptuiesc justiţia prin 
hotărârile pe care le pronunţă. 

Prin sistemul de salarizare (instituţie de dreptul muncii), se înţelege ansamblul principiilor, 
obiectivelor, elementelor şi formelor salarizării care determină condiţiile de stabilire şi acordare a 
salariilor (salariul compunându-se din salariul de bază, indemnizaţii, sporuri şi adaosuri, conform 
art.155 din Codul muncii). Ori, sistemul de salarizare este guvernat, printre altele, de două principii 
fundamentale: cel al egalităţii de tratament (art. 154 din Codul muncii) şi cel al diferenţierii 
salariilor numai în raport cu nivelul studiilor, cu treptele sau gradele profesionale, cu calitatea şi 
cantitatea muncii, respectiv condiţiile de muncă. 

Ca atare, principiul egalităţii de tratament în salarizare implică recunoaşterea aceloraşi 
obiective şi elemente de salarizare tuturor persoanelor aflate într-o situaţie comparabilă.  

De altfel, doctrina juridică şi practica judiciară au statuat în mod unanim şi constant 
existenţa discriminării în materie de muncă, ori de câte ori un drept salarial nu a fost acordat 
tuturor categoriilor profesionale (deci indiferent de funcţie) care întruneau elementul generator al 
respectivului spor sau adaos specific (de exemplu, acordarea adaosului salarial reprezentând cota 
din profitul unităţii numai şefilor de proiecte şi respingerea acordării acestuia şi cadrelor medii, 
echivalează cu o discriminare – Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII-a, Decizia civilă 
nr.2814/R/2006, în Al. Ţiclea, „Tratat de dreptul muncii”, 2007, pag.617). 



Deci, reclamanţii sunt discriminaţi în sensul art.2 alin.1 - 3, art.6 din OUG nr.137/2000, 
întrucât le-a fost refuzată asimilarea salarizării sub pretextul că aparţin la o anumită categorie 
socio-profesională şi sub pretextul locului de muncă (loc de muncă specializat prin natura cauzelor 
instrumentate), criterii declarate în mod expres de lege ca fiind discriminatorii (art. 2 alin. 1 din OG 
nr.137/2000). 

Ca atare, existenţa discriminării directe a reclamanţilor rezultă şi din dispoziţiile: art.7 şi 
art.23 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (care garantează dreptul tuturor la protecţie 
egală a legii împotriva oricărei discriminări şi dreptul la o remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare); 
art.7 din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, ratificat prin 
Decretul nr.212/1974 (care garantează dreptul la condiţii de muncă juste şi prielnice şi la egalitate 
de tratament în salarizare, fără nici o distincţie); art.14 din Convenţia europeană privind apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, respectiv Protocolul nr.12 la această Convenţie 
(care interzic discriminările); art.4 din Carta socială europeană revizuită (ratificată prin Legea 
nr.74/1999) care garantează dreptul la o salarizare echitabilă; art.5, art.6, art.8, art.39 alin.1 lit.a, 
art.40 alin.2 lit.c şi lit.f, art.154 alin.3, art.165 şi art.155 raportat la art.1 din Legea nr.53/2003 (care 
garantează plata integrală a drepturilor de natură salarială, fără discriminări, restrângeri sau 
limitări); art.20, art.16 alin.1, art.53 şi art.41 din Constituţie (care garantează aplicarea principiului 
nediscriminării şi în raport cu dreptul la salariu, drept care face parte din conţinutul complex al 
dreptului constituţional la muncă şi care nu poate face obiectul unor limitări discriminatorii). 

Potrivit art.16 alin.1 şi 2 din Constituţia României, cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a 
autorităţilor, fără privilegii şi discriminări, nimeni nefiind mai presus de lege. 

Conform prevederilor O.G. nr.137/2000, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, cu modificările şi completările de ulterioare, principiile egalităţii între 
cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminărilor sunt garantate în special în exercitarea 
drepturilor economice, sociale, culturale, a dreptului la muncă, la libera alegere a ocupaţiei, la 
condiţii de muncă achitabile şi satisfăcătoare, la protecţia împotriva şomajului, la un salariu pentru 
muncă egală, la o remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare. 

Prin art.2 al.1 O.G. nr.137/2000 se arată că prin discriminare se înţelege orice deosebire, 
excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie 
socială etc., care are ca scop sau efect restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii folosinţei sau 
exercitării, în condiţii de egalitate a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ori a 
drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural, sau în orice alte 
domenii ale vieţii publice. 

La alin.3 din art.2 al aceluiaşi act normativ se arată că sunt discriminatorii prevederile, 
criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor 
prevăzute la alin.1, faţă de alte persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau 
practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt 
adecvate şi necesare. 

Ori, criteriul după care s-a făcut distincţia, în speţa dedusă judecăţii, este categoria socio-
profesională şi locul de muncă (loc de muncă specializat prin natura cauzelor instrumentate) 
criterii de diferenţiere injuste a personalului salarizat în baza O.U.G. nr.27/2006 şi cu vechime în 
funcţiile deţinute de cel puţin 6 ani, faţă de procurorii D.N.A. şi D.I.I.CO.T. 

Potrivit art.2 pct.1 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, exerciţiul drepturilor 
este apărat împotriva oricăror discriminări, iar conform art.29 pct.2, în exerciţiul drepturilor şi 
libertăţilor sale, fiecare persoană este supusă doar îngrădirilor stabilite prin lege, în scopul exclusiv 
al asigurării, recunoaşterii şi respectului drepturilor şi libertăţilor celorlalţi, în vederea satisfacerii 
cerinţelor juste ale moralei, ordinii publice şi bunăstării generale într-o societate democratică. 

Art.2 pct.2 din Convenţia nr.111 privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă 
şi exercitării profesiei, prevede că diferenţierile, excluderile sau preferinţele întemeiate pe 
calificările cerute pentru o anumită ocupaţie, nu sunt considerate discriminatorii, dar în speţă 
neacordarea salarizării solicitate nu are la bază o astfel de justificare obiectivă şi rezonabilă, 
deoarece procurorii D.N.A. şi D.I.I.CO.T. nu primesc salarizarea superioară (prin asimilare) pentru 
calificările cerute de ocupaţia acestora, ci doar pentru că salarizarea acestora este asimilată, în mod 
arbitrar, cu cea a procurorilor din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
asimilare care are la bază criteriul naturii cauzelor instrumentate. 



Fiecare judecător şi procuror soluţionează un anumit gen de cauze care sunt deduse 
judecăţii, ori pentru cele de natură civilă, comercială, fiscală, contencios administrativ şi nici 
pentru cele din infracţiuni de corupţie nu se cere o calificare superioară, aparte, a unora faţă de 
ceilalţi. Nu s-a prevăzut faptul că pentru a participa la soluţionarea unor cauze privind infracţiuni 
de corupţie şi criminalitate organizată, procurorul trebuie să aibă calificări superioare, condiţii 
superioare de vârstă, vechime, doctorate, cunoaşterea unei limbi străine, etc., ci dimpotrivă tot 
personalul de specialitate juridică salarizat în baza O.U.G. nr. 27/2006 are aceeaşi calificare.  

Nu se contestă faptul că, în multe situaţii, legiuitorul a prevăzut acordarea unor sporuri 
bazate pe, calificare profesională, dar acestea au într-adevăr justificare reală, sunt 
nediscriminatorii, ori în speţă simplul fapt că se soluţionează un alt gen de cauze nu justifică 
inegalitatea de tratament, prin asimilări preferenţiale şi privilegiate de salarizare. 

Pe de altă parte, este total impropriu şi injust a considera că procurorii ce instrumentează 
cauze de corupţie al căror prejudiciu este, de exemplu, 200 euro, sunt supuşi unor presiuni şi 
pericole mai mari faţă de cei care soluţionează o cerere de restituire a unor case naţionalizate, în 
baza Legii nr.10/2001 cu o valoare de peste 1.000.000 euro, un litigiu de reorganizare judiciară cu 
o valoare foarte mare, un litigiu fiscal, etc. Chiar şi în cadrul domeniului cauzelor penale, nu se 
poate pune semnul egalităţii între un litigiu privind o infracţiune de corupţie cu un prejudiciu mic, 
faţă de o infracţiune contra vieţii sau economico-financiară cu un prejudiciu imens. Activitatea 
judiciară desfăşurată de personalul judiciar este caracterizată în mod constant de riscuri 
profesionale sporite la adresa persoanei reclamanţilor, a familiilor acestora şi a bunurilor lor, 
precum şi de o suprasolicitare neuropsihică evidentă. Activitatea judiciară vizează tranşarea unor 
conflicte judiciare cu implicaţii deosebite, cum ar fi conflictele sociale extinse şi foarte tensionate 
inerente conflictelor de muncă (concedieri colective, greve, etc.), cauzele penale cu fapte de 
periculozitate mărită şi consecinţe deosebite, litigiile patrimoniale cu valori ridicate etc. Aceste 
împrejurări atrag un cortegiu de nemulţumiri, adversităţi, şicane şi presiuni la adresa celor care 
desfăşoară activităţi judiciare. 

De asemenea, nu se poate spune că litigiile aflate pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
care sunt lucrate anterior pe fond, apel, de către celelalte instanţe, au un grad de complexitate 
sporit faţă de soluţionarea lor în alte grade de jurisdicţie. 

Dacă legiuitorul ar fi prevăzut că, pentru a beneficia de asimilarea salarială superioară în 
speţă, este necesară o calificare superioară, un volum de muncă ridicat, s-ar fi justificat diferenţa de 
tratament, dar aceste condiţii nu au fost prevăzute de legiuitor pentru procurorii D.I.I.C.O.T. 

Potrivit art.6 alin.2 din Codul muncii, pentru muncă egală este obligatorie o remuneraţie 
egală, aspect ce se află în contradicţie cu situaţia de faţă. 

Art. 23 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prevede faptul că este garantat 
dreptul tuturor oamenilor, fără nici o discriminare, la un salariu egal pentru muncă egală munca 
pentru soluţionarea unor cauze de o anumită natură (cum ar fi cea din domeniul combaterii 
corupţiei şi al criminalităţii organizate) nu poate fi considerată ca superioară celei restului 
personalului salarizat în baza O.U.G nr. 27/2006. 

Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice stabileşte, la art. 19 pct. 3, că 
exerciţiul drepturilor şi libertăţilor poate fi supus unor limitări prevăzute de lege ce sunt necesare 
apărării securităţii naţionale şi ordinii publice, fapt ce implică inclusiv posibilitatea unor restricţii 
privind exercitarea acestor drepturi, dar, în speţă, nu se poate aprecia, conform considerentelor 
expuse, că acordarea unei salarizări superioare (prin asimilare), doar unor categorii de personal a 
fost justificată pentru apărarea securităţii naţionale şi a ordinii publice. 

Acest aspect ce atrage incidenţa dispoziţiilor art. 27 alin. 1 din O.G. nr. 137/2000 coroborat 
cu art. 269 Codul muncii, dispoziţii legale în baza cărora acţiunea este considerată întemeiată. 

Pentru stabilirea cuantumului despăgubirilor cuvenite reclamanţilor, instanţa a aplicat, 
doar prin analogie, prevederile art. 11 alin. 1 din O.U.G nr. 27/2007, întrucât numai astfel se poate 
realiza principiul unei juste şi integrale despăgubiri, iar pe de altă parte, art. 3 din Codul civil 
opreşte instanţa să invoce lacuna legislativă. 

Nu au relevanţă în speţă nici deciziile Curţii Constituţionale, deoarece deciziile de 
respingere a unor excepţii de neconstituţionalitate au efecte doar „inter pares” (I. Deleanu, „Justiţia 
constituţională”, Ed. Lumina Lex, 1995, p. 278-279), deci acestea nu sunt opozabile reclamanţilor 
şi nici instanţei, care este obligată în mod imperativ să facă aplicarea prioritară şi peremptorie a 



dispoziţiilor Protocolului nr. 12 la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi 
libertăţilor fundamentale, cu respectarea art. 20 din Constituţie. 

Acordarea despăgubirilor solicitate nu se confundă cu o adăugare la lege, ci reprezintă o 
aplicare a prevederilor art. 269 Codul muncii, care garantează dreptul la despăgubire, inclusiv 
pentru discriminările în muncă. 

Obligaţia pârâţilor de plată a drepturilor băneşti, solicitate prin acţiune, este o obligaţie 
solidară. 

Astfel, conform art. 295 din Codul muncii, raportul juridic dedus judecăţii este guvernat de 
prevederile Codului muncii, completate cu cele ale legislaţiei civile. 

În acest sens, Codul civil reglementează solidaritatea pasivă între debitori (art. 1039 Cod 
civil), completând prevederile Codului muncii. Este de remarcat că în materia dreptului muncii, ori 
de câte ori în plata drepturilor băneşti sunt implicate mai multe unităţi, regula este că acestea 
răspund solidar. 

În consecinţă, doctrina juridică recentă de dreptul muncii a concluzionat că solidaritatea în 
domeniul plăţii drepturilor băneşti este regula, iar în baza art. 295 din Codul muncii raportat la art. 
1039 Cod civil, aceasta urmează regulile de drept comun civil. Ori, solidaritatea pasivă poate fi şi 
solidaritate legală, potrivit art. 1041 Cod civil (C. Stătescu, C. Bârsan, „Teoria generală a 
obligaţiilor”, 1998, p. 385 – 392). 

În speţă, solidaritatea pasivă izvorăşte, din prevederile art. 44, art. 35 şi art. 36 din Legea 
nr. 304/2004, raportate la cele ale O.U.G nr. 177/2002 şi O.U.G nr. 27/2006, conform cărora 
pârâţii sunt persoane juridice care ordonează (principal, secundar, terţiar), ca şi credite salariale, 
una şi aceeaşi sumă bănească pe care se solicită în prezenta acţiune. Cu alte cuvinte, drepturile 
băneşti nu pot fi plătite decât după aprobarea dată de toţi aceşti pârâţi pentru plata uneia şi 
aceleiaşi sume, deci răspunderea lor este solidară (pentru aceeaşi sumă). Aceşti pârâţi sunt toţi 
obligaţi concomitent de lege să aprobe plata sumei pe care o datorează, fiind de neconceput şi vădit 
ilegal ca plata să fie dispusă exclusiv numai de către unul dintre ordonatori. 

Reclamanţii au mai solicitat actualizarea prejudiciului suferit conform indicelui de inflaţie, 
cerere pe care instanţa a găsit-o admisibilă, ţinând cont şi de prevederile art. 1082 din Codul civil şi 
art. 161 alin. 4 din Codul muncii. Astfel, în acest articol se arată că debitorul este osândit, de se 
cuvine, la plata unor daune interese, pentru neexecutarea obligaţiei sau pentru întârzierea 
executării, cu toate că nu este de rea credinţă din partea sa, afară numai dacă nu va justifica faptul 
că neexecutarea provine dintr-o cauză străină ce nu-i poate fi imputată. În prezenta cauză pârâţii 
sunt în culpă pentru neacordarea sporurilor, precum şi pentru neiniţierea unor măsuri care să aibă 
finalitate eliminarea acestor discriminări.  

Potrivit art. 1084 din Codul civil daunele interese ce sunt debite creditorului cuprind în 
genere pierderea ce a suferit în genere pierderea ce a suferit şi beneficiul de care a fost lipsit, ori în 
speţă este de notorietate faptul că sumele de bani datorate se devalorizează continuu. Astfel, 
potrivit practicii judiciare constatate în materie, în mod justificat s-a solicitat actualizarea creanţei 
conform indicelui de inflaţie. 

Ţinând cont de toate cele prezentate anterior, fiind încălcate dispoziţiile art. 16 alin. 1 şi 2 
din Constituţia României, art. 1 alin. 2 lit. e, pct. i din O.G nr. 137/2000, art. 2 alin. 1-3, art. 29 pct. 
2 din O.G nr. 137/2000, art. 2 pct. 1 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 2 pct. 2 
din Convenţia nr. 111 privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi exercitarea 
profesiei, art.19 pct.3 din Pactul Internaţional cu privire la drepturile sociale şi politice şi art.5 şi 6 
din Codul muncii, instanţa a apreciat ca întemeiată cererea reclamanţilor, procedând la admiterea 
acţiunii, în speţă fiind incidente şi dispoziţiile 1082, 1084, 1039 din Cod civil, precum şi art. 269, 
art. 165 şi art. 292 din Codul muncii. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Sălaj, solicitând admiterea acestuia. 

În motivarea recursului, pârâtul arată că prin acţiunea înregistrată, reclamanţii au solicitat 
acordarea aceleiaşi salarizări cu cea a procurorilor de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii 
Organizate şi Terorism - structura centrală şi cea teritorială, care, în viziunea lor, ar avea toţi 
nivelul de salarizare al procurorilor din cadrul Parchetului de lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie.  

Legea specială de salarizare a magistraţilor nu face referire în mod expres la procurorii care 
îşi desfăşoară activitatea în cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Organizate şi Terorism, 



după cum nici Legea nr. 508/2004, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul 
Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Organizate şi Terorism nu cuprinde 
prevederile speciale referitoare la salarizarea magistraţilor cuprinşi în structura centrală sau în 
structurile teritoriale ale acestei direcţii.  

Astfel, în cazul în care ar exista o astfel de salarizare nu s-ar putea considera că aceasta 
constituie o discriminare, aşa cum este aceasta definitivă în legea privind prevenirea şi combaterea 
tuturor formelor de discriminare, întrucât nu reprezintă o deosebire excludere, restricţie sau 
preferinţă efectuată pe bază de rasă, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, 
orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau categorie 
defavorizată.  

Mai mult de atât, prevederile criticate au un scop legitim, respectiv combaterea 
criminalităţii organizate, iar metodele prin care se ajunge la realizarea acestui scop, respectiv 
acordarea unui astfel de spor, sunt adecvate şi necesare.  

Împotriva aceleiaşi hotărâri a declarat recurs şi pârâta Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice a judeţului Sălaj, solicitând admiterea acestuia aşa cum a fost formulat şi desfiinţarea 
sentinţei civile atacate ca fiind netemeinică şi nelegală, în sensul respingerii cererii de chemare în 
judecată ca fiind inadmisibilă, respingerea cererii de chemare în judecată a Ministerul Finanţelor 
Publice, iar pe fondul cauzei respingerea ca nefondată a acţiunii formulate de reclamanţi. 

În motivarea recursului pârâta arată că pe cale de excepţie invocă inadmisibilitatea acţiunii 
formulată de către reclamanţi, întrucât aceştia nu au respectat procedura prealabilă instituită de 
art.36 din O.U.G. nr.27/2006. 

Conform art.36 din O.U.G. nr.27/2006, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe de 
urgenţă, nemulţumit de modul de stabilire a drepturilor salariale poate face contestaţie, în termen 
de 15 zile de la data comunicării, la organele de conducere ale Ministerului Public, C.S.M., 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie ori 
după caz, la Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Contestaţiile se 
soluţionează în termen de cel mult 30 de zile. 

Împotriva hotărârilor organelor prevăzute la alin (1) se poate face plângere, în termen de 30 
de zile de la comunicare, la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, sau, după caz, a Curţii de Apel Bucureşti. 

Reclamanţii nu au făcut dovada îndeplinirii procedurii prealabile obligatorii stabilite prin 
acest act normativ, iar Tribunalul Sălaj nu este competent să judece prezenta cauza.  

Deşi prin sentinţa civilă instanţa a reţinut în dispozitiv invocările făcute de către pârâtă cu 
privire la nerespectarea de către reclamanţi a acestei plângeri prealabile, aceasta nu s-a pronunţat 
prin dispozitiv cu privire la aceste aspecte. 

Pe cale de excepţie, invocă lipsa calităţii procesuale pasive a Ministerului Economiei şi 
Finanţelor în cauză.  

În speţă Ministerul Economiei şi Finanţelor nu participă nemijlocit la raportul juridic 
litigios pentru a fi citat conform Codului de procedură civilă.  

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 pct. 2 din H.G. nr. 386/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, acesta elaborează proiectul bugetului 
de stat, al legii bugetului de stat şi raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum şi proiectul 
legii de rectificare a bugetului de stat, operând rectificările corespunzătoare".  

Totodată, se citează dispoziţiile art. 4 alin. (1) şi (2) şi art. 15 alin. (1) şi (3)  din Legea nr. 
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ca şi ale art. 2 şi 3 
din O.G. nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin 
titluri executorii , concluzionându-se că Ministerul Economiei şi Finanţelor nu poate fi implicat în 
plata drepturilor solicitate de reclamanţi întrucât aceste fonduri sunt asigurate din bugetul 
Ministerului Public, nicidecum din cel al Ministerului Economiei şi Finanţelor.  

Totodată, recurentul solicită respingerea acţiunii ca nefondată.  
Conform dispoziţiilor Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 

din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, ale O.U.G. nr. 8/2007 privind salarizarea 
personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, 
precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei precum şi ale O.U.G. nr. 27/2006 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul 
justiţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, la stabilirea indemnizaţiei, 



salariului şi celorlalte drepturi ale magistraţilor şi personalului auxiliar de specialitate din cadrul 
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea s-au avut în vedere răspunderea, 
complexitatea şi riscurile funcţiei, precum şi incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute de lege 
pentru aceste categorii de personal.  

Faptul că legiuitorul nu a acordat anumiţi coeficienţi calculaţi la salariul de bază a 
magistraţilor şi personalului auxiliar, nu contravine principiului egalităţii în drepturi consacrat de 
art.16 alin.1 din Constituţie şi nici nu instituie privilegii sau discriminări, întrucât se aplică în mod 
egal tuturor categoriilor de persoane aflate în situaţia respectivă.  

De altfel, principiul egalităţii de tratament nu exclude, ci dimpotrivă presupune soluţii 
diferite pentru situaţii juridice diferite, justificate pe baza unor criterii raţionale şi obiective.  

Curtea Europeana a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa constantă, legată de aplicarea 
garanţiei instituita de art.14 din Convenţie, a subliniat că o diferenţă de tratament are natură 
discriminatorie, doar dacă nu se bazează pe o justificare rezonabilă şi obiectivă, adică nu urmăreşte 
un scop legitim sau dacă nu există un raport rezonabil de proporţionalitate, între mijloacele folosite 
şi scopul urmărit.  

De asemenea, Curtea a statuat că statele dispun de o anumită marjă de apreciere, pentru a 
determina dacă şi în ce măsură, diferenţele dintre situaţii analoage sunt de natură să justifice un 
tratament diferit, iar autorităţile naţionale competente rămân libere să aleagă măsurile pe care le 
socotesc potrivite pentru atingerea unui scop legitim.  

Or, în cauza, nu se poate vorbi de un tratament preferenţial sau de existenţa discriminării în 
cadrul aceleiaşi categorii profesionale, întrucât nu sunt „situaţii analoage sau comparabile”, astfel 
cum a reţinut Curtea Europeana a Drepturilor Omului.  

Pe de altă parte, Curtea Constituţională a statuat, în repetate rânduri, că sporurile, premiile 
şi alte stimulente acordate demnitarilor şi altor salariaţi prin acte normative reprezintă drepturi 
salariale suplimentare, iar nu drepturi fundamentale, consacrate şi garantate de Constituţie. 
Diferenţierea indemnizaţiilor şi a salariilor de bază pentru demnitari şi alţi salariaţi din sectorul 
bugetar, reprezintă opţiunea liberă a legiuitorului, ţinând seama de importanţa şi complexitatea 
diferitelor funcţii. Legiuitorul este în drept, totodată, să instituie anumite sporuri la indemnizaţiile 
şi salariile de baza, premii periodice şi alte stimulente pe care le poate diferenţia în funcţie de 
categoriile de personal cărora li se acordă, le poate modifica în diferite perioade de timp, le poate 
suspenda sau chiar anula.  

În considerarea condiţiilor specifice de numire, funcţionare şi eliberare din funcţie, dar mai 
ales a atribuţiilor profund diferite pe care le au anumite categorii de persoane, legiuitorul poate 
stabili drepturi diferite, drepturi care sunt indisolubil legate de rolul, răspunderea, complexitatea, 
privaţiunile inerente fiecărei funcţii în parte, fără ca prin acestea sa se aducă vreo atingere 
principiului egalităţii reglementat de art.16 din Constituţie şi de reglementările internaţionale 
(Decizia nr. 239 din 5 iunie 2003 a Curţii Constituţionale - publicată în Monitorul Oficial nr.551 din 
31 iulie 2003).  

În consecinţa, voinţa legiuitorului a fost aceea de a acorda aceşti coeficienţi numai la 
anumite categorii de persoane, stabilite în mod expres prin lege, iar magistraţii şi personalul 
auxiliar de specialitate nu se încadrează în aceste categorii, motiv pentru care nu sunt îndreptăţiţi 
la acordarea acestuia.  

Sistemul de salarizare instituit prin O.U.G. nr.27/2006 cu modificările ulterioare, are în 
vedere stabilirea unei indemnizaţii de încadrare brute lunare în raport cu nivelul instanţelor sau 
parchetelor, cu funcţia deţinută şi cu vechimea în magistratură prevăzute de art. 86 din Legea nr. 
303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza valorilor de referinţă 
sectorială şi a coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi în anexa ordonanţei.  

Fiind evident că modalitatea de salarizare a magistraţilor este distinctă de cea reglementată 
de alte categorii profesionale, diferenţele fiind motivate de locul şi rolul justiţiei în statul de drept, 
de răspunderea, complexitatea şi riscurile funcţiei, de incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute 
de lege pentru aceste categorii profesionale, lipsa beneficiului unui drept suplimentar de natură 
salarială recunoscut altor categorii de salariaţi, nu presupune plasarea într-o situaţie 
discriminatorie.  

Prin recursul declarat de pârâţii Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj şi Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Sălaj, s-a solicitat admiterea acestuia pentru motivele prevăzute de art.304 pct.4, pct.8, pct.9 



C.pr.civ. cu aplicarea art.3041 C.pr.civ., casarea sentinţei atacate şi respingerea acţiunii ca 
nefondată.  

În motivarea acestui recurs pârâţii au arătat că în temeiul art. 3041 C.pr.civ şi al practicii 
judiciare şi interpretărilor jurisprudenţiale în materie solicită instanţei de control judiciar să 
analizeze cauza sub toate aspectele, inclusiv prin prisma reaprecierii şi interpretării probelor 
administrate şi a stării de fapt şi de drept incidente.  

Faţă de faptul că reclamanţii şi-au întemeiat acţiunea pe dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, iar instanţa de fond a admis-o în virtutea presupusului caracter discriminatoriu al 
prevederilor legale invocate, învederează instanţei de control judiciar că prin Decizia nr. 821 din 3 
iulie 2008 a Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 537 din 16 iulie 2008, s-a 
admis excepţia de neconstituţionalitate invocată de Ministerul Justiţiei şi s-a constatat că 
dispoziţiile art. 2 alin. 1 şi alin. 11, precum şi dispoziţiile art.27 din Ordonanţa de Guvern nr. 
137/2000 sunt neconstituţionale, Curtea Constituţională a României reţinând că aceste texte lasă 
posibilitatea desprinderii unui înţeles neconstituţional, în virtutea căruia (cum s-a şi întâmplat) în 
cauzele în care au fost ridicate excepţii sau în cauze similare, instanţele judecătoreşti au 
posibilitatea să anuleze prevederile legale pe care le consideră discriminatorii şi să le înlocuiască cu 
alte norme de aplicare generală, neavute în vedere de legiuitor sau instituite prin acte normative 
inaplicabile în cazurile deduse judecăţii. 

Un asemenea înţeles al dispoziţiilor ordonanţei, prin care se conferă instanţelor de judecată 
competenţa de a desfiinţa norme juridice instituite prin lege şi de a crea în locul acestora alte 
norme sau de a le substitui cu norme cuprinse în alte acte normative, este evident neconstituţional, 
întrucât încalcă principiul separaţiei puterilor în stat, consacrat în art. 1 alin. 4 din Constituţia 
României, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 429/2003 ca şi prevederile art. 
61 alin. 1 potrivit cărora Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a ţării.  

Pe cale de consecinţă, pârâţii apreciază că în mod corect Curtea Constituţională a admis 
excepţia invocată de Ministerul Justiţiei, constatând că dispoziţiile art. 2 şi 27 din Ordonanţa de 
guvern nr. 137/2000 sunt neconstituţionale din perspectiva art.1 alin. 4 din Constituţie, ce 
reglementează principiul separaţiei puterilor în stat, a art.126 alin.6 ce garantează controlul 
judecătoresc al actelor administrative ale autorităţilor publice pe calea contenciosului administrativ 
şi a art. 144 lit. a) şi c) ce stabilesc competenţa Curţii Constituţionale de a analiza 
constituţionalitatea unor prevederi din legi sau ordonanţe în vigoare, raportat inclusiv la art.16 din 
Constituţie ce se referă la egalitatea în faţa legii, în măsura în care sunt interpretate în sensul că se 
dă în competenţa instanţei de judecată atribuţia de a reţine încălcarea principiului egalităţii în faţa 
legii prin examinarea şi cenzurarea soluţiilor cuprinse în legi şi ordonanţe.  

Faţă de aceste aspecte, pârâţii solicită instanţei să facă aplicarea dispoziţiilor art. 31 din 
Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, potrivit 
cărora „Decizia prin care se constată neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei 
dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare este definitivă şi obligatorie”.  

Mai apreciază că instanţa de fond a dispus în mod nelegal plata şi pe viitor a drepturilor 
salariale solicitate, adăugând la legea specială de salarizare a magistraţilor, deoarece numai 
legiuitorul - deci puterea legislativă - poate stabili acordarea sau neacordarea unor drepturi.  

Instanţele judecătoreşti nu sunt abilitate să creeze şi să adopte legi, ci doar să le aplice pe 
cele deja existente care au girul puterii legislative respectiv Parlamentului sau, în anumite cazuri, 
pe cel al puterii executive reprezentate de Guvern.  

De altfel, chiar actele adoptate de puterea executivă - ordinele, ordonanţele şi hotărâri le de 
guvern - trebuie să fie în cele din urmă validate printr-o lege de către Parlament.  

Acordarea pentru viitor a acestor drepturi salariale reprezintă o ingerinţă gravă a instanţei 
judecătoreşti în atribuţiile puterii legiuitoare şi executive şi, în consecinţă, o încălcare a 
dispoziţiilor constituţionale privind separaţia între puterile statului.  

Se face trimitere pe larg la prevederile art. 4 (ale cărui dispoziţii au intrat în vigoare la data 
de 12.11.2009) din Legea nr. 330 din 5 noiembrie 2009 – legea cadrul privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice – Anexa nr.VI intitulată „Reglementări specifice 
personalului din justiţie” Secţiunea I, concluzionându-se că în prezenţa acestor dispoziţii legale, 
solicitarea privind plata şi pe viitor a drepturilor salariale acordate este rămasă fără obiect.  



Pârâţii recurenţi mai apreciază că instanţa de fond a dispus în mod nelegal obligarea 
Ministerului Public la plata diferenţelor salariale cuvenite în funcţie de coeficienţii de multiplicare 
primiţi de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Criminalităţii 
Organizate şi Terorism, depăşind astfel atribuţiile puterii judecătoreşti prin adăugarea la legea 
specială de salarizare a magistraţilor, schimbând înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestui 
act normativ, hotărârea pronunţată fiind dată cu aplicarea greşită a legii.  

Intimaţii-reclamanţi au solicitat acordarea aceleiaşi salarizări cu a procurorilor de la 
Direcţia de Investigare a Criminalităţii Organizate şi Terorism - structura centrală, care - conform 
susţinerilor lor şi celor reţinute de instanţa de fond - ar avea toţi nivelul de salarizare al 
procurorilor din cadrul Parchetul pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.  

După cum se poate observa prin raportare la art. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 27/2006, (astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 45/2007), legea specială de salarizare a 
magistraţilor nu face referire în mod expres la procurorii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 
Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Organizate şi Terorism, după cum nici Legea nr. 508/2004 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism nu cuprinde prevederi speciale 
referitoare la salarizarea magistraţilor cuprinşi în structura centrală sau în structurile teritoriale ale 
acestei direcţii.  

Drepturile salariale ale procurorilor sunt reglementate printr-o lege specială, respectiv 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobată prin Legea 
nr.47/2007.  

Din economia art. 2 şi art. 3 alin. 1 din O.U.G. nr. 27/2006, raportat la anexa care face parte 
integrantă din ordonanţă, se constată că în prezent reclamanţii beneficiază de o indemnizaţie 
lunară corespunzătoare coeficientului de multiplicare aplicabil în mod legal.  

În atare situaţie, solicitarea reclamanţilor privind plata unei indemnizaţii egale cu cea a 
procurorilor D.N.A şi D.I.I.C.O.T, adică schimbarea coeficientului de multiplicare, excede 
atribuţiilor puterii judecătoreşti, întrucât prin acordarea acestor drepturi salariale s-ar modifica 
printr-o hotărâre judecătorească indemnizaţia de încadrare a magistraţilor, stabilită printr-o lege 
de salarizare aflată în vigoare la data soluţionării prezentei cauze.  

Faţă de motivele invocate în susţinerea pretenţiilor formulate, în situaţia dată, reclamanţii 
aveau posibilitatea invocării neconstituţionalităţii dispoziţiilor legii de salarizare şi nicidecum a 
solicita - pe calea unei acţiuni în conflict de drepturi - acordarea unor drepturi salariale ce nu sunt 
prevăzute în legea salarizării în acest moment.  

În realitate, prin acordarea diferenţelor salariale pretinse s-a urmărit modificarea 
coeficientului de multiplicare de care beneficiază în prezent reclamanţii - acesta fiind însă un 
atribut exclusiv al legiuitorului.  

Art.11 alin. l din Ordonanţa de Urgenţă nr.27/2006 prevede expres că: „Procurorii din 
cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi cei din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism sunt salarizaţi potrivit nr. crt. 6 - 13 de la lit. A din anexă, în 
raport cu funcţiile pe care le deţin sau cu care sunt asimilaţi potrivit legii”.  

Potrivit dispoziţiilor art. l alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.43/2002, Direcţia Naţională 
Anticorupţie este o structură cu personalitate juridică, înfiinţată în cadrul Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin reorganizarea Parchetului Naţional Anticorupţie. 

Corespunzător, în conformitate cu dispoziţiile art. l alin. l din Legea nr.508/2004, Direcţia 
de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism funcţionează ca structură cu 
personalitate juridică, specializată în combaterea infracţiunilor de criminalitate organizată şi 
terorism, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.  

A accepta susţinerile reclamanţilor şi instanţei de fond, potrivit cărora aceştia sunt 
discriminaţi în raport cu procurorii din cadrul D.N.A şi D.I.I.C.O.T, ar însemna implicit nesocotirea 
dispoziţiilor legii salarizării, în baza cărora indemnizaţiile magistraţilor sunt stabilite de legiuitor în 
temeiul unor criterii determinate, în principal, în raport cu nivelul instanţelor sau al parchetelor.  

O astfel de interpretare a dispoziţiilor legale citate ar însemna ca toţi magistraţii să fie 
salarizaţi la acelaşi nivel, legea de salarizare a magistraţilor fiind considerată neavenită şi 
discriminatorie.  



Susţinerile instanţei de fond - în sensul că există un nivel de salarizare diferit şi că aceasta 
are caracter discriminatoriu - sunt netemeinice, deoarece în cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile 
art. 2 alin. 2 din Ordonanţa de Guvern nr. 137/2000, republicată, potrivit cărora „sunt 
discriminatorii, potrivit prezentei ordonanţe, prevederile, criteriile sau practicile aparent, neutre, 
care dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. 1, faţă de alte persoane, 
în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop 
legitim, iar metodele de atingere a acestui scop sunt adecvate şi necesare”.  

Astfel, în cazul în care ar exista o astfel de salarizare nu s-ar putea considera că aceasta 
constituie o discriminare, aşa cum este aceasta definită în legea privind prevenirea şi combaterea 
tuturor formelor de discriminare, întru cât nu reprezintă o deosebire excludere, restricţie sau 
preferinţă efectuată pe bază de rasă, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, 
orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau categorie 
defavorizată.  

Mai mult decât atât, prevederile criticate au un scop legitim, respectiv combaterea 
criminalităţii şi corupţiei, iar metodele prin care se ajunge la realizarea acestui scop, respectiv 
acordarea unor astfel de drepturi băneşti, sunt adecvate şi necesare.  

Din definiţia legală - art.75 alin.2 din Legea nr.304/2004 – rezultă că Direcţia de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism funcţionează în cadrul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar salarizarea se efectuează potrivit 
coeficienţilor de multiplicare aplicabili procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. Salarizarea procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism are aşadar în vedere nivelul parchetului în cadrul 
Ministerului Public.  

Discriminarea nu rezidă în posibilitatea magistraţilor procurori de a participa la 
soluţionarea unor asemenea cauze, ci eventual în îndeplinirea efectivă a aceloraşi acte de cercetare 
şi soluţionare ca şi procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
si Terorism.  

De altfel, aceste prevederi sunt reluate şi în cuprinsul art. 154 alin. 3 din Codul Muncii, 
potrivit căruia „La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de 
sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, 
religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, 
apartenenţă ori activitate sindicală”.  

În lumina principiilor cuprinse în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, 
discriminarea presupune cauzele şi cazurile de discriminare tradiţională, cu privire la sex, orientare 
sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională şi de rasă, cetăţenie, categorie socială 
defavorizată, religie, convingeri, aşa zisele diferenţe discriminatoare dintre diferitele categorii 
profesionale nefiind cuprinse în acestea.  

Totodată, motivul pentru care s-a ajuns în situaţia examinării de către Curtea 
Constituţională a articolelor din actul normativ privitor la discriminare îl constituie o neinspirată 
traducere a textelor cuprinse în legislaţia comunitară, care a dus la o greşită interpretare a 
conceptului de discriminare, astfel încât, la acest moment, în mod paradoxal există pe rolul 
instanţelor o multitudine de litigii care fac referire la discriminare fără a se pune într-adevăr 
problema discriminării şi extrem de puţine acţiuni privitoare la cazurile tradiţionale de 
discriminare.  

Discriminarea invocată de reclamanţi şi reţinută de instanţa de fond în raport de alte 
categorii de personal este utilizată printr-un raţionament juridic speculativ, neputând exista nici un 
fel de discriminare decât în condiţiile în care, în sfera aceloraşi dispoziţii imperative ale unui act 
normativ, două persoane aflate în aceeaşi situaţie şi în aceleaşi circumstanţe primesc un tratament 
juridic diferit, iar diferenţa nu poate fi susţinută.  

În consecinţă, în cauză nu se pune problema discriminării pe vreunul din criteriile arătate.  
Pârâţii arată că mai apreciază că instanţa de fond a dispus în mod nelegal plata drepturilor 

băneşti solicitate, actualizate cu rata inflaţiei şi cu aplicarea dobânzii legale, în situaţia în care 
Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ca instituţie bugetară, 
nu poate să înscrie în bugetul propriu nici o plată fără bază legală pentru respectiva cheltuială. 

Fondurile alocate Ministerului Public pe anul 2009 pentru plata drepturilor de personal au 
fost aprobate prin Legea Bugetului de stat nr. 18 din 27 februarie 2009, lege ce nu cuprinde un 



capitol distinct de cheltuieli pentru plata despăgubirilor acordate de către instanţă, astfel că 
acordarea ulterioară a unei sume de bani peste cea datorată - chiar reprezentând indicele de inflaţie 
şi aplicarea dobânzii legale - nu se justifică.  

Se face trimitere la prevederile art. art.14 alin. (2), art. 29 alin. 3 şi art. 47 din Legea 
nr.500/2002, dispoziţiile legale fiind în sensul că angajarea cheltuielilor din bugetul de stat se 
poate face numai în limita creditelor bugetare anuale aprobate.  

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - reprezentat 
prin Procurorul General, în lipsa unei prevederi legale care să reglementeze materia actualizării 
drepturilor cu rata inflaţiei ori dobânda legală nu are la dispoziţie alte surse de finanţare în afara 
celor alocate prin lege.  

Mai mult, apreciază că actualizarea conform indicelui de inflaţie şi aplicarea dobânzii legale 
apar ca un mijloc de constrângere, reprezentând pentru debitor o ameninţare spre a-l determina 
să-şi execute obligaţia asumată.  

Potrivit art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr.9/2000 - privind nivelul dobânzii legale pentru 
obligaţii băneşti, „Părţile sunt libere să stabilească în convenţii rata dobânzii pentru întârzierea în 
plata unei obligaţii băneşti”.  

Or, în speţă nu există nici o convenţie între reclamanţi şi pârâţi cu privire la acordarea unor 
dobânzi, motiv pentru care actul normativ sus menţionat nu îşi găseşte aplicabilitatea în speţă, 
capetele de cerere privind plata dobânzilor legale şi aplicarea indicelui de inflaţie fiind inadmisibile 
şi lipsite de cauză juridică, situaţie ce conduce la îmbogăţirea fără justă cauză prin încălcarea 
prevederilor legale în materia salarizării magistraţilor.  

Faţă de cererea privind obligarea pârâţilor la operarea menţiunilor corespunzătoare 
recunoaşterii drepturilor câştigate prin sentinţa anterior menţionată în carnetele de muncă, solicită 
respingerea acesteia ca nefondată deoarece în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin.2 din Decretul 
nr. 92/1976 - privind carnetul de muncă, „actele pe baza cărora se fac înscrieri în carnet, privind 
activitatea desfăşurată, vor cuprinde: denumirea unităţii şi perioada în care s-a lucrat, cu indicarea 
datei de începere şi de încetare a raportului de muncă, precum şi precizarea modului de încadrare - 
pe durata nedeterminată sau determinată, prin transfer în interesul serviciului sau la cerere -, în 
toate cazurile cu menţionarea temeiurilor legale pe baza cărora a avut loc încadrarea, modificarea 
sau încetarea contractului de munca; de asemenea, în acte se vor menţiona şi funcţia, meseria sau 
specialitatea exercitată, retribuţia tarifară de încadrare, precum şi alte drepturi ce se includ în 
aceasta şi, după caz, locurile de muncă cu condiţii deosebite care dau dreptul la încadrarea în 
grupele 1 şi 2 de muncă la pensie”.  

Astfel, din dispoziţiile legale anterior menţionate reiese că singura categorie de drepturi 
băneşti ce se poate transcrie în carnetele de muncă este retribuţia tarifară de încadrare, precum şi 
alte drepturi ce se includ în aceasta. Sporurile acordate de instanţa de fond sunt drepturi salariale 
ce se adaugă la retribuţia tarifară de încadrare şi nu se includ în aceasta, deci sporurile şi adaosurile 
salariale reprezintă o categorie de drepturi băneşti ce nu pot face obiectul transcrierii în carnetele 
de muncă. 

Prin recursul declarat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj şi înregistrat la data 
de 18.12.2009, s-a solicitat admiterea acestuia şi s-au reiterat aceleaşi motive de recurs susţinute 
de ceilalţi pârâţi. 

Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor de recurs formulate, Curtea reţine 
următoarele: 

Recursurile sunt nefondate şi urmează a fi respinse ca atare. 
Raportat la excepţia inadmisibilităţii acţiunii, se reţine că recurentul Ministerul Economiei 

şi Finanţelor citează dispoziţiile art. 36 alin. 2 din O.U.G. nr. 27/2006 pentru a motiva excepţia. Nu 
au aplicabilitate în speţă aceste prevederi.  

Textul legal mai sus citat se referă la situaţiile în care nemulţumirile de ordin salarial sunt 
legate de modul de stabilire a drepturilor salariale, or în prezenta cauză, nemulţumirea vizează nu 
un drept stabilit în favoarea reclamanţilor, ci unul care nu le este recunoscut şi acordat.  

Cât priveşte susţinerea că nu există un temei legal pentru plata drepturilor solicitate prin 
acţiune, Curtea constată că acestea au fost în mod legitim acordate nu în cadrul unui litigiu pentru 
obţinerea unor drepturi salariale prevăzute explicit prin lege în favoarea reclamantului, ci în cadrul 
unei acţiuni ce a tins la constatarea unei situaţii de discriminare şi la repararea acesteia prin 
echivalent bănesc, pentru înlăturarea discriminării. Temeiul legal al acţiunii şi implicit al sentinţei 



de admitere a acesteia îl constituie textele legale interne şi internaţionale care permit o atare 
sancţiune a tratamentelor discriminatorii, indicate de altfel pe larg şi în mod repetat în hotărârea 
recurată. 

S-a mai arătat în motivele de recurs că prin decizia Curţii Constituţionale a României nr. 
818/2008, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, 2 alin. 3 şi art. 27 
alin. 1 din O.G. nr. 137/2000. 

Trebuie observat, în acest context, că deşi din această perspectivă instanţele sunt oprite de a 
mai cenzura prin hotărârile pronunţate situaţiile de discriminare determinate de prevederi legale 
discriminatorii, rămân a fi aplicate în acelaşi domeniu dispoziţiile legale internaţionale, care au 
prioritate faţă de cele interne, potrivit art. 20 din Constituţia României. 

Or, hotărârea atacată face trimitere la toate dispoziţiile legale internaţionale incidente sub 
acest raport, motiv pentru care urmează a fi respinsă critica privind lipsa temeiului legal al 
hotărârii. 

S-a mai făcut trimitere la încălcarea de către instanţă a atribuţiilor puterii judecătoreşti prin 
pronunţarea unei hotărâri care are ca efect instituirea, modificarea sau abrogarea de norme 
juridice cu putere de lege. 

Raportat la acest motiv de recurs, Curtea reţine că potrivit prevederilor Protocolului 12 la 
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ce reglementează 
„Interzicerea generală a discriminării”, „1. Exercitarea oricărui drept prevăzut de lege trebuie să fie 
asigurată fără nici o discriminare bazată, în special, pe sex, pe rasă, culoare, limbă, religie, opinii 
politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, 
avere, naştere sau oricare altă situaţie.  

2. Nimeni nu va fi discriminat de o autoritate publică pe baza oricăruia dintre motivele 
menţionate la paragraful 1”. 

Se observă astfel că, deşi alineatul 1 al articolului statuează garanţia cetăţeanului european 
de a nu fi discriminat în exercitarea oricărui drept prevăzut de lege, alineatul 2 nu mai limitează 
asigurarea împotriva discriminării la drepturile prevăzute de lege, ci o extinde la toate situaţiile în 
care cetăţeanul intră în contact cu o autoritate publică. Prin urmare, interpretarea acestui al doilea 
alineat este în sensul că atitudinea nediscriminatorie a autorităţilor publice ale statelor semnatare 
trebuie să se manifeste în toate relaţiile cu cetăţenii, nu doar în punerea în executare a drepturilor 
acestora. Consecinţa este că trebuie interpretată garanţia menţionată ca extinzându-se şi asupra 
situaţiilor în care cetăţeanul se consideră discriminat prin acordarea unor drepturi în favoarea unei 
categorii comparabile cu cea de care aparţine, drepturi ce nu au fost prevăzute prin lege şi în 
favoarea acestei din urmă categorii. Altfel, ar fi să se interpreteze într-un mod care nu ar avea sens, 
anume printr-o repetiţie nenecesară, stipulaţiile alin. 2 al art. 1 din Protocolul 12 la Convenţie, dacă 
s-ar considera că acesta nu face decât să reia ideea transmisă la alin. 1 al articolului 1, aceea a 
garantării nediscriminării cu ocazia exercitării drepturilor prevăzute în lege. 

Prin urmare, raportându-ne la prevederile art. 6 din Convenţie şi ale Protocolului 12 la 
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale citate mai sus, precum 
şi la dispoziţiile Codului civil care interzic a se refuza judecata pe motiv că legea este 
neîndestulătoare (art. 3), constatăm că instanţele sunt în drept a constat discriminarea produsă 
prin prevederea unor drepturi în favoarea unei categorii socio-profesionale, coroborată cu 
neprevederea aceloraşi drepturi pentru o categorie socio-profesională comparabilă, fără ca prin 
aceasta să se instituie, modifice sau abroge norme juridice cu putere de lege ori să se efectueze 
controlul de constituţionalitate al acestora, şi deci fără ca aceasta să reprezinte o depăşire a 
atributelor puterii judecătoreşti prin uzurparea atribuţiilor legislativului. 

De asemenea, se mai constată, raportat la motivul de recurs privind cauzele de discriminare 
tradiţionale cuprinse în Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale şi în legislaţia comunitară, că, aşa cum s-a văzut mai sus, Protocolul 12 la Convenţie 
nu mai limitează protecţia împotriva discriminării la cauzele enumerate de recurenţi, ci asigură 
garanţia împotriva discriminării în general, aşa cum s-a detaliat în cele ce preced. Este adevărat că 
legislaţia comunitară asigură garanţii împotriva discriminării doar raportat la câteva aspecte, 
printre care orientare sexuală, handicap, vârstă, religie şi convingeri, printre care nu se regăseşte şi 
apartenenţa la o anumită categorie socio-profesională, dar Curtea apreciază suficiente trimiterile la 
dispoziţiile Protocolului 12, mai sus citate.  



Totodată, recurenţii au arătat că reclamanţii aveau posibilitatea invocării 
neconstituţionalităţii dispoziţiilor legii de salarizare şi nicidecum a solicita drepturi salariale pe 
calea unei acţiuni în conflict de drepturi. Curtea reţine că nu se poate condiţiona accesul la instanţă 
al cetăţenilor de urmarea unei proceduri care de altfel nu este deschisă acestora decât în cadrul 
unei acţiuni judiciare (prin invocarea excepţiei de neconstituţionalitate, potrivit Legii nr. 47/1992), 
iar pe de altă parte, nu există nici un text legal care să impună obligativitatea sesizării pentru 
declararea neconstituţională a unui text de lege ca o condiţie a admisibilităţii acţiunii în instanţă. 
De altfel, Curtea a subliniat în cele ce preced admisibilitatea acţiunii raportat la dispoziţiile legale 
din tratatele la care România e parte.  

Pe fondul cauzei s-a apreciat că acţiunea este neîntemeiată, fiind justificată diferenţierea de 
ordin salarial între procurorii de la DNA şi DIICOT şi reclamanţi. 

Curtea apreciază ca întemeiate reţinerile instanţei de fond sub acest aspect. 
Chiar dacă ar exista o aparenţă de legalitate în acordarea unor coeficienţi de multiplicare 

superiori procurorilor de la DNA şi DIICOT, raportat la nivelul parchetului unde funcţionează şi la 
situaţia de egalitate ce trebuie asigurată în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, în realitate, salarizarea superioară a acestora faţă de celelalte categorii de magistraţi 
creează o situaţie de discriminare nelegală. Aşa cum s-a subliniat, procurorul din cadrul D.N.A. şi 
D.I.I.C.O.T. beneficiază, datorită prevederilor O.U.G nr. 27/2006, de o salarizare superioară 
judecătorului care judecă acele cauze instrumentate de aceşti procurori în faza de urmărire penală. 
Or, nu se pot admite argumentele extrem de generale aduse în justificarea unei atari diferenţieri. În 
mod evident, plusul de importanţă a acestui gen de litigii se reflectă şi în faza de judecată, 
magistratul însărcinat cu soluţionarea cauzei prin pronunţarea unei hotărâri fiind în mod egal 
supus aceleiaşi dificultăţi sporite. Pe de altă parte, sunt grăitoare, raportat la magistraţii care nu 
soluţionează cauze de corupţie, argumentele aduse de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 
cuprinsul deciziei nr. VI/2007 (invocate pe larg în motivarea sentinţei atacate), care, chiar dacă nu 
reglementează situaţia dedusă judecăţii în prezenta cauză, se referă la o pricină asemănătoare, 
determinată tot de discriminarea salarială între magistraţii care la acea dată aveau atribuţii efective 
în domeniul prevenirii, descoperirii şi sancţionării faptelor de corupţie  şi ceilalţi magistraţi. Or, 
aceste considerente au fost avute în vedere de prima instanţă şi pot reprezenta o justă întemeiere 
pentru admiterea acţiunii, situaţiile cenzurate în cadrul acelor hotărâri fiind similare.  

Deşi este de înţeles că diferenţierile de ordin salarial introduse au un scop legitim, respectiv 
combaterea criminalităţii şi corupţiei, nu se poate accepta, aşa cum arată recurenţii, că metodele 
prin care s-a dorit să se ajungă la realizarea acestui scop ar fi adecvate şi necesare. Altfel spus, este 
legitim a se lua măsuri pentru combaterea criminalităţii şi corupţiei, însă modalitatea aleasă pentru 
stimularea realizării acestui deziderat al societăţii nu este adecvată, întrucât instituie un regim 
salarial de favoare pentru anumiţi magistraţi, punându-i pe ceilalţi într-o situaţie defavorabilă fără 
ca acest efect să fie necesar şi suficient justificat, efectul fiind deci disproporţionat şi ca atare 
cenzurabil prin raportare la dispoziţiile legale mai sus menţionate. 

Concluzia trasă de recurenţi, cum că admiterea acestui gen de acţiuni ar determina efectul 
ca toţi magistraţii să fie salarizaţi la acelaşi nivel, nu are căderea de a conduce la un alt mod de 
soluţionare a litigiului, având în vedere că doar în modalitatea admiterii acţiunii se înlătură efectele 
discriminatorii ale dispoziţiilor legale invocate de reclamanţi. 

Sentinţa pronunţată a fost criticată şi sub aspectul acordării pentru viitor a drepturilor 
solicitate. Critica este nefondată, întrucât obligarea pârâţilor la plata drepturilor până la zi şi în 
continuare nu reprezintă o legiferare a acestora, ci doar repararea unui prejudiciu viitor cert, legat 
de neplata acestui spor în viitor. În literatura de specialitate s-a agreat considerarea unui prejudiciu 
ca cert, chiar dacă se va produce în viitor, în măsura în care acesta este determinabil sub raportul 
cuantumului. Evident, sintagma „şi în continuare” vizează doar perioada în care se vor menţine 
condiţiile avute în vedere la pronunţarea sentinţei, anume, caracterul datorat al drepturilor în 
raport de dispoziţiile legale invocate în acţiune şi avute în vedere de către prima instanţă şi refuzul 
acordării lui de către angajator. Având în vedere că sentinţa a fost pronunţată la data de 
09.11.2009, deci anterior intrării în vigoare a Legii nr. 330/2009, nu se poate solicita modificarea 
sentinţei raportat la un text de lege care a început să îşi producă efectele ulterior pronunţării sale. 
Oricum, sintagma „şi la plata pe viitor” urmează a se interpreta în sensul arătat mai sus, adică 
vizând doar acea perioadă ulterioară pronunţării în care a rămas aceeaşi ipoteza avută în vedere de 



instanţa de fond, prin urmare textele de lege ce reglementau drepturile salariale ale reclamanţilor 
şi ale categoriei socio-profesionale luate ca termen de comparaţie,  

Sub raportul actualizării sumelor datorate pentru trecut cu rata inflaţiei, solicitată de 
reclamanţi şi acordată prin sentinţa atacată, Curtea apreciază că sumele datorate cu titlu de 
drepturi salariale şi neacordate trebuie astfel actualizate pentru a se asigura deplina reparare a 
prejudiciului creat prin neplata unor drepturi legale, în conformitate şi cu prevederile art. 78 alin. 1 
Codul muncii, text de lege cu valoare de principiu în ceea ce priveşte situaţia nelegalei neacordări a 
unor drepturi salariale, şi care stipulează că în cazul concedierii efectuate în mod netemeinic şi 
nelegal, instanţa va obliga angajatorul la plata unor despăgubiri egale cu salariile indexate, 
majorate  şi reactualizate. Or, chiar dacă nu este vorba în speţă de o nelegală concediere, raţiunea 
legii este aceeaşi, anume, integrala reparare a prejudiciului creat printr-o injustă neplată a unor 
drepturi salariale; ştiut fiind că salariul reprezintă de principiu sursa traiului zilnic al angajatului, 
apare ca legitimă solicitarea de a se actualiza cu rata inflaţiei aceste sume, astfel încât puterea de 
cumpărare să se prezerve iar neplata la termen să nu diminueze importanţa economică a acestor 
sume. De altfel, plata salariului este cel puţin lunară, astfel încât cu privire la orice drepturi de 
natură salarială, angajatorul este de drept în întârziere, potrivit art. 161 alin. 1 coroborat cu art. 155 
Codul muncii, situaţie în care actualizarea sumei de natură salarială neplătită la timp apare ca 
imperativă. 

Cât priveşte acordarea dobânzii legale, aceasta s-a făcut în considerarea  dispoziţiilor art. 
1084 Cod civil, apreciindu-se că aceasta corespunde beneficiului de care au fost lipsiţi reclamanţii 
raportat la suma datorată (lucrum cessans). Şi sub acest aspect se reţine incidenţa prevederilor art. 
161 alin. 1 raportat la art. 155 Codul muncii. 

Nu se poate deci reţine nici inadmisibilitatea şi nici îmbogăţirea fără justă cauză a 
reclamanţilor raportat la aceste dispoziţii ale instanţei, cauza justă a acestei îndestulări a 
reclamanţilor în dreptul lor fiind tocmai dispoziţiile legale indicate în sentinţa atacată. 

Apoi, aplicarea dobânzii şi a actualizării sumelor nu corespunde unui mijloc de 
constrângere, ci, aşa cum s-a arătat, imperativului reparării integrale a prejudiciului cauzat prin 
situaţia de discriminare în care au fost puşi reclamanţii din punctul de vedere al salarizării. 
Daunele cominatorii au fost o creaţie a practicii şi a doctrinei de specialitate în scop de 
constrângere a debitorului, dar în prezent au fost înlocuite cu dispoziţii ale Codului de  procedură 
civilă, nefiind însă scopul daunelor interese de a constrânge, ci acela de a repara, aşa cum s-a 
arătat. 

S-a mai atacat sentinţa sub aspectul dispoziţiei privind operarea menţiunilor 
corespunzătoare recunoaşterii drepturilor câştigate prin sentinţa anterior menţionată în carnetele 
de muncă, considerându-se că dispoziţiile art. 11 alin.2 din Decretul nr. 92/1976 exclud de la 
înscrierea în carnetul de muncă a drepturilor băneşti neincluse în retribuţia tarifară.  

Se observă că în cazul reclamanţilor nu poate fi vorba despre o retribuţie tarifară, ci de 
indemnizaţie, reclamanţii având calitatea de magistraţi. 

Pe de altă parte, Codul muncii nu mai întrebuinţează această expresie, de „retribuţie 
tarifară”, ci defineşte componentele salariului la art. 155 Codul muncii, acestea fiind salariul de 
bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri. 

Relevanţa înscrierii în carnetul de muncă a drepturilor salariale se circumscrie interesului 
de a putea dovedi, la data pensionării, sumele contributive, pentru a se lua în calcul la stabilirea 
pensiei. 

Ca atare, fiind necontestată în speţă calitatea drepturilor solicitate de drepturi salariale, 
Curtea apreciază nefondat acest motiv de recurs, având în vedere atât raţiunea legii, descifrată în 
cele ce preced, cât şi textul art. 11 alin.2 din Decretul nr. 92/1976, interpretat prin actualizarea 
termenilor şi a sintagmelor folosite în aşa fel încât să corespundă terminologiei actuale a dreptului 
muncii, după cum s-a arătat.  

Raportat la recursul pârâtului Ministerul Finanţelor Publice, Curtea reţine caracterul 
nefondat al excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive, având în vedere că prima instanţă, admiţând 
acţiunea în contradictoriu cu acest pârât, a înţeles să îl oblige la alocarea fondurilor necesare 
pentru plata sumelor de bani cuvenite reclamantului, astfel încât nu se pune problema ca prima 
instanţă să fi avut în vedere existenţa unor raporturi juridice directe între reclamant şi acest pârât. 
A fost avut în vedere rolul acestui pârât în elaborarea bugetului de stat din grija pentru a se asigura 
caracterul efectiv al hotărârii pronunţate. Nu se pune problema alocării sumelor necesare achitării 



drepturilor recunoscute reclamantului din bugetul propriu al acestui minister, ci, aşa cum s-a 
arătat, asigurarea efectuării demersurilor necesare pentru includerea în bugetul de stat, pentru 
Ministerul Public, a sumelor necesare achitării acestor drepturi. 

Chiar dacă nu este în atribuţia acestui minister adoptarea bugetului, ministerul este cel care 
elaborează proiectul de buget precum şi al legii de rectificare bugetară, astfel încât cu această ocazie 
se impune a se avea în vedere de către pârât includerea sumelor încuviinţate prin prezenta hotărâre 
în bugetul de stat. Cât priveşte necesitatea de a se depune proiecte ale bugetelor ordonatorilor 
principali de credite pentru adoptarea şi modificarea proiectului bugetului de stat, se constată că 
Ministerul Public este în egală măsură parte în proces, fiindu-i opozabilă hotărârea, astfel încât 
ambii pârâţi sunt obligaţi la demersurile legale enumerate chiar prin motivele de recurs pentru a se 
asigura achitarea drepturilor salariale restante. 

Critica privind situaţia creată prin pronunţarea unei hotărâri de obligare la plata unor sume 
care nu au fost aprobate prin legea bugetară anuală, formulată atât de Ministerul Public, cât şi de 
Ministerul Economiei şi Finanţelor, nu poate fi reţinută, având în vedere că există posibilitatea 
rectificării legii bugetare, iar pe de altă parte, acest argument vizează momentul punerii în 
executare a hotărârii, deci nu este pertinent pentru soluţionarea cererii pe fond. Obligaţia de a se 
pune la dispoziţie surse financiare pentru acoperirea sumelor datorate este subsecventă celei de a 
se plăti aceste sume de către instanţa la care reclamantul şi-a desfăşurat activitatea. 

În drept, se reţine incidenţa prevederilor art. 14 şi 47 din Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, art. 1 din O.U.G. nr. 22/2002, art. 3 alin. 1 pct. 2 din H.G. nr. 34/2009. 

Faţă de toate aceste considerente, Curtea urmează a respinge ca nefondate recursurile 
formulate, având în vedere şi prevederile art. 312 alin. 1 raportat la art. 304 pct. 4, 7, 8 şi 9 şi art. 
3041 C.proc.civ. (Judecător Ioana Tripon) 

 
 

Cadre didactice preuniversitare. Drepturi salariale reprezentând tranşe salariale 
neacordate 

Prin dispoziţiile art. 50 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 128/1997, legiuitorul a reglementat 
două categorii distincte de tranşe de vechime acordate personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar, respectiv tranşele de vechime la salarizare stabilite de lege şi trei tranşe 
suplimentare, care se acordă la 30, 35 şi la peste 40 de ani de activitate în învăţământ.  

Legea nr. 154/1998 a stabilit 11 tranşe de vechime la salarizare, care nu se confundă cu 
cele trei tranşe suplimentare,  la fel ca şi ordonanţele guvernului nr. 9/2005, 4/2006 şi 11/2007. 
În condiţiile în care legiuitorul nu a prevăzut că fiecare coeficient de ierarhizare acordat la 30, 35 
şi 40 de ani de activitate în învăţământ, include şi  creşterea de 1/25 acordată pentru cele trei 
tranşe suplimentare de vechime, rezultă că nu a fost acordată această creştere salarială. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, decizia nr. 100/R din 19 ianuarie 2010 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj reclamantul Sindicatul Liber al 
Învăţământului Preuniversitar Clujean, în numele membrilor săi de sindicat, a solicitat obligarea 
pârâţilor: Şcoala cu Clasele I – VIII Cojocna şi Consiliul Local al comunei Cojocna la asigurarea şi 
plata drepturilor salariale neacordate, reprezentând contravaloarea tranşelor suplimentare care se 
acordă la 30,35 şi peste 40 de ani de activitate în învăţământ, cuvenite pentru ultimii trei ani 
anteriori introducerii acţiunii, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective. 

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că, potrivit art.50 alin.1 şi 2 din Legea 
nr.128/1997, salariaţii din învăţământ-personal didactic-trebuiau să beneficieze de tranşele 
suplimentare de vechime ce se acordă la 30, 35 şi peste 40 de ani de activitate în învăţământ, iar 
pentru fiecare dintre aceste tranşe erau îndreptăţiţi la o creştere a coeficientului de ierarhizare de 
1/25 din coeficientul de ierarhizare corespunzător tranşei anterioare de vechime. 

Cu toate acestea, salariile cadrelor didactice ce îndeplineau condiţiile de vechime prevăzute 
la art.50 alin.1 din Legea nr.128/1997, nu au fost stabilite prin luarea în considerare a acestui 
coeficient de ierarhizare majorat. 



În dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosar înscrisuri. 
Prin întâmpinările formulate, pârâţii au solicitat respingerea acţiunii ca fiind nefondată . 
Prin sentinţa civilă nr.2728 din 15 octombrie 2009 a Tribunalului Cluj, s-a respins acţiunea 

formulată de reclamantul Sindicatul Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean, în 
contradictoriu cu pârâţii: Şcoala cu clasele I–VIII Cojocna şi Consiliul Local al comunei Cojocna. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Potrivit prevederilor art.50 alin.1 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul Personalului 

Didactic, personalul didactic din învăţământul preuniversitar beneficiază de tranşe de vechime la 
salarizare stabilite de lege şi de trei tranşe suplimentare, care se acordă la 30, 35 şi la peste 40 de 
ani de activitate în învăţământ. Alineatul următor din acelaşi act normativ prevede expres că 
pentru fiecare dintre tranşele suplimentare de vechime se acordă o creştere a coeficientului de 
ierarhizare de 1/25 din coeficientul de ierarhizare corespunzător tranşei anterioare de vechime . 
Prin urmare nu este vorba de tranşe de vechime la salarizare, ci de trei tranşe suplimentare care se 
acordă fiecărui salariat în funcţie de vechimea în activitatea în învăţământ, tranşe care nu s-au 
acordat membrilor de sindicat în numele cărora s-a promovat prezenta acţiune. 

Potrivit art. 167 din Legea 84/1995  a învăţământului şi  art. 40 alin.2 din HG nr. 
2192/2004, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind finanţarea şi administrarea 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, Consiliul local  este abilitat să  aloce bugetul  
unităţii de învăţământ din raza sa teritorială. 

Prin Legea nr. 154/1998 se stabilesc coeficienţii de multiplicare, de ierarhizare pentru 
funcţiile didactice din învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal sau de maiştrii, dar Legea nr. 
128/1997 a prevăzut cele trei tranşe de vechime suplimentare care nu au fost abrogate prin noile 
dispoziţii, şi prin urmare sunt aplicabile în speţă. Instanţa reţine că potrivit prevederilor art. 5 din 
O.G nr. 15 din 30 ianuarie 2008 - privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 
personalului din învăţământ, în coeficienţii de multiplicare de nivel minim din anexele nr. 1.1 şi 1.2, 
prevăzuţi la ultimele două tranşe de vechime recunoscută de 35-40 de ani şi peste 40 de ani în 
învăţământ, sunt cuprinse şi creşterile de 1/20 din coeficientul de multiplicare corespunzător 
tranşei anterioare de vechime, prevăzute de art. 90 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările 
şi completările ulterioare. În coeficienţii de multiplicare din anexa nr. 2, coeficienţii de multiplicare 
pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar, prevăzuţi la ultimele trei tranşe de 
vechime recunoscută de 30-35 de ani, 35-40 de ani şi peste 40 de ani în învăţământ, sunt cuprinse 
şi creşterile de 1/25 din coeficientul de multiplicare corespunzător tranşei anterioare de vechime, 
prevăzute de art. 50 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.  

Din analiza anexei 2 din O.G nr. 15 din 30 ianuarie 2008, act care ia în considerare tranşele 
solicitate şi prin comparare cu coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la aceleaşi tranşe de vechime 
din anexa 2 din O.G. nr. 11 din 31 ianuarie 2007 şi din anexa 2 din O.G. nr. 4 din 12 ianuarie 2006 
instanţa a constatat că raportul dintre tranşele de vechime este constant, în fapt crescând doar 
valoarea respectivilor coeficienţi. Astfel, spre exemplificare, dacă se ia în considerare coeficientul 
de multiplicare prevăzut pentru tranşa de vechime 25-30 ani, respectiv 6,308  din O.G nr. 15 din 30 
ianuarie 2008 şi se raportează la coeficientul pentru tranşa anterioară (22-25 ani, de 6,031) rezultă 
un grad de multiplicare de 1,0459.  Respectivul raport se menţine şi dacă se fac operaţiile 
respective în cazul coeficienţilor de multiplicare din O.G. nr. 4 din 12 ianuarie 2006 şi O.G. nr. 11 
din 31 ianuarie 2007 unde gradele de multiplicare sunt 1,0464 , respectiv 1,0459, ceea ce rezultă că  
în coeficienţii de multiplicare din anexa 2 sunt cuprinse şi creşterile de 1/25 din coeficientul de 
multiplicare corespunzător tranşei anterioare de vechime. 

Mai mult chiar, prima instanţă a reţinut că, dacă se verifică matematic includerea creşterii 
de 1/25 din coeficientul de multiplicare corespunzător tranşei anterioare de vechime, rezultă că 
atât  O.G nr. 15 din 30 ianuarie 2008, cât şi  O.G. nr. 4 din 12 ianuarie 2006 şi O.G. nr. 11 din 31 
ianuarie 2007, respectă includerea respectivei tranşe. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, reclamantul Sindicatul Liber al 
Învăţământului Preuniversitar Clujean, solicitând admiterea recursului, modificarea sentinţei 
recurate, în sensul admiterii acţiunii, astfel cum a fost formulată. 

În motivarea recursului s-a arătat că, potrivit art. 48 alin. 1 din Legea nr. 128/1997, salariul 
personalului didactic se compune din salariul de bază, stabilit conform legii, şi o parte variabilă, 
constând în adaosuri, sporuri şi alte drepturi salariale suplimentare, numite în cuprinsul legii, art. 
50 alin. 1 din aceeaşi lege prevăzând, pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar, 



tranşe de vechime suplimentare, care se acordă la 30, 35 şi la peste 40 de ani activitate în 
învăţământ, pentru fiecare din aceste tranşe suplimentare de vechime acordându-se, conform alin. 
2 al art. 50, o creştere a coeficientului de ierarhizare de 1/25 din coeficientul de ierarhizare 
corespunzător tranşei anterioare de vechime. 

Aceste tranşe suplimentare  de vechime au fost menţinute atât prin O.G. nr. 4/2006, cât şi 
prin O.G. nr. 11/2007, şi abia prin O.G. nr. 15/2008, începând cu data de 01.01.2008, acest spor 
pentru tranşele suplimentare de vechime a fost inclus în coeficientul de multiplicare. 

S-a mai invocat în motivarea recursului modul eronat şi total străin de cauză în care 
instanţa de fond a înţeles să facă calculele proprii pentru a verifica care a fost evoluţia în timp a 
coeficientului de multiplicare pentru cadrele cu o vechime de peste 30 de ani în învăţământ. 

În consecinţă, se arată în memoriul de recurs, pârâţii trebuie să fie obligaţi la calculul şi 
plata diferenţelor de drepturi salariale neacordate, rezultate din aplicarea art. 50 a,lin. 1 şi 2 din 
Legea nr. 128/1997, începând cu data de 01.01.2006 şi până la data de 31.12.2007, sume actualizate 
cu indicele de inflaţie la data plăţii efective. 

Pârâţii intimaţi, deşi legal citaţi, nu s-au prezentat în instanţă şi nu au depus la dosarul 
cauzei întâmpinare, pentru a-şi susţine poziţia procesuală. 

Analizând recursul formulat de Sindicatul Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean, 
în numele membrilor săi de sindicat, prin prisma motivelor de recurs şi a  dispoziţiilor legale 
invocate în cauză, se reţine că acesta este fondat pentru următoarele considerente: 

Prin art. 50 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 128/1997, care va fi interpretat în sensul în care aceste 
dispoziţii îşi produc efectele, legiuitorul a reglementat două categorii distincte de tranşe de vechime 
acordate personalului didactic din învăţământul preuniversitar, respectiv „tranşele de vechime la 
salarizare stabilite de lege” şi „trei tranşe suplimentare”, care se acordă la 30, 35 şi la peste 40 de 
ani de activitate în învăţământ. Chiar denumirea acestora, de tranşe „suplimentare”, sugerează o 
adăugare, o suprapunere a acestora peste tranşele de vechime la salarizare stabilite de lege.  

Legea nr. 154/1998 stabileşte, diferit de actul normativ anterior, respectiv HG nr. 281/1993, 
ce avea în vedere 8 tranşe de vechime, un număr de 11 „tranşe de vechime la salarizare”, care nu se 
confundă, aşa cum s-a arătat, cu cele trei tranşe suplimentare,  acordate la 30, 35 şi la peste 40 ani 
de activitate în învăţământ şi care reprezintă o creştere a coeficientului de ierarhizare 
corespunzător tranşei anterioare de vechime, în accepţiunea tranşei de vechime la salarizare 
stabilite de lege. 

Ulterior, atât prin OG nr. 9/2005, cât şi prin OG nr. 4/2006 şi OG nr. 11/2007, acte 
normative care au reglementat creşterile salariale acordate personalului didactic, au fost 
reglementate tot 11 tranşe de vechime la salarizare, în funcţie de care s-au stabilit coeficienţii de 
ierarhizare corespunzători fiecăreia dintre aceste tranşe. În condiţiile în care legiuitorul nu a 
prevăzut că fiecare coeficient de ierarhizare, acordat la 30, 35 şi peste 40 ani de activitate în 
învăţământ, include şi creşterea de 1/25 acordată pentru cele trei tranşe suplimentare de vechime, 
chiar dacă diferenţierile dintre coeficienţi sunt superioare cotei de 1/25, Curtea constată că nu a 
fost acordată această creştere salarială, ci au fost acordate doar creşterile salariale corespunzătoare 
tranşelor de vechime la salarizare stabilite de lege. 

În ceea ce priveşte salarizarea personalului didactic începând cu data de 1.01.2008, se 
constată că, prin art. 5 alin. 2 din OG nr. 15/2008, act normativ  aplicabil începând cu data de 
1.01.2008, se prevedea în mod expres, anterior modificării intervenite prin OUG nr. 151/2008, că 
„în coeficienţii de multiplicare din anexa nr. 2, prevăzuţi la ultimele 3 tranşe de vechime 
recunoscută de 30-35 ani, 35-40 ani şi peste 40 ani în învăţământ, sunt cuprinse şi creşterile de 
1/25 din coeficientul de multiplicare corespunzător tranşei anterioare de vechime, prevăzute la art. 
50 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare”.  

În consecinţă, faţă de considerentele expuse, avându-se în vedere şi dispoziţiile art. 312 alin. 
2 Cod. proc. civilă,  se va admite în parte recursul declarat de reclamantul Sindicatul Liber al 
Învăţământului Preuniversitar Clujean, se va modifica în parte sentinţa recurată, în sensul de a se 
admite în parte acţiunea precizată formulată de reclamant, pârâta Şcoala cu clasele I–VIII Cojocna, 
în calitate de angajator pentru salariaţii membrii de sindicat ai reclamanţilor: Corpodean Viorica, 
Amariei Mariana, Magyarosi Iosif, Pădure Adrian, Colceriu Iosif, Călugăr Maria, Pop Emilia, fiind 
obligată să calculeze drepturile salariale rezultate prin aplicarea tranşelor suplimentare de vechime 
prevăzute de art. 50 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare şi 
să plătească aceste drepturi salariale, reprezentând diferenţa dintre drepturile salariale efectiv 



încasate şi cele ce s-ar fi cuvenit prin aplicarea dispoziţiilor art. 50 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 
128/1997, pentru perioada cuprinsă între 01.01.2006-31.12.2007, actualizată cu indicele de inflaţie. 

Şcoala cu clasele I–VIII Cojocna va fi obligată să facă menţiunile corespunzătoare în 
carnetele de muncă, iar pârâtul Consiliul local al comunei Cojocna va fi obligat la alocarea 
fondurilor necesare plăţii drepturilor salariale obiect al prezentei cauze, conform art. 167 din Legea 
nr. 84/1995 modificată. (Judecător Cristina Mănăstirean) 

 

Conflict de drepturi. Pretenţii băneşti. Baza legală de salarizare în lipsa contractului 
colectiv de muncă la nivelul angajatorului 

Potrivit art. 247 din Codul muncii, în cazul în care la nivel de angajator, grup de 
angajatori sau ramură nu există contract colectiv de muncă, se aplică contractul colectiv de 
muncă încheiat la nivel superior.  

Întrucât în speţă nu există contract colectiv de muncă încheiat la nivel de angajator, sunt 
aplicabile prevederile contractelor colective de muncă la nivel naţional 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, decizia nr. 95 din 18 ianuarie 2010  

Prin sentinţa civilă nr. 2537 din 1 octombrie 2009 a Tribunalului Cluj s-a respins acţiunea 
formulată de către reclamanta N.L., în contradictoriu cu pârâta SC I.P. SRL, având ca obiect un 
conflict de drepturi. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că reclamanta a fost încadrată, în perioada 
15.07.2006-15.05.2009, în societatea pârâtă în funcţia de şef birou desfacere, iar conform 
contractului individual de muncă, părţile au stabilit la punctul I „salarizare” că reclamantei i se 
cuvine un salariu lunar de 10.200.000 lei, iar ulterior prin Decizia nr. 55/15.05.2009 s-a desfăcut 
contractul individual de muncă în temeiul dispoziţiilor art. 65 alin. 1 din Codul Muncii. 

S-a reţinut că potrivit prevederilor Codului Muncii, carnetul de muncă este documentul 
oficial in care sunt înscrise datele esenţiale în baza cărora se stabilesc si se acordă drepturile 
cuvenite salariaţilor reglementate de legislaţia muncii, iar cadrul juridic pentru întocmirea, 
păstrarea, completarea si eliberarea carnetului de muncă l-a constituit prevederile Decretului nr. 
92/1976, coroborate cu prevederile art. 3l alin.1 si 7 din Codul Muncii. 

Potrivit cu dispoziţiile art. 276 alin. 1 lit. b din Codul Muncii şi art. 23 alin. 2 lit. c din 
Decretul 92/1976, la încetarea contractului de muncă unitatea era obligată să elibereze carnetul de 
muncă reclamantei, cu toate înscrierile la zi, fără nici o condiţionare, câtă vreme aceasta a avut 
calitatea de salariată şi şi-a îndeplinit sarcinile prevăzute in contractul individual de muncă. 

S-a apreciat că sporurile si adaosurile la salariu formează partea variabilă a salariului 
întrucât se plătesc numai dacă salariatul prestează muncă în condiţii deosebite sau speciale, iar ele 
nu constituie drepturi fundamentale consacrate de Constituţie şi ca atare, pot fi modificate sau 
chiar anulate. Sporul de vechime nu se mai acordă obligatoriu prin lege, aşa cum era prevăzut în 
art. 88 din Legea nr. 10/23.11.1972 (fostul Cod al Muncii). 

Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional nu prevede modalitatea concretă de 
evidenţiere a elementelor salariului  în cadrul unităţii, acest fapt trebuind să fie reglementat fie prin 
contractul colectiv de muncă la nivelul unităţii, fie prin regulamentul de ordine interioară. In aceste 
documente interne procentele privind sporul de vechime vor putea fi reglementate pentru fiecare 
salariat în parte sau pe categorii de vechime. 

Prima instanţă a reţinut că în conformitate cu disp. art. 241 alin. 1 lit. c din Codul Muncii şi 
ale art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 130/1996, clauzele contractelor colective de muncă produc 
efecte pentru toţi salariaţii încadraţi în muncă, în ramura de activitate pentru care s-a încheiat, iar 
orice contract individual de muncă se încheie nu numai în considerarea prevederilor legale ci si în 
considerarea clauzelor contractelor colective ce îi sunt aplicabile salariatului în cauză. 

Tribunalul a constatat că art. 50 din contractul colectiv de muncă înregistrat sub nr. 
303/08.02.2005, prevede un număr de şapte sporuri, între acestea nefiind inclus şi sporul de 
vechime în muncă, astfel că reclamantei nu i se cuvine sporul de vechime în muncă, întrucât la 
încheierea contractului individual de muncă nu s-a negociat acest spor, şi, de asemenea, prin 



contractul colectiv de muncă la nivelul unităţii, ce a intrat în vigoare începând cu data de 
01.10.2004, nu s-a prevăzut sporul pentru vechimea în muncă în cuantum de 25%. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta N.L. solicitând admiterea 
acestuia, modificarea hotărârii cu consecinţa admiterii cererii de chemare în judecată aşa cum a 
fost formulată în sensul obligării intimatei pârâte SC I.P. SRL la plata sporului pentru vechime în 
muncă în cuantum de 25 % din salariul de bază aferent perioadei 15 iulie 2006 - 15 mai 2009, sume 
actualizate cu rata inflaţiei până la data plăţii efective; obligării intimatei-pârâte SC I.P. SRL la 
plata cheltuielilor de judecată constând în onorariu avocaţial la instanţa de fond şi la instanţa de 
recurs. 

În dezvoltarea motivelor de recurs reclamanta a arătat că la încheierea contractului de 
muncă a fost negociată acordarea sporului de vechime, fapt recunoscut de intimată prin 
întâmpinare, însă sporul de vechime nu a fost inclus în salariul de bază şi nu a fost înscris în cartea 
de muncă. 

Recurenta susţine că are o vechime în muncă de peste 20 de ani şi astfel este îndreptăţită la 
un spor de 25% din salariul de bază, în temeiul dispoziţiilor art. 41 alin. 1 din Contractul colectiv de 
muncă pe anii 2007 – 2010 şi a art. 40 lit. d din Contractul pe anii 2005 – 2006. 

S-a arătat că în mod nejustificat prima instanţă a dat eficienţă clauzelor contractului 
colectiv de muncă depus la dosar care intra în vigoare de la data de 1.10.2004, în condiţiile în care 
sporul este pretins pentru perioada 15.07.2006 – 15.05.2009, astfel că soluţia primei instanţe este 
lipsită de suport legal. 

Intimata SC I.P. SRL a depus întâmpinare solicitând respingerea recursului ca nefondat cu 
consecinţa menţinerii în totalitate a hotărârii atacate ca fiind temeinică şi legală (f.13-15). 

Analizând recursul prin prisma motivelor invocate şi a actelor ataşate la dosar, Curtea de 
apel constată următoarele: 

Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2005 - 2006 publicat 
în  Monitorul Oficial, din 22 februarie 2005 stabileşte la art. 40 alin. (1) că ”Părţile contractante 
sunt de acord ca în perioada următoare să acţioneze pentru includerea unor sporuri în salariul de 
bază, care să reprezinte retribuţia pentru munca prestată şi condiţiile de la locul de muncă, astfel 
încât salariul de bază să aibă pondere majoritară în salariu”, iar la alin. (2) s-a prevăzut că 
„Sporurile se acordă numai la locurile de muncă unde acestea nu sunt cuprinse în salariul de bază.” 

Potrivit art. 40 alin. (3) lit. d din acelaşi contract: „Sporurile minime ce se acordă în 
condiţiile prezentului contract sunt: pentru vechime în muncă, minimum 5% pentru 3 ani vechime 
şi maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani, din salariul de bază.” 

Prevederi cu conţinut identic au fost inserate şi în art. 41 alin. 1, 2 şi 3 din Contractul 
colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007 - 2010 publicat în Monitorul Oficial din 29 
ianuarie 2007. 

În speţă, din copia carnetului de muncă depusă la dosar reiese că întreaga perioadă 
15.07.2006 – 15.05.2009, recurenta reclamantă a fost angajata intimatei SC I.P. SRL, având o 
vechime în muncă de peste 20 de ani. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 241 alin. 1 lit. d din Codul muncii şi ale art. 11 alin. 1 lit. d 
din Legea nr. 130/1996, clauzele contractelor colective de muncă produc efecte pentru toţi salariaţii 
încadraţi la toţi angajatorii din tara, in cazul contractului colectiv de munca la nivel naţional, 
indiferent dacă angajatorul respectiv a participat sau nu direct ori prin reprezentare de către o 
federaţie sau confederaţie patronală la negocierea şi încheierea unor asemenea contracte colective. 

Art. 238 alin. 2 din Codul muncii prevede că: „contractele individuale de muncă nu pot 
conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele 
colective de muncă”. Astfel, orice contract individual de muncă se încheie nu numai în considerarea 
prevederilor legii, ci şi în considerarea clauzelor contractelor colective ce îi sunt aplicabile 
salariatului în cauză. 

Potrivit art. 247 din Codul muncii, „în cazul în care la nivel de angajator, grup de angajatori 
sau ramură nu există contract colectiv de muncă, se aplică contractul colectiv de muncă încheiat la 
nivel superior”. Prin urmare, se va aplică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel naţional 
dacă la nivelul angajatorului sau la nivel de ramură nu există contract colectiv de muncă. 

Aceste prevederi se întemeiază pe natura juridică a contractului colectiv de muncă, şi 
anume aceea de izvor de drept, precum şi pe împrejurarea că, un asemenea contract reprezintă o 



excepţie de la principiul relativităţii efectelor contractelor, aşa cum rezultă din ansamblul 
dispoziţiilor legale în materia contractelor colective de muncă. 

Întrucât, în speţă, nu există contract colectiv de muncă încheiat la nivel de angajator, 
reclamantei îi sunt aplicabile prevederile contractelor colective de muncă la nivel naţional, aflate în 
vigoare în perioada 15.07.2006 – 15.05.2009. 

Faţă de considerentele expuse anterior, susţinerea recurentei că prima instanţă nu a ţinut 
cont de aplicabilitatea, în cauză, a dispoziţiilor cuprinse în Contractul colectiv de muncă la nivel 
naţional, apare ca fondată. 

Deşi în Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional se precizează doar limita minimă 
şi cea maximă a sporului de vechime ce poate fi stabilit, în cauză este aplicabil acest contract, 
conform art. 247 din Codul muncii. 

Din cuprinsul contractului individual de muncă al reclamantei nu rezultă că, sporul de 
vechime cuvenit reclamantei, potrivit prevederilor din Contractul colectiv de muncă la nivel 
naţional şi vechimii în muncă a acesteia, este conţinut în salariul negociat de părţi. 

Susţinerile intimatei cu privire la includerea sporului de vechime în salariul de bază, prin 
stabilirea unui salariului de bază mai mare decât salariul minim pe economie sunt nefondate, 
întrucât nu indică temeiul pe baza căruia s-a ajuns la o asemenea concluzie, astfel încât, nu poate 
justifica apărarea pârâtei, cu atât mai mult cu cât, art. 287 din Codul muncii prevede că sarcina 
probei, în conflictele de muncă, revine angajatorului, care este obligat să depună dovezile în 
apărarea sa, până la prima zi de înfăţişare. 

În ceea ce priveşte contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate depus în apărare 
de pârâtă, Curtea constată că nu este aplicabil în cauza, întrucât fiind înregistrat la data de 
8.02.2005, cu o valabilitate de un an de la data intrării în vigoare, şi-a produs efectele până la data 
de 8.02.2006, în timp ce pretenţiile reclamantei vizează o perioadă ulterioară. 

Având în vedere probele administrate în cauză, şi anume: înscrisurile, reprezentând 
contractul individual de muncă al reclamantei, carnetul de muncă, Curtea apreciază că instanţa de 
fond a stabilit, în mod incorect, că reclamanta nu este îndreptăţită la aplicarea sporului de vechime, 
acest drept fiind prevăzut de dispoziţiile din Contractele colective de muncă la nivel naţional, 
prevederi aplicabile în cauză în temeiul art. 236 şi următoarele din Codul Muncii. 

Raportând aceste probe la dispoziţiile legale incidente, Curtea reţine că soluţia primei 
instanţe de respingere a acţiunii reclamantei reflectă o aplicare şi interpretare greşită a legii în 
cauză, ceea ce impune potrivit art. 312 raportat la art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă admiterea 
recursului, modificarea hotărârii, în sensul admiterii acţiunii şi obligării fostului angajator la plata 
sporul de vechime în muncă în cuantum de 25% din salariul de bază aferent perioadei 15.07.2006 -
15.05.2009, sumă ce se va actualiza cu rata inflaţiei până la data plăţii efective. (Judecător Sergiu 
Cătălin Boboş) 

 

Sancţionare disciplinară. Decizie ce nu cuprinde menţiunile prevăzute de lege sub 
sancţiunea nulităţii. Consecinţe  

Raportat la prevederile art. 268 Codul muncii, decizia de sancţionare care nu cuprinde 
precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de 
munca aplicabil, pe care le-ar fi  încălcat salariatul, motivele pentru care au fost înlăturate 
apărările formulate de acesta în timpul cercetării disciplinare prealabile şi instanţa competentă 
la care sancţiunea poate fi contestată, atrag nulitatea deciziei. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, decizia nr. 89/R din 18 ianuarie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 2831 din 21 octombrie 2009 a Tribunalului Cluj s-a respins 
acţiunea formulată  de către reclamantul K.I. în contradictoriu cu pârâta S.C. E.I. SRL, având ca 
obiect un conflict de muncă. 

Reclamantul a fost obligat să-i achite pârâtei suma de 3.903,2 lei cheltuieli de judecată 
reprezentând onorariu avocaţial. 



Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că reclamantul a fost angajatul pârâtei în funcţia de 
manager zonă începând cu data de 02.07.2007, având încheiat un contract individual de muncă, 
înregistrat sub nr. 2128/12.07.2007, fiindu-i stabilit un salariu lunar de bază brut în sumă de 1906 
lei.  

Referitor la decizia nr. 07/12.02.2009 prin care reclamantului i s-a aplicat sancţiunea 
reducerii salariului cu 10% pe timp de o lună, instanţa a reţinut că disciplina muncii este o condiţie 
obiectivă, necesară şi indispensabilă desfăşurării activităţii fiecărui angajator, şi că este absolut 
necesar ca toţi angajaţii să respecte ordinea şi mai ales disciplina muncii, pentru a se putea asigura 
un climat propice desfăşurării procesului de producţie. În virtutea raportului de subordonare, 
angajatul este obligat să respecte atât obligaţiile prevăzute expres prin actele normative, 
regulamente de ordine interioară, contractul colectiv de muncă şi cel individual, dar şi dispoziţiile 
date de angajator prin decizii, ordine scrise sau verbale în exercitarea atribuţiilor de coordonare, 
îndrumare şi control.   

Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica sancţiuni 
disciplinare angajaţilor săi (art. 263 din Codul muncii), acesta fiind în măsură să cuantifice exact 
sancţiunea, ţinând cont şi de sancţiunile disciplinare avute de angajat anterior. 

Reclamantul a fost convocat la cercetarea disciplinară prealabilă prin scriptul denumit „ 
Convocare ” din data de 27.01.2009. Acesta s-a prezentat la convocare şi şi-a formulat apărările, în 
urma convocării fiind încheiat procesul verbal din data de 09.02.2009 care menţionează aceste 
apărări. 

Referitor la aceste abateri disciplinare instanţa a reţinut următoarele: în primul rând, 
funcţia de manager de zonă impune o anumită conduită şi respectarea unor planuri de realizări la 
care reclamantul nu poate susţine că nu i-au fost aduse la cunoştinţă şi care puteau fi respectate 
chiar dacă nu exista comunicată o fişă a postului. Mai mult chiar, la dosar a fost depusă fişa 
postului pentru reclamant, pe care acesta a semnat de primire pentru studiu, fişă care constituie 
anexa la contractul individual de muncă.  

Prin mai multe adrese reclamantul a fost notificat, anterior sancţionării, solicitându-i-se 
depunerea rapoartelor de utilizare a timpului de muncă. 

Referitor la acest aspect, instanţa a reţinut că este datoria fiecărui angajat, cu atât a unui 
manager de zonă, să-şi justifice  utilizarea judicioasă a timpului de muncă. 

Decizia de sancţionare mai reţine faptul că reclamantul nu şi-a realizat obiectul contractului 
individual de muncă, respectiv vânzările potrivit potenţialului de desfacere a zonei, iar în perioada 
desfăşurării activităţii un număr de 2 clienţi au solduri restante importante. 

Cu privire la decizia nr. 10/01.04.2009, comunicată reclamantului la data de 06.04 2009, 
instanţa a reţinut că acesta a contestat-o în precizarea de acţiune depusă la data de 30.04.2009 
pentru termenul din 18.05.2009, în termenul de 30 de zile prevăzut expres de art. 268, alin. 1 din 
Codul muncii. 

La baza deciziei a stat Referatul nr. 486/17.03.2009 întocmit de directorul de vânzări. 
Reclamantul a fost convocat la cercetarea disciplinară prealabilă prin Convocatorul din data de 
18.03.2009, comunicat reclamantului la data de 20.03.2009 prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire. Acesta nu s-a prezentat la convocare şi nu şi-a formulat apărările. 

Din analiza deciziei nr. 10/01.04.2009 instanţa a reţinut că reclamantului i s-au imputat 
nerealizarea obiectivelor trasate, nerealizarea sarcinilor de serviciu dar mai ales refuzul de a 
desfăşura orice fel de activitate. Din actele depuse de pârâtă se poate concluziona că deşi 
reclamantului i s-a solicitat, prin mai multe adrese şi e-mailuri să depună rapoarte de activitate şi 
după emiterea deciziei de sancţionare nr. 07/12.02.2009. 

Referitor la drepturile salariale solicitate de reclamant, instanţa a reţinut că în mod 
temeinic pârâta a refuzat plata de drepturi salariale pentru perioada cât reclamantul nu a prestat 
activitate. 

Potrivit prevederilor art. 10 din Codul muncii, contractul individual de muncă este 
contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze muncă 
pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoana fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii 
denumite salariu.  

Prima instanţă nu a reţinut susţinerile reclamantului că nu şi-a putut îndeplini atribuţiile de 
serviciu fiind lipsit de mijloacele de deplasare, atâta timp cât acesta nici nu a fost prezent la locul de 



muncă şi nici nu a prestat activitate o lungă perioadă de timp. Mai mult chiar, acesta nu a depus 
nici măcar rapoarte de activitate, acte pentru care nu era nevoie de deplasări.  

Pârâta a depus la dosar fluturaşii de salariu al reclamantului de la data angajării şi până în 
luna decembrie 2008 care dovedesc că în perioada cât acesta a prestat activitate a fost plătit.  

Buna credinţă a pârâtei se poate constata prin faptul că deşi reclamantul a contestat 
netemeinic preavizul nr. 473/25.02.2008, contestaţie respinsă irevocabil,  pârâta nu a mai emis 
nici o decizie prin care reclamantului să i se fi desfăcut contractul individual de muncă, deşi  i-a fost 
acordat preavizul de 20 zile lucrătoare în perioada 25.02.2008 - 21.03.2008. 

Cu privire la plata concediului de odihnă, instanţa a reţinut că potrivit prevederilor art. 139 
alin. (3) din Codul muncii, durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte prin 
contractul colectiv de muncă aplicabil, este prevăzută în contractul individual de muncă şi se 
acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic. La semnarea contractului 
individual de muncă reclamantul a solicitat acordarea a 5 zile de concediu de odihnă, concediu care 
i-a fost acordat, iar în perioada 24.12.2007 - 11.01.2008 a fost în concediu, la fel ca şi întreg 
personalul pârâtei.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul K.I. solicitând în principal 
admiterea recursului şi modificarea în totalitate a hotărârii atacate în sensul admiterii acţiunii aşa 
cum a fost formulată şi precizată şi: anularea deciziei nr. 07/12 februarie 2009 emise de angajator, 
privind sancţionarea recurentului disciplinară cu reducerea salariului cu 10 % pe timp de o lună, ca 
netemeinică şi nelegală; obligarea angajatorului la plata către recurent a drepturilor salariale 
aferente perioadei 1 mai 2008 - 1 aprilie 2009, conform contractului individual de muncă nr. 2128 
din 12 iulie 2007, constând în salariul lunar de 1906 lei brut şi adaosul lunar de 2901 lei/lună brut; 
anularea deciziei de concediere disciplinară nr. 10/1 aprilie 2009, emise de angajator, ca 
netemeinică şi nelegală; dispunere reintegrării recurentului în funcţia de manager zonă la SC E.I. 
SRL BUCUREŞTI, conform contractului de muncă nr. 2128/2 iulie 2007; să se dispună plata către 
recurent, cu titlu de despăgubire, a unor sume echivalente cu salariile indexate, majorate şi 
reactualizate şi cu adaosul lunar de 2901 lei de care ar fi beneficiat începând cu data de 1 aprilie 
2009 şi până la reintegrarea efectivă în funcţia de manager zonă; obligarea angajatorului la plata 
unei compensaţii de 5000 de Euro pentru prejudiciile morale cauzate prin conduita abuzivă din 
ultimele 12 luni, sancţionarea disciplinară nelegală şi concedierea nelegală. 

În subsidiar, s-a solicitat admiterea recursului şi modificarea în parte a hotărârii atacate în 
privinţa cheltuielilor de judecată acordate pârâtei în sensul reducerii acestora, conform art. 274 
alin 3 Cod procedură civilă, la nivelul cheltuielilor de judecată ale reclamantului din prima 
instanţă. 

În dezvoltarea motivelor de recurs se arată că, prima instanţă a pronunţat o hotărâre sumar 
motivată prin care nu a analizat motivele de nulitate a deciziilor de sancţionare disciplinară şi a 
ignorat probele administrate în faţa instanţei. 

Cu toate că decizia de sancţionare este lovită de nulitate absolută fiind dată cu încălcarea 
art. 268 alin. 2 lit. b , c şi f şi Codul muncii şi pe de altă parte este şi netemeinică întrucât abaterile 
constatate nu se reflectă în prevederile contractului individual de muncă, a fişei postului sau a 
vreunui regulament de ordine interioară. 

S-a arătat că prima instanţă a reţinut că angajatorul a procedat în mod corect întrucât 
angajatul nu a fost prezent la locul de muncă cu toate că aceste era agent de vânzări peste 6 judeţe 
angajatorul având sediul în Bucureşti, astfel că nu se deplasa decât ocazional la sediul angajatorului 
munca sa fiind una exclusiv de teren. 

Întrucât angajatorul i-a retras echipamentul de lucru încă din 4 martie 2008 şi nu i-a 
asigurat nicio clipă posibilitatea de a-şi desfăşura activitatea, consideră că este îndreptăţit la plata 
drepturilor salariale. 

Intimata SC E.I. SRL BUCUREŞTI prin întâmpinarea depusă la fila 20-22, solicită 
respingerea recursului ca nefondat cu menţinerea ca temeinică şi legală a hotărârii atacate, cu 
obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecată. 

Analizând recursul prin prisma motivelor de recurs şi a actelor ataşate la dosar, Curtea 
de apel constată următoarele: 

Criticile recurentului privitoare la faptul că prima instanţă nu a motivat hotărârea adoptată 
cu privire la soluţia de respingere a cererilor de anulare a deciziilor de sancţionare este fondată, 
fiind prezent motivul de modificare prev. de art. 304 pct. 7 C.pciv.  



Potrivit art. 268 alin. 2 din Codul muncii sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizia de 
aplicare a sancţiunii disciplinare se cuprind în mod obligatoriu: descrierea faptei care constituie 
abatere disciplinară, precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau 
contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost încălcate de salariat, motivele pentru care au 
fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau 
motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea, 
temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică, termenul în care sancţiunea poate 
fi contestată şi instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 

Din acest text legal rezultă că necuprinderea în decizia de sancţionare a cel puţin unuia din 
aceste elemente esenţiale loveşte cu nulitatea măsura luată, astfel încât dacă textul reglementează o 
cauză de nulitate reiese că trebuie îndeplinite în totul condiţiile cerute de lege. 

În cauza de faţă Decizia nr. 7 din 12 februarie 2009 prin care pârâta l-a sancţionat 
disciplinar pe reclamant cu reducerea salariului cu 10% pe timp de o lună nu cuprinde toate 
elementele esenţiale prevăzute de textul legal mai sus arătat, astfel încât aceasta este lovită de 
nulitate şi nu se mai impune verificarea temeiniciei motivelor care au stat la baza emiterii acesteia.  

Astfel, decizia nu cuprinde precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul 
intern sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost încălcate de salariat, motivele pentru 
care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile şi 
instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 

În ceea ce priveşte concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului dispusă ca 
sancţiune disciplinara, potrivit art. 62 alin. 1 ind. 1 din Codul muncii: „în cazul în care concedierea 
intervine pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. a), angajatorul poate emite decizia de concediere 
numai cu respectarea dispoziţiilor art. 263-268.” Conform alin. (2) al aceluiaşi articol: „Decizia se 
emite in scris si, sub sancţiunea nulităţii absolute, trebuie sa fie motivata in fapt si in drept si sa 
cuprindă precizări cu privire la termenul in care poate fi contestata si la instanţa judecătorească la 
care se contesta.” 

Astfel, cu privire decizia nr. 10 din 1 aprilie 2009 emisă tot de către pârâtă prin care s-a 
desfăcut contractul de muncă al reclamantului, de asemenea Curtea constată că nu îndeplineşte 
cerinţele de legalitate prevăzute de art. 268 Codul muncii, lipsind precizarea prevederilor din 
statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost 
încălcate de salariat şi instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 

Toate aceste lipsuri fac ca decizia mai sus arătată să fie lovită de nulitate absolută 
impunându-se în acest sens anularea acesteia. 

Constatând nulitatea absolută a deciziei de concediere în raport de nerespectarea condiţiilor 
imperative, instanţa va admite petitul acţiunii având ca obiect repunerea reclamantului în situaţia 
anterioară emiterii actului de sancţionator, respectiv va dispune reintegrarea reclamantului în 
funcţia deţinută anterior, respectiv manager zonă şi va obliga pârâta să plătească reclamantului o 
despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate de care ar fi beneficiat acesta 
începând cu 1.04.2009 şi până la reintegrarea efectivă. 

În privinţa cererii de obligare a angajatorului la plata către recurent a drepturilor salariale 
aferente perioadei 1 mai 2008 - 1 aprilie 2009, conform contractului individual de muncă nr. 2128 
din 12 iulie 2007, constând în salariul lunar de 1906 lei brut şi adaosul lunar de 2901 lei/lună brut, 
criticile recurentului sunt nefondate, iar dispoziţia de respingere a acestui petit va fi menţinută. 

Astfel din probele administrate la fond, coroborate cu recunoaşterile parţiale ale 
reclamantului, reiese că acesta nu a prestat nici o activitate în folosul intimatei în perioada în care 
s-au solicitat drepturile salariale mai sus arătate. Pe întreagă această perioadă, reclamantul a avut o 
stare de pasivitate, necomunicând angajatorului nici măcar rapoartele de activitate ce i-au fost 
solicitate de acesta. 

In mod corect a reţinut prima instanţă că refuzul pârâtei de a efectua plata de drepturi 
salariale aferente perioadei 1 mai 2008 - 1 aprilie 2009 a fost unul temeinic, sentinţa fiind motivată 
în acest sens şi dată cu aplicarea corectă a legii. 

În ceea ce priveşte daunele morale solicitate de reclamant, se impune menţinerea hotărârii 
atacte şi sub acest aspect, având în vedere că în cauză nu s-a confirmat existenţa unui prejudiciu de 
natură morală suferit de catre acesta şi la a cărui reparare să fie obligată intimata, nefiind întrunite 
condiţiile răspunderii delictuale în sarcina acesteia din urmă, astfel că criticile recurentului sunt 
nefondate.  



Pentru aceste considerente Curtea în temeiul art. 312 alin. 3 şi art. 304 pct. 7 şi 9 C.proc.civ. 
va admite recursul reclamantului şi va modifica în parte sentinţa recurată în sensul admiterii în 
parte a acţiunii astfel cum a fost precizată, conform dispozitivului prezentei decizii. (Judecător 
Sergiu Cătălin Boboş) 

 

Concediere colectivă. Dispoziţii legale imperative. Nerespectare 

Nerespectarea dispoziţiilor legale imperative privind informarea şi consultarea 
sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, notificarea inspectoratului teritorial de muncă 
anterior luării măsurii de concediere colectivă şi lipsa din decizie a motivelor care au determinat 
concedierea, atrag nulitatea absolută a acesteia. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, decizia nr. 86 din 18 ianuarie 2010 

La data de 22.10.2009, prin sentinţa civilă nr. 2851/2009 a Tribunalului Cluj, s-a respins 
excepţia invocată de pârâtă. 

S-a respins acţiunea formulată de către reclamantul SINDICATUL LIBER EXPLOATAREA 
MINIERĂ AGHIREŞ, în contradictoriu cu CNCAF M. SA,  având ca obiect un litigiu de muncă. 

Pentru a pronunţa soluţia menţionată, prima instanţă a reţinut că excepţia lipsei calităţii 
procesuale active a reclamantului este neîntemeiată prin raportare la art. 28 din Legea 54/2003. 

De asemenea, a mai avut în vedere faptul că, cei patru salariaţi pentru care s-a formulat 
acţiunea au fost concediaţi prin deciziile arătate începând cu data de 24.12.2008, în temeiul  art. 65 
alin. l din Codul Muncii, datorită desfiinţării locului de muncă ocupat de fiecare salariat ca urmare 
a dificultăţilor crizei economico-financiare. 

Prin HG nr. 1846/2004 a fost închisă definitiv Mina Iara şi prin HG nr. 644/2007 s-au 
închis definitiv Mina Iara Cacova şi Iazul Făgetul Ierii. 

În baza Deciziei nr. 105/03.04.2007 s-a aprobat sistarea activităţii de producţie în subteran 
la minereul de fier la  Mina Băişoara Cacova începând cu 06.03.2007. Cei patru salariaţi au fost 
menţinuţi pentru efectuarea unor lucrări de conservare şi închidere a minei conform art. ll alin.4 
Anexa l din HG nr. 116/2006. 

Faţă de Filiala Iaramin S.A. Iara s-a dispus deschiderea simplificată a falimentului prin 
sentinţa comercială nr. 461/09.02.2009 a Tribunalului Comercial Cluj, iar prin Decizia nr. 
120/10.11.2008 emisă de către pârâtă s-a dispus concedierea prin acordarea preavizului prevăzut 
de lege pentru 63 de persoane, iar pentru punctul de lucru Iara 18 persoane. 

În ceea ce priveşte drepturile prevăzute de programul de restructurare al societăţii pârâte cu 
aplicarea OUG nr. 116/2006, tribunalul a reţinut că pentru pârâtă s-a aprobat concedierea colectivă 
a unui număr de 155 de salariaţi în perioada 2007-2008. Prin HG nr. 155/19.12.2007, pârâta a fost 
cuprinsă în lista Societăţile naţionale aflate sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice care vor 
efectua concedieri efective si al căror personal va beneficia de drepturile şi facilităţile prevăzute de 
OUG nr. 116/2006. Salariaţii pentru care s-a făcut acţiunea nu au fost cuprinşi, deoarece unii s-au 
aflat în concedii medicale sau  au beneficiat de drepturile prevăzute de OUG nr. 9/1997. 

Având în vedere aceste considerente, tribunalul a apreciat cererea reclamantului ca 
nefondată, în temeiul art. 65 si art. 66 C. muncii, deoarece desfiinţarea efectivă a locului de muncă 
este o cauză reală si serioasă de încetare a contractului individual de muncă pentru motive care nu 
ţin de persoana salariatului, pe de o parte, iar pe de altă parte,  nu s-a putut dispune concedierea în 
condiţiile cerute de reclamant deoarece, aşa cum am arătat, unii au fost în incapacitate temporară 
de muncă, iar altul a beneficiat de prevederile unui alt act normativ în materie. 

În termen legal, a declarat recurs reclamantul SINDICATUL LIBER EXPLOATAREA 
MINIERĂ AGHIREŞ, solicitând admiterea recursului, modificarea sentinţei recurate, cu consecinţa 
admiterii acţiunii.  

Recurentul consideră că hotărârea atacată este nelegală întrucât instanţa de fond a lăsat 
nesoluţionata critica invocată prin precizarea de acţiune privitoare la nelegalitatea deciziilor de 
concediere contestate prin raportare la obligaţiile angajatorului in cazul concedierilor colective, 



obligaţii prevăzute de art.69 si 70 din C. Muncii coroborat cu art.97-98 din CCM la nivelul ramurii 
2008-2012 si a cerinţelor obligatorii prevăzute de art.74 al. 1 din Codul Muncii. 

Astfel, acesta apreciază că intimata parata nu a făcut dovada respectării obligaţiilor 
imperative prevăzute in cazul concedierii colective, prealabile emiterii deciziilor de desfacere, 
respectiv informarea si consultarea sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor anterior luării 
măsurii si notificarea Proiectului de concediere colectiva si către Inspectoratul Teritorial de Munca. 

De asemenea, învederează faptul că deciziile de concediere contestate sunt lovite de nulitate 
absolută ca urmare a încălcării dispoziţiilor art. 74 al.1 lit. a, c şi d din Codul Muncii, nelegalitatea 
fiind invocată în faţa instanţei fondului, fără ca aceasta din urmă să facă verificări în acest sens. 

Sub aspectul temeiniciei, arată că soluţia instanţei se fundamentează pe o interpretare 
eronata si incompleta a probatoriului administrat in cauza, instanţa interpretând greşit actul 
juridic dedus judecăţii si pronunţând o sentinţa lipsita de temei legal si cu aplicarea greşita a legii. 

Arată  că, cei patru salariaţi concediaţi nelegal erau incluşi in cea de-a doua etapa a 
programului de restructurare, în baza căruia urma să beneficieze de plăţi compensatorii, 
neincluderea acestora în prima etapă a programului de restructurare, fiind justificată de faptul că 
aceştia se aflau în incapacitate temporară de muncă (concedii medicale) la momentul realizării 
acesteia.  

Se mai subliniază că în măsura în care aplicarea celei de-a doua etape de restructurare urma 
să se facă în baza unei hotărâri de Guvern prin care să se stabilească, în condiţiile legii, numărul 
personalului disponibilizat, iar această hotărâre a apărut doar în anul 2009, concedierea celor 
patru salariaţi dispusă la finele anului 2008, apare ca nelegală. 

Intimata nu şi-a exprimat poziţia procesuală în cauză. 
Nu au fost administrate probe noi. 
Recursul este fondat. 
La nivelul intimatei CNCAF „M.” SA a fost instituit un program de restructurare pentru 

perioada 2006 - 2008, aprobat în condiţiile legii, şi care la capitolul 7 pct. 7 prevede efectuarea de 
disponibilizări colective pentru un număr de 155 de persoane (din care 120, în anul 2007 şi 35 de 
persoane până la data de 31.12.2008), acestea urmând să beneficieze de protecţie socială în 
conformitate cu OUG nr.116/2006. 

Pornind de la planul de restructurare menţionat, intimata a dispus prin deciziile nr. 
6894/24.12.2008, 6890/24.12.2008, 6892/24.12.2008, 6896/24.12.2008 concedierea salariaţilor 
L.E., B.V., I.E. şi P.I. fiind reţinute dispoziţiile art. 65 din Codul Muncii coroborat cu art. 68 lit. b şi 
art. 69 din Codul muncii, ca temei al desfacerii contractului individual de muncă.  

Referitor la deciziile de concediere menţionate, Curtea apreciază că acestea sunt nelegale 
pentru următoarele considerente:  

Reţinând că este în prezenţa unei concedieri colective, prin raportare la temeiul de 
desfacere al contractului individual de muncă al celor patru salariaţi, Curtea notează că procedura 
prealabila obligatorie emiterii deciziilor de desfacere nu a fost parcursa de către angajator in 
condiţiile si limitele stabilite de dispoziţiile art.69-70 din Codul Muncii coroborat cu art.97 -98 din 
CCM nr.60/04 din 11.02.2008 Unic la nivelul Ramurii Industriei Miniere si Geologiei pe anii 
2008-2012, unde la Anexa 1, cuprinzând lista unitarilor in care se aplica, la poziţie 274 apare si 
pârâta. 

Astfel, societatea nu a dovedit faptul ca la baza concedierii colective si care a stat la baza 
emiterii deciziilor de concediere contestate ar fi existat un Proiect de Concediere Colectiva, care sa 
fie adus la cunoştinţa sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor sub forma unui Notificări a unui 
Proiect de Concediere Colectiva, notificat totodată, cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterior 
luării deciziei si către Inspectoratul Teritorial de Munca si Agenţia de ocupare a forţei de munca 
(art.70 din C. Muncii si art.97 din CCM la nivel de ramurii Industriei Miniere si Geologiei pe anii 
2008-2012 unde termenul este extins la 60 de zile calendaristice anterioare luării deciziei). 

Prin urmare, intimata parata nu a făcut dovada respectării obligaţiilor imperative prevăzute 
in cazul concedierii colective, prealabile emiterii deciziilor de desfacere, respectiv informarea si 
consultarea sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor anterior luării măsurii si notificarea 
Proiectului de concediere colectiva si către Inspectoratul Teritorial de Munca, obligaţii ce au natura 
unor garanţii legale a respectării drepturilor salariaţilor in cazul concedierii, menite sa asigure 
transparenta si legalitatea măsurii dispuse de angajator, fundamentata pe motive obiective si care 
nu poate fi lăsata la latitudinea exclusiva a angajatorului, permiţând subiectivismul acestuia. 



De asemenea, si in situaţia in care nu dispunea de locuri vacante, fapt care insa nu este 
menţionat in cuprinsul deciziilor de concediere, compania avea obligaţia de a solicita sprijinul 
Agenţiei Teritoriale de Ocupare a Forţei de munca in vederea redistribuirii salariatului, urmând sa 
îi comunice acestuia soluţiile propuse de agenţie, obligaţie pe care nu si-a îndeplinit-o, cu toate că 
dispoziţiile legale în materie garantează salariatului concediat pentru motive care nu ţin de 
persoana sa , dreptul de a beneficia de masuri active de combatere a şomajului (art.64 coroborat cu 
art.67 din Codul muncii, Legea nr. 76/2002). 

Nelegalitatea deciziilor rezidă şi din încălcarea art. 74 al. 1 lit. a, c şi d din Codul muncii, 
critici care, deşi au fost invocate în faţa instanţei fondului, nu au fost analizate. 

Potrivit art. 74 al.1 din Codul Muncii, decizia de concediere se comunica salariatului in scris 
si trebuie sa contina in mod obligatoriu: 

    a) motivele care determina concedierea; 
    b) durata preavizului; 
    c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritati, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai in 

cazul concedierilor colective; 
    d) lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate si termenul in care salariatii 

urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant, in conditiile art. 64.” 
Aşadar, decizia de concediere trebuie sa conţină în mod obligatoriu "motivele ce determina 

concedierea". Menţionarea motivelor ce determina concedierea trebuie să se facă în chiar cuprinsul 
deciziei, fiind necesara o expunere explicita si fără echivoc a acestor motive. 

Deciziile de concediere contestate nu prevăd motivul pentru care se decide concedierea 
celor patru salariaţi, neindicându-se temeiul concedierii, specificându-se doar ca aceasta măsura 
este luata în baza Deciziei nr. 120 din 10.11.2008 a Consiliului de Administraţie, făcându-se 
trimitere la restrângerea activităţii de producţie.  

Simpla trimitere la Decizia nr. 120/10.11.2008, emisă de intimata, si precizarea unei situaţii 
de fapt ca reorganizare a recurentei nu echivalează cu justificarea deciziei de concediere. 

Motivarea deciziei de concediere în chiar cuprinsul sau, aşa cum este ceruta în mod 
obligatoriu de lege, presupune o expunere explicita a acestor motive, respectiv descrierea clara si 
completa a situaţiei de fapt ce determina luarea acestei decizii. 

Este adevărat ca intimata a depus la dosarul cauzei decizia Consiliului de administraţie care 
a stat la baza deciziei de concediere, însa aceasta nu poate valida decizia de concediere, în lipsa 
temeiului legal al acesteia, deoarece, conform art. 77 C. m., validitatea acesteia se apreciază doar în 
funcţie de motivele de fapt si de drept prevăzute în chiar cuprinsul deciziei. 

Totodată, potrivit art. 74 alin. (1) lit. c) si d) din Codul Muncii, decizia de concediere trebuie 
sa prevadă în mod obligatoriu criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi, iar decizia contestata nu 
face referire la ordinea de prioritate care a condus la concedierea recurenţilor, si nici nu conţine 
menţiunile privitoare la oferirea unui alt loc de munca vacant, sau in lipsa acestuia, menţiunea 
expresa ca in societate nu exista alte locuri de munca vacante compatibile cu pregătirea 
profesionala a salariaţilor concediaţi. 

Concluzionând că deciziile de concediere au fost emise cu încălcarea normelor legale atât 
sub aspect procedural, cât şi sub aspect formal şi având în vedere dispoziţiile art. 76 din Codul 
muncii, conform cărora „concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este 
lovita de nulitate absoluta”, Curtea concluzionează că deciziile de concediere ale celor patru 
angajaţi sunt lovite de nulitate absolută. 

Constatând nelegalitate deciziilor de concediere, Curtea apreciază că nu mai este necesară 
analizarea acestora şi sub aspectul temeiniciei, astfel că nu va proceda la verificarea motivelor 
invocate în acest sens. 

Pentru considerentele expuse, în conformitate cu art. 304 pct. 8 şi 9 Cod de procedură 
civilă, Curtea urmează să admită recursul, să modifice în parte sentinţa atacată, în sensul că va 
admite acţiunea reclamantului SINDICATUL LIBER EXPLOATAREA MINIERA AGHIRES 
împotriva pârâtei CNCAF M.SA Deva şi va dispune anularea  deciziilor de concediere  nr. 6890, 
6892, 6894 şi 6896 din 24.12.2008 emise de pârâtă. 

De asemenea, prin raportare la art. 78 al. 2 din Codul Muncii va dispune reintegrarea 
membrilor de sindicat L.E., B.E., I.E. şi P.I.  în posturile deţinute anterior emiterii deciziilor de 
concediere. 



În conformitate cu art. 78 al.1 din Codul Muncii, va obliga pârâta să plătească membrilor de 
sindicat menţionaţi anterior o despăgubire egală cu  salariile indexate, majorate şi reactualizate de 
care ar fi beneficiat salariaţii, începând cu 24.12.2008 şi până la reintegrarea efectivă. 

Apreciind că prima instanţă a soluţionat judicios excepţia lipsei calităţii procesuale active 
invocate de câtre societatea pârâtă, va menţine dispoziţia de respingere a acesteia. (Judecător 
Daniela Griga) 

 

Încheiere de amânare a pronunţării. Nesemnare de către unul dintre judecători. 
Consecinţe 

Nesemnarea încheierii de amânare a pronunţării, nu îi permite instanţei de control 
judiciar să verifice modul în care au fost respectate dispoziţiile  imperative referitoare la 
compunerea completului de judecată şi dacă hotărârea reflectă opinia judecătorilor, ceea ce 
atrage incidenţa motivului de casare prevăzut de art.304 pct.5 Cod proc.civ. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, decizia nr. 80 din 18 ianuarie 2010  

La data de 12.10.2009, prin sentinţa civilă nr. 2690/2009, pronunţată de Tribunalul Cluj, s-
a respins acţiunea formulată de către reclamantul K.K. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii 
Cluj. 

Pentru a pronunţa soluţia menţionată, prima instanţă a reţinut că prin Decizia nr. 
251208/28.05.2008, reclamantului i s-a stabilit o pensie  pentru munca depusă şi limită de vârstă  
în cuantum de 1037 lei, punctajul mediu anual determinat   fiind de 1,78245 puncte. 

Conform tabelului privind datele si elementele care au condus la determinarea punctajului 
mediu anual si a stagiului de cotizare întocmit de către pârâtă, în perioada 01.01.1964-01.110.2007 
s-a luat în considerare salariul mediu, stagiul total de cotizare fiind de  31 ani si 6 luni. 

La data de 17.03.2009 s-a înregistrat la registratura instanţei raportul de expertiză 
contabilă judiciară privind prezenta acţiune, reclamantul  arătând că este complet şi că se impune 
luarea în considerare a variantei a II-a. 

La termenul din data de 07.05.2009 pârâta a depus obiecţii la expertiză si precizări pentru 
instanţă, la acestea răspunzând expertul prin scriptul depus în data de 25.08.2009. 

Din această completare la raportul de expertiză rezultă că pârâta a procedat în mod nelegal 
întrucât  a încălcat două principii de bază atunci când i-a calculat reclamantului drepturile, 
respectiv principiul neretroactivităţii si principiul la contribuţii egale se acordă pensii egale. 

De asemenea, a arătat că punctajul  total pe anii lucraţi si punctajul pentru pensia 
suplimentară nu a fost calculat în mod corect.  

Conform principiului contributivităţii, în stabilirea cuantumurilor pensiilor si a altor 
drepturi acordate, trebuie să se reflecte întreaga activitate desfăşurată si întreaga perioadă de 
cotizare, inclusiv perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizare. 

Pe baza acestui principiu, pentru fiecare an din stagiul de cotizare se stabileşte un punctaj, 
iar pentru întreaga perioadă a stagiului de cotizare, se determină punctajul mediu care constituie 
baza de calcul la stabilirea cuantumului pensiei. 

Potrivit art. 37 alin. l din Legea nr. 19/2000 republicată, stagiul de cotizare se constituie din 
însumarea perioadelor pentru care s-a datorat contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat. În 
sistemul public de pensii sunt asiguraţi obligatoriu, prin efectul legii, persoanele care desfăşoară o 
activitate în baza unui contract individual de muncă, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 5 alin. l din 
Legea 19/2000 republicată. 

Calculul si plata contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 
alin. l pct. I si II din Legea nr. 19/2000 se face lunar de către angajator potrivit dispoziţiilor art. 22 
alin. l din lege. In cazul în care salariatul a prestat activitate si i s-a calculat contribuţia de asigurări 
sociale, dar angajatorul nu si-a îndeplinit obligaţia de virare a acesteia Casei Teritoriale de Pensii, 
culpa îi aparţine acesteia din urmă, si, în consecinţă,  perioada respectivă nu poate fi ignorată 
atunci când se calculează ori recalculează drepturile cuvenite asiguratului câtă vreme asigurarea s-a 
făcut  prin efectul legii. 



Aşa cum prevăd dispoziţiile art. 78 alin.4 din Legea nr. 19/2000, modificat prin  art. I din 
Legea nr. 250/2007, punctajul asiguratului stabilit conform prevederilor alin. l si 2 se calculează la 
nivelul  veniturilor brute realizate pentru care s-au plătit contribuţii de asigurări sociale. Persoana 
care după pensionare mai desfăşoară o activitate aducătoare de venituri, este obligată prin lege să 
plătească contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat datorată  în raport cu veniturile 
realizate. 

Valorificarea unor perioade dovedite cu adeverinţe emise de unităţile ori societăţile unde si-
au desfăşurat activitatea asiguraţii se face prin recalcularea pensiei. Punctajul anual pentru aceste 
perioade ori pentru stagiul suplimentar se adaugă la punctajul luat in calcul iniţial, modificându-se 
astfel punctajul mediu si în mod corespunzător creşte cuantumul pensiei. 

Potrivit art. 164 alin.3 din Legea 19/2000 republicată, la determinarea punctajelor anuale, 
pe lângă salariile prevăzute la alin. l, se au in vedere si sporurile cu caracter permanent, care, după 
data de 01.04.1992 au făcut parte din baza de calcul al pensiilor conform legislaţiilor anterioare si 
care sunt înregistrate in carnetul de muncă. 

Conform prevederilor art. I, pct.7 din Ordinul nr. 680/01.08.2007 al Ministrului Muncii, 
Familiei si Egalităţii de Şanse, prin sintagma „venitul brut realizat lunar” se înţelege venitul brut in 
bani achitat din fondul de salarii, reprezentând salariile de bază brute corespunzătoare timpului 
efectiv lucrat în program normal si suplimentar potrivit formei de salarizare aplicate, inclusiv 
indemnizaţiile de conducere, salariile de merit, indexările, compensările si alte drepturi care , 
potrivit actelor normative, fac parte din salariul de bază, sporurile, indemnizaţiile si sumele 
acordate sub formă de procent din salariu ori sume fixe, indiferent dacă au caracter permanent sau 
nu, plătite pentru: condiţii deosebite de muncă, activitate desfăşurată în mediul rural, in zone 
izolate, activitate desfăşurată de nevăzători, munca prestată în schimbul de noapte, îndeplinirea 
unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, sporul de fidelitate si altele 
asemănătoare. De asemenea, sunt incluse sumele plătite pentru timpul nelucrat (concediu de 
odihnă, concediu de studii, zile de sărbători, zile de repaos suplimentar si orice alte întreruperi ale 
lucrului din motive neimputabile salariaţilor. 

Dispoziţiile  alin.3 al art. 161 din Legea nr. 19/2000, aşa cum a fost completată si modificată 
(introdus prin art. I din OUG nr. 19/21.03.2007) prevăd că la determinarea punctajului mediu 
anual se utilizează un punct pentru fiecare lună  din stagiul de cotizare realizate in perioadele 
anterioare datei de 01.09.1947, indiferent de nivelul drepturilor salariale înregistrate in carnetul de 
muncă sau dovedite ori pentru care  în carnetul de muncă nu sunt înregistrate drepturile salariale. 
Pentru perioadele cuprinse intre data de 01.09.1947-31.12.1962, se utilizează un punct pentru 
fiecare lună de stagiu de cotizare în situaţia in care prin valorificarea drepturilor salariale din actele 
doveditoare rezultă, pentru fiecare lună, un stagiu de cotizare mai mic decât cel prevăzut la litera 
„b”. 

Din materialul probator existent la dosarul cauzei, respectiv datele privitoare la activitatea 
în muncă si calculul punctajului anual, a rezultat că reclamantului  i s-a calculat în mod corect 
punctajul mediu anual  si ca atare, drepturile cu titlu de pensie cuvenite  acestuia au reflectat   
contribuţiile depuse  si perioada pentru care  acestea au fost depuse. 

Instanţa a considerat că  variantele întocmite de către expert prin expertiza  judiciară 
încuviinţată în cauză  nu corespund realităţii, din dosarul de pensie  existent rezultând  că i-au fost 
luate în considerare toate veniturile si sporurile de care a beneficiat şi ca atare,  acţiunea acestuia 
nu este întemeiată. 

Având în vedere cele mai sus arătate, instanţa, în temeiul art. 155 si urm. din Legea nr. 
19/2000 republicată, a respins acţiunea formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâta ca 
neîntemeiată. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, reclamantul, solicitând 
admiterea acestuia, modificarea, în sensul admiterii contestaţiei aşa cum a fost formulată. 

Arată că prima instanţă nu a indicat considerentele pentru care nu a avut în vedere la 
stabilirea soluţiei varianta a II a din lucrarea de expertiză. Apreciază că motivarea se rezuma doar 
la primele, sporurile, care ar fi fost luate in calcul, fără însă ca instanţa să fi făcut verificări în acest 
sens. 

Instanţa a interpretat greşit contestaţia, neanalizând si neluând in considerare expertiza 
efectuata, aceasta întrucât si in varianta 1, calculul pensiei s-a făcut greşit, nefiind reflectată 
realitatea drepturilor recurentului;  



Învederează, de asemenea, faptul că hotărârea criticata este lipsita de temei legal, încalcă 
grav principiul neretroactivităţii legilor, întrucât nu s-a luat in calcul varianta a II a din expertiza cu 
un punctaj de 1,86033, în cadrul acestei variante calculul fiind făcut două perioade - o perioada din 
1964 până la I aprilie 200l, iar altul pe intervalul 1 aprilie 2001- 30 decembrie 2007. 

Prin întâmpinarea depusă, Casa Judeţeană de Pensii Cluj a solicitat respingerea recursului. 
La termenul din 18.01.2010, Curtea a invocat din oficiu motivul de ordine publică, constând 

în nesemnarea încheierii de dezbatere a cauzei de către unul dintre judecătorii care au făcut parte 
din completul de judecată la fond. 

Examinând  hotărârea  în raport  de  motivul de ordine  publică invocat  din oficiu, Curtea  
va admite  recursul pentru   următoarele considerente: 

Prin încheierea  din data de  08.10.2009,  prima  instanţă, după ce a acordat cuvântul 
asupra fondului litigiului, a dispus amânarea  pronunţării hotărârii  pentru data de 12.10.2008, 
fără însă ca această încheiere să fie  semnată de către unul dintre judecătorii care a făcut parte din 
completul de judecată. 

Nesemnarea încheierii de amânare a pronunţării, nu permite instanţei de control judiciar să 
verifice modul în care au fost respectate dispoziţiile  imperative referitoare la compunerea 
completului de judecată şi dacă hotărârea reflectă opinia judecătorilor, ceea ce atrage incidenţa 
motivului de casare prevăzut de art.304 pct.5 Cod proc.civ. 

Pentru considerentele  expuse anterior, Curtea de Apel, în temeiul art.312 alin.3 raportat la  
art.304 pct.5  Cod proc.civ., va admite recursul, va  casa hotărârea şi va trimite cauza spre 
rejudecare primei instanţe care va urmări respectarea cerinţelor impuse de art.261 alin.1 Cod 
proc.civ. (Judecător Daniela Griga) 

 
 

Metale preţioase. Confiscare abuzivă. Cerere de restituire 

Nerespectarea dispoziţiilor Legii nr. 284/1947 cu ocazia preluării aurului de la 
antecesoarea reclamantei, îi imprimă  măsurii de preluare. un caracter abuziv. 

Înţelesul noţiunii de „preluare abuzivă”, este explicat în art. 26 alin.(12) din O.U.G. nr. 
190/2000, modificată prin Legea nr. 591/2004. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, decizia nr. 76 din 15 ianuarie 2010  

Prin sentinţa civilă nr. 5580/2004 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a respins acţiunea 
formulată de reclamanta J.S.V., împotriva pârâtei Banca Naţionala a României, ca reprezentantă a  
Statului Român, având ca obiect restituirea a 600 g. aur - bijuterii de familie sau contravaloarea 
acestora, preluate de la mama sa, N.V.. 

Pentru a pronunţa aceasta sentinţă, prima instanţă a reţinut că pârâtul Ministerul 
Finanţelor Publice nu are calitate procesuală pasivă în cauză, impunându-se respingerea acţiunii 
faţă de acest pârât, pentru acest motiv. 

În ceea ce priveşte fondul cauzei, prin adresele depuse la dosar de către pârâta Banca 
Naţională a României - Sucursala Bucureşti, se arată că în urma verificării evidenţelor de arhivă pe 
care le deţin, numele N.V. nu figurează cu depuneri de bunuri din metale preţioase confiscate în 
vederea valorificării în anii 1952-1953. 

Prin adresa Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Cluj se arată 
ca s-au efectuat verificări cu privire la cele solicitate, dar nu au fost găsite evidenţe cu procesele 
verbale de ridicare şi confiscare a obiectelor, bijuterii din metale preţioase, din perioada anilor 
1952-1953.  

Faţă de cele ce preced, văzând şi dispoziţiile art. 39 din HG nr. 1334/2003 care prevăd că 
„restituirea obiectelor din metale preţioase, aliajele acestora şi pietre preţioase, confiscate abuziv în 
perioada de după anul 1946 şi până în anul 1990, aflate în depozitul B.N.R., se efectuează de către 
B.N.R., numai la cererea persoanelor îndreptăţite, în baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi 
irevocabile, investite cu formula executorie. Pentru obiectele şi bijuteriile confiscate abuziv în 
perioada de după anul 1946 şi până în anul 1990, depuse în gestiunea de specialitate a Sucursalei 



municipiului Bucureşti a B.N.R., restituirea fizică a acestora se efectuează numai în măsura în care 
acestea se mai regăsesc ca atare în depozitul respectiv. Dacă bunurile prevăzute la alin. 1 au fost 
valorificate în folosul statului şi nu se mai regăsesc fizic în gestiunea de specialitate a Sucursalei 
municipiului Bucureşti a B.N.R., urmează a se plăti persoanelor îndreptăţite, în baza hotărârilor 
judecătoreşti definitive şi irevocabile, investite cu formula executorie, contravaloarea metalului 
preţios fin conţinut în respectivele obiecte, calculată la preţul practicat de B.N.R. la data plăţii”, 
instanţa a respins acţiunea reclamantei.  

În speţă, reclamanta nu a făcut dovada celor susţinute în acţiune, potrivit art. 1169 C. civ. - 
care prevede că cel ce face o propunere înaintea judecaţii trebuie să o dovedească - şi din răspunsul 
formulat de către B.N.R. rezultă că în evidenţele acesteia nu figurează cu bijuterii confiscate N.V. 
sau N.C.. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta, calea de atac fiind recalificată în 
apel în şedinţa publică din 11.10.2004, solicitând modificarea ei, în sensul admiterii acţiunii sale. 

În motivarea apelului reclamanta a arătat că prima instanţă a admis în mod greşit excepţia 
lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului Finanţelor Publice. 

Privind fondul cauzei, reclamanta a arătat că au fost încălcate dispoziţiile art. 129 C. proc. 
civ., întrucât instanţa de fond nu a stăruit, prin toate mijloacele legale, pentru administrarea 
tuturor probelor necesare‚ chiar dacă părţile se împotrivesc. A formulat cereri către Parchetul 
Turda şi CNSAS pentru a verifica dacă în arhivele acestora nu există date referitoare la preluarea 
aurului, însă nu a primit răspuns. 

Prin decizia civilă nr. 388/A/04.09.2008, a Tribunalului Cluj, apelul reclamantei a fost 
respins ca nefondat. 

Instanţa de apel a reţinut ca fiind nefondate criticile aduse de apelantă cu privire la 
soluţionarea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Ministerul Finanţelor Publice. 

Pe fondul cauzei, la fel cum a constatat şi prima instanţă, s-a reţinut că reclamanta nu a 
reuşit să facă dovada pretenţiilor deduse judecaţii, nici prin probele administrate în faţa primei 
instanţe, nici prin cele din apel. 

Prin decizia civilă nr. 2425/R/12.12.2008 a Curţii de Apel Cluj, s-a admis recursul declarat 
de reclamanta J.S.V., împotriva deciziei civile nr. 388/04.09.2008 a Tribunalului Cluj, care a fost 
casată, cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, Curtea de Apel Cluj a reţinut, în esenţă următoarele:  
Statuările instanţei de apel referitoare la reprezentarea Statului Român în procesele având 

ca obiect restituirea obiectelor din metale preţioase sau obligarea la plata de despăgubiri sunt 
corecte. Procedura prin care persoanele, ale căror bunuri au fost preluate abuziv, pot solicita 
restituirea acestora sau obligarea la plata de despăgubiri este una specială,  reglementată de OUG 
nr.  190/2000,  cu modificările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 1344/2003, în consecinţă se 
aplică prioritar. 

Bunurile pretins a fi restituite în situaţia în care se mai regăsesc în natură au fost preluate 
abuziv de Statul Român, acestuia revenindu-i obligaţia de a le restitui sau, în cazul în care acestea 
nu se mai regăsesc în natură, de a despăgubi persoanele îndreptăţite. Debitorul acestei obligaţii 
fiind Statul Român, acesta este persoana care are calitate procesuală pasivă în astfel de procese. 
Această calitate trebuie recunoscută atât în situaţia obiectelor preluate abuziv ce se află în depozitul 
B.N.R., a celor depuse în gestiunea de specialitate a sucursalei municipiului Bucureşti, cât şi în 
situaţia în care astfel de bunuri nu se regăsesc fizic în gestiunea B.N.R. 

Într-adevăr, potrivit normei generale, art. 25 alin. 2 din Decretul nr. 31/1954, Statul 
Român, în raporturile juridice, participă prin Ministerul Finanţelor, afară de cazurile în care legea 
stabileşte anume alte organe în acest scop. Calitatea procesuală pasivă se stabileşte în raport de 
persoana obligată în raportul juridic dedus judecăţii, iar nu în raport de reprezentantul acesteia, în 
speţă, atât obligaţia restituirii în natură, cât şi a despăgubirii revine Statului Român care, existând 
norma specială, este reprezentat de B.N.R., concluzie ce se desprinde din dispoziţiile art. 40 alin. 2 
din Hotărârea Guvernului nr. 1344/2003. 

Temeiul juridic al acţiunii, precizat în cererea introductivă, este art. 341 alin. 1 şi 2 din Legea 
nr. 261/2002. Nu se poate vorbi de o omisiune în motivarea în drept a cererii prin neindicarea 
dispoziţiilor art. 480 C. civ., deoarece, existând dispoziţiile legale speciale, acestea se aplică 
obligatoriu, acţiunea în revendicare întemeiată pe dreptul comun fiind inadmisibilă. 



Decizia este nelegală, întrucât, deşi reclamanta a solicitat administrarea probei 
testimoniale, instanţa, fără a se pronunţa asupra acestei cereri, a reţinut că reclamanta „nu a reuşit 
să facă dovada pretenţiilor deduse judecăţii în conformitate cu dispoziţiile art. 1169 C. civ.". 

În caietul grefierului este făcută menţiunea „ sol. pr. test.", ceea ce reprezintă prescurtarea 
solicitării reprezentantei reclamantei de administrare a unor probe testimoniale. 

Dreptul la un proces echitabil, la examinarea cauzei în fond, stipulat de art. 6 pct. 1 din 
Convenţie, poate fi asigurat doar cu respectarea unor principii fundamentale într-o procedură 
contradictorie, cu respectarea dreptului de apărare şi a egalităţii armelor. Elementul fundamental 
al dreptului la un proces echitabil îl reprezintă exigenţa ca fiecare dintre părţi să dispună de 
posibilităţi suficiente, echivalente şi adecvate pentru a-şi susţine poziţia asupra problemelor de 
drept şi de fapt şi ca nici una din părţi să nu fie defavorizată în raport cu cealaltă. 

Concluzia instanţei de apel, în sensul că reclamanta nu a reuşit să-şi dovedească pretenţiile, 
este nelegală sub două aspecte, şi anume: 

Pe de o parte, instanţa nu s-a pronunţat asupra cererii în probaţiune. Asupra probelor 
propuse de părţi instanţa se pronunţă prin încheiere motivată, atât în caz de admitere, cât şi în caz 
de respingere, încheierea prin care se încuviinţează probele trebuind să indice faptele ce trebuie 
dovedite şi mijloacele de dovadă încuviinţate conform dispoziţiilor art. 168 alin. 1 C. proc. civ. 

Pe de altă parte, din considerentele deciziei se deduce că instanţa a apreciat că dovada 
preluării abuzive poate fi făcută doar prin înscrisuri. Este de observat că legea specială nu conţine 
nici o dispoziţie referitoare la mijloacele de probă prin care foştii proprietari sau moştenitorii 
acestora pot dovedi preluarea sau confiscarea abuzivă a metalelor preţioase, ceea ce înseamnă că 
sunt aplicabile normele generale privind admisibilitatea probelor. 

Astfel, dovada faptelor materiale poate fi făcută nelimitat cu depoziţii de martori. Chiar 
dacă s-ar aprecia că se impune a fi dovedite acte juridice, în cauză nu operează interdicţia dovezii 
cu martori prevăzută de art. 1191 C. civ., întrucât există un început de dovadă scrisă, în acest sens 
putând fi apreciate Buletinul de Analiză şi marcare nr. 122/1948, adresa emanând de la securitate, 
din care reiese că antecesoarea reclamantei era suspectă „pe linia de muncă Trafic - Aur - Valută", 
fiind incidente dispoziţiile art. 1197 C. civ.. 

Dat fiind caracterul abuziv al preluării, se poate aprecia că reclamantei creditoare, respectiv 
antecesorilor săi, nu le-a fost cu putinţă să-şi procure o dovadă scrisă, fiind incidente dispoziţiile 
art. 1198 pct. 1 C. civ. 

Concluzia că reclamanta nu şi-a dovedit pretenţiile, nefiind bazată pe respingerea motivată 
a probei testimoniale şi nici pe înlăturarea depoziţiilor martorilor, este nelegală. Legala şi 
temeinica soluţionare a pricinii obliga instanţa la epuizarea întregului probatoriu de care 
reclamanta înţelege să se folosească, în caz contrar, aceasta aflându-se în dezechilibru faţă de 
poziţia Statului Român, respectiv într-o poziţie de inferioritate, contrară principiului constituţional 
al egalităţii subiecţilor de drept în faţa legii. 

Prin decizia civilă nr. 203/A/02.04.2009, pronunţată de Tribunalul Cluj s-a admis apelul 
declarat reclamantei J.S.V., împotriva sentinţei civile nr. 5580/19.05.2004, a Judecătoriei Cluj-
Napoca, care a fost schimbată în totalitate, în sensul admiterii acţiunii reclamantei împotriva 
pârâtului Statul Român prin B.N.R., cu consecinţa obligării pârâtului să-i achite reclamantei 
contravaloarea aurului fin conţinută în cantitatea de 600 gr de aur de 14 karate calculată la preţul 
reţinut de B.N.R. la data plăţii; pârâtul Statul Român prin B.N.R. a fost obligat să-i achite 
reclamantei suma de 2.320,50 lei cheltuieli de judecată. 

Analizând apelul declarat, instanţa de rejudecare a reţinut următoarele:  
Referitor la calitatea procesuala pasivă în cauză, în considerentele deciziei Curţii de Apel 

Cluj s-a arătat că, în cauză, atât obligaţia restituirii în natură, cât şi a despăgubirii, revine Statului 
Român care, existând o normă specială în acest sens, este reprezentat de B.N.R., concluzie ce se 
desprinde din dispoziţiile art. 40 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1344/2003. 

În consecinţa, tribunalul a reţinut că excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului 
Ministerul Finanţelor Publice a fost soluţionată irevocabil, în sensul admiterii, astfel încât, cauza 
urmează să fie analizată pe fond doar faţă de pârâtul Statul Român, reprezentat de  B.N.R. 

Din declaraţia martorei R.R.E. rezultă că aceasta a cunoscut familia reclamantei, în anul 
1952 având 17 ani, şi din cele povestite în familie ştie că mamei reclamantei i-au fost luate de către 
miliţie bijuteriile de aur, fără ca martora să îşi amintească despre ce cantitate era vorba şi fără să fi 



văzut acele bijuterii. Bijuteriile erau din aur de 14 karate, în acea perioada etalonul fiind de 14 sau 
18 karate. 

Martora B.E.I., care în 1952 avea tot 17 ani , a declarat că a cunoscut-o pe mama 
reclamantei şi ştie că aceasta avea 650 grame de bijuterii din aur de 14 şi 18 karate, unele fiind şi cu 
pietre preţioase, întrucât le arată tot timpul aceste bijuterii, spunând că vor reveni reclamantei şi 
surorii acesteia. De asemenea, ştie că în anul 1952 mama reclamantei a fost dusă  la miliţie şi ţinută 
doua zile, după care a fost obligată să predea bijuteriile, martora şi reclamanta aşteptând-o în faţa 
sediului miliţiei. A mai arătat că atunci s-a încheiat un proces verbal privind predarea bijuteriilor, 
semnat de mama reclamantei, însă acesta nu se mai găseşte. 

Din declaraţia martorului M.M. rezultă ca familia acestuia s-a aflat în relaţii apropiate cu 
familia reclamantei, astfel încât ştie că mama reclamantei avea bijuterii din aur, întrucât se 
povestea în familie, iar în acea perioadă multă lume cumpăra astfel de bijuterii pentru a-şi asigura 
averea, datorită devalorizării monedei de după instalarea regimului comunist. De asemenea, ştie că 
mama reclamantei a fost dusă la miliţie sau securitate şi i s-a confiscat aurul, fiind vorba de 600-
700 grame. A mai precizat ca în 1952 avea 16 ani. 

Din adresa din data de 02.02.1954 a Securităţii rezultă că antecesoarea reclamantei, N.V., 
figura pe o lista a „suspecţilor de la linia de munca trafic aur-valuta ”. 

Potrivit art. 26 din OUG nr. 190/2000 republicată, „persoanele fizice şi juridice ale căror 
obiecte din metale preţioase şi pietre preţioase de natura celor prevăzute la art. 4 au fost preluate 
abuziv de către stat pot solicita restituirea acestora judecătoriei în raza căreia domiciliază sau îşi au 
sediul, pana la data de 31 decembrie 2009. De prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă 
beneficiază şi moştenitorii persoanelor fizice, respectiv succesorii de drept ai persoanelor juridice 
îndreptăţite. În cazul metalelor preţioase şi al pietrelor preţioase preluate abuziv, care nu se mai 
regăsesc fizic, fiind valorificate, se vor acorda despăgubiri în condiţiile şi în limitele stabilite prin 
normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă”. 

Conform art. 39 alin. 1 şi 2 din H.G. nr. 1344/2003,   „restituirea obiectelor din metale 
preţioase, aliajele acestora şi pietre preţioase, confiscate abuziv în perioada de după anul 1946 şi 
până în anul 1990, aflate în depozitul Băncii Naţionale a României, se efectuează de către Banca 
Naţionala a României numai la cererea persoanelor îndreptăţite, în baza hotărârilor judecătoreşti 
definitive şi irevocabile, investite cu formula executorie. Pentru obiectele şi bijuteriile confiscate 
abuziv în perioada de după anul 1946 şi până în anul 1990, depuse în gestiunea de specialitate a 
Sucursalei municipiului Bucureşti a Băncii Naţionale a României, restituirea fizică a acestora se 
efectuează numai în măsura în care acestea se mai regăsesc ca atare în depozitul respectiv. Dacă 
bunurile prevăzute la alin. (1) au fost valorificate în folosul statului şi nu se mai regăsesc fizic în 
gestiunea de specialitate din cadrul Sucursalei municipiului Bucureşti a Băncii Naţionale a 
României, urmează a se plăti persoanelor îndreptăţite, în baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi 
irevocabile, investite cu formulă executorie, contravaloarea metalului preţios fin conţinut în 
respectivele obiecte, calculată la preţul practicat de Banca Naţionala a României la data plăţii”.  

Faţă de cele ce preced, tribunalul a considerat că în cauză sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute de dispoziţiile legale menţionate, reclamanta fiind îndreptăţită să solicite obligarea 
pârâtului Statul Român prin B.N.R. să îi achite contravaloarea aurului fin conţinută în cantitatea de 
600 gr de aur de 14 karate calculată la preţul reţinut de B.N.R. la data plăţii. 

Astfel, din declaraţiile celor 3 martori, coroborate cu adresa menţionată, rezultă că 
antecesoarei reclamantei, defuncta N.V., i s-au confiscat în mod abuziv obiectele din aur în anul 
1952, iar din actele depuse la dosarul instanţei de fond reiese că în evidenţele B.N.R., nu figurează 
depuneri de bunuri din metale preţioase confiscate de la aceasta, astfel încât restituirea în natură 
nu este posibilă. 

În consecinţă, în baza art. 296 C. proc. civ., tribunalul a admis apelul reclamantei, a 
schimbat în întregime sentinţa apelată, în sensul admiterii acţiunii reclamantei împotriva pârâtului 
Statul Român prin B.N.R., cu consecinţa obligării pârâtului să-i achite reclamantei contravaloarea 
aurului fin conţinută în cantitatea de 600 gr de aur de 14 karate calculată la preţul reţinut de 
B.N.R. la data plăţii. 

In baza art. 274 C. proc. civ. pârâtul Statul Român prin B.N.R. a fost obligat  să achite 
reclamantei suma de 2.320,50 lei cheltuieli de judecată, reprezentând onorariul avocaţial. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen legal, pârâtul Statul Român, 
reprezentat prin Banca Naţională a României, solicitând, în temeiul art. 304 pct. 9 C. proc. civ., 



admiterea recursului, modificarea în tot a hotărârii recurate, în sensul respingerii acţiunii 
reclamantei. 

În motivarea recursului a fost reprodus istoricul cauzei, începând cu momentul înregistrării 
acţiunii pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, sub nr. 538/2004, şi până la momentul pronunţării de 
către Tribunalul Cluj a soluţiei recurate, arătându-se că art. 39 din OUG nr. 190/2000 oferă 
posibilitatea de restituire către reclamanţi doar a acelor obiecte din metale preţioase sau aliaje ale 
acestora şi pietre preţioase „confiscate abuziv în perioada de după anul 1946, aflate în depozitul 
B.N.R. (alin. 1)”, sau contravaloarea acestor bunuri, cu condiţia ca acestea, deşi au fost depuse în 
depozit, nu se mai regăsesc fizic în gestiunea de specialitate din cadrul Sucursalei municipiului 
Bucureşti a B.N.R.,, fiind valorificată în favoarea statului (alin. 2), iar nu şi a acelor obiecte care nu 
au fost identificate ca depuse în Tezaurul Băncii, cum este şi cazul în speţă. 

Important în cauză este faptul că nu s-a făcut dovada preluării abuzive ori a confiscării de 
bunuri, respectiv, nu numai că bunurile nu au fost identificate ca fiind depuse în gestiunea de 
metale preţioase, însă nu există nici un înscris din care să reiasă că ar fi fost confiscat aur sub orice 
formă de la reclamantă ori antecesorii săi. 

Prezenta acţiune, arată recurentul, este nedovedită, conform art. 1169 C. civ., reclamanta 
trebuind să facă dovada celor susţinute în acţiune, mai ales că în dosarul de faţă s-a comunicat de 
către Banca Naţională a României că în evidenţele sale nu figurează bijuterii confiscate de la N.V. 
sau N.C., în prezenta cauză neexistând nicio probă în sensul existenţei acestei confiscări. 

OUG nr. 190/2000 defineşte exact înţelesul expresiei de caracter abuziv al preluării, prin 
Legea nr. 591/2004 de modificare şi completare a OUG nr. 190/2000, definindu-se expres ceea ce 
înseamnă „preluarea abuzivă”. 

Astfel, în sensul acestei ordonanţe de urgenţă, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 
591/2004, prin preluarea abuzivă se înţelege preluarea efectuată în temeiul actelor normative 
enumerate în acest text legal, respectiv, Legea nr. 638/1946, Legea nr. 284/1947, Decretul nr. 
83/1949, Decretul nr. 111/1951, Decretul nr. 210/1960, Decretul nr. 302/1965, Decretul nr. 
244/1978. 

În concluzie, se pune firesc întrebarea cum a putut instanţa să stabilească care este norma 
de drept încălcată, din cele enumerate, pentru că nu există la dosar nici un script doveditor în care 
să se fi menţionat temeiul de drept în baza căruia  să se fi dispus preluarea cu exactitate a 600 
grame aur de 14 karate în bijuterii de familie, pentru ca în prezent să poată fi catalogat drept 
abuziv, ca făcând parte din actele normative enumerate în Legea nr. 591/2004. În prezenta cauză 
există doar depoziţii de martori, probă încuviinţată cu încălcarea dispoziţiilor legale şi care 
constituie un precedent extrem de periculos în asemenea cauze, de altfel şi singular. 

Prin întâmpinarea formulată în cauză, reclamanta intimată a solicitat respingerea 
recursului ca nefondat, cu cheltuieli de judecată, cu motivarea că nu poate fi reţinută susţinerea 
recurentei, conform căreia instanţa de apel ar fi nesocotit dispoziţiile art. 39 din Norma 
Metodologică de aplicare a OUG nr. 190/2000, respectiv ale Legii nr. 591/2004, în ceea ce priveşte 
conţinutul noţiunii de „preluare abuzivă”, dat fiind că în speţă aurul s-a preluat în baza Legii nr. 
284/1947, iar lipsa menţionării acestuia act normativ în mod expres de către instanţa de apel nu 
atrage nelegalitatea deciziei recurate. 

În baza acestui act normativ s-a preluat abuziv aurul de la antecesoarea reclamantei, având 
în vedere că acest act normativ prevedea că „persoanele stabilite în ţară, având valorile specificate 
mai jos, sunt obligate a le ceda Băncii Naţionale a României”, printre valorile specificate 
numărându-se şi aurul sub orice formă. 

S-a mai arătat de către reclamanta intimată că este nefondată susţinerea recurentei, potrivit 
căreia instanţa de apel a încălcat dispoziţiile legale prin încuviinţarea probei cu martori, având în 
vedere că, în baza art. 315 alin. 1 C. proc .civ., audierea martorilor era obligatorie, raportat la 
hotărârea instanţei de recurs nr. 2425/R/2008 a Curţii de Apel Cluj. 

În mod corect s-a reţinut calitatea procesuală pasivă a Băncii Naţionale a României pentru 
Statul Român, raportat la HG nr. 1344/2003, Statul Român fiind reprezentat prin Ministerul 
Finanţelor doar atunci când nu există o lege specială care să prevadă altfel, potrivit normei generale 
din art. 25 alin. 2 din Decretul nr. 31/1954. 

Recursul nu  este fondat. 
În ceea ce priveşte acele motive de recurs care vizează aspecte de netemeinicie, respectiv, 

reproducerea istoricului cauzei, etc., Curtea urmează să admită excepţia inadmisibilităţii, invocată 



de instanţă şi pusă în discuţia contradictorie a părţilor la termenul de judecată din 11.12.2009, 
întrucât acestea se circumscriu pct. 10 şi 11 ale art. 304 C. proc. civ. , în prezent abrogate. 

În analizarea motivelor de recurs trebuie pornit, în primul rând, de la ceea ce reclamanta a 
invocat prin cererea introductivă de instanţă, iar în al doilea rând, de la cele statuate prin decizia de 
casare nr. 2425/R/12.12.2008, şi aceasta pentru că, pe de o parte, în conformitate cu art. 129 alin. 
final C. proc. civ., judecătorii hotărăsc întotdeauna doar asupra obiectului cererii deduse judecăţii, 
iar, pe de altă parte, potrivit art. 315 alin. 1 C. proc. civ. , 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. 

Apoi, în analizarea motivelor de recurs, trebuie stabilit dacă Legea nr. 591/2004, care a 
intrat în vigoare cu mult după promovarea cererii introductive de instanţă – 24.12.2003 - , este sau 
nu aplicabilă în speţă. 

Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată iniţial pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca 
sub nr. 538/2003, reclamanta a solicitat restituirea în natură a 600 gr. aur bijuterii de familie sau a 
contravalorii acestei cantităţi, la valoarea acesteia din ziua plăţii, invocând ca temei juridic al 
cererii sale prevederile art. 39 şi următoarele din HG nr. 1334/2003 şi art. 341 alin. 1 şi 2 din Legea 
nr. 261/2002, precum şi confiscarea nelegală a acestei cantităţi de aur, de către Miliţia Turda, de la 
mama reclamantei, în anul 1952.  

Este adevărat că nicăieri în faţa primei instanţe, în condiţii procedurale, cu respectarea 
prevederilor art. 132 C. proc. civ., reclamanta nu a formulat o precizare a cererii de chemare în 
judecată prin care să invoce un alt temei juridic al acesteia, respectiv, prin care să arate că 
preluarea obiectelor de aur de la antecesoarea sa s-a făcut în conformitate cu Legea nr. 284/1947, 
susţinând însă constant că în cauză a existat o preluare, o confiscare abuzivă a cantităţii de aur 
pretinsă prin petitul cererii de chemare în judecată, dar nu este mai puţin adevărat că, chiar şi în 
absenţa unei precizări exprese a temeiului juridic al cererii de chemare în judecată, în sensul că 
preluarea pretins abuzivă a acestei cantităţi de aur s-ar fi făcut în baza Legii  nr. 284/1947, este de 
apreciat în sensul că doar în cadrul legal stabilit de această Lege nr. 284/1947 era posibilă, la 
momentul anului 1952, o atare preluare, întrucât doar acest act normativ reglementa, la acel 
moment – aşa cum o spunea însăşi titulatura legii -, condiţiile în care opera „cedarea către Banca 
Naţională a României a aurului, valutelor efective şi altor mijloace de plată străine”. 

Prin urmare, în aprecierea caracterului abuziv al preluării sau confiscării, trebuie analizat 
dacă, cu ocazia respectivei preluări sau confiscări, au fost sau nu respectate prevederile Legii nr. 
284/1947. 

Din starea de fapt reţinută de către instanţa de apel de rejudecare, astfel cum aceasta a fost 
relevată de probaţiunea testimonială administrată direct şi nemijlocită în faţa acestei instanţe – 
stare de fapt la care instanţa de recurs este obligată să se raporteze şi pe care aceasta nu o poate 
schimba, dată  fiind abrogarea pct. 10 şi 11 ale art. 304 C. proc. civ. (care permiteau instanţei de 
recurs o analizare a hotărârii recurate şi sub aspectul netemeiniciei sale, nu doar a nelegalităţii) -, 
rezultă faptul că antecesoarea reclamantei a fost dusă la Miliţia Turda, unde a fost reţinută timp de 
2 zile, fiind obligată să predea toate obiectele de aur pe care le deţinea, fără însă ca atunci să fi fost 
încheiat un proces-verbal de inventariere exactă a acestor obiecte de aur, care să cuprindă 
descrierea lor exactă, gramajul, tipul de bijuterie etc., un singur martor declarând că la acel 
moment s-ar fi încheiat un proces-verbal de predare, care însă nu se mai regăseşte în prezent. 

Din întreaga economie a Legii nr. 284/1947 se desprinde ideea că, pe de o parte, cedarea 
aurului în condiţiile acestei legi trebuia să se facă direct către Banca Naţională a Românei, iar nu 
către miliţie, iar pe de altă parte, la momentul cedării aurului trebuia încheiat un proces-verbal 
care să ateste această cedare benevolă a aurului către B.N.R.. 

Apoi, rezultă fără dubiu din chiar textul acestei legi că, în situaţia în care cei care deţineau 
obiecte de aur nu le cedau de bună voie către B.N.R., aceştia se făceau vinovaţi de săvârşirea 
infracţiunii prev. de art. 14 din Legea nr. 284/1947, faptă sancţionată cu închisoare de la 5 la 25 de 
ani şi cu confiscarea valorilor necedate sau nedeclarate. Or, în speţă nu s-a făcut dovada existenţei, 
în persoana antecesoarei reclamantei, a aplicării, în privinţa sa, a art. 14 din Legea nr. 284/1947. 

Se constată astfel de către Curte că în speţă nu au fost respectate, cu ocazia preluării aurului 
de la antecesoarea reclamantei, a dispoziţiilor Legii nr. 284/1947, putându-se deci aprecia că a fost 
vorba despre o preluare abuzivă . 



Nu rezultă din starea de fapt evidenţiată prin depoziţiile martorilor audiaţi de tribunal care 
ar fi fost temeiul legal al confiscării acestor bijuterii, nici de către cine anume în mod efectiv acestea 
au fost confiscate, astfel încât, se poate doar prezuma că a fost vorba despre o preluare de fapt a 
acestora, în condiţiile realităţii politice a anilor 1952-1953, această preluare faptică, evident o 
confiscare abuzivă, încadrându-se în textul art. 341 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 261/2002, prin care a 
fost aprobată OUG nr. 190/2000, text legal pe care, de altfel, reclamanta şi-a fundamentat juridic 
cererea introductivă de instanţă. 

În ceea ce priveşte temeiul juridic pe care s-a fundamentat cererea de chemare în judecată, 
respectiv art. 341 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 261/2002, prin care a fost aprobată OUG nr. 190/2000, 
Curtea constată următoarele: 

Potrivit art. 341 alin. 1 din actul normativ mai sus invocat, persoanele fizice şi juridice ale 
căror obiecte din metale preţioase de natura celor prevăzute la art. 3 au fost preluate abuziv, cu 
încălcarea reglementărilor în vigoare, de după anul 1946 şi până în anul 1990, pot solicita 
restituirea acestora instanţelor de judecata de la domiciliul reclamantului, în termen de un an de la 
data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, alin. 2 al aceluiaşi 
articol prevăzând că, în cazul obiectelor din metale preţioase preluate abuziv, care nu se mai 
regăsesc fizic, fiind topite sau valorificate, se vor acorda despăgubiri în condiţiile şi în limitele 
stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, emise de Ministerul Finanţelor 
Publice şi de Banca Naţională a României. 

Prin urmare, în temeiul acestui text legal, pot fi solicitate a fi restituite doar acele obiecte de 
metale preţioase, de natura celor menţionate în art. 3, care au fost preluate în mod abuziv, cu 
încălcarea reglementărilor în vigoare, după anul 1946 şi până în anul 1990, cu condiţia ca acestea 
să se regăsească fizic, iar în ipoteza în care acestea nu se mai regăsesc fizic, fiind topite sau 
valorificate, pot fi solicitate despăgubiri în condiţiile şi în limitele stabilite în Normele 
Metodologice de aplicare a OUG nr. 190/2000. 

Din economia acestui text legal rezultă faptul că, în accepţiunea legiuitorului, puteau fi 
solicitate a fi restituite în temeiul OUG nr. 190/2000, aprobată prin Legea nr. 261/2002, obiectele 
din metale preţioase, de natura celor prevăzute la art. 3, care au fost preluate abuziv, cu încălcarea 
reglementărilor în vigoare, de după anul 1946 şi până în anul 1990. 

Raportat la considerentele anterior expuse, Curtea constată că, în speţă, preluarea aurului 
de la  antecesoarea reclamantei s-a făcut în mod abuziv, cu încălcarea reglementării în vigoare în 
anii 1952-1953, respectiv a Legii nr. 284/1947 – conform celor mai sus precizate -, fiind vorba 
despre o efectivă preluare faptică, evident abuzivă, a respectivei cantităţi de aur. 

Este adevărat că nici OUG nr. 190/2000, în redactarea sa iniţială, şi nici Legea nr. 
261/2002, prin care a fost aprobată această OUG, nu explicau, nici exhaustiv şi nici exemplificativ, 
care anume preluări de metale preţioase sunt considerate abuzive – limitându-se doar la a face 
referire  la preluările făcute cu încălcarea reglementărilor în vigoare, de după anul 1946 şi până 
în anul 1990, dar nu este mai puţin adevărat că această reglementare lacunară a legii nu impietează 
asupra posibilităţii instanţelor de judecată de a aprecia în concret, în fiecare caz în parte, dacă 
preluarea, chiar faptică fiind, a fost sau nu una abuzivă. 

Abia prin Legea nr. 591/2004, prin care a fost aprobată cu modificări OUG nr. 190/2000, s-
a stabilit în art. 26 alin. 12, ce anume se înţelege prin preluarea abuzivă, în sensul OUG nr. 
190/2000. 

Astfel, potrivit art. 26 alin. 12 din OUG nr. 190/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
591/2004, prin preluarea abuzivă în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă se înţelege preluarea 
efectuată în baza următoarelor acte normative: Legea nr. 638/1946, pentru controlul producţiei, 
prelucrări şi circulaţiei metalelor preţioase; Legea nr. 284/1947 pentru cedarea către Banca 
Naţională a României a aurului, valutelor efective şi altor mijloace de plată străine; Decretul nr. 
83/1949 pentru completarea unor dispoziţiuni din Legea nr. 187/1945; Decretul nr. 111/1951 
privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, fără 
moştenitori sau fără stăpân, precum şi a unor bunuri care nu mai folosesc instituţiilor bugetare; 
Decretul nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plată străine, metalelor preţioase şi pietrelor 
preţioase; Decretul nr. 302/1965 privind unele măsuri referitoare la obiectele confecţionate din 
metale preţioase la metalele şi pietrele preţioase; Decretul nr. 244/1978 privind regimul metalelor 
preţioase şi a pietrelor preţioase. 



Curtea constată însă că Legea nr. 591/2004 nu este aplicabilă în prezenta speţă, întrucât 
această lege a intrat în vigoare abia la data de 23 decembrie 2004 ( M. Of. nr. 1.224/20.12.2004), în 
timp ce cererea introductivă de instanţă a fost promovată la data de 24 decembrie 2003, cu mult 
înainte de intrarea în vigoare a acestei legi. 

Prin urmare, Curtea urmează să înlăture ca vădit nefondat motivul de recurs care vizează 
incidenţa în cauză a Legii nr. 591/2004, motivat pe faptul că acestui motiv de recurs nu i se poate 
da curs favorabil decât cu nesocotirea principiului neretroactivităţii legii civile, consacrat în art. 15 
alin. 2 din Constituţia României revizuită, ceea ce este de  neacceptat. 

Strict legat de problema caracterului abuziv al preluării bijuteriilor de aur de la 
antecesoarea reclamantei, se impune a se discuta în ce măsură prin decizia de casare s-a tranşat 
problema acestei preluări abuzive. 

În opinia Curţii, prin decizia de casare nr. 2425/R/12.12.2008 nu s-a tranşat în mod 
irevocabil această problematică, a preluării abuzive a cantităţii de 600 gr. aur bijuterii de familie, 
dat fiind că nu s-a statuat în mod clar că într-adevăr această cantitate de aur, de 600 de gr., 
reprezentând bijuterii de familie ar fi fost preluată în mod abuziv în condiţiile OUG nr. 190/2000, 
aprobată prin Legea nr. 261/2002, însă, s-a statuat în sensul că, existând un început de dovadă 
scrisă ( a se vedea în acest sens înscrisurile aflate în primul dosar de recurs – la care prima instanţă 
de recurs a făcut trimitere în considerentele deciziei de casare ) este admisibilă proba cu martori 
pentru dovedirea caracterului abuziv al preluării. 

Ceea ce s-a stabilit, aşadar, prin decizia de casare, a fost posibilitatea dovedirii cu martori a 
acestei preluări abuzive, întrucât exista un început de dovadă scrisă, în conformitate cu art. 1197 şi 
art. 1198 pct. 1 C. civ. . 

Prin urmare, prin prisma art. 315 alin. 1 C. proc. civ., ceea ce a fost obligatoriu pentru 
instanţa de rejudecare a fost necesitatea administrării unor probe, chiar testimoniale, pentru a se 
dovedi că de la antecesoarea reclamantei s-ar fi preluat abuziv cantitatea de 600 gr. aur în bijuterii 
de familie. 

Împrejurarea că pe numele antecesoarei reclamantei, N.V., s-ar fi întocmit un dosar 
informativ în calitate de persoană suspectă de la linia de muncă „trafic aur-valută” şi că acest dosar 
urma să fie întrebuinţat la întocmirea caracterizării acestei linii de muncă nu este suficientă pentru 
a face dovada preluării abuzive, de la aceasta, a cantităţii de 600 gr. aur în bijuterii de familie, mai 
ales că starea de fapt reţinută în cauză relevă împrejurarea că nu există în evidenţele de arhivă ale 
B.N.R. nicio depunere de bunuri de metale preţioase confiscate de la N.V. în vederea valorificării în 
anii 1952-1953, respectiv, nu au fost identificate în arhiva B.N.R. nici un fel de documente care să 
ateste depunerea în bancă, în perioada 1952-1953, a unor bunuri din metale preţioase confiscate pe 
numele N.V. sau N.C., însă, acest început de dovadă scrisă, coroborat cu depoziţiile testimoniale ale 
celor trei martori audiaţi în instanţa de apel de rejudecare – în deplină concordanţă cu îndrumările 
din decizia de casare – confirmă existenţa unei preluări faptice, evident abuzive, a  cantităţii de 600 
gr. aur în bijuterii de familie de la antecesoarea reclamantei. 

Prin prima art. 39 alin. 1 din HG nr. 1344/2003, pentru aprobarea Normelor Metodologice 
pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 190/2000, B.N.R. justifică, într-adevăr, calitate procesuală 
pasivă în cererile având ca obiect restituirea obiectelor din metale preţioase, etc., cu condiţia ca 
acestea să fi fost confiscate abuziv în perioada de după anul 1946 şi până în anul 1990 şi să se afle 
în depozitul B.N.R. sau, în conformitate cu alin. 2 al aceluiaşi articol B.N.R. poate fi obligată la a 
plăti contravaloarea metalului preţios fin conţinut în respectivele obiecte, calculată la preţul 
practicat de B.N.R. la data plăţii, cu condiţia ca bunurile prevăzute la alin. 1, deci cele confiscate 
abuziv în perioada de după 1946 şi până în 1990 şi care au fost depuse în depozitul B.N.R., să nu se 
mai regăsească fizic în gestiunea de specialitate din cadrul Sucursalei municipiului Bucureşti a 
B.N.R., întrucât au fost valorificate în folosul statului, însă Curtea constată că această excepţie  - a 
lipsei calităţii procesuale a  B.N.R. - a fost tranşată irevocabil prin prima decizie din recurs, 
obligatorie pentru instanţele de rejudecare, astfel încât în actualul cadru procesual aceasta nu mai 
poate fi reiterată.. 

Aşa fiind, în temeiul considerentelor mai sus expuse, Curtea apreciază ca fiind nefondat 
recursul pârâtului, astfel încât, în temeiul art. 312 alin. 1 şi 3 rap. la art. 304 pct. 9 C. proc. civ ., 
urmează să-l respingă, cu consecinţa menţinerii deciziei recurate ca fiind legală. (Judecător 
Carmen Maria Conţ) 

 



Acţiune în pretenţii intentată de o societate comercială împotriva unei alte societăţi 
comerciale. Natura comercială a litigiului 

Conform art.4 C.com., „Se socotesc, afară de acestea, ca fapte de comerţ celelalte 
contracte şi obligaţiuni ale unui comerciant, dacă nu sunt de natură civilă sau dacă contrariul nu 
rezultă din însuşi actul”, iar potrivit art.56 C.com. 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. 

Având în vedere că obiectul acţiunii intentate de reclamantă îl constituie obligarea 
pârâtei la plata despăgubirilor cauzate de săvârşirea faptei ilicite constând în incendiul produs la 
restaurantul pârâtei, reprezentând contravaloarea mărfii distruse şi neasigurate, a mobilierului 
distrus şi a profitului nerealizat, rezultă că litigiul  are o natură comercială. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, decizia nr. 75 din 15 ianuarie 2010 

Prin Sentinţa civilă nr.433 din 24 martie 2009, a Judecătoriei Dej s-a admis excepţia 
prescripţiei dreptului material la acţiune în ceea ce priveşte obligarea pârâtei la repararea pagubei, 
excepţie invocată de către pârâtă şi în consecinţă s-a respins acţiunea formulată de reclamanta SC 
T. SRL în contradictoriu cu pârâta SC L.V. SRL ca fiind prescrisă. 

S-a respins totodată şi cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de 
judecată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut în esenţă următoarele: 
La termenul de judecată din data de 27.01.2009 instanţa, după ce a pus în discuţia părţilor 

excepţia de necompetenţei materiale a Judecătoriei Dej invocată de pârâtă prin întâmpinare, a 
respins excepţia şi a reţinut cauza spre soluţionare, considerentele fiind cuprinse în încheierea de 
şedinţă din data de 27.01.2009. 

La termenul de judecată din data de 17.03.2009 instanţa a pus în discuţia părţilor excepţia 
prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată de pârâtă prin întâmpinare. 

Poziţia părţilor a fost consemnată în încheierea de şedinţă din data de 17.03.2009, termen 
la care instanţa a amânat pronunţarea cu privire la excepţia pentru data de 24.03.2009. 

Analizând excepţia invocată în raport cu actele de la dosar cu cele susţinute de părţi, 
instanţa a admis excepţia şi a respins acţiunea ca fiind prescrisă, luând în considerare următoarele: 

Potrivit prevederilor art.8 alin.1 din Decretul nr.167/1958, prescripţia dreptului la acţiune 
în repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicită, începe să curgă de la data când păgubitul a 
cunoscut sau trebuia să cunoască, atât paguba, cât şi pe cel care răspunde de ea. Potrivit art.1 alin.1 
din acelaşi decret, dreptul la acţiune, având un obiect patrimonial, se stinge prin prescripţie, dacă 
nu a fost exercitat în termenul stabilit în lege, iar conform art.3 teza I-a din acelaşi decret, termenul 
prescripţiei este de 3 ani… . 

Prin procesul-verbal de intervenţie nr.28/1 din 28.07.2004 a Grupului de Pompieri „Avram 
Iancu”, întocmit în urma incendiului produs la data de 28.07.2004 la sediul pârâtei, la pct. 3 s-a 
stabilit că a fost afectat şi magazinul de textile al S.C. T. S.R.L., în speţă reclamanta, la pct.6 a fost 
stabilit ca loc al focarului incendiului restaurantul pârâtei, sursa probabilă de aprindere fiind un 
scurtcircuit electric la unul din cablurile care alimentau un consumator din bar sau de pe bar, 
mijlocul care putea produce aprinderea fiind un cablu electric, primul material care s-a aprins fiind 
izolaţia cablului electric, iar împrejurarea determinantă pentru producerea incendiului a fost cablul 
electric neizolat corespunzător faţă de materialele combustibile. 

Raportat la menţiunile cuprinse în procesul verbal mai sus menţionat, luând în considerare 
şi faptul că reclamanta a învederat că a cunoscut valoarea prejudiciului cauzat ca urmare a 
incendiului, raportat la actele contabile, pe care le-a şi depus la dosarul cauzei, instanţa a apreciat 
că reclamanta avea posibilitatea să acţioneze în instanţă în vederea recuperării prejudiciului, 
iniţierea şi exercitarea unei acţiuni având ca obiect pretenţii nefiind îngrădită/prohibită prin lege în 
acest caz. Faptul atacării în instanţă de către pârâtă a procesului verbal de intervenţie amintit, 
solicitând anularea unor menţiuni care stabileau într-adevăr răspunderea pârâtei pentru 
producerea incendiului, nu a împiedicat accesul reclamantei la solicitarea reparării pagubei 



pricinuite, aceasta având posibilitatea să-şi formuleze propriile pretenţii fie pe cale incidentală, 
prin cerere reconvenţională formulată în cadrul litigiului menţionat mai sus, fie pe cale principală, 
printr-o acţiune de drept comun, având ca obiect pretenţii, precum cea de faţă. Nu poate fi luat în 
considerare argumentul potrivit căruia acest litigiu ar fi fost oricum suspendat în cazul în care ar fi 
fost iniţiat, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a litigiului având ca obiect anularea unor 
menţiuni din procesul verbal de intervenţie, deoarece dreptul la acţiune a existat, iar suspendarea 
prevăzută de art.244 alin.1, pct.1 din Codul de procedură civilă, referitoare la ipoteza în care 
„dezlegarea pricinii atârnă, în totul sau în parte, de existenţa sau neexistenţa unui drept care face 
obiectul unei alte judecăţi” are caracter facultativ, rămânând la aprecierea instanţei legal investită 
cu soluţionarea cererii să aprecieze în ce măsură s-ar fi impus soluţia suspendării cauzei. Ca 
urmare, instanţa a apreciat că în speţă trebuie luat în considerare momentul la care reclamanta a 
cunoscut persoana responsabilă de producerea incendiului, procesul-verbal de intervenţie 
prezumându-se ca fiind legal întocmit, nicidecum momentul la care hotărârea instanţei de fond 
prin care a fost respinsă acţiunea având ca obiect anularea unor menţiuni din procesul verbal de 
intervenţie a rămas definitivă şi irevocabilă, contrar celor susţinute de reclamantă, prin hotărârea 
menţionată nu s-a stabilit „faptul că societatea pârâtă este singura vinovată în propagarea 
incendiului”, ci a fost respinsă acţiunea ca urmare a faptului că nu a fost răsturnată prezumţia de 
temeinicie şi legalitate a procesului verbal de intervenţie şi a raportului de constatare tehnică. 

Faţă de cele de mai sus, nu poate fi luat în considerare nici argumentul reclamantei 
conform căruia termenul de prescripţie a început să curgă de la data pronunţării deciziei Curţii de 
Apel prin care a fost respins recursul privind acţiunea în anulare parţială,  menţionată mai sus, sau 
cel mult de la data întocmirii în respectiva cauză a raportului de expertiză tehnică din cuprinsul 
căruia se desprinde în mod cert concluzia vinovăţiei pârâtei cu privire la producerea incendiului 
cauzator de pagube, instanţa apreciind că în speţă determinant este momentul la care reclamanta a 
luat cunoştinţă de conţinutul procesului verbal de intervenţie nr.28/1 din 28.07.2004 a Grupului 
de Pompieri „Avram Iancu”. Astfel, instanţa a constatat că cel târziu la data de 20.09.2004 
reclamanta a luat cunoştinţă de existenţa şi conţinutul acestui proces verbal, dat fiind faptul că prin 
întâmpinarea depusă la acea dată la dosarul având ca obiect anularea parţială a menţiunilor 
respectivului proces verbal face referire directă şi se raportează la conţinutul acestuia. Ca urmare, 
termenul de prescripţie de 3 ani aplicabil în speţă s-a împlinit la data de 20.09.2007, în condiţiile 
în care prezenta acţiune a fost promovată la data de 05.01.2009. 

Având în vedere cele de mai sus, instanţa a dispus admiterea excepţiei prescripţiei dreptului 
material la acţiune în ceea ce priveşte obligarea pârâtei la repararea pagubei, excepţie invocată de 
către pârâtă, astfel că, faţă de soluţia dispusă cu privire la excepţia invocată, a respins acţiunea 
formulată de către reclamantă ca fiind prescrisă, şi a respins cererea reclamantei de obligare a 
pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 

Prin decizia civilă nr.466 din 13 octombrie 2009 a Tribunalului Cluj, s-a respins ca nefondat 
apelul declarat de SC T. SRL, menţinându-se în întregime hotărârea atacată. 

Apelanta SC T. SRL a fost obligată să plătească intimatei SC "L.V." S.R.L., suma de 238 lei 
constând în onorariu avocat, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. 

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a constatat că potrivit prevederilor art.8 din 
Decretul nr. 167/1958, prescripţia dreptului la acţiune în repararea pagubei pricinuite prin fapta 
ilicită, începe sa curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască paguba cât 
şi pe cel care răspunde de ea. 

Or ,astfel cum rezultă din înscrisul de la dosar apelanta S.C. T. S.R.L. a primit procesul-
verbal de intervenţie nr. 28/2 din data de 28.07.2004 iar în acest  act, la pct. 6, este menţionat 
locul focarului: "Restaurantul firmei L.V. in jurul barului", sursa probabila de aprindere fiind 
"scurtcircuit electric la unul din cablurile care alimentau un consumator".  

În aceste condiţii  în mod corect a apreciat instanţa de fond  că apelanta  S.C. T. S.R.L. a 
cunoscut persoana vinovata de producerea pagubei la data comunicării procesului-verbal de 
intervenţie nr. 28/2 din data de 28.07.2004, act care nu a fost contestat in instanţa. 

De asemenea, pertinent, a statuat instanţa de fond că  nu poate fi luat în considerare nici 
argumentul reclamantei conform căruia termenul de prescripţie a început să curgă de la data 
pronunţării deciziei Curţii de Apel prin care a fost respins recursul privind acţiunea în anulare 
parţială a procesului  verbal de  intervenţie 28/1 din data de 28.07.2004 , în speţă determinant 
fiind  momentul la care reclamanta apelantă  a luat cunoştinţă de conţinutul procesului verbal de 



intervenţie nr.28/1 din 28.07.2004 a Grupului de Pompieri „Avram Iancu” , care de altfel 
reiterează menţiunile reţinute în cuprinsul procesului-verbal de intervenţie nr. 28/2 din data de 
28.07.2004. 

Judecătorul fondului a procedat în mod corect  atunci când a  reţinut faptul că cel târziu la 
data de 20.09.2004 reclamanta apelantă a luat cunoştinţă de existenţa şi conţinutul proces verbal 
de intervenţie nr. 28/2 din data de 28.07.2004 dat fiind faptul că prin întâmpinarea depusă la acea 
dată la dosarul având ca obiect anularea parţială a menţiunilor respectivului proces verbal face 
referire directă şi se raportează la conţinutul acestuia , astfel că , termenul general de prescripţie de 
3 ani aplicabil în speţă s-a împlinit la data de 20.09.2007, în condiţiile în care  cererea de chemare 
în judecată  a fost promovată la data de 05.01.2009. 

Împotriva acestei decizii reclamanta SC”T.”SRL a declarat recurs în termen legal solicitând 
instanţei admiterea acestuia, modificarea hotărârii atacate, în sensul admiterii apelului 
reclamantei, schimbarea sentinţei instanţei de fond, în sensul admiterii acţiunii aşa cum a fost 
formulată. 

In motivarea recursului, reclamanta a arătat că instanţele de fond au reţinut în mod greşit 
momentul la care a început prescripţia dreptului material la acţiune respectiv, de la data emiterii 
procesului verbal de intervenţie. 

În opinia reclamantei, termenul de prescripţie a început să curgă de la data rămânerii 
definitive şi irevocabile a deciziei civile nr.1940/R/2008, în speţă nefiind vorba de o întrerupere a 
termenului de prescripţie, respectiv la data de 10.10.2008 deoarece în acest dosar s-a stabilit 
persoana vinovată de producerea incendiului. În acest sens, doar la acest moment reclamanta a 
cunoscut cu exactitate pe cel răspunzător de săvârşirea pagubei, conform art.8 din Decretul 
nr.167/1958. 

În ipoteza în care reclamanta ar fi promovat o acţiune în pretenţii din momentul emiterii 
procesului verbal de intervenţie, această acţiune s-ar fi suspendat până la soluţionarea irevocabilă a 
acţiunii privind anularea procesului verbal de intervenţie, promovată de către pârâtă pe rolul 
Judecătoriei Dej. 

În mod greşit instanţa de apel a reţinut că, atâta vreme cât au existat două procese verbale 
de intervenţie, din care unul a fost comunicat recurentei, proces neatacat de aceasta, reclamanta 
avea obligaţia să formuleze acţiunea în pretenţii cu aceeaşi dată, respectiv 28.07.2004, însă a omis 
să reţină că ambele procese aveau acelaşi conţinut fiind diferit doar numărul de înregistrare însă 
fiind emise în aceeaşi dată. 

Susţinerile instanţelor de fond referitoare la faptul că recurenta avea posibilitatea să-şi 
formuleze propriile pretenţii pe cale incidentală, prin cerere reconvenţională în cadrul procesului 
de fond prin care s-a soluţionat ştergerea menţiunilor din procesul verbal de intervenţie sau pe 
calea unei acţiuni de drept comun, nu pot fi luate în considerare deoarece doar la data rămânerii 
definitive şi irevocabile a deciziei nr.1940/R/10.10.2008 a Curţii de Apel, s-a stabilit că principalul 
vinovat de propagarea incendiului şi implicit a prejudiciului cauzat este SC”L.V.”SRL. 

În drept, recursul se întemeiază pe dispoziţiile art.304 pct.9 C.pr.civ. 
Pârâta intimată SC”L.V.”SRL a solicitat, prin întâmpinare, respingerea recursului ca 

nefondat şi obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată. 
În susţinerea poziţiei procesuale, intimata a arătat că în recurs nu se pot invoca motive de 

netemeinicie a hotărârii atacate, ci numai motivele de nelegalitate prevăzute de art.304 C.pr.civ. 
Decizia criticată de recurentă a fost dată cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile în 

speţă, fiind în deplină concordanţă cu probele administrate în cauză. 
Susţinerea recurentei referitoare la faptul că doar în luna octombrie 2008 a cunoscut cu 

certitudine cuantumul prejudiciului şi persoana vinovată de producerea pagubei, respectiv la data 
pronunţării deciziei Curţii de Apel, nu pot fi reţinute deoarece în baza procesului verbal de 
intervenţie nr.28/2/28.07.2004 a Grupului de Pompieri „Avram Iancu”, reclamanta a obţinut 
despăgubiri în cuantum de 1.685.710.000 lei vechi de la SC”A.”SA în dosarele de daună cj3/056/IC 
şi cj3/057/IC din anul 2004. 

Acest proces verbal de intervenţie a fost comunicat reclamantei la data de 28.07.2004 fiind 
menţionat şi locul focarului, respectiv restaurantul firmei L.V. şi sursa de aprindere, fiind un scurt 
circuit electric la unul din cablurile ce alimentau un consumator. 

Reclamanta a cunoscut persoana vinovată de producerea pagubei la data comunicării 
acestui proces verbal, act care nu a fost contestat în instanţă de către reclamantă. 



Reclamanta a încasat despăgubirile mai sus arătate de la SC”A.”SA întrucât potrivit poliţei 
de asigurare nr.0870291/30.04.2004, SC”T.”SRL a asigurat clădirile şi alte construcţii pentru 
suma de 58.500 USD, iar produsele finite pentru suma de 29.667 USD, adică în total 88.167 USD. 

Existenţa litigiului înregistrat de pârâtă pe rolul Judecătoriei Dej sub nr.2702/2004 nu a 
întrerupt cursul prescripţiei astfel încât în mod corect instanţele de fond au stabilit că acţiunea 
reclamantei este prescrisă. 

În şedinţa publică din 15.01.2010, Curtea a invocat în temeiul art.306 alin.2 C.pr.civ., 
motivul de recurs de ordine publică privind necompetenţa materială a primei instanţe, având în 
vedere natura juridică a despăgubirilor solicitate de reclamantă, precum şi cuantumul pretenţiilor 
de 121.032 Ron. 

Reprezentanta reclamantei recurente a  arătat că prezentul litigiu este un litigiu civil, având 
în vedere că este vorba de o răspundere civilă delictuală. 

Reprezentantul părţii civile intimate a arătat că natura prezentului litigiu este discutabilă, 
având în vedere că poate avea atât natură comercială, părţile fiind societăţi comerciale, cât şi 
natură civilă, aşa cum s-a considerat în faţa primei instanţe, deoarece s-a avut în vedere faptul că în 
cauză este vorba de o răspundere civilă delictuală. Totodată, arată că optează pentru natura civilă a 
litigiului. 

Analizând decizia criticată cu prioritate prin prisma motivului de recurs de ordine publică 
invocat din oficiu, Curtea reţine următoarele : 

Astfel, prin cererea de chemare înregistrată sub nr.14/219/2009 la data de 05.01.2009, la 
Judecătoria Dej, reclamanta SC”T.”SRL a chemat în judecată pârâta SC”L.V.”SRL solicitând 
obligarea pârâtei la plata sumei de 121.032 lei cu titlu de pretenţii constând din : marfă distrusă în 
incendiu, în valoare de 102.041 lei; mobilier distrus, în valoare de 8.991 lei şi profit nerealizat, în 
sumă de 10.000 lei, precum şi dobânda legală până la achitarea integrală a debitului. 

În motivarea cererii de chemare în judecată reclamanta a arătat că în data de 08.07.2004 la 
restaurantul pârâtei a izbucnit un incendiu care s-a datorat culpei exclusive a acesteia şi care s-a 
propagat la magazinul reclamantei cauzându-i prejudiciul mai sus menţionat. Marfa distrusă şi 
depreciată ca urmare a incendiului provenit de la imobilul pârâtei a fost în valoare de 157.041 lei, 
însă o parte din prejudiciu, în sumă de 55.000 lei a fost recuperată datorită faptului că o parte din 
marfă a fost asigurată. 

În drept, acţiunea reclamantei se întemeiază pe dispoziţiile art.998, art.999 şi art.1000 
C.civ. 

Deşi pârâta a invocat prin întâmpinare excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei 
Dej, prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 27.01.2009 Judecătoria Dej a respins 
excepţia necompetenţei materiale şi a reţinut cauza spre soluţionare având în vedere că litigiul are 
natură civilă şi nu comercială, apreciind că distincţia trebuie făcută în raport de normele juridice 
aplicabile raporturilor juridice existente între părţi, în speţă nefiind vorba de obligaţii comerciale 
ale părţilor, ci de pretinsul fapt ilicit al pârâtei, săvârşit în calitatea sa de persoană juridică de drept 
civil şi nu în calitate de comerciant. 

Conform art.4 C.com., „Se socotesc, afară de acestea, ca fapte de comerţ celelalte contracte 
şi obligaţiuni ale unui comerciant, dacă nu sunt de natură civilă sau dacă contrariul nu rezultă din 
însuşi actul”.  

De asemenea, art.56 C.com. dispune 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. 

Prin urmare, faptele de comerţ unilaterale sau mixte, sunt guvernate de legea comercială 
pentru ambele părţi, chiar dacă pentru una dintre ele actul juridic are caracter civil. 

Soluţia adoptată de lege se justifică prin aceea că fiind vorba de un raport juridic unic el nu 
poate fi supus simultan la două reglementări diferite, una comercială pentru comerciant şi alta 
civilă pentru celălalt comerciant. 

Având în vedere că obiectul acţiunii formulate de reclamantă îl constituie obligarea pârâtei 
la plata despăgubirilor cauzate de săvârşirea faptei ilicite constând în incendiul produs la 
restaurantul pârâtei, reprezentând contravaloarea mărfii distruse şi neasigurate, a mobilierului 
distrus şi a profitului nerealizat, Curtea apreciază că prezenta acţiune de reparare a prejudiciului 
derivând din fapta juridică ilicită a pârâtei are o natură comercială, potrivit art.4 C.com. şi art.56 



C.com., ţinând seama şi de împrejurarea că pretinsul prejudiciu a afectat inclusiv fondul de comerţ 
şi activitatea comercială a reclamantei. 

Potrivit art.2 pct.1 lit.a C.pr.civ., tribunalul judecă în primă instanţă procesele şi cererile în 
materie comercială a căror obiect are o valoare de peste 1 miliard lei (vechi), precum şi procesele şi 
cererile în această materie a căror obiect este neevaluabil în bani. 

Normele juridice care reglementează competenţa materială sunt imperative, au caracter 
absolut astfel încât nici părţile, dar nici instanţa de judecată nu pot deroga de la ele. 

Având în vedere natura comercială a cauzei şi valoarea despăgubirilor solicitate de 
reclamantă, în cuantum de 121.032 lei (noi), Judecătoria Dej a soluţionat acţiunea formulată de 
reclamantă cu încălcarea normelor de competenţă imperative prevăzute de art.2 pct.1 lit.a raportat 
la art.158, art.159 pct.3 C.pr.civ. 

Pentru aceste considerente, Curtea în temeiul art.312 alin.1 şi alin.3 raportat la art.304 pct.3 
şi pct.9 C.pr.civ., va admite recursul pârâtei, va casa hotărârea atacată şi rejudecând, în temeiul 
art.296 C.pr.civ., va admite apelul declarat de reclamantă în contra sentinţei civile 
nr.433/24.03.2009 a Judecătoriei Dej, pe care în temeiul art.297 alin.2 C.pr.civ., o anulează în 
întregime şi va dispune trimiterea cauzei pentru competentă soluţionare în primă instanţă la 
Tribunalul Comercial Cluj, în baza art.2 pct1 lit.a C.pr.civ. coroborat cu art.37 din Legea 
nr.304/2004.(Judecător Anca Adriana Pop) 
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Judecător TRAIAN DÂRJAN 


