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Concordat preventiv. Omologare. CondiŃii. Calea de constatare a 
nelegalităŃii omologării concordatului preventiv 

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 9391 din 13 noiembrie 2012  

Prin încheierea civilă nr. nr.2097 din 06.04.2012 pronunŃată de către Tribunalul 
Maramureş s-a constatat concordatul preventiv faŃă de debitoarea SC F.D. SRL, prin 
conciliator P.I. IPURL,. 

S-a dispus comunicarea de către conciliator a concordatului preventiv cu creditorii 
înscrişi în tabloul creditorilor. 

S-a dispus menŃionarea acestuia în Registrul ComerŃului. 
S-a dispus omologarea concordatului preventiv faŃă de creditorii nesemnatari: SC 

L.P. SRL, SC M. SRL, SC M.F.K.O. SRL, SC O.P. SRL, E. şi s-a dispus suspendarea 
tuturor procedurilor de executare silită. 

 Pentru a hotărî astfel prima instanŃă a reŃinut că prin încheierea civilă nr. 
553/31.01.2012 s-a admis cererea debitoarei SC F.D. SRL, s-a deschis procedura 
concordatului preventiv faŃă de aceasta şi s-a dispus numirea conciliatorului provizoriu. 

 În baza acestei hotărâri s-a întocmit proiectul de concordat preventiv, 
asupra căruia creditorii şi-au exprimat votul conform art. 24 alin. 1 din Legea 381/2009, 
proiectul de concordat preventiv considerându-se aprobat, conform art. 24 alin. 5 din 
Legea 381/2009, astfel cum reiese din situaŃia centralizată a votului creditorilor. 

 Potrivit art. 26 din Legea 381/2009 după aprobarea concordatului de către 
creditori potrivit art. 24 alin. (5), conciliatorul solicită judecătorului-sindic să constate 
concordatul preventiv; judecătorul-sindic constată concordatul preventiv prin încheiere 
pronunŃată în camera de consiliu, de urgenŃă şi cu precădere, după ascultarea 
conciliatorului; cererea de constatare a concordatului preventiv poate fi respinsă exclusiv 
pentru motive de legalitate. 

 În acest sens, constatând îndeplinite condiŃiile prevăzute şi neexistând 
motive de nelegalitate, s-a dispus constatarea concordatului preventiv intervenit între 
debitoarea SC F.D. SRL şi creditorii semnatari : A.B.R., D.I. SRL; SC Z.O. SRL; B.G.; 
R.C.; SC P. SRL şi SC E.S. SRL.  

 În ceea ce priveşte cererea de omologare a concordatului preventiv 
instanŃa a reŃinut că potrivit art. 28 alin. 1 din Legea 381/2009, pentru a face opozabil 
concordatul preventiv creditorilor nesemnatari, inclusiv creditorilor necunoscuŃi sau 
contestaŃi, conciliatorul poate cere judecătorului-sindic omologarea concordatului. 

 CondiŃiile omologării concordatului preventiv sunt prevăzute de art. 28 
alin. 2 din Legea 381/2009, respectiv  întreprinderea debitorului este în stare de 
dificultate financiară, valoarea creanŃelor contestate şi/sau în litigiu nu depăşeşte 20% din 



masa credală şi concordatul preventiv a fost aprobat de creditorii care reprezintă cel puŃin 
80% din valoarea totală a creanŃelor. 

 Întrucât astfel cum s-a reŃinut prin încheierea de deschidere a procedurii, 
întreprinderea debitorului se află în stare de dificultate financiară, din declaraŃia 
debitorului a reieşit că nu există creanŃe contestate sau în litigiu iar proiectul de concordat 
preventiv a fost aprobat de creditorii ce deŃin peste 80 % din valoarea totală a creanŃelor, 
s-a dispus omologarea concordatului preventiv şi faŃă de creditorii nesemnatari ai 
acestuia. 

 În aplicarea prevederilor art. 28 alin. 3 din Legea 381/2009 s-a dispus  
suspendarea tuturor procedurilor de executare silită. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs SC L.P. SRL solicitând admiterea 
recursului, casarea încheierii instanŃei de fond si trimiterea cauzei în rejudecare indicând 
prin dispoziŃiile de casare ca instanŃa de fond să pună în vedere conciliatorului să emită si 
să trimită o singură ofertă de concordat preventiv, cu un singur proiect de concordat 
preventiv si ca instanŃa de fond să exercite în mod temeinic rolul de verificare a 
condiŃiilor de legalitate si temeinicie ale celor două acte mai jos menŃionate.  

În motivarea recursului recurenta a arătat că în fapt, prin încheierea civilă 
nr.553/31.01.2012 s-a admis cererea debitoarei S.C. F.D. SRL, s-a deschis procedura 
concordatului preventiv fără de aceasta si s-a numit conciliator provizoriu P.I. IPURL.  

Încheierea este atât nelegală cât si netemeinică, încălcând chiar spiritul 
concordatului preventiv.  

Motivul de nelegalitate principal pe care l-a invocate este faptul că instanŃa a 
încălcat dispoziŃiile art.20 din Legea nr.381/2009 privind introducerea concordatului 
preventiv si mandatului ad-hoc în sensul că a omologat concordatul preventiv prin 
acceptarea mai multor oferte de concordat preventiv.  

Unica interpretare a dispoziŃiilor legii nr.381/2009 în ceea ce priveşte oferta si 
proiectul care trebuie să fie omologate de instanŃă este aceea care reiese din analiza art.20 
alin. 4, 5 si 6 care stipulează o singură ofertă de concordat preventiv care va cuprinde si 
proiectul de concordat preventiv, ofertă în cadrul căreia era normal si legal să se treacă 
propunerile de reducere a creanŃelor către fiecare creditor în parte cu respectarea si a 
principiului transparentei.  

În ciuda faptului că dispoziŃiile art.20 alin.4, 5 si 6 stipulează cuvântul "ofertă de 
concordat preventiv" atunci când se referă la obligaŃiile conciliatorului provizoriu de a 
notifica creditorii, de a depune dosarul la grefa tribunalului pentru înregistrare si de a 
atâta si proiectul de concordat preventiv, instanŃa de fond a omologat un concordat 
preventiv întemeiat pe oferte distincte si nu pe o ofertă unică.  

Această ilegalitate a conciliatorului si a debitorului a fost acceptată de instanŃa de 
fond si a generat o situaŃie ilegală, inechitabilă, abuzivă si aberantă în sensul că fiecare 
creditor a primit o ofertă distinctă de concordat preventiv, ofertă care a fost întocmită 
după bunul plac al debitorului si asupra căreia nu s-a dat curs nici măcar negocierii 
iniŃiate de unii din creditori, printre care se află si recurenta. 

Ca exemplu de efect abuziv al emiterii acestei încheieri (care de altfel ar fi trebuit 
să aibă denumirea de "hotărâre", conform dispoziŃiilor art.9 alin.34 din Legea specială a 
concordatului preventiv) arătă faptul că oferta către creditoarea S.C. M. SRL a fost în 
sensul reducerii creanŃei cu 50%, în schimb ce pentru alŃi creditori oferta a fost de 
reducere a creanŃei cu un procent mal mare.  



Cu privire la acest aspect a solicitat să-i fie pus în vedere conciliatorului să 
depună toate aşa-zisele oferte de concordat preventiv pentru ca instanŃa să constate dacă 
măcar s-a respectat la toŃi creditorii procentul de satisfacere a creanŃelor de peste 50% din 
proiect.  

Aşa cum legiuitorul a stipulat la art. 2 si 3 din legea concordatului preventiv, 
scopul prezentei legi este salvgardarea întreprinderii prin proceduri amiabile de 
renegociere a creanŃelor sau a condiŃiilor acestora, creditorii acceptând să sprijine 
eforturile debitorului de depăşire a dificultăŃilor, dar nu de a se crea un abuz din partea 
debitorului prin conciliator în dauna creditorilor.  

Hotărârea instanŃei de fond este si netemeinică prin prisma faptului că proiectul de 
concordat preventiv, care spre deosebire de ofertă întruneşte condiŃiile legale, prevede 
satisfacerea creanŃelor în procent de peste 50 %, însă instanŃa omologhează prin 
concordatul preventiv o satisfacere a creanŃei noastre de doar 50%.  

De asemenea instanŃa de fond a ignorat si faptul că proiectul de concordat  
preventiv nu prevede un cuantum exact a părŃii din debit care se plăteşte lunar 

către creditori, modalităŃile de plată si perioada plătii din fiecare lună.  
Pentru aceste considerente solicită admiterea recursului, casarea încheierii 

(hotărâre) instanŃei de fond si trimiterea cauza în rejudecare indicând prin dispoziŃiile de 
casare ca instanŃa de fond să pună în vedere conciliatorului să emită si să trimită o singură 
ofertă de concordat preventiv, cu un singur proiect de concordat preventiv si ca instanŃa 
de fond să exercite în mod temeinic rolul de verificare a condiŃiilor de legalitate si 
temeinicie ale celor două acte mai sus menŃionate.  

În drept: art.15 alin.4 din Legea nr.381/2009 si disp. Ar. 242 alin.2 C.pr.civ.  
Prin întâmpinarea înregistrată la data de 26 septembrie 2012 SC F.D. SRL a 

solicitat respingerea recursului ca nefondat şi obligarea recurentei la suportarea 
cheltuirilor de judecată ocazionate de prezentul proces. 

Analizând recursul formulat din prisma motivelor de recurs şi a apărărilor 
formulate şi având în vedere prevederile art.304, 3041 Curtea reŃine următoarele: 

 Prima instanŃă a omologat faŃă de creditoarea recurentă concordantul preventiv, 
acesta având calitatea de creditor nesemnatar, apreciindu-se ca fiind îndeplinite condiŃiile 
prev. de art.28 alin.2 din Legea nr. 381/2009. 

 Motivul de neegalitate invocat de recentă se referă la încălcarea dispoziŃiilor 
art.20 din Legea nr. 381/2009 în sensul că au omologat concordatul preventiv prin 
acceptarea mai multor oferte de concordat preventiv. 

 În opinia recurentei unica interpretare posibilă a dispoziŃiilor Legii nr. 381/2009 
în ceea ce priveşte oferta şi proiectul care trebuie să fie omologate de instanŃă, reiese din 
analiza art. 20 alin.4 ,5 şi 6 unde se stipulează o singură ofertă de concordat preventiv 
care va cuprinde şi proiectul de concordat, ofertă în cadrul căreia trebuia trecute 
propunerile de reducere a creanŃelor către fiecare creditor în parte cu respectarea şi a 
principiului transparenŃei. 

 Cu toate acestea prima instanŃă a omologat un concordat preventiv întemeiat pe 
oferte distincte şi nu pe o ofertă unică. 

 Deşi recurenta nu aduce nici o critică referitoare la nerespectarea art.28 de 
către instanŃă, motivarea recursului este axată pe interpretarea art.20 din Legea 
concordatului preventiv, text de lege care nu are nici o legătura cu etapa judiciară din 



procedura de omologare a concordatului, ci se referă la o etapă anterioară depunerii la 
instanŃă a cererii de omologare de către conciliator. 

 Interpretarea corectă a dispoziŃiilor art. 20 din Legea nr. 381/2009 rezultă 
din însăşi spiritul legii în sensul că dispoziŃia legală se referă la o singură ofertă adresată 
unui creditor, cu alte cuvinte o ofertă individuală, urmând ca în proiectul de concordat 
preventiv comunicat către toŃi creditorii să se regăsească şi conŃinutul ofertelor făcute 
către alŃi creditori, tocmai pentru respectarea principiului transparenŃei. 

 În speŃă fiecărui creditor i-a fost adresată de către conciliator o singură ofertă, iar 
în proiectul de concordat preventiv comunicat către toŃi creditorii s-a regăsit şi conŃinutul 
ofertelor către alŃi creditori. 

 Aşa fiind nu poate fi reŃinută interpretarea dată de recurentă dispoziŃiilor 
art. 20 din Legea nr. 381/2009 în sensul că instanŃa ar fi trebuit să omologheze o singură 
ofertă, adică o ofertă colectivă adresată către toŃi creditorii, de vreme ce textul de lege nu 
impune o asemenea cerinŃă. 

 Nu este de ignorat nici faptul că nelegalitatea omologării concordatului 
preventiv din perspectiva nerespectării dispoziŃiilor art. 20 din Legea nr. 381/2009 putea 
fi valorificată de recurentă pe calea separată a acŃiunii în anularea contractului concordat 
conform art. 32 alin.1 din Legea nr. 381/2009 insă recurenta a ales să nu uzeze de această 
procedură de anulare. 

Pentru toate aceste considerente în temeiul dispoziŃiilor art. 312 alin.1 C.pr.civ. 
recursul declarat de SC L.P. SRL urmează a fi respins ca neîntemeiat. (Judecător Claudia 
Idriceanu) 

 

Litigiu având ca obiect desfiinŃarea unor lucrări de construcŃie 
executate nelegal aducerea imobilului la starea anterioară. Stabilirea 

conform O.G. nr. 2/2001 a competenŃei de soluŃionare în favoarea 
judecătoriei, iar nu a tribunalului specializat. DispoziŃii legale aplicabile 

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
sentinŃa nr. 798 din 30 octombrie 2011 

Prin sentinŃa civilă nr. 13698/22.06.2012, pronunŃată de Judecătoria Cluj-Napoca 
s-a admis excepŃia necompetenŃei materiale a Judecătoriei Cluj-Napoca, fiind declinată 
competenŃa de soluŃionare a cauzei având ca părŃi reclamantul Municipiul Cluj-Napoca 
prin primar, în contradictoriu cu SC S.C. SRL, Tribunalului Specializat Cluj. 

Asupra excepŃiei necompetenŃei materiale a Judecătoriei Cluj-Napoca, instanŃa a 
reŃinut următoarele: 

In conformitate cu prevederile art. 2 pct.1 lit. a C.p.c, in vigoare la data sesizării 
instanŃei, sunt de competenŃa tribunalului, in prima instanŃa, procesele si cererile in 
materie comerciala al căror obiect are o valoare de peste 100.000 de lei precum si 
procesele si cererile in aceasta materie al căror obiect este neevaluabil in bani.  

InstanŃa a constatat ca prin art.219 al Legii nr.71/2011 prevederea menŃionata mai 
sus a fost abrogate, rezultând ca si aceste categorii de litigii intra in aria de competenta 
materiala a judecătoriilor.  

Pentru stabilirea competentei in speŃa, trebuie analizate doua aspecte, si anume: 
natura civila sau comerciala a litigiului precum si, in al doilea rând, incidenta in speŃa a 
art.2 pct.1 lit. a C.p.c., in prezent abrogat. 



In cauza, obiectul acŃiunii îl reprezintă desfiinŃarea unor lucrări efectuate de către 
un comerciant la un imobil proprietate a societăŃii, lucrări ce au constat in edificarea de 
noi spatii, cu destinaŃie de birouri si spatii comerciale, cum a susŃinut parata. Din 
procesul-verbal de constatare nr.26/14.03.2011 rezulta ca parata a desfăşurat aceste 
lucrări in calitate de beneficiar dar si de investitor. 

Având în vedere această destinaŃie a imobilului din litigiu, instanŃa a dedus 
intenŃia speculativă a pârâtei de a obŃine profit, fie din exploatarea imobilului din punct 
de vedere comercial, fie din vânzarea spaŃiilor comerciale care nu pot intra în sfera 
bunurilor de folosinŃă personală. Prin urmare, executând lucrările de construire la 
imobilul respectiv, pârâta desfăşoară o activitate cu caracter comercial.  

Potrivit articolului 7 din C.com., sunt comercianŃi aceia care fac fapte de comerŃ, 
având comerŃul ca o profesiune obişnuită şi societăŃile comerciale. Chiar dacă am accepta 
caracterul neobişnuit al actelor de comerŃ efectuate de pârâta, potrivit articolului 9 din 
acelaşi cod, orice persoană care într-un chip accidental face o operaŃiune de comerŃ şi nu 
poate fi considerată comerciant, este supusă legilor şi jurisdicŃiunii comerciale pentru 
toate contestaŃiunile ce se pot ridica din această operaŃiune.  

Raportând aceste texte legale la starea de fapt izvorâtă din probele cauzei, instanŃa 
a apreciat că lucrările de construire executate în scopul obŃinerii de profit imprimă 
raportului juridic dedus judecăŃii, al cărui obiect este tocmai oprirea sau desfiinŃarea 
acestor lucrări, un caracter comercial. În plus, potrivit articolului 3, punctul 8 din Codul 
comercial, legea consideră fapte de comerŃ şi întreprinderile de construcŃii. 

Cercetând valoarea obiectului cererii de chemare în judecată, instanŃa a constatat 
că cererea formulată de reclamant este neevaluabilă în bani. 

In al doilea rând, chiar daca prin art.219 din Legea nr.71/2011 a fost abrogat art.2 
pct.1 lit. a C.p.c, in prezent aceste categorii de litigii revenind judecătoriilor din punctual 
de vedere al competentei materiale, potrivit art.223 din aceeaşi lege, “daca prin prezenta 
lege nu se prevede altfel, procesele si cererile in materie civila sau comerciala in curs de 
soluŃionare la data intrării in vigoare a Codului civil  se soluŃionează de instanŃele legal 
investite, in conformitate cu dispoziŃiile legale, materiale si procedurale in vigoare la data 
când au fost pornite” 

In speŃa, cererea a fost înregistrata pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca la data de 
07.04.2011, anterior intrării in vigoare a Codului civil. Cu toate ca in prezent competenŃa 
soluŃionării acestor categorii de cereri aparŃine judecătoriilor, cum rezulta din 
interpretarea textului redat anterior, la soluŃionarea unor asemenea procese pornite 
anterior intrării in vigoare a Codului civil, sunt aplicabile prevederile legale, materiale si 
procedurale in vigoare la data când au fost pornite, competenta aparŃinând instanŃei legal 
investite.  

Or, in speŃa, chiar daca dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Cluj-
Napoca, la data înregistrării cererii, instanŃa competenta cu soluŃionarea in prima instanŃa 
a cererilor in materie comerciala neevaluabile in bani, era tribunalul, nu judecătoria.  

In aceste condiŃii, judecătoria nefiind legal investita din punctual de vedere al 
prevederilor referitoare la competenta de ordine publica, aceasta nu va putea soluŃiona 
cauza. 

Prin urmare, instanŃa a admis excepŃia de necompetenŃă materială a Tribunalului 
Cluj şi, pe cale de consecinŃă, a declinat competenŃa de soluŃionare a cauzei, Tribunalului 
Specializat Cluj. 



Prin sentinŃa civilă nr. 3407/21.09.2012, pronunŃată de Tribunalul Specializat 
Cluj, s-a admis excepŃia necompetenŃei materiale a Tribunalului Specializat Cluj. 

A fost declinată competenŃa de soluŃionare a acŃiunii formulate de reclamantul 
MUNICIPIUL Cluj-Napoca în contradictoriu cu pârâta SC S.C. SRL, în favoarea 
Judecătoriei Cluj Napoca. 

S-a constatat ivit conflictul negativ de competenŃă şi s-a dispus sesizarea CurŃii de 
Apel Cluj in vederea soluŃionării acestuia. 

Analizând excepŃia necompetenŃei materiale a Tribunalului Specializat Cluj, 
acesta a reŃinut că prin procesul verbal de constatare si sancŃionare a contravenŃiei  nr. 
65/15.09.2010 întocmit de Municipiul Cluj-Napoca - DirecŃia Politia Comunitara, s-a 
constatat că pârâta SC S.C. SRL in calitate de beneficiar şi investitor a executat lucrări de 
construcŃii fără a deŃine autorizaŃie de construire conform legislaŃiei în vigoare, imobilul 
fiind situat în aria protejată a municipiului. Lucrările constau în mansardarea primului şi 
ultimului corp de clădire, mansardarea parŃială a corpului al doilea, extinderea ultimului 
corp, amenajări interioare, înlocuirea tâmplăriei parŃial, înlocuirea învelitorii, a porŃii de 
acces cu tâmplărie PVC, desfacerea şi refacerea parŃială a împrejmuirii. La data 
constatării, lucrările erau în curs de execuŃie. 

Prin acest proces verbal a fost aplicata amenda de 8.000 lei pentru săvârşirea 
contravenŃiei prevăzute de art.26 al.1 lit. a din Legea nr.50/1991 şi s-a dispus oprirea 
imediată a lucrărilor şi solicitarea de la Primăria Cluj Napoca de analizare a situaŃiei în 
vederea soluŃionării conform prevederilor legale, in termen de 60 de zile. 

La următorul control, efectuat la data de 14.03.2011 de către DirecŃia Politia 
Comunitara la imobilul paratei, s-a constatat ca aceasta nu s-a conformat măsurilor 
dispuse conform Legii 50/1991 în termenul acordat. 

În acest context s-a formulat prezenta acŃiune, prin care s-a solicitat desfiinŃarea 
lucrărilor de construcŃii executate nelegal la imobilul situat în Cluj-Napoca, str. M., nr.16 
si aducerea acestuia la starea anterioara intr-un termen stabilit de instanŃa. 

Potrivit prevederilor art. 32 al.1 din Legea 50/1991, în cazul in care persoanele 
sancŃionate contravenŃional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat in 
termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenŃiei, potrivit 
prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sancŃiunea va sesiza instanŃele 
judecătoreşti pentru a dispune, după caz: a) încadrarea lucrărilor in prevederile 
autorizaŃiei; b) desfiinŃarea construcŃiilor realizate nelegal. 

Raportat la obiectul şi cauza prezentei acŃiuni, instanŃa a reŃinut că solicitarea de 
desfiinŃare a lucrărilor executate în absenŃa unor autorizaŃii emise în mod legal de către 
pârâtă are ca şi fundament juridic constatarea unei fapte contravenŃionale în sarcina 
pârâtei, intrând în regimul contravenŃional privit în sens larg, iar potrivit dispoziŃiilor art. 
32 raportat la art. 35 alin. 3 din acelaşi act normativ, procedura de soluŃionare este 
reglementată de dispoziŃiile O.G. nr.2/2001. 

Este real, aşa cum a arătat pârâta prin întâmpinarea depusă la dosar, că petitul prin 
care s-a solicitat desfiinŃarea unor lucrări se referă la instituirea unei obligaŃii de a face în 
sarcina pârâtei, iar un asemenea petit nu este unul evaluabil în bani. Cu toate acestea, în 
contextul analizat, calitatea de comerciant a părŃilor (examinată prin raportare la legislaŃia 
în vigoare la momentul introducerii acŃiunii) este irelevantă, întrucât ceea ce asigură o 
corectă calificare a acŃiunii, sub aspectul naturii sale comerciale ori civile, este nu doar 
obiectul cererii, ci şi cauza acesteia. Or, după cum s-a menŃionat, solicitarea de 



desfiinŃare a lucrărilor se întemeiază pe constatarea săvârşirii unei contravenŃii de către 
pârâtă, prin intermediul acestei acŃiuni urmărindu-se înlăturarea efectelor faptei 
contravenŃionale săvârşite. Regimul contravenŃional se înscrie în sfera raporturilor de 
drept administrativ, iar instanŃa competentă să soluŃioneze acŃiuni întemeiate pe 
dispoziŃiile Legii nr.50/1991 raportat la OG nr.2/2001 este judecătoria, ca instanŃă 
specială de contencios administrativ, iar nu o instanŃă specializată pentru cauze cu 
profesionişti. 

Tribunalul a mai reŃinut că nu sunt aplicabile dispoziŃiile art.56 Cod comercial în 
sensul dorit de pârât, întrucât acestea se refera la obligaŃiile născute din actele unui 
comerciant, or în cauză se discută despre fapta ilicita de natură contravenŃională a unui 
comerciant. De asemenea, nu sunt incidente nici prevederile art. 3, 4, 7 şi 9 Cod 
comercial, deoarece litigiul izvorăşte nu din faptele de comerŃ ale unui comerciant sau din 
raporturile acestuia cu terŃe persoane născute în timpul exercitării comerŃului, ci din 
raporturile de drept contravenŃional născute prin constatarea şi sancŃionarea unei 
contravenŃii de către autoritatea competentă, in conformitate cu dispoziŃiile Legii 
nr.50/1991. 

Din perspectiva considerentelor expuse, tribunalul a constatat ca revine 
Judecătoriei competenŃa de soluŃionare a acŃiunii promovate de reclamant in conformitate 
cu dispoziŃiile art.1 C.pr.civ., iar nu Tribunalului Specializat Cluj, nefiind incidente 
dispoziŃiile art.2 pct.1 lit. a din acelaşi act normativ invocate de pârât.  

Pentru aceste motive, în temeiul dispoziŃiilor art.159 pct.2 si art.158 C.pr.civ., 
instanŃa specializată a admis excepŃia necompetenŃei materiale a Tribunalului Specializat 
Cluj si a declinat competenta de soluŃionare a acŃiunii in favoarea Judecătoriei Cluj-
Napoca. 

Întrucât prin sentinŃa civila nr. 13698/22.06.2012, pronunŃata de Judecătoria Cluj-
Napoca, această instanŃă a admis excepŃia necompetentei materiale in ce o priveşte, 
apreciind că revine Tribunalului Specializat Cluj competenŃa de soluŃionare a cauzei de 
faŃă, iar prin prezenta sentinŃă Tribunalul Specializat Cluj a constatat ca revine 
Judecătoriei Cluj-Napoca competenŃa materială de soluŃionare a cauzei, în raport de 
dispoziŃiile art.20 pct.2 si art.21 C.pr.civ., instanŃa specializată a reŃinut ca s-a ivit un 
conflict negativ de competenta, motiv pentru care a sesizat Curtea de Apel Cluj, pentru 
emiterea unui regulator de competenta. 

Analizând conflictul negativ de competenŃă ivit ca urmare a pronunŃării celor 
două hotărâri mai sus amintite, Curtea reŃine următoarele: 

AcŃiunea a fost expres întemeiată pe prevederile art. 32 al. 1 lit. b) din Legea 
50/1991, potrivit cărora în cazul în care persoanele sancŃionate contravenŃional au oprit 
executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat in termen celor dispuse prin procesul-verbal 
de constatare a contravenŃiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat 
sancŃiunea va sesiza instanŃele judecătoreşti pentru a dispune, după caz, desfiinŃarea 
construcŃiilor realizate nelegal. 

Prin procesul verbal de constatare si sancŃionare a contravenŃiei  nr. 
65/15.09.2010 întocmit de Municipiul Cluj-Napoca - DirecŃia Politia Comunitara, s-a 
constatat că pârâta SC S.C. SRL in calitate de beneficiar şi investitor a executat lucrări de 
construcŃii (mansardarea primului şi ultimului corp de clădire, mansardarea parŃială a 
corpului al doilea, extinderea ultimului corp, amenajări interioare, înlocuirea tâmplăriei 
parŃial, înlocuirea învelitorii, a porŃii de acces cu tâmplărie PVC, desfacerea şi refacerea 



parŃială a împrejmuirii) fără a deŃine autorizaŃie de construire conform legislaŃiei în 
vigoare, imobilul fiind situat în aria protejată a municipiului; la data constatării, lucrările 
erau în curs de execuŃie. Prin procesul verbal a fost aplicată sancŃiunea amenzii pentru 
săvârşirea contravenŃiei prevăzute de art.26 al.1 lit. a din Legea nr.50/1991 şi s-a dispus 
oprirea imediată a lucrărilor şi solicitarea de la Primăria Cluj Napoca de analizare a 
situaŃiei în vederea soluŃionării conform prevederilor legale, in termen de 60 de zile. 

La următorul control, efectuat la data de 14.03.2011 de către DirecŃia Politia 
Comunitara la imobilul paratei, s-a constatat ca aceasta nu s-a conformat măsurilor 
dispuse conform Legii 50/1991 în termenul acordat, iar în consecinŃă s-a formulat 
acŃiunea prin care s-a solicitat desfiinŃarea lucrărilor de construcŃii executate nelegal la 
imobilul situat în Cluj-Napoca, str. M., nr.16 si aducerea acestuia la starea anterioara intr-
un termen stabilit de instanŃa. 

Raportarea făcută de tribunalul specializat între art. 32 şi art. 35 alin. 3 din Legea 
nr. 50/1991, care trimite la soluŃionarea plângerii contravenŃionale potrivit dispoziŃiilor 
O.G. nr. 2/2001, nu are suport în construcŃia logică a Legii nr. 50/1991, trimiterea 
operând doar cu privire la procesul verbal de contravenŃie expres prevăzut, însă 
OrdonanŃa Guvernului nr. 2/2001 constituie, totuşi, lex generalia şi pentru petitul acŃiunii 
a cărei competenŃă de soluŃionare este judiciar disputată.  

Potrivit art. 5 alin. 1 şi 3 lit. g) din acest act normativ cadru, sancŃiunile 
contravenŃionale sunt principale şi complementare, printre cele complementare fiind 
enumerată desfiinŃarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniŃială. Legea nr. 
50/1991 nu prezintă nici o dispoziŃie specială care să înlăture caracterul de sancŃiune 
contravenŃională complementară a măsurii desfiinŃării lucrărilor, faptul că ea scoate 
prerogativa aplicării din sfera administraŃiei şi o introduce în sfera justiŃiei, pentru 
considerente de importanŃă a raporturilor sociale implicate, nu are semnificaŃia schimbării 
naturii sale juridice de sancŃiune contravenŃională, procedura şi, implicit, competenŃa, 
fiind cele prevăzute de OrdonanŃa Guvernului nr. 2/2001. 

Prin urmare, nu în virtutea unui text expres de trimitere, ci a aplicării legii 
generale în completarea unei dispoziŃii speciale, particulare, competenŃa se stabileşte 
conform OrdonanŃei Guvernului nr. 2/2001, în favoarea judecătoriei. 

Chiar dacă se invocă şi un temei de drept aferent unei obligaŃii de a face, acesta 
este, pe de o parte, superfluu, deoarece obligaŃia care se urmăreşte a fi impusă are o 
reglementare materială specială şi specifică, şi, pe de altă parte, fără relevanŃă, în 
condiŃiile în care regimul procedural al cererii de desfiinŃare este dat de natura 
contravenŃională a măsurii care se urmăreşte a fi impusă. 

FaŃă de cele de mai sus, în temeiul art. 22 alin. 2 şi 5 C. pr. civ., Curtea va 
soluŃiona conflictul negativ de competenŃă ivit în sensul că va stabili în favoarea 
Judecătoriei Cluj-Napoca competenŃa materială de judecare a acŃiunii.  (Judecător Sergiu 
Leon Rus) 

 



Litigiu având ca obiect pretenŃii izvorând dintr-o taxă de utilizare a 
unei  zone a drumului naŃional. ObligaŃie contractuală. Natura comercială a 

litigiului. Recurs. CompetenŃa tribunalului specializat 

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
sentinŃa nr. 690 din 12 octombrie 2012 

 
Prin sentinŃa civilă nr. 1150/14 iunie 2011, Judecătoria Gherla a luat act de 

renunŃarea pârâtei SC B.T.S.A. SRL la judecarea petitului nr. 3 al cererii reconvenŃionale 
formulate în contradictoriu cu reclamanta CNADNR SA prin DirecŃia Regională Drumuri 
şi Poduri Cluj, a respins ca neîntemeiată acŃiunea formulată de reclamanta CNADNR SA 
prin DirecŃia Regională Drumuri şi Poduri Cluj în contradictoriu cu pârâta  SC B.T.S.A. 
SRL, a admis cererea reconvenŃională formulată de pârâta SC B.T.S.A. SRL, în 
contradictoriu cu reclamanta CNADNR SA prin DirecŃia Regională Drumuri şi Poduri 
Cluj, a anulat contractul de utilizare a zonei drumului nr. 1822/27 februarie 2004 încheiat 
între reclamanta-pârâtă şi pârâta-reclamantă, a respins ca neîntemeiată cererea 
reclamantei-pârâte prin care a solicitat obligarea pârâtei-reclamante la plata cheltuielilor 
judiciare şi a obligat-o pe reclamanta-pârâtă la plata către pârâta-reclamantă a sumei de 
158 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

 Împotriva acestei hotărâri a promovat recurs reclamanta Compania 
NaŃională de Autostrăzi şi Drumuri NaŃionale din România SA solicitând modificarea în 
totalitate a hotărârii atacate, rejudecarea în fond a cauzei în sensul admiterii acŃiunii 
formulate, cu cheltuieli de judecată constând în taxa de timbru achitată la fond şi în 
recurs. 

Prin întâmpinarea formulată, intimata a solicitat respingerea recursului ca 
nefondat şi menŃinerea sentinŃei atacate, ca legală şi temeinică. 

Recursul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Cluj, fiind repartizat secŃiei civile, 
la data de 2 septembrie 2011. 

Prin decizia civilă nr. 1039/R/10 noiembrie 2011, Tribunalul Cluj a admis 
excepŃia propriei necompetenŃe materiale şi a declinat competenŃa de soluŃionare a cauzei 
în favoarea Tribunalului Specializat Cluj. 

 Pentru a pronunŃa această hotărâre, a reŃinut că obiectul litigiului stă într-
un contract încheiat între comercianŃi, astfel încât litigiul are o natură comercială, 
imprimat de caracterul comercial al raportului juridic dedus judecăŃii, conform art. 4 
C.com. 

A apreciat că în speŃă sunt incidente dispoziŃiile C.com., întrucât raportul de drept 
substanŃial s-a născut anterior intrării în vigoare a noului Cod civil. În plus, a avut în 
vedere că obiectul procesului poartă asupra unui contract cum este cel reglementat de art. 
6 din OUG nr. 34/2006, conform cu care „contractul de servicii este acel contract de 
achiziŃie publică, altul decât contractul de lucrări sau de furnizare, care are ca obiect 
prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexele nr. 
2A şi 2B”  

A concluzionat că în cauză sunt aplicabile prevederile art. 286 din OUG nr. 
34/2006, potrivit cărora „procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru 
repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind 
executarea, nulitatea, anularea, rezoluŃiunea, rezilierea sau denunŃarea unilaterală a 



contractelor de achiziŃie publică se soluŃionează în primă instanŃă de către secŃia 
comercială a tribunalului în circumscripŃia căruia se află sediul autorităŃii contractante.” 
În consecinŃă, Ńinând cont de prevederile art. 37 alin. 3 din Legea nr. 304/2004, conform 
cărora tribunalele specializate preiau cauzele de competenŃa tribunalului în domeniile în 
care se înfiinŃează, a admis excepŃia şi, în temeiul art. 158 C.proc.civ., a declinat 
competenŃa de soluŃionare a recursului în favoarea Tribunalului Comercial Cluj. 

Recursul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj la 9 ianuarie 
2012. 

La termenul din data de 2 aprilie 2012, instanŃa specializată, din oficiu, a ridicat 
excepŃia propriei necompetenŃe materiale, prin raportare la dispoziŃiile art. 2 pct. 3 
C.proc.civ. coroborate cu cele ale art. 6 din OUG nr. 34/2006, art. 47 alin. 4 şi alin. 7 din 
OG nr. 43/1997. 

Prin decizia civilă  nr. 158 din 02.04.2012 pronunŃată de Tribunalul 
Specializat Cluj s-a admis excepŃia necompetenŃei materiale a Tribunalului Specializat 
Cluj şi, în consecinŃă: 

A fost declinată competenŃa de soluŃionare a recursului declarat de recurenta 
CNDNR SA, în contradictoriu cu intimata SC B.T.S.A. SRL, împotriva sentinŃei civile 
nr. 1150/14 iunie 2011, pronunŃată de către Judecătoria Gherla, în favoarea Tribunalului 
Cluj. 

S-a constatat ivit conflictul negativ de competenŃă între Tribunalul Cluj şi 
Tribunalul Comercial Cluj şi a fost sesizată Curtea de Apel Cluj în vederea soluŃionării 
conflictului negativ de competenŃă. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, tribunalul specializat a reŃinut următoarele: 
Analizând incidenŃa acestei excepŃii în cauză, tribunalul specializat a reŃinut că în 

conformitate cu art. 6 alin. 1 din OUG nr. 34/2006, contractul de servicii este acel 
contract de achiziŃie publică, altul decât contractul de lucrări sau de furnizare, care are ca 
obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevăzute în 
anexele nr. 2A şi 2B. Serviciile prevăzute în cele două anexe sunt: servicii de întreŃinere 
şi reparare, servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule 
blindate şi serviciile de curierat, cu excepŃia transportului de corespondenŃă, servicii de 
transport aerian: transporturi de pasageri şi de marfă, cu excepŃia transportului de 
corespondenŃă, transport de corespondenŃă pe uscat şi aerian, servicii de telecomunicaŃii, 
servicii financiare: a) servicii de asigurare, b) servicii bancare şi de investiŃii, servicii 
informatice şi servicii conexe, servicii de cercetare şi de dezvoltare, servicii de 
contabilitate, de audit şi de gestionare a registrelor contabile, servicii de studii de piaŃă şi 
de sondaje de opinie, servicii de consultanŃă în management şi servicii conexe, servicii de 
arhitectură, servicii de inginerie şi servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare 
urbană şi servicii de arhitectură peisagistică; servicii conexe de consultanŃă ştiinŃifică şi 
tehnică; servicii de testare şi analiză tehnică, servicii de publicitate, servicii de curăŃenie 
pentru clădiri şi servicii de administrare a proprietăŃilor, servicii de publicare şi tipărire 
contra unei taxe sau pe baza unui contract, servicii de eliminare a deşeurilor menajere şi a 
apelor menajere; servicii de igienizare şi servicii similare. 

Având în vedere faptul că utilizarea zonei drumului contra unui tarif nu se 
regăseşte în anexele 2 A şi 2B ale OUG nr. 34/2006, contractul analizat nu este un 
contract de achiziŃie publică. 



În conformitate cu dispoziŃiile art. 47, alin. 4 şi alin. 7 din OG nr. 43/1997, în 
forma în vigoare la data sesizării instanŃei de fond, 9 septembrie 2010, pentru ocuparea 
amprizei şi zonei de siguranŃă a drumurilor publice prin amplasarea supraterană sau 
subterană a unor construcŃii, instalaŃii şi/sau panouri publicitare, precum şi prin 
executarea de accesuri la drumul naŃional, cu amenajările aferente, parcări, refugii auto, 
platforme carosabile şi de control, acceptate de administratorul drumului, se aplică tarife 
pentru ocuparea zonei drumului, care se constituie ca venituri la dispoziŃia 
administratorului, pentru administrarea, exploatarea, întreŃinerea, repararea şi 
modernizarea drumurilor publice … Administratorul drumului stabileşte tarife pentru 
ocuparea zonei drumului şi excepŃiile de la plata acestora, care se aprobă prin: a) ordin al 
ministrului transporturilor şi infrastructurii, pentru drumurile de interes naŃional; b) 
hotărâre a consiliilor judeŃene, cu avizul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, 
pentru drumurile de interes judeŃean; c) hotărâre a consiliilor locale, cu avizul consiliilor 
judeŃene, pentru drumurile de interes local; d) prin hotărâre a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, în cazul drumurilor de interes local din municipiul Bucureşti. 

Este adevărat că izvorul obligaŃiei pârâtei intimate de a plăti tariful aferent 
utilizării zonei drumului este o convenŃie, încheiată cu CNADNR SA, prin DirecŃia 
Regională de Drumuri şi Poduri Cluj, însă această convenŃie nu este una comercială, în 
pofida formei de organizare a celor două părŃi contractante, societăŃi comerciale. Desigur, 
obiectul contractului nr. 1822/27 februarie 2004 nu se regăseşte în enumerarea actelor 
obiective de comerŃ cuprinsă în art. 3 C.com., astfel încât comercialitatea actului s-ar 
putea deduce doar din aplicarea dispoziŃiilor art. 4 C.com. 

Analiza  contractului nr. 1822/27 februarie 2004 relevă în mod indubitabil faptul 
că conŃinutul acestei convenŃii este complet predeterminat prin ordinele autorităŃilor 
publice, centrale sau locale, iar tarifele încasate de reclamanta recurentă nu au 
semnificaŃia juridică a unui preŃ, ci ele reprezintă contravaloarea unui serviciu prestat de 
administratorul drumului, care îşi suplimentează veniturile bugetare cu sumele încasate 
cu acest titlu, care au o destinaŃie legală precisă: administrarea, exploatarea, întreŃinerea, 
repararea şi modernizarea drumurilor publice. 

Mai mult, potrivit art. 6 din OG nr. 43/1997, drumurile de interes naŃional aparŃin 
proprietăŃii publice a statului şi cuprind drumurile naŃionale, care asigură legăturile cu 
capitala Ńării, cu reşedinŃele de judeŃ, cu obiectivele de interes naŃional, între ele, precum 
şi cu Ńările vecin, şi pot fi clasificate ca: a) autostrăzi; b) drumuri expres; c) drumuri 
naŃionale europene (E); d) drumuri naŃionale principale; e) drumuri naŃionale secundare. 

Fiind bunuri proprietate publică, drumurile (cu toate zonele acestora), sunt supuse 
regimului juridic al Legii nr. 213/1998, care prevede doar posibilitatea exploatării lor prin 
contracte sau alte acte de drept public (contracte de concesiune, de închiriere, dare în 
administrare, dare în folosinŃă gratuită etc.). 

În consecinŃă, tribunalul specializat a reŃinut că natura juridică a contractului nr. 
1822/27 februarie 2004 nu este comercială, ci administrativă, fiind astfel răsturnată 
prezumŃia de comercialitate instituită de art. 4 C.com. în ceea ce priveşte actul juridic 
încheiat la 27 februarie 2004 de părŃile prezentului litigiu. 

În consecinŃă, în temeiul dispoziŃiilor art. 158 alin. 1 şi alin. 3 C.proc.civ., 
coroborate cu cele ale art. 159 pct. 2 C.proc.civ., tribunalul specializat a admis excepŃia 
propriei necompetenŃe materiale şi a declinat competenŃa de soluŃionare a recursului 
declarat de recurenta CNDNR SA, în contradictoriu cu intimata SC B.T.S.A. SRL, 



împotriva sentinŃei civile nr. 1150/14 iunie 2011, pronunŃată de către Judecătoria Gherla, 
în favoarea Tribunalului Cluj. 

ReŃinând că, prin adoptarea acestei soluŃii s-a ajuns la un conflict negativ de 
competenŃă, în temeiul dispoziŃiilor art. 20, pct. 2 C.proc.civ., art. 21 C.proc.civ. şi art. 22 
alin. 2 C.proc.civ. a constatat ivit conflictul negativ de competenŃă între Tribunalul Cluj 
şi Tribunalul Comercial Cluj, în consecinŃă, a sesizat instanŃa superioară comună, Curtea 
de Apel Cluj, în vederea soluŃionării conflictului negativ de competenŃă. 

Curtea de Apel Cluj sesizată cu soluŃionarea conflictului de competenŃă ivit 
între Tribunalul Cluj şi Tribunalul Specializat Cluj, instanŃe care se află ambele în 
raza de competenŃă a CurŃii, reŃine următoarele: 

1. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Gherla, reclamanta C.N.A.D.N.R. 
S.A. -DIRECłIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI CLUJ a chemat în judecată 
pârâta S.C. BORSOS S.R.L solicitând instanŃei obligarea pârâtei la plata sumei de 
1749,93 lei debit datorat reprezentând taxă de utilizare a zonei drumului, penalităŃi de 
întârziere în sumă de 922,30 lei calculate de la data scadenŃei până la data de 02.09.2010 
şi a cheltuielilor de judecată.  

 2. Prin sentinŃa civilă nr. 1150/14 iunie 2011, Judecătoria Gherla a luat act 
de renunŃarea pârâtei SC B.T.S.A. SRL la judecarea petitului nr. 3 al cererii 
reconvenŃionale formulate în contradictoriu cu reclamanta CNADNR SA prin DirecŃia 
Regională Drumuri şi Poduri Cluj, a respins ca neîntemeiată acŃiunea formulată de 
reclamanta CNADNR SA prin DirecŃia Regională Drumuri şi Poduri Cluj în 
contradictoriu cu pârâta  SC B.T.S.A. SRL, a admis cererea reconvenŃională formulată de 
pârâta SC B.T.S.A. SRL, în contradictoriu cu reclamanta CNADNR SA prin DirecŃia 
Regională Drumuri şi Poduri Cluj, a anulat contractul de utilizare a zonei drumului nr. 
1822/27 februarie 2004 încheiat între reclamanta-pârâtă şi pârâta-reclamantă, a respins ca 
neîntemeiată cererea reclamantei-pârâte prin care a solicitat obligarea pârâtei-reclamante 
la plata cheltuielilor judiciare şi a obligat-o pe reclamanta-pârâtă la plata către pârâta-
reclamantă a sumei de 158 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

 3. Împotriva acestei hotărâri a promovat recurs reclamanta Compania 
NaŃională de Autostrăzi şi Drumuri NaŃionale din România SA solicitând modificarea în 
totalitate a hotărârii atacate, rejudecarea în fond a cauzei în sensul admiterii acŃiunii 
formulate, cu cheltuieli de judecată constând în taxa de timbru achitată la fond şi în 
recurs. Recursul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Cluj, fiind repartizat secŃiei civile, 
la data de 2 septembrie 2011. 

 4. Prin decizia civilă nr. 1039/R/10 noiembrie 2011, Tribunalul Cluj a 
admis excepŃia propriei necompetenŃe materiale şi a declinat competenŃa de soluŃionare a 
cauzei în favoarea Tribunalului Specializat Cluj. Pentru a pronunŃa această hotărâre, a 
reŃinut că obiectul litigiului constă într-un contract încheiat între comercianŃi, astfel încât 
litigiul are o natură comercială, imprimat de caracterul comercial al raportului juridic 
dedus judecăŃii, conform art. 4 C.com - (în speŃă sunt incidente dispoziŃiile C.com., 
întrucât raportul de drept substanŃial s-a născut anterior intrării în vigoare a noului Cod 
civil). În plus, obiectul procesului poartă asupra unui contract cum este cel reglementat de 
art. 6 din OUG nr. 34/2006, conform cu care „contractul de servicii este acel contract de 
achiziŃie publică, altul decât contractul de lucrări sau de furnizare, care are ca obiect 
prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexele nr. 
2A şi 2B”. Prin urmare Tribunalul Cluj a apreciat ca în cauză sunt aplicabile prevederile 



art. 286 din OUG nr. 34/2006, potrivit cărora „procesele şi cererile privind acordarea 
despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, 
precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluŃiunea, rezilierea sau 
denunŃarea unilaterală a contractelor de achiziŃie publică se soluŃionează în primă instanŃă 
de către secŃia comercială a tribunalului în circumscripŃia căruia se află sediul autorităŃii 
contractante.”  

 5. Tribunalul Cluj a declinat competenŃa de soluŃionare a recursului în 
favoarea Tribunalului Comercial Cluj. Recursul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului 
Specializat Cluj la 9 ianuarie 2012. La termenul din data de 2 aprilie 2012, instanŃa 
specializată, din oficiu, a ridicat excepŃia propriei necompetenŃe materiale, prin raportare 
la dispoziŃiile art. 2 pct. 3 C.proc.civ. coroborate cu cele ale art. 6 din OUG nr. 34/2006, 
art. 47 alin. 4 şi alin. 7 din OG nr. 43/1997. Prin decizia civilă  nr. 158 din 02.04.2012 
pronunŃată de Tribunalul Specializat Cluj în dosar nr. 3482/235/2010 s-a admis excepŃia 
necompetenŃei materiale a Tribunalului Specializat Cluj şi, în consecinŃă: 

A fost declinată competenŃa de soluŃionare a recursului declarat de recurenta 
CNDNR SA, în contradictoriu cu intimata SC B.T.S.A. SRL, împotriva sentinŃei civile 
nr. 1150/14 iunie 2011, pronunŃată în dosarul nr. 3482/235/2010 de către Judecătoria 
Gherla, în favoarea Tribunalului Cluj. S-a constatat ivit conflictul negativ de competenŃă 
între Tribunalul Cluj şi Tribunalul Comercial Cluj şi a fost sesizată Curtea de Apel Cluj 
în vederea soluŃionării conflictului negativ de competenŃă. 

6. Curtea notează că pentru a decela normele de competenŃă materială aplicabile 
speŃei se impune a fi stabilită natura litigiului, întrucât sub acest aspect urmează a fi 
determinată instanŃa competentă după valoarea litigiului, calea de atac care eventual 
poate fi exercitată împotriva hotărârii instanŃei de fond şi, respectiv, instanŃa competentă 
să soluŃioneze calea de atac.  

Pentru a stabili instanŃa competentă să soluŃioneze cererea de recurs, curtea 
apreciaza ca este necesar a se stabili natura contractului intervenit între părŃi, respectiv 
dacă acesta are natura civilă, comercială sau este un contract administrativ. In esenŃă 
suntem în prezenŃa unei acŃiuni în pretenŃii, urmare  a unei neexecutări a unei obligaŃii 
contractuale asumată de către pârâtă. 

Potrivit dispoziŃiilor pct II art. 1 al 1 obiectul contractului intervenit între părŃi îl 
constituie acordarea către pârâtă  de către reclamantă a dreptului de a utiliza terenul 
reprezentând zona drumului naŃional, pentru amenajarea acces pe DN 1C Km 42 +700 dr. 

Curtea apreciază că litigiul dedus judecăŃii nu are natura unui litigiu de contencios 
administrativ numai pentru considerentul că reclamanta poate fi asimilată autorităŃilor 
publice, în sensul art. 2 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 554/2004, întrucât aceasta nu 
constituie o condiŃie unică şi esenŃială în stabilirea competenŃei.  Potrivit art. 2 din.  
statutul anexă la OUG nr. 84/2003, „C.N.A.D.N.R. este persoana juridică română, cu 
capital social iniŃial integral de stat, având forma juridică de societate comercială pe 
acŃiuni, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile romane şi cu prezentul 
statut”. Curtea apreciază că litigiul promovat de către reclamanta Compania NaŃională de 
Autostrăzi şi Drumuri NaŃionale din România-SA nu este un litigiu de contencios 
administrativ, astfel că acesta nu intră în  competenŃa materială a tribunalului, ca instanŃă 
de contencios administrativ.  

7. ReŃinând natura comercială a litigiului precum şi valoarea acestuia la data 
sesizării instanŃei, respectiv sub pragul prevăzut de art. 2 pct 1 lit. a) Cod procedură 



civilă, curtea apreciază că litigiul promovat de CNADNR este de competenŃa Judecătoriei 
Gherla, conform art. 1 pct. 1 Cod procedură civilă, ca instanŃă comercială. In consecinta 
revine Tribunalului Specializat competenta de solutionare a recursului. 

DispoziŃiile Legii nr. 554/2004 ar deveni aplicabile numai în absenŃa unei norme 
speciale de competenŃă şi numai dacă obiectul cauzei  priveşte un act administrativ, 
concluzie desprinsă din raportarea  conŃinutului  art.1 alin. 1 la  conŃinutul art. 2 lit. c din 
acest act normativ.  

Chiar dacă reclamanta CNADNR, potrivit art. 6 alin. 1 din statutul anexă la  OUG 
nr. 84/2003,  desfăşoară şi activităŃi de interes public naŃional, nu se poate reŃine că 
litigiile privind activitatea efectivă de încasare a tarifului de utilizare a drumurilor 
naŃionale exercitată în baza legii şi a contractului intervenit între părŃi intră în competenŃa 
instanŃelor de contencios administrativ, atât timp cât contractul intervenit între părŃi şi pe 
care reclamanta şi-a întemeiat acŃiunea nu este asimilat unui act administrativ, în sensul 
art. 2  alin. 1 lit. c) din Legea nr. 554/2004.  

Potrivit art. 2 din.  statutul anexă la OUG nr. 84/2003, „C.N.A.D.N.R. este 
persoana juridică română, cu capital social iniŃial integral de stat, având forma juridică de 
societate comercială pe acŃiuni, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile 
romane şi cu prezentul statut”. În aceste condiŃii, devin incidente dispoziŃiile art. 4 şi art. 
56 fostul Cod comercial,  astfel că  litigiul are natură comercială, utilizarea zonei 
drumului national sau vânzarea de roviniete fiind un fapt de comerŃ. 

La pronunŃarea acestei solutii curtea are în vedere şi soluŃia de principiu adoptată 
pentru unificarea practicii judiciare, la 15.02.2010 de către plenul SecŃiei de contencios 
administrativ si fiscal a ICCJ, care a tranşat o situaŃie similară (competenŃa de 
soluŃionarea somaŃei de plată formulată de CNADNR împotriva debitoarei societate 
comercială, în baza contractului având ca obiect eliberarea rovinetelor pentru 
autovehicule). 

Potrivit pct 5 din actul precitat se reŃine în motivarea  soluŃiei de principiu 
adoptată: „un asemenea contract este un contract comercial, fiind încheiat între două 
persoane juridice, din care niciuna nu este o autoritate publică”.  

8. Potrivit art 22 cod pr civ curtea stabileşte competenŃa de soluŃionare a 
recursului declarat de recurenta CNADNR SA împotriva sentinŃei civile nr. 
1150/14.06.2011 a Judecătoriei Gherla în contradictoriu cu intimata SC B.T.S.A. SRL, în 
favoarea Tribunalului Specializat Cluj. (Judecător Gabriel Adrian Năsui) 

 
 

ContestaŃia la titlu şi contestaŃia la executarea silită însăşi în ceea ce 
priveşte sumele datorate la fondul asigurărilor sociale de sănătate. 

CompetenŃa judecătoriei, iar nu a tribunalului 

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
sentinŃa nr. 653 din 8 octombrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr.616 din 8 mai 2012 a Judecătoriei Gherla s-a admis excepŃia 
necompetenŃei materiale a Judecătoriei Gherla invocată din oficiu şi s-a declinat 
competenŃa de soluŃionare a acŃiunii formulate de contestatoarea H.A., în contradictoriu 
cu intimata Casa de Asigurări de Sănătate Cluj,  în favoarea Tribunalului Cluj. 



 Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut că potrivit dispoziŃiilor art. 
205, C. proc. fisc. „(1) Împotriva titlului de creanŃă, precum şi împotriva altor acte 
administrative fiscale se poate formula contestaŃie potrivit legii. ContestaŃia este o cale 
administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acŃiune al celui care se consideră lezat în 
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în condiŃiile 
legii.(2) Este îndreptăŃit la contestaŃie numai cel care consideră că a fost lezat în 
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.(3) Baza de 
impunere şi impozitul, taxa sau contribuŃia stabilite prin decizie de impunere se contestă 
numai împreună.(4) Pot fi contestate în condiŃiile alin. (3) şi deciziile de impunere prin 
care nu sunt stabilite impozite, taxe, contribuŃii sau alte sume datorate bugetului general 
consolidate”. 

Decizia luată în soluŃionarea contestaŃiei se poate ataca, potrivit dispoziŃiilor art. 
218, alin. 2, din acelaşi act normativ la instanŃa de contencios administrativ competentă. 

Din aceste considerente, instanŃa a apreciat că Tribunalul Cluj are competenŃa de 
a soluŃiona cererea de anulare a deciziilor de impunere nr. 376532/1.03.2012 şi 
376532/2/1.03.2012. 

InstanŃa a apreciat că dispoziŃiile art. art. 172, alin. 3 nu sunt aplicabile în speŃă, 
întrucât, legea prevede o procedură distinctă pentru atacarea deciziilor de impunere. Iar 
art. 172, alin. 3 exclude posibilitatea admisibilităŃii unei cereri de anularea a unui titlu 
executoriu dacă pentru contestarea lui există o altă cale prevăzută de lege. 

Pentru aceste considerente, instanŃa a admis excepŃia necompetenŃei materiale a 
Judecătoriei Gherla, invocată din oficiu şi, în temeiul art. 158 alin. 1 Cod proc. civ., a 
declinat competenŃa de soluŃionare a cauzei în favoarea Tribunalului Cluj. 

Tribunalul Cluj prin sentinŃa civilă nr.8388 din 27 august 2012 a admis excepŃia 
necompetenŃei materiale a Tribunalului Cluj, invocată de pârâta Casa de Asigurări de 
Sănătate a judeŃului Cluj şi s-a declinat competenŃa de soluŃionare a cererii formulată de 
contestatoarea H.A. în contradictoriu cu intimata Casa de Asigurări de Sănătate a 
judeŃului Cluj, având ca obiect contestaŃie la executare, în favoarea JUDECĂTORIEI 
GHERLA.            

S-a constatat ivit conflictul negativ de competenŃă şi înaintează dosarul CurŃii de 
Apel Cluj în vederea soluŃionării conflictului. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reŃinut că prin cererea înregistrată pe rolul 
Judecătoriei Gherla, contestatoarea H.A. a solicitat ca în contradictoriu cu pârâta Casa de 
Asigurări de Sănătate a judeŃului Cluj să se dispună anularea titlurilor executorii nr. 
376532/01.03.2012 şi nr. 376532/2/01.03.2012 ca nelegale, precum şi a tuturor actelor de 
executare îndeplinite în dosarele execuŃionale. 

În motivarea cererii, contestatoarea a susŃinut excepŃia lipsei de interes a intimatei 
în ceea ce priveşte demararea executării silite, afirmând că executarea a fost demarată cu 
nerespectarea dispoziŃiilor O.G. nr. 92/2003, că o parte din sumele înscrise în titlul 
executoriu sunt prescrise iar titlurile executorii sunt lipsite de temei legal.  

În drept, s-au invocat dispoziŃiile art. 399 şi urm. Cod de procedură civilă, art. 
108, art. 137, art. 175 din O.G. nr. 92/2003, art. 208, art. 217, art. 218, art. 219 din Legea 
nr. 95/2006, art. 274 Cod de procedură civilă. 

În ceea ce priveşte excepŃia necompetenŃei materiale a Tribunalului Cluj invocată 
de pârâta Casa de Asigurări de Sănătate a judeŃului Cluj şi care se impune a fi analizată 



cu prioritate conform dispoziŃiilor art.137 alin. 1 din Codul de procedură civilă, instanŃa a  
admis-o pentru următoarele considerente: 

Obiectul prezentei cereri de chemare în judecată îl reprezintă contestaŃia la titlu şi 
contestaŃia la executarea silită însăşi în ceea ce priveşte sumele datorate la FNUASS pe 
perioada 2006-2011, contestatoarea indicând în mod neechivoc atât obiectul cererii cât şi 
temeiul juridic al acesteia. 

În aprecierea necompetenŃei materiale a judecătoriei, s-a făcut referire la 
competenŃa instanŃelor de contencios administrativ de soluŃionare a cererilor de anulare a 
actelor administrative fiscale. Or, în condiŃiile în care cadrul procesual era suficient de 
clar determinat nu se putea interveni şi recalifica acŃiunea reclamantei. Chiar dacă unele 
argumente vizează de fapt legalitatea deciziilor de impunere, nu se poate face abstracŃie 
de voinŃa juridică exprimată şi sustrage cererea de la cadrul legal în care reclamanta a 
înŃeles să se judece. 

Acest aspect este cu atât mai evident prin prisma faptului că reclamanta H.A. a 
contestat şi deciziile de impunere, această acŃiune făcând obiectul unui alt dosar al 
Tribunalului Cluj. 

De asemenea, art. 172 din Codul de procedură fiscală permite atât formularea 
contestaŃiei la executare cât şi a contestaŃiei la titlu în anumite condiŃii, iar neîndeplinirea 
acestora ar putea atrage o eventuală inadmisibilitate a cererii şi nicidecum recalificarea 
acesteia de către instanŃă, care este Ńinută a se pronunŃa strict asupra obiectului cererii 
(art.129 alin. 6 din Cod). 

Pe de altă parte, tribunalul notează că, potrivit art. 400 raportat la art. 373 alin. 2 
din Codul de procedură civilă, contestaŃia la executare se soluŃionează de instanŃa de 
executare, respectiv judecătoria în circumscripŃia căreia se realizează executarea, iar 
potrivit H.G. nr.337/1993, în speŃă este vorba despre Judecătoria Gherla. 

ReŃinând şi că, în conformitate cu dispoziŃiile art. 159 pct. 2 din Codul de 
procedură civilă, necompetenŃa materială este una absolută, neputând fi deci înlăturată, în 
temeiul art.158 din Codul de procedură civilă, instanŃa a admis excepŃia necompetenŃei 
materiale a Tribunalului Cluj şi va declina competenŃa de soluŃionare a cererii în favoarea 
Judecătoriei Gherla.  

Asupra conflictului negativ de competenŃă, Curtea reŃine următoarele: 
Demersul judiciar al contestatoarei vizează anularea titlurilor executorii 

nr.376532/1/2012, 376532/2/2012 apreciate ca fiind nelegale precum şi actele de 
executare îndeplinite în dosarele de executare nr.376532/2012, 376532/2/2012 în temeiul 
cărora a fost somată să plătească o sumă de bani. 

La o dată anterioară, reclamanta H.A. a înŃeles să conteste titlurile executorii 
respectiv deciziile de impunere, această acŃiune făcând obiectul dosarului xxx/117/2012 
al Tribunalului Cluj. 

Asupra competenŃei materiale şi teritoriale de soluŃionare a contestaŃiei la 
executarea silită şi a contestaŃiei împotriva unui titlu executoriu fiscal, cum este cazul în 
prezenta speŃă, s-a pronunŃat Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie prin Decizia nr. XIV din 5 
februarie 2007, pronunŃată în recursul în interesul legii, decizie obligatorie potrivit art. 
329 alin. 3 C.pr.civ., în sensul că judecătoria în circumscripŃia căreia se face executarea 
este competentă să judece contestaŃia, atât împotriva executării silite înseşi, a unui act sau 
măsuri de executare, (…), cât şi împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost 
pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanŃă 



judecătorească sau de un alt organ jurisdicŃional, dacă pentru contestarea lui nu există o 
altă procedură prevăzută de lege.   

În motivarea acestei decizii, instanŃa supremă a subliniat distincŃia care trebuie 
făcută între „titlu executoriu fiscal”, „titlu de creanŃă fiscală” şi „act administrativ fiscal”, 
concluzionând în sensul că posibilitatea contestării titlului executoriu fiscal pe calea 
contestaŃiei la executare subzistă numai în măsura în care actul care constituie titlul de 
creanŃă fiscală nu poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ-fiscal.   

Judecătoria Gherla a făcut trimitere la procedura de contestare a actelor 
administrativ-fiscale prevăzută de art. 209-218 Cod procedură fiscală, însă această 
procedură presupune soluŃionarea recursului administrativ prin emiterea deciziei de către 
Biroul de soluŃionare a contestaŃiilor din cadrul autorităŃii administrativ-fiscale, 
contestarea acestei decizii declanşând controlul jurisdicŃional dat în competenŃa 
instanŃelor specializate reprezentate de secŃiile de contencios administrativ ale 
tribunalelor, potrivit art. 218 Cod procedură fiscală, cu raportare la art. 1 din Legea nr. 
554/2004. 

Prin urmare, dezbaterea asupra admisibilităŃii contestării titlului executoriu fiscal 
pe calea contestaŃiei la executare nu transferă competenŃa de a se pronunŃa asupra acestei 
chestiuni tribunalului de contencios administrativ,  acesta putând fi investit în materia 
administrativ fiscală în condiŃiile respectării procedurii sus menŃionate, revenind, aşa cum 
a statuat şi Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, judecătoriei, ca instanŃă de drept comun, 
competenŃa materială de soluŃionare.  

Prin urmare, Curtea apreciază că în prezenta cauză, competenŃa materială de 
soluŃionare a contestaŃiei la executare revine judecătoriei potrivit art.399 şi urm. C.pr.civ., 
astfel că în temeiul art.22 din acelaşi act normativ va stabili competenŃa în favoarea 
acestei instanŃe. (Judecător Mihaela SărăcuŃ) 

 

Cerere având ca obiect plata unei sume lunare cu titlu de preŃ de 
ocupare şi exploatare a terenului reclamanŃilor de către distribuitorul de 

energie electrică. Cerere patrimonială. Cerere reconvenŃională pentru 
stabilirea de servituŃi legale de trecere şi a unui drept de uz, toate cu titlu 

gratuit, pe terenul proprietatea reclamanŃilor. Litigiu de competenŃa 
judecătoriei, iar nu a tribunalului 

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
sentinŃa nr. 722 din 19 octombrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr.10622 din 16 mai 2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca s-a 
admis excepŃia necompetenŃei materiale, invocată de instanŃă din oficiu. 

S-a declinat competenŃa de soluŃionare a cererii de chemare în judecată formulate 
de petentul M.R., în contradictoriu cu S.C. FFEE „ELECTRICA FURNIZARE 
TRANSILVANIA NORD” S.A. – AFEE CLUJ,  în favoarea Tribunalului Cluj-Napoca, 
secŃia de contencios administrativ şi fiscal. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut că problema care se ridică în speŃă 
Ńine atât de delimitarea domeniului public al statului, cât şi de constatarea sau stabilirea 
unor drepturi de uz şi a unor servituŃi de utilitate publică şi, prin urmare, competenŃa de a 
judeca acest litigiu aparŃine instanŃei de contencios administrativ. 



Tribunalul Cluj prin sentinŃa civilă nr.8681 din 31 august 2012, a admis excepŃia 
necompetenŃei materiale a Tribunalului Cluj, invocată de reclamant. 

 A declinat competenŃa de soluŃionare a cererii formulată de reclamanŃii M.R., 
M.R.V. şi M.S. în contradictoriu cu pârâta S.C. FDEE „Electrica DistribuŃie 
Transilvania Nord” S.A., având ca obiect pretenŃii, în favoarea JUDECĂTORIEI 
CLUJ-NAPOCA.            

A constatat ivit conflictul negativ de competenŃă şi a  înaintat dosarul CurŃii de 
Apel Cluj în vederea soluŃionării conflictului. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reŃinut că prin cererea introductivă nu se 
pretinde vreun drept de proprietate asupra reŃelei de transport al energiei electrice (care 
aparŃine domeniului public conform pct.I poz. 14 din Anexa la Legea nr. 213/1998) iar 
prin cererea reconvenŃională nu se formulează o acŃiune în revendicare a terenului şi de 
aceea nu se impune o delimitare a domeniului public al statului sau al unităŃilor 
administrativ-teritoriale în sensul art. 23 din Legea nr. 213/1998. 

Deliberând Curtea reŃine următoarele: 
Obiectul cereri de chemare în judecată îl reprezintă obligarea pârâtei S.C. FDEE 

„Electrica DistribuŃie Transilvania Nord” S.A. la plata unei sume lunare de bani cu titlu 
de preŃ de ocupare şi exploatare a terenului reclamanŃilor, fiind deci vorba despre o cerere 
patrimonială, evaluabilă în bani. 

Prin cererea reconvenŃională formulată în cauză, pârâta a solicitat stabilirea de 
servituŃi legale de trecere şi a unui drept de uz, toate cu titlu gratuit, pe terenul 
proprietatea reclamanŃilor şi înscrierea acestor drepturi în cartea funciară. 

În motivarea necompetenŃei materiale a judecătoriei, s-a apreciat că soluŃionarea 
acestor cereri implică delimitarea domeniului public al statului şi respectiv constatarea 
sau stabilirea unor drepturi de utilitate publică în favoarea Statului, aspecte care atrag 
competenŃa instanŃelor de contencios administrativ. 

Referitor la aceste argumente, tribunalul a constatat , în mod corect, că prin 
cererea introductivă nu se pretinde vreun drept de proprietate asupra reŃelei de transport 
al energiei electrice (care aparŃine domeniului public conform pct.I poz. 14 din Anexa la 
Legea nr. 213/1998), iar prin cererea reconvenŃională nu se formulează o acŃiune în 
revendicare a terenului . 

Prin întâmpinarea formulată, pârâta S.C. FDEE „Electrica DistribuŃie Transilvania 
Nord” S.A. se prevalează de drepturile de uz, servitute şi de acces prevăzute de Legea nr. 
13/2007, fără a contesta în vreun fel dreptul de proprietate privată al reclamanŃilor asupra 
terenului pe care este amplasat stâlpul.  

De asemenea, drepturile invocate de pârâtă, prin cererea reconvenŃională, 
constituie dezmembrăminte ale dreptului de proprietate privată ale reclamanŃilor, iar nu  
dezmembrăminte ale unui drept de proprietate publică. 

 Prin  efectul admiterii  cererii incidentale nu Statul sau unitatea administrativ 
teritorială ar fi limitată în deplinul exerciŃiu al dreptului de proprietate, ci reclamanŃii . 

Pe de altă parte, art. 16 din Legea nr. 13/2007 prevede în mod expres că drepturile 
de uz, servitute şi de acces se stabilesc în favoarea titularilor autorizaŃiilor de înfiinŃare şi 
a titularilor licenŃelor, deci se constituie în mod direct în favoarea concesionarilor, iar nu 
în favoarea statului ,în calitatea sa de concedent. 

Pentru aceste considerente, Curtea stabileşte competenŃa de soluŃionare a cauzei 
în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca. (Judecător Simona Al Hajjar) 



 
 

Procedura insolvenŃei. AcŃiune având ca obiect anularea contractului 
de vânzare cumpărare al unui imobil aparŃinând debitorului. CondiŃii. 

RelevanŃa preŃului, inferior valorii de piaŃă 

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 9740 din 23 noiembrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr. 3847 din 12.06.2012 a Tribunalului Maramureş s-a respins 
excepŃia lipsei calităŃii procesuale active a reclamantei SC M. SA invocată de pârâta SC 
M.H. SRL. 

S-a respins acŃiunea formulată de reclamanta SC M. SA – în faliment  -  prin 
lichidator judiciar P.I.I.P.U.R.L. în contradictoriu cu pârâta SC M.H. SRL. 

A fost obligată reclamanta să plătească pârâtei suma de 1.000 lei cu titlu de 
cheltuieli judiciare reprezentând onorar avocat. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
 În ceea ce priveşte excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a debitoarei 

invocată de către pârâtă, se constată că este neîntemeiată în raport de disp.art. 79 din 
Legea nr. 85/2006, modificată şi de împrejurarea că în speŃă, exercitarea debitoarei se află 
în procedura falimentului, aceasta putând fi reprezentată doar de lichidatorul judiciar, 
care poate formula acŃiuni în anulare a actelor frauduloase încheiate de către debitor în 
dauna creditorilor. 

 Pe fondul cauzei acŃiunea este nefondată din următoarele considerente: 
 AcŃiunea reclamantei se întemeiază pe disp.art. 80 alin.1 lit.b) şi c) din 

Legea 85/2006 modificată. 
 Motivele invocate în susŃinerea acŃiunii au constat în faptul că SC M. SA a 

vândut la data de 9.06.2005, construcŃii în suprafaŃă totală de 413 mp (atelier mecanic) şi 
teren aferent în suprafaŃă totală de 1289 mp (compus din mai multe parcele ) pentru suma 
de 38.000 euro, echivalent în lei a 137.408 lei către societatea pârâtă în contextul în care 
printr-un alt contract de vânzare-cumpărare încheiat cu un alt cumpărător, societatea a 
vândut un grajd în suprafaŃă construită de 430 mp şi teren aferent în suprafaŃă totală de 
648 mp pentru suma de 47.500 euro, echivalent în lei a 171.822 lei. 

 ReŃinând cele de mai sus, din coroborarea probelor administrate în cauză, 
judecătorul sindic a constatat că referitor la neseriozitatea preŃului reclamanta nu a 
dovedit disproporŃia vădită dintre prestaŃiile părŃilor din contractul de vânzare-cumpărare 
încheiat la data de 9.06.2005, autentificat sub nr. 2385 de notarul public ci se bazează pe 
compararea preŃului din contract cu alte înscrisuri: un contract de vânzare-cumpărare 
datat 14.02.2005 în care preŃul  convenit de părŃi ar fi fost de 55.000 euro, deci cu 17.000 
euro în plus faŃă de preŃul consemnat în contractul autentic de vânzare-cumpărare a cărui 
anulare s-a solicitat şi contractul autentic de vânzare-cumpărare nr. 1289/19.04.2005 
intervenit între SC M. SA şi SC T.T.C. SRL cu preŃul de 47.000 euro. 

 Faptul că reclamanta a vândut un alt imobil cu un preŃ mai mare nu 
constituie o dovadă că, în cazul actului atacat, preŃul a fost neserios. 

 Supraedificatele vândute prin contractul luat drept comparaŃie de către 
reclamantă au fost într-o stare incomparabil mai bună decât supraedificatele vândute 
pârâtei. 



 PreŃul vânzării a fost determinat de starea tehnică precară în care se găseau 
supraedificatele şi de raportul cerere ofertă privind complexul imobiliar care a făcut 
obiectul vânzării. 

 Cu declaraŃia martorului P.S.R. şi cu procesul verbal de constatare a stării 
construcŃiilor  cumpărate încheiat la data de 23.06.2005 pârâta a dovedit faptul că 
supraedificatele cumpărate erau complet devastate iar cu adresa din 12.01.2012 intitulată 
„raport de evaluare imobiliară ”I.” S.R.L., pârâta a dovedit faptul că preŃul achitat a fost 
un preŃ normal pentru un imobil în zonă. 

 Sub un alt aspect, reclamanta nu a dovedit reaua-credinŃă a pârâtei şi 
conivenŃa între părŃile contractului în vederea sustragerii bunurilor de la urmărirea de 
către creditori sau de a leza în orice fel drepturile acesteia. 

 Astfel, cum rezultă din procesul verbal al consiliului de administraŃie al 
debitoarei încheiat la data de 31.05.2005 înstrăinarea s-a făcut anume pentru a diminua 
datoriile băneşti ale societăŃii. 

 Pentru toate considerentele de drept şi de fapt expuse, tribunalul a 
constatat că acŃiunea reclamantei este neîntemeiată şi a fost respinsă. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs SC M. SA prin lichidator judiciar 
P.I.I.P.U.R.L. solicitând ca prin hotărârea ce se va da în cauză să se admită recursul, să se 
modifice sentinŃa şi să se dispună anularea contractului de vânzare-cumpărare şi 
restabilirea situaŃiei anterioare, cu revenirea imobilelor înscrise în CF 14543 Baia Mare în 
patrimoniul vânzătoarei S.C. M. S.A. şi rectificarea corespunzătoare a CF nr. 14.543 

În motivare s-a arătat că: 
Pentru a demonstra că drepturile creditorilor au fost lezate este suficient a reŃine 

disproportia vădită de valoare dintre cele două imobile învecinate şi valorificate în 
aceeiaşi perioadă. Raportat la acest aspect, solicită a observa faptul că şi în declaraŃia 
martorului P.S.R. el fost subliniat faptul că, în aceeaşi zonă au fost valorificate şi alte 
spaŃii. S-a menŃionat faptul că aceste spaŃii erau într-o stare deplorabilă şi au necesitat 
multe îmbunătăŃiri.  

Solicită a se reŃine faptul că prin actiunea formulată s-a reclamat preŃul derizoriu, 
raportat la alte vânzări în aceeaşi zonă, astfel cum reiese şi din declaraŃia martorului mai 
sus menŃionat, unde se poate observa faptul că şi societatea administrată de acesta 
împreună cu tatăl său a cumpărat, cam în aceeaşi perioadă în care s-a perfectat contractul 
de vânzare atacat, un spaŃiu de aproximativ 200 m.p. la preŃul de aproximativ 30.000 
Euro. Este facil de observat diferenŃa de suprafaŃă din Contractul de vânzare atacat, 
respectiv, 413 mp atelier mecanic şi 1.289 mp teren la preŃul de 38.000 Euro.  

Acceptarea, atât de către vânzătoare cât şi de cumpărătoare, a preŃului derizoriu 
pentru terenul tranzactionat, constituie dovada faptului că părŃile implicate în tranzacŃie 
au avut intenŃia de a sustrage acest bun de la urmărirea de către creditorii societăŃii, şi pe 
cale de consecinŃă. de a le leza drepturile şi de a le aduce grave prejudicii.  

Revine şi la ideea că prezumŃia de fraudă în dauna creditorilor este dovedită cu 
tranzactiile făcute de către debitoarea falită în aceeaşi perioadă, în aceeaşi zonă, când 
vinde o suprafaŃă de teren mai mică, în speŃă, 430 mp construcŃii, în speŃă grajd şi teren in 
suprafaŃă de 684 m.p., cu preŃul de 47.500 euro faŃă de 38.000 euro pentru 413 mp atelier 
mecanic şi 1.289 mp teren.  

Astfel, reclamantul nu trebuie să dovedească faptul ilicit, ci, aşa cum o solicita 
textul art, 80 din Legea 85/2006, acesta trebuie să dovedească cumulativ încheierea 



contractului în perioada suspectă şi totodată faptul că actul a fost încheiat în condiŃii 
suspecte, care exced activităŃilor curente.  

În speŃă, aceste fapte sunt dovedite, condiŃiile cumulative prevăzute de lege fiind 
îndeplinite, fapt pentru care solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat. În 
drept, s-au invocat dispoziŃiile art. 299 - 316 Cod proc.civ., Legea 85/2006. 

Pârâta intimată S.C. „M.H.” S.R.L. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat 
respingerea recursului. A fost invocată şi excepŃia tardivităŃii recursului, care va fi însă 
respinsă de către Curte, în considerarea înscrisului ataşat la fila 6 din recurs, care atestă 
depunerea acestuia, conform prev. art. 104 C.pr.civ., la data de 18.09.2012, respectiv în 
termenul legal. 

Analizând recursul prin prisma motivelor invocate şi a apărărilor formulate, 
Curtea constată următoarele: 

Prin acŃiunea din 5.03.2009, SC M. SA în faliment reprezentată prin lichidator 
judiciar P.I.IPURL Baia Mare a solicitat în contradictoriu cu pârâta SC M.H. SRL, 
anularea contractului de vânzare-cumpărare autentificat încheiat între SC M. SA, în 
calitate de vânzătoare şi SC M.H. SRL, în calitate de cumpărătoare, restabilirea situaŃiei 
anterioare, cu revenirea imobilelor înscrise în CF 14543 Baia Mare în patrimoniul 
vânzătoarei SC M. SA şi rectificarea corespunzătoare a CF nr. 14543 Baia Mare. 

 În motivarea acŃiunii s-a relevat că împotriva debitoarei SC M. SA s-a 
dispus deschiderea procedurii prev.de Legea nr. 85/2006 prin sentinŃa civilă nr. 71 din 
15.01.2008 a Tribunalului Maramureş, iar prin sentinŃa civilă nr. 947 din 17.06.2008 a 
aceleiaşi instanŃe s-a dispus începerea procedurii de faliment şi a fost numit în calitate de 
lichidator judiciar P.I.IPURL Baia Mare. 

 Analizând actele şi documentele societăŃii falite s-a constatat că SC M. SA  
a vândut, în data de 09.06.2005, construcŃii în suprafaŃă de 413 mp (atelier mecanic) şi 
teren aferent în suprafaŃă totală de 1.289 mp (compus din mai multe parcele) pentru suma 
de 38.000 euro echivalent în lei a 137.408 lei, preŃ neserios în contextul în care prin 
contractul de vânzare-cumpărare autentificat (la nici două luni diferenŃă) SC M. SA  
vinde cumpărătoarei SC T.T.C. SRL un grajd în suprafaŃă construită de 430 mp şi teren 
aferent în suprafaŃă totală de numai 684 mp (compus din două parcele) pentru suma de 
47.500 euro echivalent în lei a 171.822 lei. 

 Mai mult, contractul de vânzare-cumpărare a cărei anulare s-a solicitat a 
avut la bază antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat în data de 14.02.2005 între 
aceleaşi părŃi şi privind aceleaşi imobile, prin care se stipulează preŃul imobilelor 
tranzacŃionate la suma de 55.000 euro, diferenŃa de 17.000 euro nemairegăsindu-se în 
contractul de vânzare-cumpărare a cărei anulare s-a cerut. 

 Comparând imobilele vândute de SC M. SA către cele două cumpărătoare 
şi preŃurile obŃinute din vânzare, precum şi diferenŃa de preŃ de 17.000 euro între preŃul 
stabilit prin antecontractul de vânzare-cumpărare şi preŃul stabilit prin contractul de 
vânzare-cumpărare s-a constatat că preŃul plătit de cumpărătoarea SC M.H. SRL pentru 
imobilele cumpărate este de circa 2 ori mai mic decât preŃul real al pieŃii, fiind în acest 
context derizoriu. Concluzionând, prestaŃia vânzătoarei SC M. SA (în contractul de 
vânzare-cumpărare a cărui anulare s-a cerut) depăşeşte vădit pe cea primită de la 
cumpărătoarea SC M.H. SRL. 

 S-a considerat că preŃul disproporŃionat de mic acceptat atât de vânzătoare 
cât şi de cumpărătoare pentru imobilul tranzacŃionat constituie dovada faptului că părŃile 



implicate în tranzacŃie au avut intenŃia de a sustrage acest bun de la urmărirea de către 
creditori, şi pe cale de consecinŃă, de a le leza drepturile. 

 În drept s-au invocat prev.art. 79 şi art. 80 alin.(1) lit.b) şi c) din Legea nr. 
85/2006. 

Prin sentinŃa recurată, acŃiunea a fost respinsă, apreciindu-se că nu este relevantă 
raportarea preŃului obŃinut la cel încasat pentru imobile învecinate, fiind dovedită starea 
avansată de degradare a celui ce face obiectul contractului în litigiu şi nefiind dovedită 
conivenŃa frauduloasă între părŃile contractante. 

Lichidatorul judiciar critică aceste statuări, apreciind că există o disproporŃia 
vădită de valoare dintre prestaŃii care atestă, implicit, intenŃia părŃilor de a sustrage acest 
bun de la urmărirea de către creditori. 

Fiind astfel sesizată, Curtea constată că lichidatorul judiciar şi-a întemeiat cererea 
pe dispozitiile art. 80 literele b şi c din Legea 85/2006, susŃinând că atât societatea 
vânzatoare, cât si cea cumpărătoare au încheiat contractul in dauna drepturilor 
creditorilor. 

Conform art. 80 al. 1 lit. b si c din Legea 85/2006: ,,Administratorul judiciar sau, 
dupa caz, lichidatorul poate introduce la judecatorul-sindic actiuni pentru anularea 
constituirilor ori a transferurilor de drepturi patrimoniale catre terti si pentru restituirea de 
catre acestia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii executate, realizate de debitor 
prin următoarele acte: b) operatiuni comerciale in care prestatia debitorului depaseste 
vadit pe cea primita, efectuate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii;    c) acte 
incheiate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intentia tuturor părŃilor implicate 
in acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de catre creditori sau de a le leza in orice 
alt fel drepturile”. 

În acest context, trebuie subliniată natura juridică specială a acŃiunii în anulare, 
prin raportare comparativă cu regulile care reglementează, pe de o parte, nulitatea actelor 
juridice iar, pe de altă parte, cu dispoziŃiile specifice acŃiunii revocatorii pauliene. 

Prevederile art. 80 din Legea nr. 85/2006 reglementează ipoteza exercitării de 
către administratorul sau lichidatorul judiciar a atribuŃiei conferite pe seama acestora prin 
disp. art. 20 lit. h şi art. 25 lit. c din lege, respectiv a promovării acŃiunilor judiciare prin 
care judecătorul sindic este investit a anula actele frauduloase încheiate de debitor în 
dauna drepturilor creditorilor, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. 

Textul normativ la care s-a făcut referire conduce prin forma sa la dispoziŃiile art. 
975 C.civ., care permit creditorilor chirografari a exercita acŃiunea reparatorie în vederea 
desfiinŃării actelor viclene făcute de debitor în prejudiciul drepturilor lor. 

Spre deosebire însă de acŃiunea pauliană, actul fraudulos susceptibil de a fi anulat 
de temeiul art. 80 din lege nu este necesar să fi provocat ori agravat insolvabilitatea 
debitoarei, noŃiunea de act fraudulos circumscriindu-se sferei micşorării gajului general. 

RaŃiunea instituirii de legiuitor a acestor dispoziŃii a constat în ideea de a se 
asigura participanŃilor la procedură pârghiile menite să asigure şi să dea eficienŃă 
principiului maximizării averii debitoarei destinate stingerii pasivului şi a egalităŃii de 
şanse a creditorilor în privinŃa recuperării creanŃelor invocate asupra masei credale. 

Art. 80 din lege nu face deosebire între actele frauduloase încheiate de debitor cu 
titlu oneros sau gratuit, actele vizate de aceste prevederi fiind acte săvârşite cu rea 
credinŃă în dublu scop, acela de a leza drepturile creditorilor ori a eluda legea şi pentru 
obŃinerea unui profit pentru debitor sau altă persoană. 



Frauda poate fi săvârşită în două modalităŃi, cu complicitatea terŃei persoane ori 
de însuşi debitorul singur. Pentru prima ipoteză, când este îndeplinită şi cerinŃa 
complicităŃii terŃului dobânditor, actul juridic atacat pe această cale va fi lovit de nulitate, 
cauza de ineficacitate a acestuia fiind legată de caracterul ilicit al cauzei.  

În astfel de cauze, se porneşte de la prezumŃia de fraudă, prezumŃie care priveşte 
transferurile debitorului, acestuia revenindu-i sarcina răsturnării ei prin mijloace de probă 
specifice. 

 Astfel, lichidatorul judiciar nu trebuie să dovedească faptul ilicit, ci, aşa 
cum o solicită textul art. 80 din Legea 85/2006, acesta trebuie să probeze cumulativ 
încheierea contractului în perioada suspectă şi totodată faptul că actul a fost încheiat în 
condiŃii suspecte, care excedează activităŃilor curente. 

 Numai prin elemente conexe, care se regăsesc în condiŃiile cumulative mai 
sus prezentate şi enumerate de art. 80 se poate demonstra intenŃia de fraudare a 
debitorului. Dacă în cadrul unor relaŃii comerciale care excedează cadrului insolvenŃei 
astfel de tranzacŃii sunt perfect legale, din momentul în care se deschide procedura 
insolvenŃei, orice transferuri trebuie supuse unei verificări riguroase, fiind imposibil de 
dovedit intenŃia frauduloasă în lipsa unor prezumŃii. 

 Aplicând aceste consideraŃii teoretice în prezenta cauză, Curtea constată 
că, în ceea ce priveşte condiŃia referitoare la momentul încheierii actului, nu s-a contestat 
faptul că cel în litigiu a fost încheiat în intervalul instituit de legiuitor. 

Aceasta nu înseamnă însă că ar fi îndeplinită şi cea de-a doua cerinŃă, referitoare 
la semnarea lui în condiŃii suspecte, care excedează activităŃilor curente, din moment ce a 
fost dovedită prin probaŃiunea administrată realitatea apărărilor conform cărora în acest 
caz nu poate fi validată o prezumŃie de fraudă, câtă vreme vânzarea imobilelor a survenit 
în condiŃiile în care debitoarea a luat decizia lichidării parŃiale a activelor deŃinute, pentru 
acoperirea debitelor scadente, astfel cum rezultă din procesul verbal al Consiliului de 
administraŃie al debitoarei încheiat la data de 31.05.2005, iar obiectul înstrăinării îl 
constituie un bun în stare de neîntrebuinŃare, de care debitoarea se putea dispensa, fără a 
externaliza fraudulos sau prin mijloace ruinătoare activele de care dispune.  

Ca atare, referitor la neseriozitatea preŃului, vor fi validate susŃinerile legate de 
faptul că recurentul nu a dovedit disproporŃia vădită dintre prestaŃiile părŃilor din 
contractul de vânzare cumpărare, bazându-se pe compararea preŃului din contract, în 
special, cu contractul autentic de vânzare cumpărare nr.1289/19.04.2005 intervenit între 
reclamantă şi S.C. Truck Tech & Car S.R.L., intervenit cu privire la un imobil cu o 
suprafaŃă mai mică decât cea în litigiu, pentru preŃul de 47.500 euro.  

Or, intimata relevă corect că faptul că reclamanta a vândut un alt imobil cu un preŃ 
mai mare nu este o dovadă prin ea însăşi a împrejurării că, în cazul actului atacat, preŃul a 
fost neserios. Supraedificatele vândute prin contractul oferit drept comparaŃie de către 
reclamantă au fost într-o stare incomparabil mai bună decât supraedificatele vândute 
pârâtei. PreŃul stabilit de părŃi nu poate fi considerat nici derizoriu şi nici neserios dacă, 
acesta reprezintă, în accepŃiunea vânzătoarei, o cauză suficientă pentru a contracta.  

Ca atare, sunt reale apărările conform cărora preŃul vânzării a fost determinat de 
starea tehnică proastă în care se găseau supraedificatele şi de raportul cerere ofertă 
privind complexul imobiliar care a făcut obiectul vânzării, aspecte dovedite cu declaraŃia 
martorului P.S.R. şi cu procesul verbal de constatare a stării construcŃiilor cumpărate, 
încheiat la data de 23.06.2005. Din conŃinutul acestora rezultă că supraedificatele 



cumpărate erau complet devastate şi că în condiŃii tehnice similare, reclamanta a vândut 
societăŃii al cărei administrator este martorul, supraedificate şi o porŃiune de teren cu o 
sumă de aproximativ 30.000 euro.  

De asemenea, conform adresei din data de 12.01.2012 intitulate raport de 
evaluare-comparare, emanând de la AgenŃia imobiliară I. S.R.L., rezultă că preŃul achitat 
a fost unul normal pentru un imobil situat în acea zonă.  

Totodată, s-a depus de către pârâtă contractul de vânzare cumpărare autentificat 
sub nr.1629/12.05.2005 intervenit între reclamantă şi S.C. F.H. SRL, prin care s-a vândut 
suprafaŃa de 1361 m.p.teren + garaj şi atelier mecanic, cu suma de 44.000 euro. Acest 
înscris a fost considerat relevant deoarece este din aceeaşi epocă cu contractul atacat, iar 
preŃul este comparabil cu cel achitat de pârâtă, atestându-se astfel că acesta nu reprezintă 
o operaŃiune singulară, prin care să fi fost lezate drepturile creditorilor si să se fi obŃinut 
astfel un folos material pentru intimată.  

Potrivit art.1303 C.civ. preŃul trebuie să fie serios, el fiind serios dacă nu este 
disproporŃionat de mic în raport de bunul vândut, astfel încât acesta să nu poată constitui 
cauza vânzării.  

Chiar dacă s-ar accepta că preŃul stabilit de părŃi ar fi inferior valorii de piaŃă a 
unui astfel de bun, raportat la condiŃiile specifice de încheiere a contractului, constând în 
decizia de lichidare a activelor, pentru obŃinerea de lichidităŃi necesare plăŃii datoriilor, 
văzând şi starea bunurilor de la momentul vânzării, nu se poate susŃine cu temei că 
suntem în prezenŃa unei disproporŃii vădite de valoare. 

Ca atare, în cauză nu sunt incidente prev. art. 80 alin. 1 lit. b din lege, preŃul 
încasat fiind expresia condiŃiilor obiective mai sus prezentate, iar disproporŃia de valoare, 
chiar dacă există, nefiind vădită şi fiind, într-o mare măsură, justificată. 

Starea avansată de degradare a construcŃiilor vândute nu este atestată numai de 
procesul-verbal din 23.06.2005, ci şi de atitudinea ulterioară a intimatei, care le-a adus 
modificări substanŃiale. Astfel, a fost demolat atelierul electric, de sudură, bobinaj, 
mecanic, magazie şi în loc s-a construit o hală de reparaŃii. Totodată, s-au consolidat, 
recompartimentat şi mansardat atelierul metrologic, tâmplăria, atelierul şi vestiarul, care 
s-au transformat în atelier de reparaŃii, iar la mansardă s-au amenajat birouri şi o magazie.  

Ca atare, acŃiunea in anulare nu poate fi primită, pentru ca actul de vânzare-
cumpărare nu disimulează o fraudă faŃă de creditori. Prin urmare, nu este necesară 
restabilirea echilibrului şanselor creditorilor înscrişi la masa credală, pentru ca actul nu a 
fost făcut cu intenŃia de a frauda si nici în detrimentul creditorilor actuali ai falitei, ale 
căror creanŃe au fost acceptate în tabelul definitiv consolidat.  

CerinŃele impuse de textul art. 80 din lege trebuie urmărite cu rigoare, o altă 
modalitate de aplicare a lui fiind de natură să pună în pericol securitatea circuitului civil, 
aducând atingere dreptului de proprietate al terŃului, dobândit în condiŃii de legalitate.  

 Achiesând şi susŃinerilor conform cărora, în cazul prevăzut de art. 80 al. 1 
lit. c din Legea 85/2006, trebuie probată şi complicitatea terŃului contractant la fraudă, ca 
o condiŃie pentru admiterea acŃiunii, Curtea va valida sentinŃa dată de către judecătorul 
sindic, nefiind făcută dovada contrarie apărărilor conform cărora pârâta a fost de bună 
credinŃă, fără nici un fel de implicare în activitatea financiar contabilă a vânzătoarei. 

 Astfel, complicitatea terŃului la fraudă presupune intenŃia acestuia de a 
prejudicia creditorii în înŃelegere cu debitoarea iar conivenŃa frauduloasă trebuie 
dovedită, nemaifiind prezumată. Or, în speŃă, lichidatorul nu a făcut dovada  intenŃiei 



debitoarei şi pârâtei de a sustrage bunurile înstrăinate de la urmărirea de către creditori, în 
condiŃiile în care, societatea, în perioada în care încă îşi desfăşura activitatea, a încercat 
să-şi achite datoriile acumulate, prin vânzarea unor active, în mod corect fiind relevată 
incidenŃa tezei finale a prev. art. 85 alin. 3 din lege. 

Aşa fiind, în baza prev. art. 312 C.pr.civ., art. 8 din Legea nr. 85/2006, recursul 
declarat va fi respins, iar conform prev. art. 274 C.pr.civ., recurenta va fi obligată să 
plătească intimatei SC M.H. SRL suma de 1000 lei cheltuieli de judecată în recurs, 
constând în onorariu avocaŃial. (Judecător Mirela Budiu) 

 

Procedura insolvenŃei. Confirmarea de către adunarea creditorilor a 
lichidatorului numit provizoriu şi stabilirea onorariului. CondiŃii referitoare 

la cvorumul de prezenŃă 

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr.10867 din 13 decembrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr. 3137 din 10.09.2012, a Tribunalului Specializat Cluj, a fost 
respinsă contestaŃia formulată de către creditoarea ADMINISTRAłIA FINANłELOR 
PUBLICE A MUNICIPIULUI TURDA reprezentată prin DIRECłIA GENERALĂ A 
FINANłELOR PUBLICE A JUDEłULUI CLUJ, împotriva hotărârii adunării 
creditorilor debitoarei SC A.I. SRL din data de 25.04.2012, ca neîntemeiată. 

 Pentru a hotărî astfel, judecătorul sindic a respins contestaŃia, ca 
neîntemeiată. 

 Este indiscutabil că pentru confirmarea administratorului/lichidatorului 
judiciar provizoriu, numit iniŃial de către judecătorul sindic, nu este necesară decât 
existenŃa unei majorităŃi simple a voturilor exprimate. Dacă s-ar cere o majoritate 
calificată, s-ar putea ajunge în situaŃia imposibilităŃii continuării procedurii, putând exista 
creditori care nu şi-au exprimat intenŃia de a-l confirma sau nu pe 
administratorul/lichidatorul judiciar numit provizoriu. Majoritatea calificată, conform 
prevederilor art. 19, al. 2 din Legea nr. 85/2006 (text de lege invocat ca şi temei de drept 
în susŃinerea cererii), se cere doar în situaŃia în care creditorii majoritari, înscrişi în 
tabelul creditorilor, doresc continuarea activităŃii, de către un alt administrator/lichidator 
judiciar decât cel numit provizoriu. Or, cum contestatoarea nu şi-a exprimat intenŃia de 
vot la şedinŃa adunării creditorilor din data de 25 aprilie 2012, hotărârea acolo adoptată 
este perfect legală. Starea în pasivitate, în prezenta speŃă, nu reprezintă vot negativ ci face 
doar ca voturile pe care le-ar fi putut da contestatoarea să nu fie luate în considerare în 
calculul celor care şi-au exprimat opŃiunea. 

 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs creditoarea 
ADMINISTRAłIA FINANłELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI TURDA prin DirecŃia 
Generală a FinanŃelor Publice Cluj, a solicitat modificarea sentinŃei recurate in sensul 
admiterii contestaŃiei formulate împotriva hotărârii adunării creditorilor SC A.I.SRL din 
data de 25.04.2012 si desfiinŃarea hotărârii cuprinsa in procesul-verbal al adunării 
creditorilor din data de 25.04.2012 ca nelegala.  

În motivarea recursului s-a arătat că pin sentinŃa comerciala nr. 3137/10.09.2012, 
pronunŃata de către Tribunalul Specializat Cluj, a fost respinsa contestaŃia formulata de 
către instituŃie împotriva hotărârii adunării creditorilor SC A.I.SRL din data de 
25.04.2012.  



In motivarea sentinŃei recurate se retine ca pentru confirmarea in adunarea 
creditorilor a lichidatorului judiciar numit provizoriu de către judecătorul sindic este 
necesara majoritatea simpla a voturilor exprimate.  

Consideră ca soluŃia pronunŃata este nelegala şi solicită să se reŃină următoarele:  
Pentru data de 25.04.2012 a fost convocata adunarea creditorilor SC A.I.SRL si 

care a avut pe ordinea de zi: confirmarea in calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC 
A & I Trans SRL a societăŃii H.B.R. S.P.R.L. - Filiala Cluj si aprobarea unei remuneraŃii 
in cuantum de 3.000 lei+ TVA pentru întreaga procedura-onorar fix, precum si a unui 
procent de 5% din sumele atrase in contul de lichidare a societăŃii debitoare-onorar de 
succes.  

Prin procesul-verbal al adunării creditorilor SC A.I.SRL nr.279/24.04.2012, 
proces-verbal publicat in BPI nr.6100/03.05.2012, lichidatorul judiciar a consemnat ca 
adunarea creditorilor a hotărât cu un procent de 56,03 % din adunarea creditorilor: 
confirmarea in calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC A.I.SRL a societăŃii H.B.R. 
S.P.R.L.- Filiala Cluj si aprobarea remuneraŃiei lichidatorului judiciar, in cuantum de 
3.000 lei+ TVA pentru întreaga procedura - onorar fix, precum si a unui procent de 5% 
din sumele atrase in contul de lichidare a societăŃii debitoare-onorar de succes.  

Astfel, conform prevederilor art.19 alin.2 din Legea nr.85/2006: (2) La 
recomandarea comitetului creditorilor, În cadrul primei şedinŃe a adunării creditorilor sau 
ulterior, creditorii care deŃin cel puŃin 50% din valoarea totală a creanŃelor pot decide 
desemnarea unui administrator judiciar/lichidator, stabilindu-i şi remuneraŃia. În cazul în 
care remuneraŃia se va achita din fondul constituit conform prevederilor art. 4, aceasta va 
fi stabilită de către judecătorul-sindic, pe baza criteriilor stabilite prin legea privind 
profesia de practician în insolvenŃă. Creditorii pot decide să confirme administratorul 
judiciar sau lichidatorul desemnat provizoriu de către judecătorul-sindic."  

Având in vedere prevederile legale de mai sus, precum si faptul ca din valoarea 
totala a creanŃelor nu au votat, pentru confirmarea in calitate de lichidator judiciar al 
debitoarei SC A.I.SRL a societăŃii H.B.R. S.P.R.L.- Filiala Cluj si aprobarea unei 
remuneraŃii în cuantum de 3.000 lei+ TVA pentru întreaga procedura-onorar fix, precum 
si a unui procent de 5% din sumele atrase in contul de lichidare a societăŃii debitoare-
onorar de succes, creditorii ce deŃin 50 %, ci doar 46,31 %, consideră ca hotărârea 
adunării creditorilor SC A.I.SRL, aşa cum a fost ea consemnata in procesul-verbal este 
nelegala.  

 Prin întâmpinarea înregistrată la data de 4 decembrie 2012, lichidatorul   H.B.R. 
S.P.R.L. Filiala Cluj, a solicitat respingerea recursului formulat împotriva sentinŃei nr. 
3137/10.09.2012 pronunŃata de către Tribunalul Specializat Cluj ca neîntemeiat.  

În fapt: prin recursul formulat împotriva sentinŃei nr. 3137/1 0.09.2012, s-a 
solicitat desfiinŃarea hotărârii cuprinsă în procesul verbal al Adunării Creditorilor S.C. 
A.I.S.R.L. nr.279/25.04.20l2, publicat în BPI nr.6l00/03.05.20l2, ca nelegală.  

În motivarea recursului se susŃine faptul că acest proces-verbal este nelegal 
deoarece în cadrul şedinŃei Adunării Creditorilor pentru confirmarea lichidatorului 
judiciar nu au votat creditorii care deŃin 50% din totalul masei credale, ci au votat 
creditorii deŃinând 46,3 1 % din totalul masei credale, în acest fel au fost nesocotite 
prevederile art. 19 alin. 2 din legea 85/2006.  



Lichidatorul judiciar consideră că recursul formulat împotriva sentinŃei nr. 
3137/10.09.2012 este neîntemeiat pentru motivele ce urmează a fi expuse în prezenta 
întâmpinare  

Adunarea creditorilor din 25.04.2012 a fost legal întrunită, hotărârea adoptată a 
fost legală iar consemnările din procesul-verbal atacat conforme cu participaŃiile deŃinute 
de creditori la masa credală.  

1. ŞedinŃa adunării creditorilor din 25.04.2012 a fost legal întrunită conform celor 
consemnate în Procesul-verbal contestat, pentru Adunarea creditorilor din 25.04.2012 au 
trimis puncte de vedere creditorii care împreună deŃin 82,64% din totalul masei credale. 
Prin urmare, a fost respectată art. 15 din Legea nr. 85/2006, care prevede că pentru ca 
adunarea creditorilor să fie legal întrunită, trebuie să fie prezente/reprezentate titularii 
creanŃelor a căror valoare să reprezinte 30% din totalul masei credale.  

2. Confirmarea lichidatorului judiciar şi a remuneraŃiei acestuia a respectat 
exigenŃele Legii nr. 85/2006.  

Legea nr. 85/2006 stabileşte că după deschiderea procedurii falimentului, 
judecătorul-sindic desemnează un lichidator dintre practicienii în insolvenŃă. Având în 
vedere că această desemnare este provizorie, lichidatorul judiciar trebuie să solicite 
Adunării creditorilor confirmarea sa în această calitate.  

In speŃă, lichidatorul judiciar a fost numit motivat şi provizoriu de judecătorul 
sindic, cu respectarea dispoziŃiilor art. 11 lit. c) din Legea nr. 85/2006, fiind ulterior 
confirmat de către adunarea generală a creditorilor, în cauza de faŃă, lichidatorul judiciar 
numit provizoriu a fost confirmat de către adunarea creditorilor cu majoritatea voturilor 
exprimate.  

Textul legal invocat de către contestatoare, respectiv art. 19 alin. (2) din actul 
normativ amintit stabileşte că adunarea creditorilor are posibilitatea să desemneze, la 
propunerea comitetului creditorilor, un alt lichidator judiciar decât cel desemnat 
provizoriu de judecătorul-sindic. Această interpretare este susŃinută şi de ultima teză a art. 
19 alin. (2) din Lege care stabileşte că "creditorii pot decide să confirme administratorul 
judiciar sau lichidatorul desemnat provizoriu de către judecătorul-sindic", caz în care nu 
se prevede o majoritate specială de vot, urmând a fi aplicată majoritatea simplă prevăzută 
de art. 15 alin. (1) din Legea nr. 85/2006.  

Pentru aceste considerente solicită respingerea recursului formulat de către 
ADMINISTRA łIA FINANłELOR PUBLICE a jud. CLUJ prin DIRECłIA 
GENERALĂ A FINANłELOR PUBLICE A jud. CLUJ, ca neîntemeiat.  

 Analizând sentinŃa atacată prin prisma motivelor de recurs şi a apărărilor 
formulate, Curtea reŃine următoarele: 

 Problema de drept incidentă în speŃă vizează aplicarea şi interpretarea 
dispoziŃiilor art. 19 alin. 2 din Legea nr. 85/2006. 

 Astfel, conform art. 19 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare, la recomandarea comitetului creditorilor, în cadrul primei 
sedinte a adunarii creditorilor sau ulterior, creditorii care detin cel putin 50% din 
valoarea totala a creantelor pot decide desemnarea unui administrator 
judiciar/lichidator, stabilindu-i si remuneratia. In cazul in care remuneratia se va achita 
din fondul constituit conform prevederilor art. 4, aceasta va fi stabilita de catre 
judecatorul-sindic, pe baza criteriilor stabilite prin legea privind profesia de practician 



in insolventa. Creditorii pot decide sa confirme administratorul judiciar sau lichidatorul 
desemnat provizoriu de catre judecatorul-sindic. 

 De asemenea, Curtea are în vedere că dispoziŃiile art. 15 din aceeaşi lege, 
reglementează cvorumul de prezenŃă al creditorilor la şedinŃele adunării acestora. Astfel, 
textul legal precitat, precizează că în afara cazurilor în care legea cere o majoritate 
specială, şedinŃele adunării creditorilor vor avea loc în prezenŃa titularilor de creanŃe 
însumând cel puŃin 30% din valoarea totală a creanŃelor asupra averii debitorului, iar 
deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil al titularilor majorităŃii, prin 
valoare, a creanŃelor prezente. 

 Prin urmare, regula instituită de lege privind cvorumul de prezenŃă al 
creditorilor la şedinŃe este de cel puŃin 30% din valoarea totală a creanŃelor asupra averii 
debitorului iar cvorumul de vot este dat de votul favorabil al titularilor majorităŃii, prin 
valoare, a creanŃelor prezente. 

 Legea instituie şi o majoritatea specială cu privire la cvorumul de 
prezenŃă, statuând că acesta poate fi diferit  de cel stabilit în regulă generală, dar dat fiind 
că ne aflăm în prezenŃa unor situaŃii de excepŃie, legea trebuie să prevadă expres o atare 
împrejurare iar norma de excepŃie se va aplica şi interpreta restrictiv, limitativ la ipoteza 
normei ce consacră excepŃia conform metodei de interpretare logică consacrată de 
adagiul exceptio est strictissimae interpretationis. 

 În speŃă, la şedinŃa adunării creditorilor debitorului insolvent din 
25.04.2012 aceştia au deliberat şi hotărât asupra ordinii de zi în proporŃie de 82,64 % din 
totalul masei credale. 

 Din perspectiva cvorumului de prezenŃă, stabilit în regulă generală de art. 
15 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, şedinŃa a fost legal constituită. 

 Cu privire la votul asupra confirmării în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului insolvent în persoana practicianului în insolvenŃă H.B.R. SPRL –Filiala Cluj 
în procesul verbal s-a consemnat că această confirmare s-a votat cu un procent de 56,03% 
din adunarea creditorilor. 

 Trebuie notat că textul art. 19 alin. 2 instituie două ipoteze distincte de 
reglementare chiar dacă potrivit normelor de tehnică legislativă acestea ar fi trebuit să fie 
delimitate prin alineate diferite ( a se vedea în acest sens art. 48 din Legea nr. 24/2000 
republicată cu modificările şi completările ulterioare). 

 Astfel, prima ipoteză reglementează atributul pe care îl au creditorii, care 
detin cel putin 50% din valoarea totala a creantelor şi care, la recomandarea comitetului 
creditorilor, pot decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidator, stabilindu-i si 
remuneratia. Altfel spus, în această procedură cu această majoritate specială prevăzută de 
lege, creditorii pot decide să desemneze alt practician în insolvenŃă decât cel stabilit 
provizoriu de judecătorul sindic prin hotărârea de deschidere a procedurii. 

 A doua ipoteză este circumscrisă activităŃii de confirmare, deci de 
ratificare, a practicianului desemnat provizoriu de judecătorul sindic. 

 Cu privire însă la această operaŃiune care nu mai pune problema 
desemnării de către creditori în procedura specială prevăzută la art. 19 alin. 2 teza I, 
pentru confirmare nu mai este necesar cvorumul de prezenŃă special  prevăzut de textul 
de lege citat ci cvorumul instituit în regulă generală prevăzut la art. 15 din Legea nr. 
85/2006. 



 Aşa fiind, confirmarea de către creditorii prezenŃi la şedinŃă în proporŃie de 
56,03 % îndeplineşte cerinŃele prevăzute de lege. 

 FaŃă de cele ce precedă, Curtea reŃine că judecătorul sindic a interpretat şi 
aplicat corect dispoziŃiile art. 19 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 raportate şi la prevederile 
art. 15 din aceeaşi lege, încât nu este dat motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 
C.pr.civ. 

 Pe cale de consecinŃă, în temeiul art. 8 din Legea nr. 85/2006 rap. la art. 
312 C.pr.civ. se va respinge ca nefundat recursul declarat în cauză de creditoarea 
ADMINISTRAłIA FINANłELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI TURDA prin 
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Cluj. (Judecător Liviu Ungur) 

 

Cerere pentru comunicarea unor informaŃii de interes public 
referitoare la actualizarea planului urbanistic general. Răspuns generic, prin 
care se face trimitere la date afişate într-o procedură bazată pe transparenŃa 

decizională. Obligare la darea unui răspuns concret. Daune morale 

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 9878 din 28 noiembrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr.3129 pronunŃată la data de 17.05.2012 a fost respinsă ca  
rămasă fără obiect acŃiunea formulată de reclamanŃii G.V. s.a. în contradictoriu cu pârâtul 
Consiliul Local al Municipiului Zalău. 

 Pentru a dispune astfel instanŃa a reŃinut că răspunsul comunicat 
reclamanŃilor la 26.11.2010 cuprinde în corpusul său toate informaŃiile de interes public,  
solicitate de către  reclamanŃi  în mod legal , respectiv faptul  că prin actualizarea 
Planului Urbanistic General al municipiului Zalău, s-a schimbat regimul unităŃii 
teritoriale de referinŃă al zonei în care se află şi imobilul  reclamanŃilor din UTR-LFCM2 
în UTR-LFCM6 care prevede locuinŃe unifamiliale/ semicolective (max 10 ap.) existente 
sau propuse cu regim mic mediu de inaltime D+P+M - D+P+2E+M, MAX 12 M la 
cornişe sau streaşină. Se menŃionează că această modificare nu s-a făcut la solicitarea 
expresă a cuiva, ci în urma unei analize detaliate a situaŃiei existente în zona străzii C., 
cuprinsă între Pensiunea G. şi Pensiunea V. 

 FuncŃiunea U.T.R. - LFCM6 a fost inclusă în P.U.G. datorită unui număr 
mare de P.U.Z.-uri emise în zonă cu condiŃii similare de construire şi din necesitatea de a 
uniformiza indicii urbanistici şi regimul de înălŃime din zonă.  Totodată în decursul 
anilor, începând din anul 1990, în zonă au fost realizate o serie de clădiri care impun 
regimul de înălŃime şi indicii urbanistici din LFCM6, exemple în acest sens fiindu-vă 
prezentate în adresa nr.45115/01.10.2010.  Modificarea UTR-ului din LFCM2 în 
LFCM6 nu a afectat cu nimic funcŃiunea zonei, respectiv aceea de zonă rezidenŃială, 
nefăcând altceva decât să preia o stare reală din teren, fapt pentru care nu a fost necesară 
obŃinerea de noi avize în acest sens. Precizăm că modificarea UTR-ului nu a adus nici un 
fel de atingere avizelor obŃinute, sens în care nu se impunea obŃinerea unor avize diferite 
de cele obŃinute pentru actualizarea PUG-ului. Planşele cu zonificarea au fost comunicate 
emitenŃilor de avize dar aceste planşe nu fac parte din avizele emise, neexistând o 
condiŃionare în acest sens. Proiectul de hotărâre nu a mai suferit nici un fel de modificări 
ulterior declanşării procedurii de transparenŃă decizională iar, în ce priveşte solicitările 
adresate proiectantului referitor la actualizarea PUG-ului, este evident că acestea au fost 



făcute de către reprezentanŃii legali ai instituŃiei, conform normelor legale. Proiectul de 
hotărâre privind actualizarea PUG, aprobat prin H.C. L. Zalău nr.l 17 din 17.05.2010, a 
fost supus dezbaterii publice încă din anul 2007, atât în procedura de avizare din punct de 
vedere a condiŃiilor de mediu cât şi în cadrul procedurii de consultare a cetăŃenilor, 
conform Legii nr.52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia publică 
locală, cu 30 de zile înainte de adoptarea hotărârii de aprobare a actualizării PUG. 

 Astfel, în ce priveşte procedura transparenŃei privind actualizarea Planului  
Urbanistic General al municipiului Zalău, aceasta s-a făcut cu respectarea atât  a 
prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia publică, 
cât şi a prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. 
Proiectul de hotărâre privind actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului 
Zalău aprobat prin HCL nr.55/03.05.2000, a fost făcut public după cum urmează: 

 - prin afişare la sediul instituŃiei în data de 16.03.2010, publicare pe site-ul 
instituŃiei noastre în data de 16.03.2010, 

 - publicare în cotidianul „Sălăjeanul" în datele de 17.03.2010, 22.03.2010 
şi 25.03.2010. 

 Din acest punct de vedere PUG-ul, ca şi documentaŃie de urbanism, a fost 
întocmit şi aprobat conform prevederilor Legii nr.350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, fiind obŃinute toate avizele legale necesare, aşa cum v-au fost 
acestea indicate în adresa nr.45115/01.10.2010. 

 În aceste circumstanŃe, acŃiunea  reclamanŃilor apare în mod evident 
rămasă fără obiect, pârâtul răspunzând în scris la toate chestiunile de interes public 
solicitate de către reclamanŃi. 

 Drept consecinŃă şi capătul de cerere privind solicitarea reclamanŃilor la 
plata de daune morale va fi respins tot ca rămas fără obiect. 

 Împotriva soluŃiei arătate au declarat recurs reclamanŃii solicitând 
admiterea acestuia, modificarea hotărârii în sensul admiterii acŃiunii, cu cheltuieli în 
ambele cicluri procesuale. 

 În susŃinerea celor solicitate se arată că deşi art.7 din Legea nr.554/2004 
prevede un termen de comunicare a informaŃiei, precum şi comunicarea necesităŃii 
prelungirii instanŃa nu face nicio referire  cu privire la cauzele  care au determinat 
comunicarea răspunsului  după termenul instituit de norme de 10 zile rezumându-se doar 
la concluzia că răspunsul a fost comunicat în termenul de 30 de zile. Nelegalitatea 
considerentului este evidentă atâta vreme cât prelungirea termenului general de 10 zile de 
furnizare a informaŃiilor de interes public nu operează automat, ci condiŃionat de 
încunoştinŃarea motivată de către autoritatea competentă cu privire la  necesitatea 
prelungirii acestui termen, comunicare care trebuie realizată, aşa cum  s-a arătat mai sus 
în termenul de 10 zile de la data înregistrării cererii. Prima instanŃă a realizat o 
interpretare greşită a textului de lege, concluzionând că răspunsul a  fost comunicat 
reclamanŃilor recurenŃi în termenul legal. 

 De altfel se arata instanŃă nu a analizat îndrumările date de către instanŃa 
de control, în sensul verificării dacă pârâtul intimat a respectat procedura imperativ 
prevăzută de către legiuitor, în condiŃiile în care acestea sunt obligatorii, în cazul casării 
hotărârii judecătoreşti. 

 SentinŃa pronunŃată de către instanŃa de fond este neîntemeiată fiind 
apreciat în mod greşit de către prima instanŃă că răspunsul comunicat de către pârâtul 



intimat este complet, acesta răspunzând la toate solicitările de informaŃii. O analiză 
comparativă obligatorie pentru a statua asupra cererii poate constata cu usurinŃă că 
informaŃiile solicitate nu au fost furnizate prin adresa nr.54603/26.11.2010. Astfel nu se 
furnizează informaŃiile solicitate despre data exactă la care a intervenit modificarea, cine  
a solicitat modificarea PUG şi RLU, dacă ulterior modificării a procedat la informare şi 
consultarea publicului cu privire la  PUG în cursul lunii aprilie. Ori în atare situaŃie 
pârâtul nu a furnizat  informaŃiile solicitate. 

 Tot astfel se arată că hotărârea este netemeinică şi nelegală şi din 
perspectiva respingerii cererii vizând daunele morale raportat la  consecinŃele suferite în 
condiŃiile refuzului comunicării informaŃiilor. 

 Cât priveşte cheltuielile se arată că acestea se justifică în contextul în care 
au fost depuse documentele justificative  o culpă în a răspunde în raport cu  informaŃiile 
cerute. 

 Răspunzând celor invocate  prin întâmpinare intimatul a solicitat 
respingerea recursului în considerarea în esenŃă  că s-a răspuns solicitărilor recurenŃii 
fiind informaŃi cu privire la modificarea regimului unităŃii teritoriale de  referinŃă a zonei, 
la justificarea acesteia, la cine a solicitat modificarea proiectului, a supunerii dezbaterii 
publice. 

 Analizând  recursul declarat Curtea reŃine următoarele: 
 Actul normativ pe care s-a întemeiat solicitarea respectiv  Legea 

nr.554/2001 prin dispoziŃiile sale instituie obligaŃia autorităŃilor sau instituŃiilor să 
comunice informaŃiile ce privesc activitatea şi să răspundă solicitării într-un anumit 
termen, inclusiv refuzul motivat. 

 Actele dosarului atestă că recurenŃii s-au adresat intimatului solicitând a se 
comunica informaŃii constând în precizarea dacă este real că în cursul elaborării 
documentaŃiilor privitoare la actualizarea PUG Zalău, mai exact în cursul lunii aprilie 
2010,  proiectul-actualizare PUG şi RLU Mun. Zalău,  proiectant SC E.P. a fot modificat, 
fiind modificate subdiviziunile urbanistice ale teritoriului astfel încât Unitatea Teritorială 
de ReferinŃă ce cuprinde terenul situat în Zalău,  str. C. nr. 1250 şi terenul din Zalău str. 
C. nr. 129 a fost transformat din UTR LFCm2 (cum figura în proiect până în luna aprilie 
2010) şi care  este data; cum a fost argumentată necesitatea şi oportunitatea modificării 
PUG mai sus amintită; daca a fost solicitată de către Consiliul Local a Mun. Zalău, ca 
beneficiar, proiectantului modificarea de proiect descrisă anterior. Cine (ce persoană) a 
dispus proiectantului să aducă modificarea anterioară; dacă a fost făcută publică 
modificarea PUG, respectiv modificarea la nivelul UTR amintite anterior, dacă s-a 
realizat participarea publicului la activităŃile de urbanism potrivit art. 57 şi urm. din 
Legea 350/2011 modif. După modificarea adusă proiectului, dacă a fost informat şi 
consultat publicul cu privire la modificarea adusă actualizării PUG În cursul lunii aprilie 
2010; dacă este real că avizele obŃinute şi care fac parte din documentaŃie au avut in 
vedere zonele şi subdiviziunile urbanistice ale teritoriului şi zonificarea funcŃională, aşa 
cum se prezentau acestea anterior modificării lor in luna aprilie 2010.; dacă, o dată cu 
solicitarea avizelor ce au fost trimise de către instituŃii şi au stat la baza aprobării şi 
actualizării PUG au fost transmise de către pârât planşele cu zonificarea şi dacă aceste 
planşe fac parte din avizele emise la solicitarea sa. 

 Mai atestă actele ca la solicitare s-a răspuns comunicându-se că 
documentaŃia reprezentând PUG în forma în care a fost adoptată de către Consiliul Local 



în şedinŃa din 17.05.2010 a fost prezentată spre consultare publicului conform normelor; 
Cu ocazia actualizării PUG s-a schimbat  regimul unităŃii teritoriale de referinŃă a zonei  
în care se găseşte imobilul deŃinut, modificare nu s-a făcut la  solicitarea expresă a cuiva 
ci în urma unei analize a situaŃiei şi determinată de  existenŃa unui număr mare de PUZ-
uri emise în zona şi din necesitatea de a  uniformiza indicii urbanistice şi regimul de 
înălŃime în zonă, aceasta nu a afectat cu nimic funcŃiunea zonei, nu a adus nici un fel de 
atingere avizelor; proiectil nu a mai suferit  modificări ulterioare declanşării procedurii de 
transparenŃă decizională; solicitările adresate proiectantului la actualizarea PUG au fost 
făcute de reprezentanŃii legali iar procedura privind actualizarea PUG s-a făcut cu 
respectarea legii. 

 Analiza comparativă a celor adresate intimatului prin solicitarea făcută şi 
conŃinutul răspunsului atestă că s-a răspuns sumar sau generic. Astfel se relevă o 
modificare a unui proiect de actualizare în ceea ce priveşte UTR în care se găseşte terenul 
indicat prin solicitare şi se precizează că solicitările de actualizare au fost efectuate de 
reprezentanŃii legali ai instituŃiei dar nu se arată care  este data exactă la care a intervenit 
modificarea, cine a dispus proiectantului să aducă modificarea. Tot astfel deşi se arată că 
s-au adus modificări subdivizărilor urbanistice nu se arată dacă ulterior acestei modificări 
s-a procedat la informarea şi consultarea publicului cu  privire la această modificare 
adusă PUG în cursul lunii aprilie 2010. De asemenea nu se arată avizele obŃinute  şi care 
fac parte din documentaŃie avand în vedere zonele şi subdiviziunile 
urbanistice,zonificarea funcŃională aşa cum  se prezentau acestea anterior modificărilor. 

 Ori pentru a fi în ipoteza răspunsului conform  dispoziŃiilor legale 
intimatul  era obligat să răspundă în mod concret iar dacă considera că solicitarea nu este  
destul de clară trebuia să solicite lămuriri. În cauză nu au fost cerute lămuriri iar în aceste 
condiŃii trebuia să fie dat un răspuns  clar, corect şi nu unul sumar generic. Prin urmare 
raportat la acte şi la dispoziŃiile Legii nr.554/2004 susŃinerile recurenŃilor cu privire la 
greşita reŃinere a comunicării informaŃiilor se vădesc întemeiate  şi vor fi admite. 

 Cât priveşte susŃinerile privind daunele Curtea reŃine că prejudiciul moral 
derivă din imposibilitatea recurenŃilor de a intra în posesia informaŃiilor în condiŃiile 
dreptului statuat de Legea nr.554/2004. În această  situaŃie a neputinŃei urmare a 
conduitei intimatului în formularea unui răspuns generic şi nu aunuia concret recurenŃii  
s–au adresat instanŃei. Nevoie de a se adresa instanŃei de judecată pentru realizarea 
dreptului, frustrare şi  conştiinŃa neputinŃei ce i-a încercat pe recurenŃi în relaŃia cu 
autoritatea îndrituită a lua măsuri de comunicare sunt elemente  determinante în 
aprecierea prejudiciului suferit. Ca atare se apreciază că acordarea sumei de 1000 lei  
cumulată cu obligaŃia la comunicarea informaŃiilor cerute este de natură să asigure o 
compensaŃie echitabilă. În fine cu privire la cheltuieli se reŃine că susŃinerile recurenŃilor 
de asemenea sunt  întemeiate în contextul în care culpa aparŃine intimatului iar dovezile 
relevă efectuarea acestora. 

 Aşadar faŃă de cele arătate în baza art.312 C.pr.civ. coroborat cu 
dispoziŃiile Legii nr.554/2004 şi art.274 C.pr.civ. Curtea va admite recursul şi va 
modifica hotărârea conform dispozitivului. (Judecător Floarea Tămaş) 

 
 

Litigiu privind regimul străinilor. Refuzul autorităŃii de eliberare a 
actului de identitate temporar pe numele solicitat de cel interesat, ca urmare 



a necoroborării informaŃiilor referitoare la identitatea reală a solicitantului. 
Respingerea acŃiunii pentru obligarea autorităŃii publice la eliberarea actului 

 Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr.9881 din 28 noiembrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr.1381 din 5.03.2012 a Tribunalului Maramureş s-a respins 
excepŃia prescripŃiei dreptului la acŃiune al reclamantului, invocată de către pârâtă. 

S-a admis în parte cererea formulată de reclamantul F.T., cetăŃean camerunez, în 
contradictoriu cu pârâta Oficiul Român pentru Imigrări – DirecŃia de Azil – Centrul 
Maramureş. 

A fost obligată pârâta la eliberarea unui act de identitate provizorie pe numele 
reclamantului F.T.. 

A fost obligată pârâta la acordarea către reclamant a drepturilor de masă, alte 
cheltuieli şi materialele de igienă începând cu data de 01.03.2010 şi până la finalizarea 
procedurii de azil în faŃa instanŃelor naŃionale în dosar nr. xxx/182/2011. 

S-a respins cererea privind acordarea daunelor materiale şi morale. 
Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
PronunŃându-se cu prioritate, conform art. 137 alin. 1 Cod procedură civilă asupra 

excepŃiei de prescripŃie a dreptului la acŃiune invocată de către pârâtă instanŃa a reŃinut 
următoarele: 

Dreptul reclamantului la eliberarea unui act de identitate provizoriu este un drept 
personal, imprescriptibil, situaŃia în care s-a aflat de la momentul în care i s-a refuzat 
eliberarea acestor documente fiind una continuă. 

Pe de altă parte, în raport de momentul formulării plângerii prealabile, a 
termenului de soluŃionare a acesteia, prezenta acŃiune apare ca fiind formulată în termen. 

Având în vedere aceste considerente instanŃa a respins excepŃia prescripŃiei 
invocată de pârâtă. 

În ceea ce priveşte fondul cauzei, instanŃa a reŃinut următoarele: 
Reclamantul este solicitant de azil în România, astfel cum prevede  art. 2 lit. b din 

Legea 122/2006, cererea sa aflându-se încă pendinte în faŃa instanŃelor judecătoreşti. 
 În această calitate reclamantul are, potrivit art. 17 alin. 1, lit. h din Legea 

122/2006 dreptul de a i se elibera un document temporar de identitate, a cărui valabilitate 
va fi prelungită periodic de Oficiul Român pentru Imigrări. 

 În ceea ce priveşte identitatea sub care reclamantul are dreptul să i se 
elibereze documentul de identitate provizoriu, teza finală a aceleiaşi dispoziŃii legale 
prevede că, în lipsa unor documente care să certifice identitatea solicitantului, în 
documentul temporar de identitate va fi menŃionată identitatea declarată. 

 Din interpretarea acestor dispoziŃii legale, reiese că, în ceea ce priveşte 
identitatea ce se va trece în documentele provizorii, pot exista două situaŃii. 

 Astfel, pe de o parte, dacă solicitantul prezintă acte de identitate din Ńara 
de provenienŃă, documentele provizorii se vor elibera sub această identitate, iar pe de altă 
parte, dacă acesta nu deŃine nici un document, actele provizorii se vor elibera sub 
identitatea declarată, dispoziŃiile legale neprevăzând posibilitatea ca pârâta să-i atribuie, 
cel puŃin până la soluŃionarea pe fond a cererii de acordare a azilului, o altă identitate. 

 Mai mult, legiuitorul prevede două cazuri exprese în care documentele 
provizorii nu se vor elibera, la punctele i şi ii ale art. 17 alin. 1, lit. h din Legea 122/2006, 



printre aceste cazuri nemenŃionându-se situaŃia în care pârâta ar considera că identitatea 
solicitantului este alta. 

 Pe de altă parte, aspectele legate de identitatea solicitantului nu pot fi 
analizate decât în cadrul soluŃionării pe fond a cererii de azil, atribuirea unei alte identităŃi 
până la intervenirea hotărârii judecătoreşti irevocabile fiind de natură a prefigura o 
anumită soluŃie în procedura de drept comun. 

 Astfel, având în vedere aceste considerente, instanŃa a apreciat că în mod 
greşit reclamantului i s-a refuzat eliberarea actului de identitate provizoriu sub numele de 
F.T.. 

 Potrivit art. 17 alin. 1 lit. j din Legea 122/2006 pe durata procedurii de azil 
străinul care solicită acordarea unei forme de protecŃie are dreptul de a beneficia, la 
cerere, de asistenŃa necesară pentru întreŃinere, în situaŃia în care nu dispune de 
mijloacele materiale necesare, sumele acordate pentru hrană, cazare şi alte cheltuieli fiind 
stabilite prin hotărâre a Guvernului şi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului AdministraŃiei şi Internelor. 

 De asemenea, potrivit art. 55 alin. 1 din HG 1251 din 13 septembrie 2006 
solicitantul de azil beneficiază, la cerere, de hrană în limita sumei de 3 lei/persoană/zi, de 
cazare în limita sumei de 1,8 lei/persoană/zi şi de alte cheltuieli, în limita sumei de 0,6 
lei/persoană/zi, în condiŃiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. j) din lege. 

 Atât din probatoriul administrat cât şi din poziŃia exprimată de părŃi reiese 
că reclamantul nu a beneficiat de aceste drepturi recunoscute de lege începând cu data de 
01.03.2010, acest fapt survenind strict ca urmare a refuzului pârâtei de a elibera 
documentele provizorii de identitate către reclamant. 

 Mai mult, la soluŃionarea acestui capăt de cerere instanŃa a Ńinut cont şi de 
faptul că aceste drepturi recunoscute în favoarea reclamantului au ca scop asigurarea unor 
minime condiŃii de subzistenŃă necesare şi normale în cazul oricărei fiinŃe umane. 

 Or, având în vedere acest aspect şi Ńinând cont de constatările de mai sus, 
respectiv faptul că în mod greşit pârâta nu a eliberat actele de identitate către reclamant, 
instanŃa a admis şi acest capăt de cerere, cu consecinŃa obligării pârâtei ca, ulterior 
emiterii actelor de identitate ale reclamantului pe numele T.F., să-i acorde acestuia 
drepturile de masă, alte cheltuieli şi materialele de igienă, astfel cum acestea sunt  
prevăzute de lege (Legea 122/2006 şi HG 1251 din 13 septembrie 2006)  începând cu 
data de 01.03.2010 şi până la finalizarea procedurii de azil în faŃa instanŃelor naŃionale. 

 În ceea ce priveşte daunele materiale solicitate, instanŃa a apreciat că 
acestea nu sunt întemeiate, neputându-se reŃine caracterul cert al acestora. 

 Astfel, faptul că reclamantul avea drept de muncă după trecerea unui an de 
la începerea procedurii, nu poate duce automat la concluzia existenŃei unui prejudiciu cert 
legat de imposibilitatea angajării acestuia, atâta timp cât nu se poate reŃine cu certitudine 
că, în eventualitatea în care reclamantul ar fi fost angajat la entităŃile menŃionate în 
adeverinŃele depuse de reclamant, acesta ar fi prestat cu caracter de continuitate 
activitatea specifică acelor societăŃi.. 

 În ceea ce priveşte daunele morale solicitate, instanŃa de asemenea le-a 
considerat neîntemeiate, din probatoriul administrat neputându-se reŃine existenŃa unui 
astfel de prejudiciu iar pe de altă parte, prelungirea procedurii pe fond de acordare a unei 
forme de protecŃie şi care a contribuit la apariŃia acestei situaŃii putând fi considerată 



inerentă în raport de necesitatea concilierii intereselor personale ale reclamantului cu cele 
ale statului în care se solicită acordarea protecŃiei. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs pârâtul INSPECTORATUL 
GENERAL PENTRU IMIGRARI-DIRECTIA AZIL ŞI INTEGRARE-CENTRUL 
REGIONAL MARAMUREŞ şi reclamantul F.T.. 

1.Prin recursul declarat de pârâtul INSPECTORATUL GENERAL 
PENTRU IMIGRARI-DIRECTIA AZIL ŞI INTEGRARE-CENTRUL REGIONAL 
MARAMUREŞ s-a solicitat admiterea recursului aşa cum a fost formulat. 

InstanŃa de fond a dispus admiterea în parte a acŃiunii formulate de reclamantul 
F.T., obligarea instituŃiei pârâte la eliberarea unui act de identitate provizorie pe numele 
reclamantului şi acordarea către acesta a drepturilor de masă, alte cheltuieli şi materialele 
de igienă începând cu data de 01.03.2010 şi până la finalizarea procedurii de azil în faŃa 
instanŃelor naŃionale în dosarul nr. xxx/182/2011.  

În fapt, intimatul - petent a depus cererea de azil în România în data de 
13.11.2008, la Centrul Regional Maramureş, declarându-şi identitatea T.F., fără a 
prezenta nici un document de identitate în original sau copie în susŃinerea declaraŃiilor 
sale, şi având asupra sa doar un carnet de membru al organizaŃiei cameruneze SCNC 
(document care nu are relevanŃă din punct de vedere al stabilirii identităŃii celui în cauză).  

MenŃionează faptul că la momentul depunerii cererii de azil, cel în cauză a fost 
informat pe bază de semnătură despre drepturile şi obligaŃiile pe care străinii care solicită 
acordarea unei forme de protecŃie le au pe durata procedurii de azil, prevăzute în art. 17, 
18 şi 19 ale Legii 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

Drept urmare, solicitantul a depus o cerere de cazare şi asistenŃă materială, aceste 
drepturi fiindu-i alocate din momentul depunerii cererii de azil şi până în prezent. De 
asemenea, celui în cauză i-a fost eliberat un document temporar de identitate pe baza 
declaraŃiilor date la momentul depunerii cererii de azil (menŃionează faptul că intimatul - 
petent nu a depus la dosar un paşaport naŃional valabil care să ateste identitatea pe care 
acesta a declarat-o la momentul depunerii cererii de azil - T.F. sau un alt document de 
identitate în original, din acest motiv i-a fost eliberat la momentul respectiv un document 
pentru identitate a declarată).  

Cererea de azil a celui în cauză a fost respinsă de Oficiul Român pentru Imigrări, 
DirecŃia Azil şi Integrare prin hotărâre a nr. 2303385/h/VR din 16.12.2008, iar petentul a 
depus plângere împotriva acesteia, în prezent aceasta formând obiectul dosarului aflat pe 
rolul Judecătoriei Baia Mare, instanŃa verificând care este identitatea reală a petentului.  

Având în vedere faptul că din verificările efectuate în bazele de date specifice a 
rezultat că intimatul - petent a intrat în România în baza unei vize legale sub o altă 
identitate, O.R.I. a intreprins demersuri la Serviciul Analize Biocriminalistice, din cadrul 
Institutului de Criminalistică al Inspectoratului General al PoliŃiei Române, pentru 
efectuarea raportului de constatare tehnico-ştiinŃifică nr. 342786 din 27.07.2009 
(extrajudiciar). Prin rezultatul acestui raport s-a stabilit în mod indubitabil că fotografia 
care i-a fost făcută intimatului - petent la momentul depunerii cererii de azil - respectiv 
fotografia preluată din SIMS a numitului T.F., cetăŃean camerunez fiul lui T.P. şi al 
M.M., născut la data de 20.05.1978 în localitatea Mbouda precum şi fotografia persoanei 
care a intrat legal în România, având identitate a T.T.F. cetăŃean camerunez, fiul lui P. şi 
al M., născut la data de 29.05.1975, în localitatea Balatchi, reprezintă una şi aceeaşi 



persoană (de asemenea, aceeaşi concluzie a avut şi raportul de constatare tehnico-
ştiinŃifică nr. 439742/22.11.2011, efectuat ulterior în cadrul procedurii judiciare de azil).  

MenŃionează că intimatul-petent şi-a dovedit identitatea de T.T.F. în faŃa 
Ambasadei României din Abuja, Nigeria, unde i s-a eliberat viza pentru România în urma 
prezentării în original a mai multor documente printre care şi paşaportul naŃional. În 
schimb în faŃa autorităŃilor din România, în cadrul procedurii de azil, cel în cauză nu a 
prezentat nici un document de identitate în original- pe numele T.F., astfel cum a precizat 
anterior.  

Având în vedere aspectele menŃionate mai sus, a existat temei suficient pentru 
eliberarea pentru cel în cauză a unui document temporar de identitate pe numele T.T.F.. 
Drept urmare au fost operate modificările privind identitatea petentului, aspect despre 
care a fost anunŃat prin adresa nr. 3104185 din 18.08.2009, pentru care a refuzat să 
semneze de luare la cunoştinŃă.  

De asemenea, celui în cauză i-a fost eliberat un nou document temporar de 
identitate pe numele T.T.F., pe care a refuzat să-l primească, în acest sens fiind încheiat 
un proces-verbal de consemnare al refuzului de semnare de primire înregistrat cu nr. 
3101397 din 19.08.2009.  

Deşi intimatul-petent a depus cererea de azil în data de 31.11.2008, acesta a depus 
diverse documente prin care a încercat să îşi probeze identitatea de T.F., doar în faŃa 
instanŃelor de judecată şi doar după data de 18.08.2009, respectiv după ce a aflat 
rezultatul raportului de constatare tehnico-ştiinŃifică nr. 342786 din 27.07.2009, realizat 
de Serviciul Analize Biocriminalistice, din cadrul Institutului de Criminalistică al 
Inspectoratului General al PoliŃiei Române.  

Referitor la înscrisurile menŃionate ca fiind depuse în original de către solicitant 
"pentru dovedirea identităŃii sale" (un document neintitulat despre care cel în cauză 
susŃine că este o carte de identitate, certificatul de naştere al său şi al celor doi copii pe 
care îi are, permisul de conducere auto şi carnetul de membru a SCNC), a precizat 
detaliat la instanŃa de fond, aspectele pentru care acestea nu pot fi luate în considere 
pentru stabilirea identităŃii celui în cauză.  

Apreciază că hotărârea recurată este nelegală şi netemeinică. 
În motivare s-a arătat că: 
Art. 304, pct. 7:  
"când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau când cuprinde motive 

contradictorii ori străine de natura pricinii;"  
1.  În cuprinsul hotărârii recurate s-au reŃinut următoarele:  
" În motivare pârâta arată următoarele: Asupra excepŃiei prescripŃiei, pârâta arată 

că în condiŃiile în care reclamantul invocă refuzul nejustificat de eliberare a unui act de 
identitate şi de acordare a asistentei materiale începând cu luna martie 2010, acesta era 
obligat să introducă acŃiunea în termen de un an, respectiv până în luna martie 2011 ( ... ).  

PronunŃându-se cu prioritate, conform art. 137, alin. 1 Cod de procedură civilă 
asupra excepŃiei de prescripŃie a dreptului la acŃiune invocată de către pârâtă, instanŃa 
reŃine următoarele: Dreptul recIamantului la eliberarea unui act de identitate provizoriu 
este un drept personal, imprescriptibil, situaŃia în care s-a aflat de la momentul la care i s-
a refuzat eliberarea acestor documente fiind una continuă.  

Pe de altă parte, În raport de momentul formulării plângerii prealabile, a 
termenului de soluŃionare a acesteia, prezenta acŃiune apare ca fiind formulată În termen.  



Având în vedere aceste considerente instanŃa urmează să respingă excepŃia 
prescripŃiei invocată de pârâtă."  

După cum reiese din paragrafele citate anterior, instanŃa de fond nu a motivat de 
ce a respins excepŃia prescripŃiei dreptului la acŃiune cu privire la drepturile de asistenŃă 
materială cuvenite solicitantului de azil.  

Potrivit art. 17, alin. 1, lit. j) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu 
modificările şi completările ulterioare, pe durata procedurii de azil străinul care solicită 
acordarea unei forme de protecŃie are "dreptul de a beneficia, la cerere, de asistenta 
necesară pentru întreŃinere, în situaŃia în care nu dispune de mijloacele materiale 
necesare, sumele acordate pentru hrană, cazare şi alte cheltuieli fiind stabilite prin 
hotărâre a Guvernului şi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
AdministraŃiei şi Internelor."  

Corelativ, în cadrul art. 17, alin. 5 se precizează: "Dacă solicitantul nu dispune de 
mijloace materiale, Oficiul Român pentru Imigrări îi poate stabili un loc de reşedinŃă şi Îi 
asigură asistenŃa materială necesară pentru ÎntreŃinere, pe întreaga durata a procedurii de 
azil."  

În cuprinsul H.G. nr. 1251/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România se menŃionează astfel:  

Art. 55, alin. 1: "Solicitantul de azil beneficiază, la cerere, de hrană În limita 
sumei de 3 lei/persoană/zi, de cazare în limita sumei de 1,8 lei/persoană/zi şi de alte 
cheltuieli, în limita sumei de 0,6 lei/persoană/zi, în condiŃiile prevăzute la art. 17 alin. (1) 
lit. j) din lege.  

Art. 56, alin. 4: "Drepturile de masă şi alte cheltuieli prevăzute la art. 55 se acordă 
solicitantului de azil, la cerere, prin plata bilunară, în avans şi în numerar, a sumelor 
stabilite."  

Potrivit art. 7, alin. 5 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare: "În cazul acŃiunilor introduse de prefect, Avocatul 
Poporului, Ministerul Public, AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici sau al celor care 
privesc cererile persoanelor vătămate prin ordonanŃe sau dispoziŃii din ordonanŃe, precum 
şi în cazurile prevăzute la arte 2 alin. (2) şi la art. 4 nu este obligatorie plângerea 
prealabilă."  

În cadrul art. 2, alin. 2 din Legea nr. 554/2004 se menŃionează: "Se asimilează 
actelor administrative unilaterale şi refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la 
un drept sau la un interes legitim ori, după caz, faptul de a nu răspunde solicitantului în 
termenul legal."  

În conformitate cu arte 11, alin. 1 şi 2 din acelaşi act normativ:  
(1) Cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual, a unui 

contract administrativ, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei cauzate se pot 
introduce în termen de 6 luni de la:  

a) data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă;  
b) data comunicării refuzului nejustificat de soluŃionare a cererii;  
c) data expirării termenului de soluŃionare a plângerii prealabile, respectiv 

data expirării termenului legal de soluŃionare a cererii;  
d) data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), calculat de la 

comunicarea actului administrativ emis în soluŃionarea favorabilă a cererii sau, după caz, 
a plângerii prealabile;  



e) data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, în cazul 
contractelor administrative.  

(2) Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ individual, cererea 
poate fi introdusă şi peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de un an de la 
data comunicării actului, data luării la cunoştinŃă, data introducerii cererii sau data 
încheierii procesului-verbal de conciliere, după caz."  

Din cele menŃionate anterior reiese faptul că, intimatul-reclamant a formulat 
plângere prealabilă deşi nu era Ńinut la aceasta, însă termenul de sesizare a instanŃei de 
judecată nu curge, în opinia pârâtului, de la momentul comunicării răspunsului la 
plângerea prealabilă/de la expirarea termenului legal în acest sens, ci de la data la care cel 
în cauză invocă refuzul nejustificat al instituŃiei noastre de a-i acorda drepturile solicitate 
pe baza identităŃii F.T.. O interpretare contrară ar legitima un tratament diferenŃiat, în 
afara legii, între persoanele care invocă un refuz nejustificat şi formulează plângere 
prealabilă pentru ca ulterior să se adreseze instanŃei de judecată şi cele care se adresează 
direct instanŃei de judecată pentru constatarea refuzului nejustificat (un plus de 30 de zile 
pentru formularea plângerii prealabile + 30 de zile pentru formularea răspunsului 
autorităŃii - pentru prima categorie ).  

De altfel, plângerea prealabilă depusă de intimatul-reclamant este în afara 
termenului de 30 de zile instituit de Legea nr. 554/2004, iar prin raportare la acest aspect 
acŃiunea acestuia ar apărea ca inadmisibilă.  

Intimatul - reclamant a invocat prin acŃiunea introdusă la data de 21.09.2011 
(precizată la data de 19.01.2012) refuzul instituŃiei pârâte de a-i acorda drepturile de 
masă, alte cheltuieli şi materialele de igienă începând cu data de 01.03.2010, până la 
finalizarea procedurii de azil, în baza identităŃii F.T..  

În contextul în care, refuzul nejustificat invocat din 01.03.2010 priveşte drepturi 
care se acordă la cerere (drepturi care "au ca scop asigurarea unor condiŃii minime de 
subzistenŃă necesare şi normale în cazul oricărei fiinŃe umane" - cum s-a reŃinut în 
hotărâre a recurată), iar acŃiunea a fost introdusă abia la data de 21.09.2011 (după circa 
18 luni de la intervenirea "refuzului"), consideră că instanŃa de fond trebuia să facă 
aplicabilitatea art. 11 din Legea nr. 55412004, şi să constate prescris dreptul material la 
acŃiune (în baza refuzului nejustificat de acordare a drepturilor materiale solicitate) 
exercitat în afara termenului de 6 luni reglementat.  

Din punctul pârâtului de vedere, intimatul-reclamant nu poate invoca motive 
obiective care l-ar fi împiedicat să introducă acŃiune a în termenul de 6 luni prevăzut de 
lege, deoarece:  

- susŃine că i s-a refuzat nejustificat acordarea drepturilor pretinse începând cu 
data de 01.03.2010, pe identitatea "F.T.";  

- a contestat în instanŃă hotărârea de respingere a cererii sale de azil în decembrie 
2008 şi a beneficiat pe tot parcursul procedurii judiciare de azil de asistenŃă judiciară 
asigurată de către 2 apărători.  

- la nivelul Centrul Regional Maramureş a activat şi activează un consilier juridic 
al Consiliului NaŃional Român pentru RefugiaŃi (organizaŃie nonguvernamentală de 
profil) care acordă asistenŃă juridică gratuită pentru solicitanŃii de azil, intimatul-
reclamant beneficiind de consiliere din partea acestuia.  



În condiŃiile în care intimatul-reclamant s-ar fi simŃit lezat într-un drept al său, 
acesta avea posibilitatea de a se adresa instanŃei de judecată, având în vedere asistenŃa şi 
consilierea juridică de care a beneficiat.  

Referitor la justeŃea demersului intimatului-reclamant de acordare a drepturilor În 
cauză, subliniază că acestea se acordă condiŃionat de faptul că, solicitantul de azil nu 
dispune de mijloace materiale, aspect care în majoritatea cazurilor nu poate fi verificat şi 
se bazează doar pe simpla declaraŃie a persoanei care solicită protecŃie internaŃională.  

În cazul de faŃă, deşi solicitantul de azil pretinde că nu i s-au acordat anumite 
drepturi necesare pentru întreŃinere şi declară că nu are alte mijloace materiale În acest 
sens, a introdus actiune în instantă la cea 18 luni de la data când invocă refuzul 
nejustificat al instituŃiei pârâte (deşi, după cum s-a reŃinut în hotărâre a recurată acesta a 
susŃinut că ar fi fost pus în imposibilitate de a-şi întreŃine copiii minori care locuiesc în 
Camerun). Din punctul pârâtului de vedere, În prezent acest aspect evidenŃiază faptul că, 
În realitate intimatul-reclamant nu s-ar califica pentru acordarea acestor drepturi, dincolo 
de existenŃa unui litigiu referitor la identitate cu instituŃia pârâtă, la care se va referi În 
cele de urmează.  

II. InstanŃa nu a motivat de ce ar trebui eliberat documentul temporar de identitate 
pe numele ,,"F.T.", ci doar a reŃinut faptul că, "aspectele legate de identitatea 
solicitantului nu pot fi analizate decât în cadrul soluŃionării pe fond a cererii de azil, 
atribuirea unei alte identităŃi până la intervenirea unei hotărâri judecătoreşti irevocabile 
fiind de natură a prefigura o anumită soluŃie în procedura de drept comun."  

InstanŃa a fost învestită cu verificarea existenŃei sau nu a unui refuz nejustificat de 
soluŃionare a cererii intimatului-reclamant de a i se elibera un document temporar de 
identitate pe numele "F.T.". În contextul în care instituŃia pârâtă susŃine că identitatea 
"F.T." nu este identitatea reală (certificată) a celui în cauză şi că nu i-a refuzat În genere 
eliberarea unui document temporar de identitate, ci doar a unui document În care să se 
regăsească această identitate şi nu identitatea verificată (astfel cum s-a menŃionat în 
cuprinsul actelor de la dosarul cauzei), instanŃa de fond trebuia să stabilească identitatea 
reală a intimatului-reclamant, prin acceptarea, respectiv respingerea argumentată a 
apărărilor părŃilor în acest sens. Simpla trimitere la procesul care are ca obiect 
soluŃionarea cererii de azil nu poate constitui o motivare a caracterului nejustificat al 
refuzului instituŃiei pârâte de a-i elibera celui în cauză un document pe identitatea "F.T.." 
Mai mult, aprecierea că "atribuirea unei alte identităŃi până la intervenirea unei hotărâri 
judecătoreşti irevocabile este de natură a prefigura o anumită soluŃie în procedura de 
drept comun" nu poate constitui motivare în acest sens. Din considerentele fumizate de 
instanŃa de fond a cărei hotărâre o recurează prin prezenta, reiese în mod evident că 
aceasta nu a stabilit identitate a reală a celui în cauză, ci doar a făcut trimitere la un alt 
litigiu în cadrul căruia ar urma să se realizeze acest lucru, în consecinŃă, în acest context 
nu poate susŃine caracterul nejustificat al refuzul instituŃiei pârâte de eliberare a 
documentului temporar de identitate pe numele "F.T.."  

Art. 304, pct. 9:  
"când hotărârea pronunŃată este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea 

sau aplicarea greşită a legii;"  
III. De altfel, instanŃa a interpretat şi aplicat greşit legea.  
În conformitate cu art. 17, alin. 1, lit. h din Legea nr. 122/2006 privind azilul în 

România, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata procedurii de azil străinul 



care solicită acordarea unei forme de protecŃie are  dreptul de a i se elibera un document 
temporar de identitate, a cărui valabilitate va fi prelungită periodic de Oficiul Român 
pentru Imigrări. Solicitantul care nu dispune de mijloacele materiale necesare pentru plata 
taxei aferente eliberării sau prelungirii documentului temporar de identitate este scutit de 
plata acestei taxe. În lipsa unor documente care să certifice identitatea solicitantului, în 
documentul temporar de identitate va fi menŃionată identitatea declarată. Un astfel de 
document nu se va elibera:  

(i) străinilor care au solicitat azil într-un punct de control pentru trecerea frontierei 
de stat, atât timp cat nu li s-a acordat accesul la teritoriu printr-o hotărâre a Oficiului 
Român pentru Imigrări;  

(ii) străinilor aflaŃi în custodie publica pentru motive de securitate naŃională şi 
ordine publică, care solicită azil, atât timp cat aceasta măsură este mentinută:"  

După cum reiese din cuprinsul acestuia, textul art. 17, alin. 1, lit. h din Legea nr, 
122/2006 privind azilul în România, se referă la "lipsa unor documente care să certifice 
identitatea solicitantului" şi nu strict la "acte de identitate din Ńara de origine", cum în 
mod eronat a reŃinut în opinia noastră prima instanŃă. Mai mult, textul de lege în speŃă, nu 
distinge între documentele prezentate de către străinul care solicită protecŃia statului 
român şi cele procurate/obŃinute de către autorităŃile române, în exercitarea atribuŃiilor 
care le revin prin lege (art. 13 din H.G. nr. 125112006 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România - " (1) 
AutorităŃile competente să soluŃioneze cererile de azil au obligaŃia să cerceteze toate 
aspectele relevante ale cererii de azil în colaborare cu solicitantul, dacă este cazul, sau la 
solicitarea acestuia. (2) În vederea îndeplinirii obligaŃiei prevăzute la alin. (1), autorităŃile 
competente să soluŃioneze cererile de azil pot, în condiŃiile legislaŃiei în vigoare, solicita 
expertize, consulta experŃi, efectua verificări referitoare la identitatea solicitantilor sau a 
persoanelor care au obŃinut o formă de protecŃie.").  

După cum a arătat în cuprinsul actelor de la dosar, prin intermediul unui raport de 
constatare tehnico-ştiinŃifică (depune o copie în acest sens) s-a stabilit identitatea de 
persoană din 2 fotografii, una obŃinută cu ocazia solicitării de viză la misiunea 
diplomatică a României din Nigeria (Abuja), care are asociată identitatea "T.T.F.", iar 
cealaltă obŃinută cu ocazia depunerii cererii de azil în România, care are asociată 
identitatea ,,"F.T.".  

Potrivit verificărilor efectuate în bazele de date specifice (anexează o copie după 
rezultatul acestora), numitul T.T.F. a intrat legal pe teritoriul României la data de 
09.11.2008, prin punctul de trecere a frontierei Aeroport Cluj-Napoca, cu paşaportul nr. 
1203346, posedând o viză de intrare în scop de turism.  

La data de 13.11.2012, intimatul-reclamant solicită azil în România pe identitatea 
T.F., fără a prezenta niciun document care să îi certifice această identitate, menŃionând că 
a intrat ilegal pe teritoriul Ńării noastre.  

Potrivit art. 6, alin. 1 din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în 
România (forma în vigoare la momentul intrării străinului pe teritoriul României ,,(1) 
Intrarea pe teritoriul României poate fi permisă străinilor care îndeplinesc următoarele 
condiŃii:  

a) posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, care este acceptat de 
statul român;  



b) posedă viza română acordată în condiŃiile prezentei ordonanŃe de urgenŃă sau, 
după caz, posedă permis de şedere valabil, dacă prin înŃelegeri internaŃionale nu s-a 
stabilit altfel;  

c) prezintă, în condiŃiile prezentei ordonanŃe de urgenŃă, documente care justifică 
scopul şi condiŃiile şederii lor şi care fac dovada existenŃei unor mijloace corespunzătoare 
atât pentru întreŃinere pe perioada şederii, cât şi pentru întoarcerea în Ńara de origine sau 
pentru tranzitul către alt stat în care există siguranŃa că li se va permite intrarea;  

d) prezintă garanŃii că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinaŃie 
sau că vor părăsi teritoriul României, în cazul străinilor aflaŃi în tranzit;  

e) nu sunt incluşi în categoria străinilor împotriva cărora s-a instituit măsura 
interzicerii intrării în România sau care au fost declarati indezirabili;  

f) nu au încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obŃinerea vizei 
sau, după caz, la intrarea pe teritoriul României ori nu au încercat să treacă frontiera 
României cu documente false;  

g) pe numele lor nu au fost introduse alerte în Sistemul Informatic Schengen în 
scopul refuzării intrării;  

h) nu prezintă un pericol pentru apărarea şi siguranŃa naŃională, ordinea, sănătatea 
ori morala publică."  

Potrivit art. 27, alin. 2, lit. a din acelaşi act normativ: ,,(2) Viza română se acordă 
numai dacă: a) sunt îndeplinite condiŃiile cu privire la intrarea în România, prevăzute la 
art. 6 alin. (1) lit. a), c)- h);".  

În continuare art. 29 prevede faptul că: ,,(1) Cererea de acordare a vizei trebuie să 
fie însoŃită de documentul de trecere a frontierei de stat, valabil potrivit art. 28, în care să 
poată fi aplicată viza, de documente care să justifice scopul şi condiŃiile călătoriei, 
precum şi de dovada că posedă mijloace de întreŃinere pe timpul şederii în România şi 
pentru a părăsi teritoriul României. (2) Pot fi acceptate ca dovadă a mijloacelor de 
întreŃinere sumele de bani în valută convertibilă, cecuri de călătorie, carnete de cec asupra 
unui cont în devize, cărŃi de credit cu extrasul de cont pentru acestea, emis cu cel mult 
două zile înaintea solicitării vizei, sau orice alte mijloace care dovedesc existenŃa 
resurselor financiare corespunzătoare. (3) La depunerea cererii de acordare a vizei 
române, solicitantul este, de regulă, chemat la interviu.  

(4) Cererea de acordare a vizei de intrare în România nu se preia în următoarele 
cazuri:  

a) nu este însoŃită de documentele prevăzute la alin. (1);  
b) în urma interviului nu s-a demonstrat buna-credinŃă a solicitantului sau a 

rezultat că străinul nu îndeplineşte condiŃiile generale şi speciale pentru acordarea vizei 
române prevăzute de prezenta ordonanŃă de urgenŃă. (5) La solicitarea vizei de intrare în 
România străinii trebuie să se prezinte personal la autorităŃile competente să acorde viza. 
(6) Pot face excepŃie de la prevederile alin. (3) şi (5) personalităŃile marcante ale vieŃii 
sociale, culturale, politice sau economice ori cazurile în care străinii trebuie să parcurgă o 
distanŃă foarte mare pentru a se prezenta la misiunea diplomatică sau la oficiul consular şi 
numai dacă nu există niciun dubiu cu privire la buna-credinŃă a solicitantului, precum şi 
în cazul unor grupuri organizate, când un organism recunoscut şi demn de încredere 
răspunde de buna-credinŃă a solicitanŃilor."  

După cum reiese din articolele de lege citate anterior, pentru a intra legal pe 
teritoriul României, un străin trebuie să prezinte documente care să îi certifice identitatea. 



În cazul de faŃă, pentru a intra legal pe teritoriul Ńării noastre, intimatul-reclamant a 
prezentat documente care îi certifică identitatea de "T.T.F.."  

Întrucât raportul extrajudiciar de constatare tehnico-ştiinŃifică solicitat de instituŃia 
pârâtă a certificat faptul că, între fotografiile asociate numelui de "T.T.F." şi "T.F." există 
identitate, iar după cum a arătat deja, identitatea "T.T.F." a fost certificată în faŃa 
autorităŃilor române (reprezentanŃa diplomatică care a emis viza de turism, respectiv 
organele poliŃiei de frontieră din punctul de trecere a frontierei Aeroport Cluj-Napoca 
care au permis accesul pe teritoriul României), din punctul pârâtului de vedere identitatea 
"T.T.F." este cea care trebuie avută în vedere la eliberarea documentului temporar de 
identitate pentru solicitantul de azil.  

Din punctul pârâtului de vedere, întâietate la stabilirea identităŃii certe a unui 
străin care a intrat legal pe teritoriul României ar trebui acordată documentelor în baza 
cărora s-a acordat accesul pe teritoriu (documentul de călătorie), urmând ca acesta să aibă 
posibilitatea să probeze, dacă este cazul, în condiŃiile legii, o altă identitate.  

Prin urmare, până la momentul la care se constată printr-o hotărâre judecătorească 
irevocabilă faptul că, identitatea reală a intimatului-reclamant este cea de "T.F." şi nu 
aceea de "T.T.F.", nu se poate imputa instituŃiei pârâte un refuz nejustificat de eliberare a 
documentului temporar de identitate pe numele "F.T.".  

De altfel, subliniază încă o dată faptul că, instituŃia pârâtă nu a refuzat acordarea 
unui document temporar de identitate pentru cel în cauză şi nici a drepturilor de asistenŃă 
materială, condiŃionat însă de respectarea legii.  

În drept: textele legale invocate mai sus.  
Probe: înscrisuri  
FaŃă de cele sus-menŃionate, solicită, în principal, să se admită recursul şi să se 

modifice sentinŃa civilă nr. 1381/05.03.2012 a Tribunalului Maramureş, SecŃia a II-a 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în sensul respingerii acŃiunii formulate, iar în 
subsidiar admiterea recursului, casarea sentinŃei în cauză şi trimiterea cauzei spre 
rejudecare la aceeaşi instanŃă.  

În probaŃiune s-au depus următoarele înscrisuri: cererea de azil depusă de 
intimatul - petent; raportul de constatare tehnico-ştiinŃifică nr. 342786 din 27.07.2009; 
verificări efectuate în bazele de date specifice; documentele care au stat la baza eliberării 
vizei de către Ambasada României din Nigeria.  

2.Prin recursul declarat de reclamantul F.T. s-a solicitat ca prin hotărârea ce se 
va pronunŃa în cauza, In temeiul dispoziŃiilor art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă, art. 
304 ind. 1 şi art. 304 pct. 7 şi pct. 9 Cod procedură civilă să se admită recursul şi pe cale 
de consecinŃă să se modifice în parte sentinŃa primei instanŃe de judecată în sensul 
admiterii în întregime a acŃiunii introductive, urmând a dispune obligarea pârâtei la plata 
daunelor materiale (suma de 8.100 lei reprezentând contravaloarea salariului minim pe 
economie neîncasat pe perioada 13.11.2009 - 31.12.2010, calculată la nivelul salariului 
minim pe economie în cuantum de 600 lei, suma de 8.040 lei reprezentând contravaloarea 
salariului minim pe economie neîncasat pe perioada 01.01.2011 - 31.12.201, calculată la 
nivelul salariului minim pe economie în cuantum de 670 lei, obligarea pârâtei la plata 
lunară a sumei de 700 lei, începând cu data de 01.01.2012 şi până la data la care va da 
curs solicitărilor reclamantului de eliberare a documentului de identitate) şi a daunelor 
morale în cuantum de 5.000 lei, solicitate prin acŃiunea introductivă.  



Cu cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru, timbru judiciar, 
onorar avocat şi cheltuieli cu deplasarea.  

În motivare s-a arătat că: 
În fapt, prin SentinŃa civilă nr. 1381 din 05.03.2012, pronunŃată de Tribunalul 

Maramureş, instanŃa a admis în parte acŃiunea introductivă, dispunând obligarea pârâtului 
Oficiul Român pentru Imigrări - DirecŃia de Azil - Centrul Maramureş la eliberarea unui 
act de identitate provizorie pe numele reclamantului F.T. şi la acordarea drepturilor de 
masă şi a altor cheltuieli, precum şi acordarea materialelor pentru igienă, începând cu 
data de 01.03.2010 şi în continuare până la finalizarea procedurii de azil.  

InstanŃa de fond a respins solicitarea reclamantului privind obligarea pârâtului la 
acordarea daunelor materiale, arătând că nu se poate reŃine caracterul cert al acestora şi că 
nu se poate reŃine cu certitudine că, în eventualitatea în care reclamantul ar fi fost angajat 
la entităŃile menŃionate în adeverinŃele depuse de reclamant, acesta ar fi prestat cu 
caracter de continuitate activitatea specifică acelor societăŃi.  

În ceea ce priveşte daunele morale, instanŃa le-a apreciat, de asemenea, ca fiind 
neîntemeiate, arătând că din probatoriul administrat nu se poate reŃine existenŃa unui 
astfel de prejudiciu iar pe de altă parte prelungirea procedurii pe fond de acordare a unei 
forme de protecŃie şi care a contribuit la apariŃia acestei situaŃii putând fi considerată 
inerentă în raport de necesitatea concilierii intereselor personale ale reclamantului cu cele 
ale statului în care se solicită acordarea protecŃiei.  

Hotărârea primei instanŃe de judecată este netemeinică şi nelegală sub aspectul 
respingerii solicitării de acordare a daunelor materiale şi a celor morale.  

1.  Cu privire la daunele materiale, apreciază că instanŃa de fond a încălcat 
prevederile art. 18 alin. 3 din Legea nr. 554/2004.  

În mod greşit a reŃinut instanŃa de fond lipsa caracterului cert al pretenŃiilor 
solicitate de reclamant, dat fiind faptul că nu se poate stabili caracterul de continuitate a 
activităŃii pe care reclamantul urma să o presteze în cadrul entităŃilor juridice.  

Apreciază că prin depunerea adeverinŃelor emise de societăŃile comerciale 
române, s-a făcut dovada, pe de o parte a intenŃiei reclamantului de a se angaja, 
manifestată în faŃa mai multor persoane juridice, iar pe de altă parte s-a stabilit intenŃia 
societăŃilor comerciale de a-l angaja pe reclamant, demers care nu a putut fi concretizat 
ca urmare a faptului că reclamantul nu deŃinea un document de identitate valabil. Aceste 
adeverinŃe emise de entităŃile juridice reprezintă probe certe că reclamantul urma să se 
angajeze, întârzierea angajării datorându-se faptei ilicite a autorităŃii publice.  

Astfel cum se arată în literatura de specialitate, caracterul cert al unui prejudiciu 
presupune că acesta este sigur atât în privinŃa existenŃei, cât şi în privinŃa posibilităŃii de 
evaluare. Aceiaşi autori arată că un prejudiciu actual este întotdeauna cert.  

Cu privire la prejudiciul solicitat de reclamant, în accepŃiunea noastră acesta este 
unul actual, a cărui întindere este neechivocă, fiind apreciată în raport de venitul minim 
pe economie. Acest prejudiciu material reprezintă beneficiul nerealizat de către reclamant 
pe perioada în care a persistat refuzul autorităŃii de a elibera documentul de identitate. 
Pentru ca reclamantul să se bucure de o reparare integrală a prejudiciului, este necesar ca 
acesta să obŃină nu doar eliberarea documentului de identitate, care a fost dispusă de 
prima instanŃă, ci şi beneficiul pe care nu l-a putut realiza ca urmare a nerecunoaşterii 
dreptului stabilit de lege.  



2.  Cu privire la daunele morale, apreciază, de asemenea, hotărârea instanŃei 
de fond ca fiind nelegală în raport de dispoziŃiile art. 18 alin. 3 din Legea nr. 554/2004. 
InstanŃa de fond a arătat cu privire la soluŃia de respingere a daunelor morale că nu se 
poate reŃine existenŃa unui astfel de prejudiciu iar, pe de altă parte, prelungirea procedurii 
pe fond de acordare a unei forme de protecŃie şi care a contribuit la apariŃia acestei situaŃii 
putând fi considerată inerentă în raport de necesitatea concilierii intereselor personale ale 
reclamantului cu cele ale statului în care se solicită acordarea protecŃiei.  

În primul rând precizează faptul că daunele morale au fost solicitate de reclamant 
raportat la refuzul pârâtului de a elibera documentul de identitate şi celelalte drepturi 
solicitate, şi nicidecum ca urmare a prelungirii procedurii pe fond de acordare a unei 
forme de protecŃie, aşa cum a reŃinut prima instanŃă, motivarea primei instanŃe de 
judecată fiind, sub acest aspect, cu totul contrară solicitărilor reclamantului.  

Repararea integrală a prejudiciului presupune înlăturarea tuturor consecinŃelor 
dăunătoare ale unui fapt ilicit şi culpabil, fie ele patrimoniale sau nepatrimoniale, în 
scopul repunerii în situaŃia anterioară a victimei, conform principiului de drept restitutio 
in integrum. În cazul admiterii acŃiunii şi recunoaşterii dreptului încălcat, instanŃa de 
judecată trebuie să se pronunŃe şi cu privire la daunele materiale şi morale. În acest sens 
sunt şi dispoziŃiile art. 18 alin. 3 din Legea nr. 554/2004, care dispun:  

"În cazul soluŃionării cererii, instanŃa va hotărî şi asupra despăgubirilor pentru 
daunele materiale şi morale cauzate, dacă reclamantul a solicitat acest lucru".  

Daunele morale sunt apreciate ca reprezentând o atingere adusă cinstei, demnităŃii 
şi onoarei persoanei. În speŃă, prin comportamentul său abuziv şi ilegal, intimatul-pârât i-
a vătămat grav recurentului un drept fundamental, dreptul la muncă, cauzându-i şi 
prejudicii de ordin moral, prin afectarea onoarei, prestigiului şi a demnităŃii ocrotite de 
lege.  

A apreciat că reclamantul este îndreptăŃit la solicitarea acestor daune pentru 
neplăcerile şi frustrările ce i s-au produs ca urmare a neacordării drepturilor legale, 
precum şi persistenŃa în timp din partea pârâtului a refuzului acestuia de a da curs unor 
drepturi legale pe care reclamantul le avea.  

De asemenea, acesta a fost în imposibilitate de a asigura cele necesare traiului 
pentru cei doi copii minori ai săi din Camerun, fapt ce a dus la compromiterea relaŃiilor 
de familie.  

Aşa cum a arătat şi la fondul cauzei, reclamantul are în Camerun doi copii minori, 
la creşterea şi educarea cărora trebuia să contribuie, chiar dacă a părăsit Ńara de origine. 
Reclamantul a intenŃionat să se angajeze nu doar pentru întreŃinerea sa, ci mai ales pentru 
cei doi copii pe care îi are în afara căsătoriei. ObligaŃia de întreŃinere faŃă de aceştia 
există, întrucât reclamantul i-a recunoscut pe cei noi minori încă de la naşterea acestora, 
astfel cum reiese din certificatele de naştere anexate prezentei.  

Arată faptul că atitudinea pârâtului i-a afectat grav recurentului-reclamant şi 
sănătatea, provocându-i acestuia afecŃiuni cardiace, de care anterior nu a suferit. Depune 
copii de pe documente medicale emise pe numele reclamantului, din cuprinsul cărora 
reiese faptul că acesta a fost internat la Institutul Inimii de UrgenŃă pentru Boli 
Cardiovasculare din Cluj - Napoca pe perioada 09.03.2012 - 13.03.2012.  

Cu privire la cuantumul acestora, solicită ca instanŃa de recurs să aprecieze 
valoarea de 5.000 lei solicitată de reclamant ca fiind justă şi echitabilă în raport de 
suferinŃele psihice şi fizice cauzate de pârât. Astfel cum s-a stabilit în doctrina de 



specialitate şi jurisprudenŃă, daunele morale şi cuantificarea acestora nu este supusă unor 
criterii legale de determinare. Cuantumul daunelor morale se stabileşte, prin apreciere, ca 
urmare a aplicării de către instanŃa de judecată a criteriilor referitoare la consecinŃele 
negative suferite de cei în cauză, în plan fizic şi psihic, importanŃa valorilor lezate, 
măsura în care au fost lezate aceste valori, intensitatea cu care au fost percepute 
consecinŃele vătămării, măsura în care le-a fost afectată situaŃia familială, profesională şi 
socială.  

Date fiind aspectele indicate mai sus solicită admiterea recursului astfel cum a 
fost acesta declarat.  

În temeiul prevederilor art. 274 Cod procedură civilă solicită acordarea 
cheltuielilor de judecată.  

În drept s-au invocat prevederile art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă, art. 304 
ind. 1 şi art. 304 pct. 7 şi pct. 9, art. 242 şi art. 274 Cod procedură civilă.  

În probaŃiune s-au depus următoarele înscrisuri: documente medicale, adeverinŃă 
emisă de S.C. N.E. S.R.L., taxă judiciară de timbru în cuantum de 4 lei, timbru judiciar în 
cuantum de 0,15 lei, împuternicire avocaŃială.  

Analizând recursurile prin prisma motivelor invocate, Curtea reŃine 
următoarele: 

Reclamantul intimat F.T. a investit instanŃa de contencios cu o acŃiune prin care 
solicită constatarea refuzului nejustificat de soluŃionare a unei cereri privind eliberarea 
unui act de identitate pe numele său, obligarea la emiterea documentului solicitat cu toate 
consecinŃele materiale ce decurg din această împrejurare. 

Dincolo de faptul că Legea nr. 122/2006 privind azilul în România instituie o 
competenŃă specială de soluŃionare în primă instanŃă a cauzelor în materie de azil în 
favoarea judecătoriei, Curtea constată pe de o parte că problema competenŃei materiale a 
tribunalului nu a fost pusă în discuŃia părŃilor în condiŃiile art. 159 ind. 1 alin. 2 şi 4 
C.pr.civ. şi pe de altă parte că se insistă în calificarea acŃiunii ca fiind una de contencios 
administrativ raportat la dispoziŃiile Legii nr. 554/2004. 

SituaŃia de fapt existentă în cauză vizează împrejurarea potrivit căreia reclamantul 
este cetăŃean camerunez ajuns în România din motive de natură politică. În acest sens, a 
depus o cerere de azil la autorităŃile române la data de 13.11.2008, soluŃionată prin 
hotărârea nr. 2303385/h/VR din 16.12.2008 împotriva căreia a fost formulată plângere 
înregistrată pe rolul Judecătoriei Baia-Mare. 

La 18.08.2009 reclamantului i s-a adus la cunoştinŃă faptul că în urma verificărilor 
s-a stabilit că acesta ar fi o altă persoană respectiv T.T.F. motiv pentru care i-au eliberat 
un document de identitate pe acest nume. 

Reclamantul a contestat această identitate refuzând primirea documentelor 
oficiale eliberate pe acest nume şi nemaibeneficiind de drepturile recunoscute 
solicitanŃilor de azil. 

Din verificările efectuate în bazele de date a rezultat faptul că reclamantul a intrat 
în România în baza unei vize  legale sub o altă identitate, Oficiul Român pentru Imigrări 
făcând demersuri la Serviciul analize biocriminalistice din cadrul Institutului de 
Criminalistică al Inspectoratului General al PoliŃiei Române pentru efectuarea raportului 
de constatare tehnico-ştiinŃifică nr. 342786 din 27.07.2009. Prin acest raport s-a stabilit că 
fotografia făcută reclamantului la momentul depunerii cererii de azil respectiv fotografia 
preluată din SIMS a numitului T.F., cetăŃean camerunez, fiul lui T.P. şi al lui M.M., 



născut la data de 20.05.1978 în localitatea Mbouda precum şi fotografia persoanei care a 
intrat legal în România având identitatea T.T.F., cetăŃean camerunez, fiul lui Paul şi a lui 
Marie, născut la data de 29.05.1975 în localitatea Balatchi reprezintă una şi aceeaşi 
persoană, concluzie confirmată şi de raportul de constatare tehnico-ştiinŃifică nr. 
439742/22.11.2011 efectuat în cadrul procedurii judiciare de azil. 

Este de subliniat faptul că, potrivit susŃinerilor Oficiului Român pentru Imigrări, 
reclamantul şi-a dovedit identitatea de T.T.F. în faŃa Ambasadei României din Abuja, 
Nigeria unde i s-a eliberat viza pentru România în urma prezentării în original a mai 
multor documente printre care şi paşaportul naŃional. În schimb, în faŃa autorităŃilor din 
România în cadrul procedurii de azil nu a fost prezentat nici un document de identitate în 
original pe numele T.F. 

ReŃinând aspectele mai sus arătate eliberarea documentului temporar de identitate 
în favoarea reclamantului s-a realizat pe numele T.T.F., refuzul de primire fiind 
consemnat într-un proces-verbal având nr. 3101397 din 19.08.2009. 

În ceea ce priveşte critica formulată de către recurent cu privire la modalitatea de 
soluŃionare a excepŃiei prescripŃiei dreptului la acŃiune cu privire la drepturile de asistenŃă 
materială cuvenite solicitantului de azil, Curtea apreciază că ea este neîntemeiată raportat 
la motivarea judicioasă făcută de instanŃa de fond raportat pe de o parte la 
imprescriptibilitatea dreptului la eliberarea unui act de identitate provizoriu, introducerea 
acŃiunii la un interval de 18 luni de la refuzul de acordare a drepturilor neinfirmând 
existenŃa unei posibile stări de nevoie a reclamantului. De altfel, plângerea prealabilă 
formulată de către reclamant în ceea ce priveşte refuzul de acordare a cheltuielilor 
materiale nu a fost soluŃionată explicit fiind privită ca un accesoriu al dreptului la 
eliberarea actului de identitate. 

Nu în ultimul rând dreptul la acordarea asistenŃei materiale constând în drepturile 
de masă şi materialele pentru igienă sunt scadente lunar, fiind vorba despre o obligaŃie cu 
executare succesivă, potrivit art. 56 alin. 4 din HG nr. 1251/2006. 

În ceea ce priveşte refuzul autorităŃii de eliberare a actului de identitate pe numele 
solicitat, Curtea apreciază că acesta nu este unul nejustificat din următoarele 
considerente: 

Recurentul susŃine, invocând inclusiv rapoarte de constatare tehnico-ştiinŃifică, 
faptul că identitatea reclamantului este cea de T.T.F., neexistând astfel un refuz de 
eliberare a unui document temporar de identitate ci doar a unui document în care să se 
regăsească identitatea solicitată, aceea de F.T.. 

În condiŃiile existenŃei pe rolul Judecătoriei Baia-Mare a unei acŃiuni care vizează 
tocmai stabilirea identităŃii reale a reclamantului nu se poate reŃine argumentarea instanŃei 
de fond potrivit căreia „atribuirea unei alte identităŃi până la intervenirea unei hotărâri 
judecătoreşti irevocabile este de natură a prefigura o anumită soluŃie în procedura de 
drept comun”. Tocmai existenŃa unor dubii rezonabile cu privire la identitatea 
reclamantului îndreptăŃesc refuzul autorităŃii de eliberare a documentului de identitate pe 
numele solicitat. 

Din interpretarea dispoziŃiilor art. 17 alin. 1 lit. h din Legea nr. 122/2006 rezultă 
faptul că în documentul temporar de identitate va fi menŃionată identitatea declarată în 
lipsa unor documente care să certifice identitatea solicitantului, fără a se face distincŃie 
între documentele prezentate de către străinul care solicită protecŃia Statului Român şi 



cele obŃinute de autorităŃile române în exercitarea atribuŃiilor ce le revin raportat la art. 13 
din HG nr. 1251/2006. 

Fără a se pronunŃa asupra uneia sau alteia dintre identităŃile invocate în cauză 
Curtea apreciază că până la momentul stabilirii printr-o hotărâre judecătorească 
irevocabilă a identităŃii reale a reclamantului nu se poate vorbi de un refuz nejustificat al 
Oficiului Român pentru Imigrări de eliberare a documentului temporar de identitate pe 
numele solicitat. 

Raportat la aceste împrejurări, recursul declarat de către reclamant sub aspectul 
neacordării daunelor materiale şi morale se impune a fi respins,  datorită caracterului 
accesoriu al acestora în raport de petitul principal. 

În baza art. 312 C.pr.civ., art. 304 pct. 9 din acelaşi act normativ, Curtea va 
admite recursul declarat de INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI-
DIRECTIA AZIL ŞI INTEGRARE-CENTRUL REGIONAL MARAMUREŞ împotriva 
sentinŃei civile nr.1381 din 5.03.2012, pronunŃată în dosarul nr. 7932/100/2011 al 
Tribunalului Maramureş pe care o va modifica în parte în sensul că va respinge cererea 
formulată de reclamantul F.T. în contradictoriu cu pârâtul INSPECTORATUL 
GENERAL PENTRU IMIGRARI-DIRECTIA AZIL ŞI INTEGRARE-CENTRUL 
REGIONAL MARAMUREŞ având ca obiect eliberare act, obligare la acordarea 
asistenŃei materiale şi daune morale.  

Vor fi menŃinute dispoziŃiile instanŃei de fond în ceea ce priveşte soluŃia dată 
excepŃiei prescripŃiei dreptului la acŃiune.  

Va fi respins recursul declarat de reclamantul F.T. împotriva aceleiaşi hotărâri. 
(Judecător Maria Hrudei) 

 
 

Fonduri europene. Proces-verbal de constatare a neregulilor şi 
stabilire a creanŃelor bugetare. Legalitate 

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
sentinŃa nr. 369 din 15 mai 2012  

 
Prin cererea  înregistrată în dosarul cu numărul de mai sus, reclamanta SC R. SRL 

a formulat  contestaŃie  în contradictoriu cu pârâta AGENłIA DE PLĂłI PENTRU 
DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT, împotriva  Deciziei de soluŃionare a 
contestaŃiei înregistrată la A.P.D.R.P. Bucureşti sub nr. 832/12.01.2012 şi a procesului-
verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanŃelor bugetare cu nr.28.079 din 
5.12.2012 al aceleiaşi agenŃii, solicitând anularea celor două acte  contestate  ca fiind 
netemeinice şi nelegale. 

 În motivare se  arată că SC R. SRL era beneficiara proiectului 
„Construirea unei anexe, exploataŃie agrozootehnică  ferma  99 vaci, localitatea Gherla 
jud. Cluj.   

 Cele două acte atacate sunt nelegale. Astfel, temeiul de drept invocat şi 
referirile la normele legale sunt doar generale. Nici măcar un articol din mult invocata 
OUG nr. 66/2011 nu este indicat pentru ca reclamanta să aibă posibilitatea verificării 
celor dispuse şi a formulării unei apărări la obiect.  



 Temeiul de drept, element obligatoriu al procesului-verbal de constatare a 
neregulilor şi al deciziei de soluŃionare a contestaŃiei, nu se referă la a menŃiona actele 
normative care au stat la baza întocmirii actelor contestate. Motivarea în drept trebuie să 
facă trimiteri exacte şi concrete, în raport cu cele constatate, la articole de lege încălcate 
pentru fiecare neregulă, ca şi pentru măsurile dispuse.  

 Doar astfel pot fi analizate în mod judicios actele contestate. Aceste 
cerinŃe sunt necesare inclusiv pentru controlul judiciar al instanŃei.  

 Tot OUG nr. 66/2011, face precizări în situaŃia constatării unor nereguli de 
care nu s-a Ńinut seama cu prilejul întocmirii procesului-verbal în cauză. Astfel, în afară 
de faptul că nu este de acord cu neregulile menŃionate, se face abstracŃie totală de faptul 
că, ceea ce a fost plătit, este şi executat. Chiar dacă ar exista neregulile invocate, art. 17 
din aceeaşi ordonanŃă precizează că orice acŃiune întreprinsă în sensul constatării unei 
nereguli se realizează cu aplicarea principiului proporŃionalităŃii.  

 Neregula, dacă există, trebuie să fie prin ea însăşi o cauză suficientă a unui 
prejudiciu stabilit exact cu privire la acea neregulă. Prejudiciul se stabileşte pe baza unor 
calcule, iar suma rezultată poate fi o componentă a creanŃei bugetare totale. Nu există 
astfel de determinări în procesul-verbal. În situaŃia existenŃei unei nereguli, ordonanŃa 
stabileşte măsurile care se adoptă, desigur, în funcŃie de natura neregulii, măsuri care nu 
se regăsesc în procesul-verbal. În schimb, actul contestat dispune rezilierea contractului 
de finanŃare şi recuperarea întregii sume bugetare, fără respectarea textului ordonantei, 
care indică ce trebuie făcut în astfel de situatii. Chiar dacă ar exista invocatul conflict de 
interese, agenŃia trebuia să-l constate respectând art. 8 din Hotărârea de Guvern nr.875 
din 2011.  

 Apreciază că, în egală măsură cu nelegalitatea, actele contestate sunt şi 
nefondate în privinŃa aspectelor invocate de către A.P.D.R.P. Chiar dacă nu se indică 
pentru fiecare dintre neregulile constatate articolul de lege încălcat, pentru a realiza o 
apărare şi o contestare exactă, îşi expune opinia  cu privire la presupunerile şi bănuielile 
conŃinute în respectivele acte.  

 Astfel, în privinŃa adeverinŃei nr. 23/23.09.2009, arată că s-a inscris in 
Cooperativa Agricola I.V. cu sediul in Gherla, jud. Cluj cu o suprafata de teren agricol de 
48.49 ha. In Ghidul solicitantului din 24.08.2009 conform caruia s-a intocmit cererea de 
finantare, precum si a cererii de finantare, singura specificare cu privire la documentul 
emis de cooperativa agricola este aceea ca beneficiarul poate fi "constituit ca forma 
asociativa sau este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislatiei 
nationale în vigoare". Nu exista nici o restrictie cu privire la existenta unor legaturi intre 
membri fondatori sau ceilalti membri ai cooperativei agricole si beneficiarii privati ai 
fondurilor europene. La data intocmirii cererii de finantare nu era nici o restrictie cu 
privire la vechimea ca membru in Cooperativa Agricola Ca urmare arată că este membru 
al Cooperativei Agricole I.V. din 2009 pana in prezent.  

 Cu privire la lipsa dosarului de achizitii servicii cu ofertele in original, 
arată ca selectia de oferte pentru servicii s-a derulat in 2009, data la care nu era in vigoare 
OUG 66/2011. Conform contractului de finantare, anexa 4 punct 3 nu intra nici sub 
incidenta OUG 34/2006 privind achizitiile publice. Prin urmare achizitiile au fost 
efectuate conform Contractului de finantare anexa 4. Tot conform contractului de 
finantare anexa 4, punct. 4.1, procedura de selectie de oferte este respectata in situatia in 
care se prezinta cel putin o oferta conforma lucru mentionat in raportul de selectie.  



 Reclamanta  nu avea obligatia mentinerii unui exemplar original al 
dosarului de achizitii, conform prevederilor contractului. Nici măcar obligatia mentinerii 
unei copii nu este inserata vreo mentiune.  

 SelecŃia de oferte pentru achiziŃia de servicii şi lucrări s-a efectuat cu 
respectarea procedurii prevăzute în ghidul solicitantului din 2009 si a conŃinutului 
contractului de finantare nr C 121010961300050 din 29.12.2009.  

 Conform contractului de finantare nr C 121010961300050 din 29.12.2009, 
nicaieri nu se mentioneaza interdictia subcontractarii lucrarilor sau obligativitatea 
notificarii catre APDRP. Singura interdictie de subcontractare vizeaza beneficiarul 
proiectului si contractul de finantare. Subcontractarea lucrarilor a fost realizata cu acordul 
scris al firmei SC R. SRL prin actul aditional din 21.07.2010 . Contractul de 
subcontractare dintre SC A.L.C. SRL si SC G. SRL este semnat la data de 21.07.2010, 
dupa semnarea contractului de executie lucrari dintre SC R. SRL si SC A.L.C. SRL, 
avand pozitie in registrul de intrari iesiri al firmei SC A.L.C. SRL, registru care nu a fost 
solicitat la control de catre echipa de control. Subcontractarea lucrarilor nu este totala asa 
cum reiese si din contractele de subcontractare si din evidentele contabile ale firmei 
constructoare, evidente ce au fost puse la dispozitie.  

 Firma câştigătoare a selectiei de oferte pentru atribuirea contractului de 
executie lucrari SC A.L.C. SRL, are ca administrator si asociat unic pe mama 
responsabilului legal de proiect. La selectia de oferte s-a respectat intocmai procedura 
prevazuta in ghidul solicitantului din 2009 si continutul contractului de finantare nr C 
121010961300050 din 29.12.2009.  

 Conform anexei IV art 4.5 al contractului de finantare conflictul de 
interese este definit ca existenta unor legaturi intre structurile actionariatului 
beneficiarului si ofertanti. Prin urmare nu poate fi vorba de vreo nelegalitate intrucat 
domnul R.A.G., unic actionar al beneficiarului nu are nici o legatura cu SC A.L.C. SRL, 
nefiind nici angajat al acestei societati si nici asociat sau administrator si nu detine actiuni 
la acesta societate.  

 SituaŃiile de lucrări au fost emise în mod valabil de catre societatea 
contractanta a executarii de lucrari si cuprind totalitatea lucrarilor executate, atat de catre 
aceasta, cat si de catre subcontractori, preturile incadrandu-se in limitele ofertei initiale, 
cu care au licitat. Singura care raspunde de calitatea si corectitudinea lucrarilor ca 
beneficiari este societatea contractanta. Tot ea este garantul de buna executie al lucrarilor. 
Faptul ca a subcontractat, cu acordul reclamantei, portiuni de lucrare sau detalii si 
sublucrari, nu absolva societatea contractanta de obligatia de garantare fata de aceasta. 

 SusŃinerile cu privire la diferentele de preturi intre pretul ofertat si cel 
practicat de subantreprenor nu sunt reale si presupune o verificare atenta a documentelor 
primare contabile, poate chiar pe baza unei expertize de specialitate. Preturile practicate 
de antreprenor sunt preturile pietei. De alftel, rezonabilitatea valorilor cuprinse in bugetul 
din contractul de finantare, a fost verificata la depunerea cererii de finantare conform 
calculului pe metru patrat de constructie existent in Studiu de Fezabilitate si se incadreaza 
in limitele prevazute de bazele de date ale APDRP.  

 S-au mai invocat probleme privind cofinanŃarea, şi este falsă afirmaŃi a că 
aceasta nu a fost asigurată de către reclamantă. La orice tip de proiect care are la baza 
atragerea de fonduri europene, conditia de eligibilitate este ca beneficiarul sa cofinanteze 
o parte a proiectului. Nu intereseaza din ce resurse financiare. Nici o societate comerciala 



nu lucreaza fara credit. Creditul, fie el comercial, fie el financiar este de esenta 
comertului. SC R. SRL a finantat proiectul cu suma de 2.369.500 lei, bani proveniti din 
contracte de imprumut, bani efectiv primiti prin virament bancar si inregistrati in 
contabilitatea firmei. In plus d-nul R.A.G. are in prezent importante venituri provenite din 
zootehnie si agricultura, venituri demonstrate prin Extrasul de cont atasat (2.517.880 lei 
virati efectiv din contul propriu) Contractele de imprumut au o scadenta de 10 ani de la 
finalizarea investitiei. Drept urmare nici un virament sau vreo plata de alta natura nu a 
fost efectuata de la reclamantă catre cei cu care a incheiat contractele de imprumut. 
Aceasta operatiune de creditare a firmei este o operatiune valabila, perfect legala care are 
la baza contracte de creditare si nu intereseaza proiectul, controlul si nici o alta societate 
sau institutie. 

 Prin întâmpinarea formulată, intimata  AGENTIA DE PLĂTI PENTRU 
DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT, a solicitat respingerea  acŃiunii formulată de 
reclamanta S.C. R. S.R.L. ca fiind neintemeiată, menŃinerea actelor emise intimată ca 
fiind temeinice şi legale. 

  În susŃinerea apărărilor sale  învederează cadrul general care 
reglementează activitatea A.P.D.R.P. cât şi modul de evaluare şi selectare in vederea 
incheierii unui contract având ca obiect acordarea ajutorului financiar nerambursabil prin 
FEADR. Scopul AgenŃiei îl constituie implementarea tehnică şi financiară a Programului 
National de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013, respectiv accesarea în cele mai bune conditii 
a Fondului European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, denumit în continuare 
FEADR, fond pus la dispozitia Romaniei la fel ca şi a celorlalte state membre conform 
principiilor şi prevederilor Tratatului de Instituire a ComunităŃii Europene, cât şi a 
Tratatului de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană. Astfel, pentru 
măsurile de sprijin din cadrul PNDR sursa de finantare este asigurată în procent de 80% 
din FEADR şi 20% din bugetul national.  

 Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, denumit in 
continuare PNDR, a fost elaborat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în baza 
Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 
acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu 
modificările şi completările ulterioare. La data de 20.02.2008 PNDR a fost supus 
dezbaterii şi aprobării de către Comisia Europeană, în cadrul Comitetului Structurilor 
Agricole pentru Dezvoltare Rurală (Comitet STAR) şi a fost aprobat prin Decizia 
Comisiei Europene nr. C (2008) 3831 din 16 iulie 2008.  

 Astfel, în vederea demarării în bune condiŃii a implementării măsurilor de 
sprijin din PNDR şi respectiv pentru a putea primi proiectele depuse spre cofinanŃare prin 
FEADR, s-au întocmit procedurile de lucru ale A.P.D.R.P. Manualele de proceduri au 
fost elaborate de A.P.D.R.P. pe baza fluxurilor procedurale, au fost auditate de DirecŃia 
Audit Intern şi prezentate AutorităŃii Competente din cadrul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, fiind aprobate ulterior prin Ordinul ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale nr. 643/2008, cu modificările şi completările ulterioare.  

 Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR) este 
documentul programatic ce cuprinde 4 AXE prioritare privind acordarea de sprijin 
financiar, iar in cadrul Capitolului 5 sunt prezentate InformaŃii cu privire la axe şi 
măsurile propuse pentru fiecare axă şi descrierea lor: Axa 1 - Ameliorarea competitivităŃii 
sectoarelor agricol şi forestier, Axa 2 - Ameliorarea mediului şi a spaŃiului rural, Axa 3 - 



Calitatea vieŃii in mediul rural şi diversificarea economiei rurale, Axa 4- LEADER şi 
ReŃeaua naŃională de dezvoltare rurală. De asemenea, în cadrul acestui capitol sunt 
prezentate fişele tehnice ale fiecarei măsuri de sprijin financiar.  

 În speŃă, Măsura 121 "Modernizarea exploataŃilor agricole" se încadrează 
în Axa I - "Creşterea competitivităŃii sectorului agricol şi silvic" şi are ca obiective:  a. 
Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea productiei, 
ajustarea profilului, nivelului şi calitătii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei 
ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;  b. 
Adaptarea exploatatilor la standardele comunitare; c. Creşterea veniturilor exploatatilor 
agricole sprijinite;  d. Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme 
asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.  

 Pentru a veni în sprijinul potenŃialilor beneficiari ai FEADR, instituŃiile 
responsabile cu implementarea PNDR au întocmit Ghidul Solicitantului aferent fiecărei 
măsuri, inclusiv pentru măsura 121 "Modernizarea exploatarilor agricole", ghid care 
constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerinŃelor 
specifice ale FEADR.  

 În fapt, între A.P.D.R.P. in calitate de Autoritate Contractantă şi S.C. R. 
S.R.L. în calitate de Beneficiar, s-a încheiat contractul de FinanŃare nr. C 
1.210109613000050/29.12.2009 având ca obiect acordarea finanŃării Proiectului intitulat 
"Construirea unei anexe, exploataŃie agrozootehnică ferma 99 de vaci".  

 Urmare a sesizării transmisă de S.C. G. S.R.L., înregistrată la Secretariatul 
AP.D.R.P. sub nr. 17785/02.08.2011, prin care s-a solicitat verificarea unor aspecte cu 
privire la derularea proiectului asumat de beneficiarele S.C. R. S.R.L. şi S.C. A. S.R.L. s-
a procedat la verificarea documentară şi în teren a aspectelor sesizate.  

 Astfel, prin Raportul de control (CA 12.9) nr. 21339/14.09.2011 întocmit 
de AP.D.R.P. s-au concluzionat urmăroarele:  

 Cu privire la proiectul depus de beneficiară echipa de control a observat că 
în dosarul cererii de finanŃare a fost anexată adeverinŃa nr. 23/23.09.2009 emisă de 
Cooperativa Agricolă I.V. cu sediul în str. T. nr. 19, adresă ce coincide cu adresa sediului 
firmei de proiectare şi consultanŃă S.C. H.M.C. S.R.L. Administratorul şi membrul 
fondator al Cooperativei Agricole I.V. este domnul B.I., soŃul d-nei B.I.C. - 
administratorul şi acŃionar unic al firmei de proiectare şi consultanŃă, iar printre membrii 
acestei firme cooperative se numără şi dna. C.L.C., administrator şi asociat 50% la J.C..  

 Cooperativa Agricolă I.V. a fost înfiinŃată în data de 28.08.2009 cu puŃin 
timp Înainte de data depunerii cererii de finanŃare la O.J.P.D.R.P. (02.10.2009), toate 
aceste coincidenŃe de sediu, de înfiinŃare, de persoane implicate în implementarea 
proiectului generează suspiciunea că această cooperativă a fost special creată cu scopul 
obŃinerii celor 10 puncte pentru criteriul S4  punctaj fără de care proiectul nu ar mai fi 
fost selectat.  În vederea implementării proiectului asumat, beneficiarul S.C. R. S.R.L. a 
desfăşurat o serie de proceduri de achiziŃii.  

 Astfel, referitor la achiziŃia de servicii proiectare şi consultanŃă (studiu de 
fezabilitate, cerere de finanŃare, consultanŃă în managementul investiŃiei, proiect tehnic) 
prin care a fost desemnată câştigătoare oferta depusă de S.C. H.M.C. S.R.L., a fost 
încheiat contractul de proiectare şi consultanŃă nr. 19/16.08.2009, valoarea contractului 
fiind de 485.000 lei (exclusiv lVA).  



 În urma verificării dosarului acestei proceduri de achiziŃie s-a observat că 
oferta financiară depusă de firma S.C. P. SRL este greşită şi preluată greşit şi în Raportul 
de adjudecare. De asemenea, în timpul verificărilor pe teren, beneficiarul nu a pus la 
dispoziŃia echipei de control dosarul de achiziŃii servicii cu ofertele În original, acesta 
motivând că nu-l găseşte.  

 Referitor la achiziŃia de lucrări (caiet de sarcini întocmit în baza 
Proiectului Tehnic) prin care a fost desemnată câştigătoare oferta depusă de S.C. A.L.C. 
S.R.L., a fost încheiat contractul de lucrări nr. 31/25.092010, valoarea contractului fiind 
de 5.814.223,01 lei (exclusiv TVA).  

 S-a observat din ORC-urile incluse în dosarele de achiziŃie că firma S.C. 
A.L.C. S.R.L., înfiinŃată în 27.05.2010, are ca administrator şi asociat unic pe dna A.L., 
mama responsabilului legal al proiectului beneficiarului. În conŃinutul ofertei S.C. A.L.C. 
S.R.L. nr. 25/05.07.2010 a fost precizată că valoarea maximă a lucrărilor executate de 
subcontractanŃi este de O (% din preŃul total ofertat), iar potrivit prevederilor art. 7.2 din 
caietul de sarcini contractantul nu va subcontracta fără autorizarea prealabilă-scrisă a 
firmei contractante prevederi care nu au respectate de ambele părŃi în derularea 
investiŃiei.  Contractul de execuŃie lucrări incheiat cu S.C. A.L.C. S.R.L. a fost 
incheiat in 15.07.2010 când firma nu avea niciun angajat, nu avea mijloace fixe şi nici 
resurse financiare pentru execuŃia proiectului, fiind prezentată în acest sens declaraŃia de 
inactivitate a societăŃii de construcŃii nr. 202/06.08.2010, reprezentantul legal nu era de 
specialitate, firma era în inactivitate şi nu era plătitoare de TVA, motive faŃă de care se 
poate deduce că oferta prezentată nu are o bază reală (structura preŃurilor/tarifelor 
practicate, cât şi închirierile de deviz fiind stabilite aleatoriu).  

 În contractul de lucrări incheiat de beneficiar S.C. A.L.C. S.R.L. la datele 
de identificare apare trecut numărul de fax al consultantului (B.C.) pentru ambele 
societăŃi, iar telefonul mobil al S.C. A.L.C. S.R.L. este de fapt tot al consultantului.  
Beneficiarul nu a anunŃat la AP.D.R.P. de niciun alt contract de execuŃie a lucrărilor cu 
subcontractanŃi, deşi s-a constatat existenŃa unor contracte de subcontractare. 

 Procesul Verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanŃelor 
bugetare încheiat la data de 05.12.2012 şi înregistrat sub nr. 28.079/05.12.2011 emis de 
A.P.D.R.P. este temeinic şi legal, fiind motivat atât în fapt cât şi in drept aşa cum rezultă 
din dispoziŃiile cap. 6 "Motivele de fapt" şi cap. 7 "Temeiul de drept" din Procesul verbal 
contestat.  

 De asemenea, în cuprinsul cap, 7 din Procesul Verbal de Constatare echipa 
de control face trimitere prin intermediul subpunctului 5 exact la Normele metodologice 
de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind, 
prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea 
fondurilor europene şi/sau fondurilor publice nationale aferente acestora, si anume la 
subcap. 3.2 Nedeclararea conflictelor de interese" şi subcap. 3.3 "Practici de cooperare 
externă" din H.G. 875/2011.  

 Cu privire la existenŃa unui conflict de interese constatat în cauză, aspect 
necontestat de reclamantă prin contestaŃia formulată sau prin prezenta actiune, arată  că, 
aşa cum rezultă din certificatului constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului şi 
inclus în dosarul de achizitii, firma S.C. A.L.C. S.R.L., infiintată în 27.05.2010, are ca 
administrator şi asociat unic pe dna A.L., mama responsabilului legal al acestui proiect, 
existând în aces caz un conflict de interese aşa cum este definit de art. 4.5 "Conflictul de 



interese" din ANEXA IV la Contractul de finantare, care dispune că: "Situatiile de 
conflict de interese în cazul cererii de oferta sunt: existenta unor legaturi intre structurile 
actionariatului beneficiarului si ofertanti; membrii comisiei de evaluare (conform 
declaratiei de confidentialitate si impartialitate - Anexa 2) detin pachetul majoritar de 
actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti sau subcontractanti sau fac parte din 
consiliul de administratie/organul de conducere sau de superviza re a unuia dintre 
ofertanti sau subcontractanti; detinerea de catre una din firmele participante a pachetului 
majoritar de actiuni la celelalte firme participante pentru acelasi tip de achizitie."  

 Aceste prevederi legale se completează cu prevederile cap. 3, subcap. 3.2 
"Nedeclararea conflictelor de interese" şi subcap. 3.3 "Practici de cooperare externă din 
H.G. 875/2011, texte de lege care dispun:  

 Subcapitolul 32 "Nedeclararea conflictelor de interese", pct. 1. Descrierea 
sistemului: "O situatie de conflict de interese poate aparea atunci când un angajat al 
organizatiei contractante are un interes financiar ascuns în ceea ce priveste un contract 
sau un contractant, un potential conflict de interese nu poate fi urmarit în instanta daca) 
este dezvaluit în întregime si aprobat cu promptitudine de catre  angajator, de exemplu, 
un angajat poate detine în secret un furnizor sau un contractant, poate înfiiŃa o societate-
paravan  prin intermediul careia achizitioneaza produse la un pret majorat artificial sau 
are un interes ascuns în vânzare a sau închirierea de proprietati ."  

 Subcapitolul 33 "Practici de cooperare secret" pct 14 Împartirea pietelor: 
"Întreprinderile participante la intelegere pot imparti piete sau linii de productie sau pot 
conveni fie sa nu concureze în propriile zone de influenta, fie sa o faca prin masuri de 
cooperare secreta, precum depunerea de oferte de curtoazie exclusiv uneori, la sistemele 
de cooperare secreta participa angajati - având uneori interese financiare în intreprinderea 
"concurenta" - care primesc o cota din preturile majorate artificial ."  

 De asemenea, potrivit art. 4 "Conflict de interese" din Anexa I la 
Contractul de finanŃare prevede că: "Beneficiarul va adopta o asemenea conduită care va 
evita conflictul de interese, definit conform legislatiei in vigoare."  

 Astfel, având în vedere prevederile legale şi contractuale mai sus 
menŃionate, rezultă că în mod temeinic şi legal a procedat la verificarea existenŃei unor 
conflicte de interese în desfăşurarea proiectului asumat de beneficiara S.C. R. S.R.L., 
constatând în baza documentelor constatatoare că în speŃă există un conflict de interese. 

  În ceea ce priveşte susŃinerea reclamantei in sensul că "nicăieri nu se 
menŃionează interdicŃia subcontractării lucrărilor sau obligativitatea notificărilor către A. 
P. D. R. P." se arată că acestea sunt neîntemeiat având în vedere dispoziŃiile art. 1 
"Prevederi generale" din Anexa I la Contractul de finantare care dispun: „1(2) Regulile 
privind achiziŃiile realizate de beneficiari sunt emise de către Autoritatea Contractantă, iar 
Beneficiarul finanŃării nerambursabile este obligat să le respecte, 1 (3) Beneficiarul va fi 
singurul răspunzător în fata AutorităŃii Contractante pentru implementarea proiectului. 
Subcontractarea totală sau parŃială a proiectului este strict interzisă.1 (4) Beneficiarul 
trebuie să implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficienŃă şi vigilenŃă 
în conformitate cu cele mai bune practici În domeniul vizat şi În concordanŃă cu acest 
contract. "  

 Precum şi dispozitiile Articolul 13 "Eligibilitatea cheltuielilor" din Anexa 
I la contract: ,,13(3) Beneficiarul trebuie să notifice Autotitatea Contractantă la apariŃia 
oricărei modificări survenite în derulare a proiectului. De asemenea, potrivit art. 7 alin. 



(2) din H.G. nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor 
cofinanŃate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin PNDR. 2007-
2013, cu modificările si completările ulterioare: "În cazul subcontractării operaŃiunilor de 
furnizare de bunuri, lucrări sau servicii, contractorul răspunde în integralitate de 
respectarea prevederilor contractuale faŃă de beneficiarii cofinanŃării prin FEADR şi este 
obligat să furnizeze APDRP toate informatiile legate de subcontractori, conform 
cerintelor APDRP, Subcontractarea totală a achiziŃiei nu este permisă pentru operaŃiunile 
derulate pentru cofinanŃarea din FEADR.". 

 Examinând cererea, instanŃa reŃine următoarele:  
 Prin procesul verbal de  constatare  a neregulilor şi de stabilire a creanŃelor 

bugetare  nr. 28079 din 5.12.2011 încheiat de AGENłIA DE PLĂłI PENTRU 
DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT, s-a dispus că reclamanta datorează autorităŃii 
cu competenŃă în aplicarea fondurilor europene cheltuieli în valoare de  876.607,59 lei 
astfel: 701.286,07 lei aferent  bugetului Uniunii Europene şi 175.331,52 lei aferent 
bugetului  de stat. 

 Prin Decizia de soluŃionare a contestaŃiei nr. 2816/6.02.2012 s-a respins 
contestaŃia formulată de  SC R. SRL. 

 Între  AGENłIA DE PLĂłI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI 
PESCUIT, în calitate de  Autoritate  Contractantă şi SC  R. SRL în calitate de  beneficiar, 
s-a  încheiat  Contractul de  FinanŃare  nr.C1.21010963000050/29.12.2009 având ca 
obiect acordarea finanŃării proiectului intitulat „Construirea unei anexe, exploataŃie 
agrozootehnică, ferma 99 de vaci”. 

 Potrivit art. 3 din Contractul cadru valoarea totală eligibilă a Proiectului 
care face obiectul finanŃării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă este de 
maxim 7.781.819 lei, echivalentul a maxim 1.818.182 euro, Autoritatea Contractantă 
angajându-se să acorde o finanŃare neranbursabilă de maxim 4.280.000 lei echivalentul a 
maxim 1.000.000 euro, sumă ce reprezintă maxim 55% din valoarea totală eligibilă a 
Proiectului.  

 Prin Actul adiŃional nr. 1/10.01.2011 încheiat la contractul de finanŃare 
valoarea totală a proiectului a fost diminuată la valoarea de 6.635.909 lei, respectiv 
valoarea finanŃării nerambursabile de 3.649.749 lei.  Prin cererea de plată nr. 
19/31.01.2011 depusă la O.J.P.D.R.P. Cluj beneficiarul a solicitat la "Tranşa 1" 
autorizarea cheltuielilor în valoare de 1.593.839,57 lei şi plata sumei de 876.611,76 lei 
(exclusiv TVA).  C.R.P.D.R.P. 6 Satu Mare a autorizat cheltuieli eligibile în valoare 
de 1.593.831,99 lei, suma achitată de A.P.D.R.P. fiind de 876.607,59 lei (208.096,76 
euro) potrivit O.P. nr. 70214/17.03.2011 şi O.P. nr. 70215/17.03.2011.  

 Pentru derularea  proiectului în dosarul cererii de finanŃare a  fost anexată 
adeverinŃa  nr. 23/23.09.2009 emisă de  Cooperativa  Agricolă I.V., pentru achiziŃii de  
servicii de proiectare  şi consultanŃă, fiind  desemnată câştigătoare oferta depusă de  SC 
H.M.C. SRL, valoarea contractului de proiectare şi consultanŃă nr. 19/16.08.2008 fiind de  
485.000 lei, ambele societăŃi, atât cea de finanŃare, cât şi cea de proiectare având acelaşi 
sediu între administratorii acestora fiind grade de  rudenie. 

 Ofertanta declarată câştigătoare pentru efectuarea  lucrărilor a  fost SC 
A.L.C. SRL, în acest sens  fiind încheiat  contractul de  lucrări nr. 31/15.07.2010, 
valoarea acestuia  fiind de 5.814.223,01 lei, societatea având ca  administrator  şi asociat  
unic  pe mama  responsabilului legal al proiectului beneficiarului. 



 Societatea a fost  înregistrată în data de  27.05.2010, contractul de execuŃie 
de lucrări fiind  încheiat în data de  15.07.2010, dată la care societatea  nu efectua 
activitate, fiind depusă  la data de  6.08.2010 declaraŃia de inactivitate nr. 202. 

 Beneficiarul proiectului nu a anunŃat la AP.D.R.P. niciun contract de 
execuŃie a lucrărilor cu subcontractanŃi, deşi s-a constatat existenŃa unor contracte de 
subcontractare, respectiv: două contracte de execuŃie lucrări cu acelaşi nr. 1/01.07.2010 
incheiate cu S.C. G. S.R.L,  contract de antepriză nr. 28/19.04.2011 incheiat cu SC 
M.S.F. SRL, contract de antepriză nr. 24/05.04.2011 incheiat cu SC M.S.F. SRL, contract 
de prestării servicii nr. 8/07.04.2011 încheiat cu SC S.T. SRL.  

 Contractele incheiate cu S.C. G. S.R.L. au fost incheiate înaintea încheierii 
contractului de execuŃie lucrări cu S.C. A.L.C. S.R.L. şi chiar înaintea demarării 
procedurii de selecŃie de oferte in vederea atribuirii contractului de execuŃie (fila 129).  

 Astfel, cu privire la derularea proiectului s-a concluzionat că: 
 - atât la selecŃia de oferte pentru achiziŃia de servicii proiectare şi consultanŃă cât 

şi la selecŃia de oferte pentru achiziŃia de lucrări beneficiara S.C. R. S.R.L a utilizat oferte 
suport din partea aceloraşi societăŃi participante;  

- preŃurile practicate de antreprenor sunt mai mari decât preŃurile utilizate de 
subcontractant;  

- beneficiarii nu au putut asigura cofinanŃarea proiectului din surse proprii, 
cofinanŃarea fiind realizată prin transferurile de bani realizate intre cei doi beneficiari 
inainte de depunerea fiecărei cereri de plată;  

- in documentele contabile ale S.C. A.L.C. S.R.L apar clar evidenŃiate sumele 
provenite de la celălalt bneficiar (S.C. A. S.R.L.) transferul acestor valori in conturi 
având ca scop justificarea decontării facturilor.  

 În ceea ce priveşte susŃinerea reclamantei în sensul că "nicăieri nu se 
menŃionează interdicŃia subcontractării lucrărilor sau obligativitatea notificărilor către 
A.P.D.R.P., aceasta este neîntemeiată având în vedere dispoziŃiile art. 1 "Prevederi 
generale" din Anexa I la Contractul de finantare care dispun:  

,,1(2) Regulile privind achizitiile realizate de beneficiari sunt emise de către 
Autoritatea Contractantă, iar Beneficiarul finanŃării nerambursabile este obligat să le 
respecte.  

1(3) Beneficiarul va fi singurul răspunzător În fata AutorităŃii Contractante pentru 
implementarea proiectului. Subcontractarea totală sau parŃială a proiectului este strict 
interzisă.  

1(4) Beneficiarul trebuie să implementeze Proiectul cu maximum de 
profesionalism, eficientă şi vigilentă în conformitate cu cele mai bune practici în 
domeniul vizat şi in concordanŃă cu acest contract. "  

Precum şi dispoziŃiile Articolul 13 "Eligibilitatea cheltuielilor" din Anexa I la 
contract:  

,,13(3) Beneficiarul trebuie să notifice Autotitatea Contractantă la apariŃia oricărei 
modificări survenite În derulare a proiectului. "  

 De asemenea, potrivit art. 7 alin. (2) din H.G. nr. 224/2008 privind 
stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin PN DR. 2007-2013, cu modificările si completări 
le ulterioare: "in cazul subcontractării operaŃiunilor de furnizare de bunuri, lucrări sau 
servicii, contractorul răspunde în integralitate de respectarea prevederilor contractuale 



faŃă de beneficiarii cofinanŃării prin FEADR şi este obligat să furnizeze APDRP toate 
informatiile legate de subcontractori, conform cerintelor APDRP. Subcontractarea totală 
a achiziŃiei nu este permisă pentru operaŃiunile derulate pentru cofinanŃarea din FEADR."  

 Art. 14 din Sectiunea 2 (1)"Reguli în materia conflictului de interese" din 
O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute în 
obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente 
acestora, sunt norme legale de imediată aplicabilitate dispune: ,,Pe parcursul aplicarii 
procedurii de achizitie, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat au obligatia de 
a lua toate masurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui 
conflict de interese, si anume a situatiei în care exista legaturi între structurile 
actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia, între membrii comisiei de evaluare si 
ofertanti sau în care ofertantul câstigator detine pachetul majoritar de actiuni în doua 
firme participante pentru acelasi tip de achizitie.  

 (2) Încalcarea prevederilor alin. (1) se sanctioneaza cu deduceri/excluderi 
din cheltuielile solicitate la plata/rambursare, în functie de prejudiciul posibil de provocat 
ori deja provocat fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente 
acestora."  

 De asemenea, potrivit art. 8 din H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 66/2011: "În cazul În care 
constata abateri de la prevederile art. 11 alin. (2) si art. 14 alin. (1) din ordonanta 
referitoare la conflictul de interese, deciziile autoritatilor cu competente în gestionarea 
fondurilor europene si ale structurilor de control cu privire la nivelul sanctiunii pe care o 
aplica trebuie luate, pentru fiecare caz în parte, tinând cont de urmatoarele elemente:  

a)caracterul intentionat sau neintentionat al abaterii, stabilit de institutiile abilitate 
prin lege;  

b)evaluarea prejudiciului creat de situatia de conflict de interese, în sensul 
reanalizarii deciziei de acceptare a cererii de finantare sau de plata/rambursare care s-ar fi 
luat în cazul în care acest conflict de interese nu ar fi existat. "  

 Astfel, având în vedere prevederile legale, intimata era obligată să 
procedeze la verificarea unui eventual conflict de interese în derularea proiectului.  

 În cazul de faŃă, este evident faptul că emiterea actului administrativ a 
cărui anulare s-a solicitat este doar consecinŃa nerespectării de către reclamantă a 
dispoziŃiilor legale şi contractuale asumate, astfel cum au fost arătate mai sus, 
beneficiarul fiind singurul răspunzător în faŃa autorităŃii contractante pentru 
implementarea proiectului.  

 Potrivit art. 21 alin. 2) din H.G. nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului 
general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurala prin P.N.D.R. 2007-2013: "Beneficiarul trebuie să depună din proprie 
iniŃiativă toate eforturile pentru a lua cunoştinŃă de toate informaŃiile oferite, astfel încât 
să cunoască înainte de asumarea obligatiilor toate drepturile şi obligatiile născute din 
contractul de finantare".  

 De asemenea, potrivit art. 2 lit. m din H.G. nr. 224/2008 "conflict de 
interese - reprezintă situatia în care există legături între structurile acŃionariatului, 
beneficiarului şi ofertanŃii acestuia, între membrii comisiei de evaluare şi ofertanti sau 
atunci când ofertantul câştigător detine pachetul majoritar de acŃiuni în două firme 



participante pentru acelaşi tip de achizitie în cadrul achizitiilor realizate de solicitantii 
privati ai fondurilor nerambursabile FEADR. "  

 Din aspectele învederate rezultă că A.P.D.R.P. este obligată să sancŃioneze 
neregulile sesizate în derularea şi implementarea proiectului asumat atât de beneficiari, 
cât şi de contractori întrucât deficienŃele investiŃiilor finanŃate afectează credibilitatea 
Programului PNDR şi a României privitor la capacitatea de administrare a fondurilor 
europene.  

 A.P.D.R.P. a acŃionat conform prevederilor contractuale, cu respectarea 
obligaŃiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile legale în ceea ce priveşte 
administrarea fondurilor europene iar pe de altă parte, emiterea procesului verbal de 
constatare menŃionat nu este consecinŃa voinŃei unilaterale a A.P.D.R.P., ci rezultatul 
conduitei defectuoase a reclamantei în derularea contractului de finanŃare, care nu a 
respectat obligaŃiile pe care şi le-a asumat prin semnarea acestui contract.  

 Aşa fiind rezultă că Procesul - verbal de constatare nr. 28.079/05.12.2011 
dar şi Decizia nr. 832/12.01.2012 emise de A.P.D.R.P. au fost întocmite in temeiul 
prevederilor contractuale şi legale asumate de reclamantă, cu atât mai mult cu cât 
reclamanta nu a adus argumente juridice relevante care să atragă nulitatea acestor acte 
administrative.  

 FaŃă de considerentele mai sus arătate, în baza  art. 18(1) din Legea nr.  
554/2004 instanŃa va respinge acŃiunea formulată de reclamanta SC R. SRL, în 
contradictoriu cu pârâta AGENłIA DE PLĂłI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI 
PESCUIT. (Judecător Danusia Puşcaşu) 

 
 
 

Cerere de antrenare a răspunderii membrilor organelor de 
conducere. Admitere. Întrunirea condiŃiilor prevăzute de art. 138 alin.(1) lit 

a) şi d) 

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 9043 din 5 noiembrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr. 4678 din 21.09.2011 a Tribunalului Specializat Cluj s-a 
luat act de renunŃarea lichidatorul judiciar al debitoarei SC K. SRL, C.I. D.A. la judecarea 
cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale personale a pârâtului ELECHEŞ RAREŞ 
MIHAI. 

A fost admisă cererea precizată formulată de lichidatorul judiciar al debitoarei SC 
K. SRL, C.I. D.A., şi, în consecinŃă: 

A fost obligată pârâta E.R.C., să plătească întreg pasivul rămas neacoperit al 
debitoarei SC K. SRL, în sumă de 14.248,50 lei. 

 Pentru a pronunŃa această sentinŃă, tribunalul a reŃinut următoarele: 
Din bilanŃul întocmit la 31 decembrie 2005 rezultă că debitoarea a înregistrat la 

sfârşitul acestui an fiscal active imobilizate de 3500 lei, cu o componenŃă necunoscută 
(pârâta nu a predat lichidatorului judiciar o listă a bunurilor), respectiv active circulante 
în cuantum de 39940 lei, din care stocuri în cuantum de 17851 lei, disponibilităŃi băneşti 
de 18450 lei şi creanŃe în valoare de 3139 lei. Pârâta nu a pus la dispoziŃia lichidatorului 
judiciar un inventar al bunurilor debitoarei, respectiv nu a predat lichidatorului judiciar 



disponibilităŃile băneşti în cuantum de 18450 lei şi nici actele necesare recuperării 
creanŃelor. 

Analizând incidenŃa dispoziŃiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 în prezenta cauză, 
judecătorul sindic reŃine că, potrivit acestor norme, la cererea administratorului judiciar 
sau a lichidatorului, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, 
persoană juridică, ajuns în stare de insolvenŃă, să fie suportată de membrii organelor de 
supraveghere din cadrul societăŃii sau de conducere, precum şi de orice altă persoană care 
a cauzat starea de insolvenŃă a debitorului, dacă a) au folosit bunurile sau creditele 
persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane … d) au Ńinut o 
contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au Ńinut 
contabilitatea în conformitate cu legea. 

În ceea ce priveşte calitatea pârâtei, judecătorul sindic a reŃinut că aceasta este 
administrator statutar al debitoarei, astfel cum rezultă din evidenŃele registrului 
comerŃului – lista de control a debitoarei. 

Astfel cum rezultă fără echivoc din poziŃia procesuală a pârâtei, exprimată în 
întâmpinare, coroborată cu indicatorii financiari, cu bilanŃurile contabile şi cu procesul 
verbal de la f. 38, pârâta a condus contabilitatea debitoarei doar până la finalul anului 
2005. Procedura insolvenŃei a fost deschisă faŃă de debitoare la 24 iunie 2009. 

Astfel cum rezultă din indicatorii financiari ai debitoarei la finalul anului 2005, la 
finalul acestui exerciŃiu financiar debitoarea a înregistrat active imobilizate în cuantum de 
3500 lei, respectiv active circulante în valoare de 39940 lei, din care stocuri în cuantum 
de 17851 lei, disponibilităŃi băneşti de 18450 lei şi creanŃe în valoare de 3139 lei, însă 
pârâta nu a predat lichidatorului judiciar aceste active. În calitatea sa de administrator 
statutar care a exercitat efectiv atributele acestui mandat, pârâta era singura persoană care 
putea dispune în mod legal de aceste bunuri, dar nu a făcut nici dovada faptului că 
disponibilităŃile băneşti s-ar mai afla în patrimoniul debitoarei şi nici faptul că ar fi fost 
folosite în interesul debitoarei. În consecinŃă, judecătorul sindic a prezumat, în condiŃiile 
art. 1203 C.civ., că pârâta şi-a însuşit bunurile şi sumele de bani respective sau le-a 
transmis altor persoane, în detrimentul intereselor debitoarei, aspect care întruneşte 
condiŃiile de incidenŃă ale art. 138 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2006. 

Cât priveşte depunerea de către pârâtă în contul debitoarei a sumei de 19300 lei şi 
modul în care lichidatorul judiciar a utilizat această sumă, judecătorul sindic a avut în 
vedere faptul că în speŃă sunt aplicabile dispoziŃiile art. 47 şi, respectiv, art. 123 din 
Legea nr. 85/2006. Odată cu deschiderea procedurii insolvenŃei, debitoarea pierde dreptul 
de a efectua plăŃi, cu excepŃia celor care se încadrează în categoria plăŃilor curente, în 
cazul continuării activităŃii şi cu excepŃia celor aprobate de judecătorul sindic. La 
momentul depunerii sumei de 19300 lei de către pârâtă în contul debitoarei, debitoarea 
era deja în faliment şi nu mai desfăşura nicio activitate, iar judecătorul sindic nu a fost 
sesizat cu vreo cerere de aprobare a efectuării vreunei plăŃi şi nu a aprobat efectuarea 
vreunei plăŃi de către debitoare. 

Depunerea de către pârâtă a sumei de 19300 lei în contul debitoarei – contul unic 
al lichidării reprezintă o creditare a debitoarei cu această sumă. Odată depusă suma de 
19300 lei în contul debitoarei – contul unic al lichidării, debitoarea putea să dispună de 
această sumă, însă cu respectarea dispoziŃiilor art. 123 din Legea nr. 85/2006, aşa cum se 
va arăta mai jos. PretenŃia pârâtei de a se achita din suma respectivă doar creanŃele 
înscrise în tabelul definitiv al creanŃelor împotriva averii debitoarei este nelegală, 



deoarece fie ignoră, fie intenŃionează să încalce ordinea de prioritate a creanŃelor în 
cadrul procedurii falimentului, instituită prin dispoziŃiile art. 123 din Legea insolvenŃei, 
pârâta urmărind astfel ca debitoarea să nu achite cheltuielile de procedură şi onorariul 
lichidatorului judiciar, fapt care contravine dispoziŃiilor imperative ale art. 123 din Legea 
nr. 85/2006. Astfel cum s-a arătat mai sus cu ocazia analizării dispoziŃiilor art. 47 din 
Legea nr. 85/2006, prin deschiderea procedurii insolvenŃei, debitoarea a pierdut dreptul 
de a plăti datoriile sale conform propriei ordini de preferinŃă, plăŃilor efectuate de 
debitoare fiindu-le aplicabile dispoziŃiile art. 123 din Legea insolvenŃei 

În conformitate cu dispoziŃiile art. 4 alin. 1 şi alin. 2 din Legea insolvenŃei, toate 
cheltuielile aferente procedurii insolvenŃei ... vor fi suportate din averea debitorului. 
PlăŃile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei bănci, pe bază de dispoziŃii 
emise de debitor sau, după caz, de administratorul judiciar, iar în cursul falimentului, de 
lichidator. Potrivit art. 123, pct. 1 şi 4 din Legea insolvenŃei, creanŃele vor fi plătite, în 
cazul falimentului, în următoarea ordine: 1. taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli 
aferente procedurii insolvenŃei, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi 
administrarea bunurilor din averea debitorului, precum şi plata remuneraŃiilor persoanelor 
angajate în condiŃiile art. 10, art. 19 alin. 2, art. 23, 24 şi ale art. 98 alin. 3, sub rezerva 
celor prevăzute la art. 102 alin. 4; ... 4. creanŃele bugetare. 

Plătind cu prioritate onorariul său şi cheltuielile de procedură printr-un plan de 
distribuire necontestat, lichidatorul judiciar a acŃionat cu respectarea dispoziŃiilor legale 
mai sus analizate, pasivul neacoperit prin aceste plăŃi fiind susceptibil de a fi pus în 
sarcina pârâtei, conform art. 138 din Legea nr. 85/2006. 

În ceea ce priveşte prejudiciul cauzat prin faptele pârâtei, mai sus descrise, 
judecătorul sindic a reŃinut că existenŃa şi întinderea prejudiciului sunt dovedite prin 
tabelul definitiv al creanŃelor împotriva averii debitoarei SC K. SRL, pasivul neacoperit 
având valoarea globală de 14.248,50 lei. Cât priveşte culpa pârâtei şi raportul de 
cauzalitate dintre fapte şi prejudiciu, judecătorul sindic are în vedere dispoziŃiile art. 73 
lit. c şi e din Legea nr. 31/1990 actualizată, potrivit cărora administratorii societăŃii sunt 
răspunzători în mod solidar pentru Ńinerea registrelor prevăzute de lege (dispoziŃie care se 
aplică şi actelor contabile) şi pentru îndeplinirea obligaŃiilor care le revin în temeiul legii 
(inclusiv obligaŃiile care le revin în temeiul Legii nr. 82/1991 a contabilităŃii). Fiind vorba 
despre obligaŃii legale şi despre fapta omisivă a pârâtei de a nu întocmi actele contabile 
prevăzute de lege, pârâta este prezumată de lege a fi în culpă pentru neîndeplinirea 
acestor obligaŃii legale, conform principiului nemo censetur ignorare legem. În fine, 
raportul de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu rezultă din modul cumulativ de 
constituire a debitului, aspect care dovedeşte faptul că pârâta nu cunoştea sau a ignorat 
întinderea reală a debitului, tocmai datorită neîntocmirii actelor contabile, cu consecinŃa 
incidenŃei dispoziŃiilor art. 138 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2006. În mod similar, 
folosirea în interes propriu sau a unei alte persoane a bunurilor debitoarei reprezintă o 
faptă ilicită, contrară obligaŃiei de a administra activitatea comercială a debitoarei cu 
diligenŃa unui mandatar comercial, stabilită prin art. 72 din Legea nr. 31/1990. În acest 
context, este de remarcat faptul că la sfârşitul anului 2005 debitoarea dispunea de 
disponibilităŃi băneşti superioare valoric creanŃei înscrise în anul 2009 de unicul creditor 
în procedură, dar a optat să nu achite această creanŃă, fapt care a cauzat insolvenŃa 
debitoarei. 



În consecinŃă, judecătorul sindic a apreciat pe deplin dovedită faptele ilicite ale 
pârâtei, vinovăŃia sa sub forma culpei şi raportul de cauzalitate dintre faptele ilicite şi 
prejudiciu, conform art. 998 C.civ. 

În ceea ce priveşte întinderea răspunderii pârâtei, judecătorul sindic a avut în 
vedere faptul că debitul înregistrat în tabelul definitiv al creanŃelor, în măsura în care a 
rămas neacoperit, îşi are originea exclusiv în faptele ilicite ale pârâtei, mai sus descrise, 
motiv pentru care răspunderea personală a pârâtei va fi antrenată pentru întregul pasiv 
rămas neacoperit. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs pârâta E.R.C., solicitând admiterea 
recursului în baza disp. art. 304, alin. 1, pct. 9 C.pr.civ. şi art. 3041 C.pr.civ., coroborat cu 
art. 312 C.pr.civ. şi modificarea în parte a sentinŃei comerciale nr. 4678/21.09.201 1 în 
sensul de a respinge cererea de antrenare a răspunderii acesteia pentru pasivul S.C. K. 
S.R.L. în cuantum de 14.248,50 lei, solicitând judecarea cauzei şi în lipsa sa de la 
dezbateri. 

În motivarea recursului, arată că nu a folosit bunurile S.C. K. S.R.L. în folos 
propriu sau în cel al unei alte persoane şi deci aceste dispoziŃii legale nu sunt aplicabile 
cauzei.  

Aşa cum a arătat şi în faŃa instanŃei fondului, la data începerea procedurii 
insolvenŃei SC K. S.R.L., E.R.C. a luat legătura cu administratorul numit în cauză şi s-a 
întâlnit cu aceasta pentru a-i preda documentele societăŃii, aşa cum i s-a solicitat. 
Întâlnirea cu lichidatorul a avut loc la locul indicat de aceasta, respectiv în faŃa 
Registrului ComerŃului Cluj. Cu acea ocazie, i-a comunicat d-nei administrator că a luat 
toate actele societăŃii, dar că după anul 2005 când a hotărât încetarea activităŃii societăŃii 
nu s-a mai întocmit niciun act contabil. D-na lichidator i-a comunicat că de restul actelor 
contabile nu are nevoie, precizându-i că toate actele contabile vor rămâne la recurentă, 
nedorind niciun act.  

Întrebată fiind, d-na lichidator a recunoscut în faŃa instanŃei fondului că astfel s-a 
derulat starea de fapt, acesta fiind motivul pentru care instanŃa a dispus reanalizarea 
actelor contabile ale societătii.  

La 23.08.2011 când s-a reîntâlnit cu d-na lichidator, recurenta nu a mai putut 
identifica actele contabile pentru anul 2005, întrucât dacă anterior i s-a comunicat că 
aceste acte nu mai sunt necesare şi expirase termenul legal de păstrare a lor, nu a ştiut că 
trebuie să le păstreze până la finalizarea acestei proceduri.  

Consideră că raportat la acest aspect şi la faptul că a încercat, de bună credinŃă, să 
acopere pasivul S.C. K. S.R.L. nu pot fi aplicabile disp. art. 138, alin.1, lit. a) din Legea 
nr. 85/2006.  

La momentul primei întâlniri cu d-na lichidator, ocazie cu care a întocmit şi 
Angajamentul de plată, recurenta a fost de bună credinŃă, însă nu i s-a adus la cunoştinŃă 
în mod corect şi concret care sunt obligaŃiile sale viitoare şi ce demersuri trebuie să 
urmeze.  

Analizând recursul declarat prin prisma motivelor de recurs, precum şi a 
dispoziŃiilor legale relevante, curtea reŃine următoarele: 

Ca prim motiv de recurs, pârâta a susŃinut că nu a folosit bunurile debitoarei în 
interes propriu sau în interesul altei persoane şi deci prevederile art.138 alin.1 lit.a din 
Legea 85/2006 nu sunt aplicabile cauzei.  



Curtea observă, însă, că aceste argumente sunt numai formale, nefiind însoŃite de 
probe apte a răsturna prezumŃia corect reŃinută de judecătorul sindic în sensul că, întrucât 
la finalul exerciŃiului financiar 2005 debitoarea înregistra active care nu au fost predate 
lichidatorului judiciar şi pârâta nu a făcut nici dovada că acestea mai există sau că au fost 
folosite în interesul debitoarei, recurenta, ca unica persoană care putea dispune de aceste 
bunuri şi sume de bani, şi le-a însuşit sau le-a transmis altor persoane, în detrimentul 
interesului debitoarei. 

Cu privire la cererea de atragere a răspunderii pârâtei pentru săvârşirea faptelor 
prevăzute de art.138 alin.1 lit.d, curtea apreciază că soluŃia judecătorului sindic este 
legală şi temeinică, fiind corect reŃinut că pârâta a condus contabilitatea debitoarei doar 
până în anul 2005, procedura fiind deschisă la data de 24.06.2009. Nu au fost puse la 
dispoziŃia lichidatorului judiciar actele contabile aferente anului 2005, documentele 
necesare recuperării creanŃelor şi nici inventarul bunurilor, fapt care a prezumat 
neîntocmirea actelor contabile prevăzute de lege, cu consecinŃa necunoaşterii sau 
ignorării întinderii reale a creanŃelor deŃinute împotriva debitoarei.   

Recurenta a susŃinut în recurs că a avut asupra sa actele aferente perioadei 
anterioare anului 2005 la momentul primei întâlniri cu lichidatorul judiciar, însă nu a ştiut 
că trebuie să le păstreze până la finalizarea procedurii şi, întrucât între timp a expirat 
termenul de păstrare, nu le-a mai putut preda lichidatorului în august 2011. Curtea 
observă, însă, că din cuprinsul procesului – verbal încheiat la data de 23.08.2011 rezultă 
că pârâta a predat acte contabile aferente anilor 2003 – 2004, deci pentru care termenul de 
păstrare era împlinit la rândul său, însă nu au fost predate documentele aferente anului 
2005 şi nu s-a făcut dovada că acestea ar fi existat, fapt care prezumă că nici nu au fost 
întocmite, astfel cum a reŃinut şi judecătorul sindic.  

Achitarea unei sume de bani în contul debitoarei nu poate avea ca efect 
respingerea acŃiunii de antrenare a răspunderii pârâtei pentru plata pasivului pe care l-a 
creat prin faptele reŃinute în sarcina sa, întrucât, pe de o parte, nu este de natură a înlătura 
faptele culpabile pe care pârâta le-a săvârşit anterior deschiderii procedurii şi care au dus 
la încetarea de plăŃi şi acumularea debitelor, şi, pe de altă parte, scopul instituirii acestei 
acŃiuni este acoperirea creanŃelor creditorilor debitoarei aflate în insolvenŃă (scop neatins 
în speŃă, întrucât suma achitată a fost insuficientă, pasivul rămas neachitat fiind de 
14.248,50 lei). 

Având în vedere considerentele expuse, curtea constată că judecătorul sindic a 
făcut o corectă apreciere a stării de fapt şi de drept, astfel că, în temeiul art.8 alin.3 din 
Legea 85/2006 şi art.312 C.proc.civ., va respinge recursul ca neîntemeiat, cu consecinŃa 
menŃinerii sentinŃei atacate. (Judecător Cristina Paşol) 

 

Cerere de antrenare a răspunderii membrilor organelor de 
conducere. Admitere. Întrunirea condiŃiilor prevăzute de art. 138 alin.(1) lit 

e)  

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 9048 din 5 noiembrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr.227 din 17.01.2012 a Tribunalului Maramureş s-a respins 
acŃiunea formulată de lichidatorul judiciar P.G. IPURL, desemnat pentru falimentul 
debitoarei  S.C. T. S.A. Baia Mare, în contradictoriu cu pârâtul M.M.. 



 Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reŃinut că răspunderea personală a 
membrilor organelor de conducere, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea 
de insolvenŃă a unei societăŃi, este o răspundere delictuală, antrenarea ei impunând 
întrunirea condiŃiilor prev. de art.998 Cod civil. 

Fapta ilicită ce constituie obiectul acŃiunii este aceea a deturnării sau ascunderii 
unei părŃi din activul persoanei juridice prin intermediul căreia membrii organelor de 
conducere, în speŃă fostul administrator statutar a diminuat activul patrimonial în interes 
propriu în frauda creditorilor. 

În speŃă, lichidatorul judiciar nu a făcut dovada că lipsa mijloacelor fixe de la 
inventar denotă ascunderea acestora de către pârât în interesul sau şi pentru a prejudicia 
creditorii debitoarei cum de altfel nu a dovedit legătura de cauzalitate dintre fapta 
invocată şi starea de insolvenŃă a debitoarei. 

Sub un alt aspect, prejudiciul nu poate fi cuantificat la acest moment în condiŃiile 
în care bunurile societăŃii nu au fost încă valorificate pentru a se determina valoarea 
pasivului neacoperit. 

În aceste condiŃii, nefiind îndeplinite condiŃiile prev. de art.138 alin.1 lit.e) din 
Legea nr.85/2006 modificată, acŃiunea a fost respinsă. 

 Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs lichidatorul judiciar al 
debitoarei P.G. IPURL solicitând admiterea acestuia şi modificarea hotărârea atacată în 
sensul admiterii acŃiunii şi obligării pârâtului la suportarea cu averea proprie a unei părŃi a 
pasivului debitorului falit S.C. T. S.A., în sumă de 402.114,35 lei, având În vedere 
următoarele  

 În motivele de recurs arată că hotărârea recurată este nelegală întrucât prin 
sentinŃa civilă nr.3870/19.12.2007 pronunŃată de Tribunalul Maramureş la cererea 
creditorului B.G. BAIA MARE, s-a dispus începerea procedurii de faliment împotriva 
debitorului S.C. T. S.A.  

 În Raportul nr.1407/04.01.2006 privind cauzele si împrejurările care au dus la 
apariŃia stării de insolventă a debitorului S.C. T. S.A., depus la Tribunalul Maramures în 
data de 04.01.2006, administratorul judiciar a menŃionat faptul că: "în cazul în care vor 
apare date sau elemente noi pe care administratorul judiciar le va considera relevante în 
raport cu cauzele şi împrejurările ce au dus la Încetarea de plăŃi, vom putea aduce 
completări la prezentul raport."  

 Ulterior deschiderii procedurii de faliment, lichidatorul judiciar a procedat la 
inventarierea bunurilor aparŃinând averii debitorului S.C. T. S.A. Conform celor 
menŃionate de către lichidatorul judiciar în Raportul nr.1 privind procedura de faliment a 
debitorului S.C. T. SA, depus la Tribunalul Maramureş în data de 19.03.2008, publicat în 
Buletinul procedurilor de insolvenŃă nr.1224/28.03.2008, întreaga avere a debitorului a 
fost inventariată, respectiv mijloacele fixe (clădiri, maşini industriale, instalaŃii de 
încălzire şi de ridicat, mijloace de transport, aparatură birotică) şi stocurile de produse 
finite şi de mărfuri. De asemenea, lichidatorul judiciar a informat creditorii despre faptul 
că, rezultatele inventarierii vor fi cuprinse în raportul privind valoarea de evaluare a 
averii debitorului şi strategia de lichidare. Astfel, în Raportul nr.479/06.05.2008 privind 
strategia de lichidare a averii debitorului S.C. T. S.A., publicat în Buletinul procedurilor 
de insolvenŃă nr.1771 /08.05.2008, lichidatorul judiciar a arătat că, în conformitate cu 
dispoziŃiile Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenŃei, s-a procedat la inventarierea 
bunurilor din averea debitorului, conform listei de bunuri depuse de către acesta şi că, s-



au constatat diferenŃe la inventar între situaŃia scriptică şi faptică, cea mai mare diferenŃă, 
respectiv minus la inventar, a rezultat la mijloace fixe (47 buc.), urmând a se verifica 
situaŃia acestor bunuri. Urmare a verificărilor efectuate, s-a constatat că, pârâtul atât în 
calitate de administrator statutar al debitorului cât şi în calitate de director al societăŃii 
până la data de 15.02.2007, a administrat în fapt activitatea societăŃii; toate actele de 
dispoziŃie şi documentele societăŃii au fost semnate şi aprobate de pârât, motiv pentru 
care acesta este răspunzător pentru lipsurile constatate în averea debitorului ca urmare a 
inventarierii.  

  Având în vedere că pârâtul nu a fost în măsură să justifice lipsurile 
constatate cu privire la mijloacele fixe şi nu a făcut niciun demers pentru recuperarea 
acestor bunuri, apreciează că în cauză sunt incidente dispoziŃiile prevăzute de art.138 
alin.(1) lit.e) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenŃei. Lipsa acestor bunuri 
din patrimoniul debitorului fără a exista documente care să ateste ieşirea lor din 
patrimoniu şi fără ca pârâtul să dea explicaŃii cu privire la aceste lipsuri, creează 
certitudinea că acesta a deturnat activul debitorului sau a ascuns o parte din activ. În ceea 
ce priveşte legătura de cauzalitate între fapta invocată şi starea de insolvenŃă a debitorului 
arătă că, prin lipsa celor 47 buc. mijloace fixe pârâtul a denaturat patrimoniul debitorului 
în sensul că, a prezentat un activ mai mare decât activul real raportat la pasivul 
debitorului. 

  Consideră că instanŃa a apreciat în mod eronat faptul că nu există 
cauzalitate între fapta invocată şi starea de insolvenŃă, ori tocmai prin menŃinerea unui 
activ mai mare decât cel real, pârâtul a continuat nejustificat activitatea debitorului, 
activitate care a înregistrat pierderi şi care a avut ca rezultat mărirea pasivului acestuia.  

  În ceea ce priveşte faptul că până la acest moment bunurile din 
patrimoniul debitorului nu au fost valorificate şi că, prin urmare, nu se poate determina 
valoarea pasivului neacoperit, apreciază că pârâtul nu este exonerat de răspundere. 
InstanŃa de fond nu a Ńinut cont de faptul că valoarea actuală de vânzare a bunurilor din 
patrimoniul debitorului, aprobată de către creditori este de 4,2 mild. lei iar masa credală 
totală este de 5,5 mild lei. SusŃine că cuantumul pretenŃiilor solicitate este de 402.114,35 
lei, sumă care este mai mică decât diferenŃa dintre masa credală totală şi valoarea de 
valorificare a bunurilor din patrimoniul debitorului. Aceste pretenŃii reprezintă numai 
bunurile lipsă din patrimoniul debitorului şi care nu au fost predate lichidatorului judiciar 
în vederea evaluării şi valorificării lor în cadrul procedurii, pentru maximizarea averii 
debitorului conform prevederilor art.116 din Legea nr.85/2006 privind procedura 
insolvenŃei.  

  Procedând la deturnarea unei părŃi din activul debitorului, pârâtul a avut 
reprezentarea diminuării activului debitorului, rezultat pe care l-a şi urmărit. Tocmai de 
aceea, atitudinea lui îmbracă forma intenŃiei directe, fiind de natură să ducă la stabilirea 
răspunderii civile delictuale în sarcina acestuia.  

Analizând recursul declarat de către pârât prin prisma motivelor de recurs şi a 
dispoziŃiilor art.304 şi 3041C.pr.civ., Curtea l-a apreciat ca fiind fondat pentru 
următoarele considerente: 

Prin cererea de chemare în judecată formulată şi precizată, lichidatorul judiciar al 
debitoarei SC T. SA a solicitat obligarea pârâtului la suportarea pasivului debitoarei în 
sumă de 402.114,35 lei, temeiul juridic al cererii fiind dispoziŃiile art.138 alin.1 lit. e din 
Legea nr.85/2006. 



Declanşarea demersului judiciar având ca finalitate antrenarea răspunderii 
membrilor organelor de conducere - administratori, directori, cenzori şi  orice altă 
persoană - care au contribuit la ajungerea debitoarei în insolvenŃă impune existenta unei 
proceduri în baza Legii nr. 85/2006, condiŃie îndeplinită în speŃă. 

După cum rezultă din certificatul constatator eliberat de către ORC, pârâtul este 
administratorul debitoarei.  

Probele administrate în cauză evidenŃiază împrejurarea că lichidatorul judiciar a 
procedat la inventarierea bunurilor din averea debitorului, conform listei de bunuri 
depuse de către acesta şi a constatat diferenŃe la inventar între situaŃia scriptică şi faptică, 
cea mai mare diferenŃă fiind evidenŃiată la mijloacele fixe (47 buc.). Urmare a 
verificărilor efectuate, s-a constatat că, pârâtul atât în calitate de administrator statutar al 
debitorului cât şi în calitate de director al societăŃii până la data de 15.02.2007, a 
administrat în fapt societatea, toate actele de dispoziŃie şi documentele societăŃii fiind 
semnate şi aprobate de pârât, astfel că se poate susŃine cu temei că acesta este răspunzător 
pentru lipsurile constatate în averea debitorului ca urmare a inventarierii.  

Având în vedere că pârâtul nu a fost în măsură să justifice lipsurile constatate cu 
privire la mijloacele fixe şi nu a făcut niciun demers pentru recuperarea acestor bunuri, 
Curtea apreciază că ipoteza normei legale din art.138 lit.e din LPI este întrunită. Lipsa 
acestor bunuri din patrimoniul debitorului fără a exista documente care să ateste ieşirea 
lor din patrimoniu şi fără ca pârâtul să dea explicaŃii cu privire la aceste lipsuri, creează 
certitudinea că acesta a deturnat activul debitoarei sau a ascuns o parte din activ.  

În ceea ce priveşte legătura de cauzalitate între fapta invocată şi starea de 
insolvenŃă a debitorului Curtea apreciază că evidenŃierea unui activ mai mare decât cel 
real a determinat continuarea activităŃii de către debitoare, activitate care a înregistrat 
pierderi şi care a avut ca rezultat mărirea pasivului acestuia. 

Curtea observă, de asemenea, că deşi evidenŃiază că între  cauzele ajungerii 
debitoarei în insolvenŃă au fost indicate de către lichidatorul judiciar, cu titlu de ipoteză, 
managementul deficitar al resurselor financiare şi  neglijarea responsabilităŃilor ce le 
reveneau în calitate de administratori statutari, judecătorul sindic apreciază în mod eronat 
că nu s-a stabilit raportul de cauzalitate între fapta imputată şi starea de insolvenŃă . 

Raportul de cauzalitate este prezent în ipoteza în care există fapta generatoare care 
a constituit condiŃia necesară, adică fapta în lipsa căreia dauna  nu s-ar fi produs.  

Complexitatea vieŃii unei societăŃi comerciale implică succesiunea şi împletirea 
unor fapte şi împrejurări între care trebuie decelat care pot îndeplini condiŃia de a fi 
considerate cauza insolvenŃei. 

Determinarea raportului cauzal specific implică identificarea acelor fapte care  fie 
au declanşat punerea în mişcare a acestor cauze, fie că au favorizat desfăşurarea lor 
nestingherită, fie nu au împiedicat această desfăşurare, deşi intervenŃia ar fi fost posibilă 
şi eficientă împiedecând apariŃia consecinŃelor nedorite, între care insolvenŃa debitoarei 
care a fost şi cauza prejudiciului creditoarei recurente.  

Raportul cauzal nu trebuie să fie întotdeauna unul direct putând fi şi unul mediat 
în sensul că fapta imputată a permis unor factori exteriori să acŃioneze şi să producă  
prejudiciul.  

Curtea apreciază că judecătorul sindic a reŃinut în mod greşit starea de fapt, 
întrucât nu a dat relevanŃa cuvenită înscrisurilor aflate la dosarul cauzei, fapt ce a dus la 



concluzia greşită a nedovedirii  raportului de cauzalitate între fapta imputată , prevăzută  
de art. 138 lit. e in Legea nr. 85/2006 şi prejudiciul invocat . 

Practica a reŃinut în mod constant premisa coexistenŃei dintre cauză şi condiŃii , 
cuprinzând în raportul de cauzalitate nu numai faptele ce constituie cauza necesară, dar şi 
condiŃiile cauzale, adică faptele care au mediat acŃiunea cauzală .  

Potrivit dispoziŃiilor art. 138 alin.1 lit. e din Legea nr. 85/2006 judecătorul sindic 
poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de 
insolvenŃă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din 
cadrul societăŃii, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenŃă a 
debitorului, prin faptul că au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice 
ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia. 

În prezenta cauză, Curtea apreciază că în sarcina pârâtului poate fi reŃinută fapta 
de a deturna sau ascunde o parte din activul persoanei juridice precum şi  cea de mărire în 
mod fictiv a pasivului acesteia, ipoteza normei legale amintită anterior fiind întrunită. 

Pentru aceste considerente, reŃinând incidenŃa motivului de recurs reglementat de 
art. 304 pct. 9 C. proc. civ, Curtea va admite recursul declarat, va modifica hotărârea 
recurată în sensul că va admite cererea de antrenare a răspunderii şi va obliga pârâtul la 
acoperirea pasivului debitoarei până la concurenŃa sumei de 402.114,35 lei. (Judecător 
Mihaela SărăcuŃ) 

 

Societate comercială. Procese verbale având ca obiect recunoaşterea 
unor creanŃe. Lipsa delegării persoanei semnatare a proceselor-verbale în 

scopul respectiv. Anulare. Efecte  

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 9087 din 6 noiembrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr. 1.250 din 13 februarie 2012, a Tribunalului Sălaj, în 
temeiul art. 73 din Legea insolvenŃei nr. 85/2006 s-a admis în parte contestaŃiile 
formulate împotriva tabelului preliminar de creanŃe întocmit la debitorul SC S.S. SA 
Şimleu Silvaniei şi în consecinŃă, s-a constatat că creditorul M.I.V.R. deŃine o creanŃă 
asupra averii debitorului în cuantum de 260.872,98 lei. S-a dispus administratorului 
judiciar refacerea tabelului preliminar de creanŃe în sensul menŃionat prin includerea şi a 
creditorului M.I.V.R.. S-au admis acŃiunile formulate de lichidatorul judiciar soc. prof. I. 
IPURL desemnat la debitorul SC S.S. SA Şimleu Silvaniei şi s-au anulat procesele - 
verbale încheiate de debitoare, după cum urmează: la data de 31.01.2010 cu S.C. I.P. S.A. 
Arad de recunoaştere a debitului de 72.851,24 lei, la data de 30.06.2008 cu S.C. P.A. 
S.R.L. Arad pentru suma de 14.664, 28 lei; la data de 04.12.2009 cu S.C. R.P. S.R.L. 
pentru suma de 325.811.36 lei şi la data de 30.01.2009 cu S.C. I.D.C. SRL - Filiala Arad 
pentru suma de 112.627,07 lei. S-au respins ca nefondate contestaŃiile formulate de SC 
I.P. SA Arad, SC P.A. SRL Arad, SC R.P. SRL Arad şi SC I.D.C. SRL Filiala Arad. S-a 
admis contestaŃia formulată de debitoare şi s-a constatat că SC R.P. SRL nu are calitatea 
de creditor şi s-a dispus înlăturarea acesteia din tabelul preliminar de creanŃe. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut că în urma analizării 
cererilor de creanŃă, administratorul judiciar a admis în parte cererea creditorului S.C. 
R.P. S.R.L. Arad, pentru suma de 68.681, 70 lei şi a respins celelalte cereri formulate de 
creditorii contestatori. Creditorul S.C. R.P. S.R.L. a solicitat înscrierea în tabel cu suma 



de 637.714,35 lei din care 284.170, 35 lei debit, 11.670 lei dobânzi legale şi 341.874 lei 
penalităŃi de întârziere. Expertiza contabilă efectuată în cauză, acceptată de părŃi, a 
relevat faptul că între cele două societăŃi există datorii reciproce, provenind din derularea 
raporturilor comerciale. Conform fişei transmise de S.C. R.P. S.R.L. datoria debitoarei 
S.C. Silvania S.A. către S.C. R.P. S.R.L. era în valoarea de 284.170,35 lei, iar a S.C. R.P. 
S.R.L. către S.C. S.S. S.A. era de 750.077, 41 lei. CompensaŃia este un mijloc de stingere 
a două obligaŃii reciproce şi de aceeaşi natură existente între două persoane fizice sau 
juridice, astfel că, fiecare este concomitent creditor şi debitor al celeilalte. Conform disp. 
art. 1144 Cod civil, compensaŃia operează de drept, în puterea legii, şi chiar când debitorii 
n-au ştiut nimic despre aceasta. 

CondiŃiile pentru a opera compensaŃia legală sunt îndeplinite : obligaŃiile sunt 
reciproce, fiecare are calitatea de creditor şi debitor al celeilalte, au ca obiect prestaŃia de 
sume de bani, creanŃele fiind certe, lichide şi exigibile, adică neîndoielnice, determinate 
în întinderea lor şi pot fi executate silit. Aşadar, compensaŃia legală operează de drept, 
chiar dacă debitorii nu ar solicita expres aceasta. În urma compensării legale rezultă că, 
S.C. R.P. S.R.L. datorează S.C. S.S. S.R.L. suma de 465.907,06 lei. În considerarea celor 
de mai sus, judecătorul sindic a respins ca nefondată contestaŃia formulată de S.C. R.P. 
S.R.L, iar contestaŃia formulată de administratorul judiciar pentru debitoarea S.C. S.S. 
S.A. a fost admisă, iar S.C. R.P. S.R.L. a fost înlăturată din tabelul preliminar de creanŃe. 

Referitor la contestaŃia formulată de S.C. I.P. S.A. Arad, instanŃa a reŃinut 
următoarele : 

Între cele două societăŃi s-au desfăşurat relaŃii comerciale începând cu octombrie 
2004, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 12/IV/IP din 20.08.2004. Pentru 
derularea acestui contract, debitoarea S.C. S.S. S.A. a plătit în avans S.C. I.P. S.A. în 
perioada august – septembrie 2004 suma totală de 11.517.000.000 (rol). Prin contractul 
de închiriere nr. 15/N/IP din 29.XII.2004 debitoarea S.C. S.S. S.A. a închiriat S.C. I.P. 
S.A. mijloace de transport şi a vândut acesteia o remorcă şi alte materiale. Prin plăŃile 
efectuate între cele două societăŃi, nu au fost nominalizate facturile la care se referă, însă 
din fişele de cont rezultă că facturile au fost stinse în ordinea vechimii. Expertiza 
contabilă efectuată în cauză a constatat că începând cu anul 2005, cele două societăŃi au 
avut permanent datorii reciproce, certe, lichide şi exigibile, astfel că a operat 
compensarea legală. 

Având în vedere, natura juridică a compensării legale în virtutea art. 1144 Cod 
civil, mai sus prezentată, precum şi constatările expertizei contabile efectuate în cauză, 
instanŃa de fond a reŃinut că la data de 31.12.2005 a operat compensaŃia legală pentru 
suma de 205.670,40 lei, ce reprezintă datoria S.C. I.P. S.A. către S.C. S.S. S.A., în 
condiŃiile în care S.C. S.S. S.A. avea o datorie către S.C. I.P. S.A. în valoare de 
231.300,56 lei. La data de 31.12.2006 a operat compensarea legală la nivelul sumei de 
242.150 lei, ce reprezintă datoria S.C. S.S. S.A. către S.C. I.P. S.A., în timp ce datoria 
S.C. I.P. S.A. era de 375.657,19 lei. S-a constat prin expertiza tehnică faptul că datoria 
S.C. I.P. S.A. faŃă de S.C. S.S. S.A. a fost mai mare decât datoria S.C. S.S. S.A. către 
S.C. I.P. S.A. 

AcŃiunile în anulare formulate de administratorul judiciar împotriva proceselor 
verbale de recunoaştere, încheiate de debitoarea cu S.C. R.P. S.R.L. la data de 04.12.2009 
cu S.C. I.P. S.A. la data de 31.01.2007, cu S.C. I.D.C. S.R.L. la data de 30.01.2009 şi cu 



S.C. P.A. S.R.L. la data de 30.06.2008, au foste admise, iar procesele-verbale anulate, 
pentru următoarele considerente : 

Debitoarea S.C. S.S. S.A. este reprezentată în toate procesele verbale de directorul 
societăŃii B.V., însă acesta nu a semnat aceste procese-verbale, aşa cum a declarat în faŃa 
instanŃei. Atât la societăŃile creditoare – contestatoare cât şi la societatea debitoare 
administrator este d-na M.M.O., care a recunoscut că a semnat procesele-verbale pentru 
ambele societăŃi. 

łinând cont şi de faptul că acestea nu au fost înregistrate în contabilitatea 
debitoarei, procesele-verbale nu pot fi primite ca reflectând realitatea, astfel că, nu produc 
efectul juridic de întrerupere a prescripŃiei extinctive, cu privire la dreptul subiectiv de 
valorificare a creanŃelor. Nefiind înregistrate la debitoare înseamnă că debitoarea, practic, 
nici nu a participat la întocmirea acestora, deci nu exprimă voinŃa juridică a acesteia. 
Procesele-verbale vizează sume de bani ce au constituit datorii reciproce între cele două 
societăŃi în legătură cu care a operat compensaŃia legală, cu atât mai mult acestea sunt 
lipsite de eficienŃa juridică. În conformitate cu Ordinul Ministrului FinanŃelor nr. 
2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, inventarierea acestora 
are loc la încheierea exerciŃiului financiar, astfel că, societatea debitoare, pe de o parte şi 
societăŃile creditoare-contestatoare, pe de altă parte, aveau obligaŃia să inventarieze 
creanŃele şi datoriile reciproce, să prezinte extras de cont care să confirme soldurile 
debitoare sau creditoare existente între cele două societăŃi. Or, o asemenea activitate nu s-
a efectuat, deşi aceasta ar fi corespuns cerinŃelor legale amintite. În acest context este de 
subliniat încă o dată că, procesele verbale nu substituie activităŃile de inventariere 
amintite mai sus, deci nu prezintă nicio eficienŃă sub aspect obligaŃional.  

Cu privire la contestaŃia formulată de S.C. I.D.C. S.R.L. – Filiala Arad, s-a 
constatat prin expertiză că prin evidenŃa contabilă s-a înregistrat extrasul de cont emis de 
creditoare, prin care se solicita confirmarea soldului în sumă de 122.627,07 lei, format 
din facturile nr. 2588956 şi 2589011.  S-a constatat, totodată că, creditorul nu a depus la 
dosar exemplarul său în original, confirmat de către S.C. S.S. S.A. şi completat conform 
normele legală, deşi i s-a solicitat expres acest lucru, instanŃa acordând termen în acest 
sens, astfel că simpla solicitare de către creditor de confirmare a soldului nu constituie un 
act de întrerupere a cursului prescripŃiei extinctive. Potrivit art. 16 din D. 167/1958, acest 
act trebuie să conŃină recunoaşterea dreptului a cărui acŃiune se prescrie, făcută în folosul 
căruia curge prescripŃia, în speŃă recunoaşterea trebuia făcută de S.C. S.S. S.A. 

ContestaŃia formulată de creditorul M.I.V.R. a fost admisă în parte, pentru suma 
de 260.872,98 lei, însă nu face obiectul prezentului recurs aşa încât nu se impune 
prezentarea acestei părŃi din sentinŃă. 

Împotriva acestei sentinŃei creditoarele S.C. I.D.C. S.R.L., S.C. I.P. S.R.L., S.C. 
P.A. S.R.L. şi S.C. R.P. S.R.L. au formulat recurs solicitând instanŃei admiterea 
recursurilor. 

Recursurile formulate de creditoarele S.C. P.A. S.R.L. şi S.C. R.P. S.R.L. sunt 
întemeiate pe aceleaşi considerente, acestea solicitând modificarea în tot a sentinŃei 
atacate şi admiterea contestaŃiilor formulate împotriva tabelului preliminat de creanŃe, 
constatarea faptului că societăŃile creditoarea deŃin o creanŃă certă, lichidă şi exigibilă 
împotriva debitoarei şi obligarea administratorului judiciar I. IPURL Zalău de a le înscrie 
în tabelul creanŃelor debitoarei S.C. S.S. S.A. cu întreaga lor creanŃă, respectiv în sumă de 



20.305,89 lei pentru  S.C. P.A. S.R.L. şi în valoare de 637.713,36 lei pentru S.C. R.P. 
S.R.L. De asemenea au solicitat respingerea acŃiunilor formulate de lichidatorul judiciar 
şi menŃinerea proceselor-verbal pe care le-au încheiat cu debitoarea S.C. S.S. S.A.  

În motivarea recursurilor, întemeiate pe dispoziŃiile art. 304 pct. 9 şi art. 3041 
C.pr.civ., creditoarele au susŃinut că în mod neîntemeiat instanŃa de fond a admis acŃiunea 
în anulare formulată de administratorul judiciar  I. IPURL Zalău împotriva proceselor-
verbale de recunoaşte a debitului din data de 30.06.2008, respectiv 04.12.2009 pe 
considerentul că acestea nu au fost semnate de către B.V. care era directorul societăŃii 
printr-o delegaŃie în acest sens, ci au fost semnate de către M.M.O., în calitate de 
administrator statutar al societăŃii, astfel că a considerat că s-ar impune o premisă de 
nulitate a acestora. FaŃă de aceste statuări ale judecătorului sindic, creditoarele au susŃinut 
cu nu au fost avute în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 conform cărora administratorii 
reprezintă legal societate în raport cu terŃii şi conduce cu puteri depline societatea, iar 
faptul că anumite atribuŃii pot fi delegate altor persoane nu lipseşte administratorul de 
acest atribut. 

Referitor la aprecierea eronată a instanŃei cu privire la faptul că procesele-verbale 
nu au fost înregistrate la debitoare, recurentele apreciază că acestea reprezintă acte care 
exprimă în totalitate voinŃa juridică a societăŃilor prin reprezentaŃii lor legali şi că 
valabilitatea juridică îndeplineşte întrutotul forma pentru a aplica prev. art. 16 din 
Decretul nr. 167/1958. În acest, sens, recurentele au mai menŃionat că dreptul loc privind 
încasare debitului a existat şi a fost exprimat atât tacit cât şi în mod expres prin 
documente justificative, iar prin documentele semnate bilateral prin care sunt recunoscute 
aceste sume, au fost îndeplinite cerinŃele textului legal menŃionat. Recurenta S.C. R.P. 
S.R.L. a mai precizat că în privinŃa sa în mod eronat judecătorul sindic, invocând 
dispoziŃiile art. 1144 Cod civil privind compensaŃia, a considerat că nu are calitate de 
creditoare şi a dispus înlăturarea sa din tabelul de creanŃe, deoarece din  înregistrările  
contabilitatea rezultă  că sumele sunt certe. 

De asemenea şi recursurile formulate de recurentele S.C. I.D.C. S.R.L. şi S.C. I.P. 
S.R.L. sunt întemeiate pe aceleaşi considerente, acestea solicitând admiterea contestaŃiilor 
formulate împotriva tabelului preliminar de creanŃe, constatarea faptului că societăŃile 
creditoarea deŃin o clanŃă certă, lichidă şi exigibilă împotriva debitoarei şi obligarea 
administratorului judiciar I. IPURL Zalău de a le înscrie în tabelul creanŃelor debitoarei 
S.C. S.S. S.A. cu întreaga lor creanŃă, respectiv în sumă de 162.148,33 lei pentru  S.C. 
I.D.C. S.R.L. şi în valoare de 602.433,68 lei pentru S.C. I.P. S.R.L. Totodată, au solicitat 
respingerea acŃiunilor formulate de lichidatorul judiciar şi menŃinerea proceselor-verbal 
pe care le-au încheiat cu debitoarea S.C. S.S. S.A.  

Adoptând o poziŃie similară şi formulând aceleaşi critici, întemeiate pe 
dispoziŃiile art. 304 pct. 9 şi art. 3041 C.pr.civ., creditoarele au arătat că procesele-verbale 
din 30.06.2008 şi 31.01.2007 reprezintă acte care exprimă în totalitate voinŃa juridică a 
societăŃilor prin reprezentaŃii lor legali şi că valabilitatea juridică îndeplineşte întrutotul 
forma pentru a aplica prevederile art. 16 din Decretul nr. 167/1958.  

De asemenea, au învederat că sumele scadente şi neachitate aferente unor facturi 
reprezintă debite neachitate, fiind certe şi evidenŃiate în contabilitatea societăŃilor, astfel 
că administratorul judiciar era obligat să reprezinte cu maximă diligenŃă şi imparŃialitate 
interesele celor două societăŃi pe care le administrează. În opinia recurentelor, 
administratorul judiciar a solicitat procesele-verbale mai sus menŃionate în mod abuziv, 



iar prevederile art. 80 alin. 1 lit. c şi art. 80 alin. 2 lit. c şi e din Legea nr. 85/2006 
invocate în speŃă, nu pot fi transpuse asupra unor documente semnate în mod legal şi în 
baza unor relaŃii contractuale documentate şi necontestate. Mai mult, nu s-a realizat nici 
un transfer de bunuri cu 3 ani anterior deschiderii procedurii, pentru a fi incidente 
dispoziŃiile art. 80 din Legea insolvenŃei care prevăd în mod expres şi limitativ actele şi 
operaŃiunile anulabile. 

În sprijinul susŃinerilor lor, recurentele au invocat şi dispoziŃiile art. 52, art. 46 
alin. 2 coroborate cu prevederile art. 3 pct. 8 din Legea nr. 85/2006, din interpretarea 
cărora reiese în mod evident că administratorul judiciar trebuia să admită creanŃele şi 
ulterior, la solicitarea acestuia putea să opereze compensarea prin respectarea strictă a 
procedurii impusă de legislaŃia specială, respectiv Hotărârea nr. 685/23.08.1999 care 
prevede şi reglementează o procedură strictă după care se efectuează respectivele 
operaŃiuni de compensare între agenŃii economici. 

Analizând sentinŃa criticată prin prisma motivelor de recurs invocate şi a 
dispoziŃiile legale incidente, Curtea reŃine următoarele: 

SoluŃionarea recursului impune cu prioritate analiza modului în care au fost 
anulate cele patru procese verbale încheiate între recurente şi debitoare având ca obiect 
recunoaşterea creanŃelor acestor recurente, pretinsă recunoaştere care în susŃinerea 
acestora a produs un efect de întrerupere a termenului de prescripŃie extinctivă. Anularea 
acestor procese verbale de recunoaştere a creanŃei are drept consecinŃă directă anularea 
oricărui efect de întrerupere a termenului de prescripŃie al creanŃelor invocate de către 
recurente şi în baza cărora creditoarele recurente au solicitat înscrierea la masa credală. 

Mai mult, anularea respectivelor procese verbale şi constatarea prescripŃiei 
dreptului material la acŃiune în privinŃa creanŃelor invocate de către recurente are drept 
consecinŃă lipsa caracterului exigibil al acestora, iar în lipsa acestui caracter al creanŃelor 
este lipsită de temeinicie orice discuŃie privind compensarea creanŃelor reciproce dintre 
recurente şi debitoare invocată în condiŃiile dreptului comun în materie, art. 1144 Cod 
Civil sau în condiŃiile art. 52 din Legea nr. 85 din 2006. 

Conform probatoriului administrat este legală şi temeinică soluŃia judecătorului 
sindic care a admis acŃiunile conexate formulate de către lichidatorul judiciar I. IPURL 
desemnat de către debitorul S.C. S.S. S.A. şi a anulat procesele - verbale încheiate de 
către debitoare cu recurentele. Astfel, au fost analizate şi anulate următoarele procese 
verbale: la data de 31.01.2010 cu S.C. I.P. S.A. Arad de recunoaştere a debitului de 
72.851, 24 lei, la data de 30.06.2008 cu S.C. P.A. S.R.L. Arad pentru suma de 14.664, 28 
lei; la data de 04.12.2009 cu S.C. R.P. S.R.L. pentru suma de 325.811, 36 lei şi la data de 
30.01.2009 cu S.C. I.D.C. SRL - Filiala Arad pentru suma de 112.627, 07 lei. 

 Conform aparenŃei acestor procese verbale, debitoarea S.C. S.S. S.A. este 
reprezentată în toate aceste procesele verbale de către directorul societăŃii B.V., însă 
acesta nu a semnat aceste procese-verbale, aşa cum rezultă din coroborarea declaraŃiei 
acestei persoane cu declaraŃia reprezentantului recurentelor, doamna M.M.O.. Această 
persoană a declarat expres în faŃa instanŃei în şedinŃa publică din data de 19.01.2012 
faptul că a semnat în dublă calitate, în numele creditoarelor recurente şi în numele 
debitoarei aceste procese verbale. Astfel, aşa cum este consemnat în încheierea de şedinŃă 
din data de 19.01.2012 respectivele procese verbale au fost semnate în reprezentarea 
ambelor părŃi ale raportului juridic de către aceeaşi persoană, M.M.O.. 



În mod neîntemeiat recurentele susŃin faptul că, deşi persoana care a semnat 
procesele verbale în numele debitoarei, M.M.O., nu avea calitatea de administrator 
statutar al debitoarei şi în lipsa acestei calităŃi nu putea să reprezinte societatea, totuşi, 
anumite atribuŃii pot fi delegate şi altor persoane decât administratorul statutar în 
condiŃiile legii. În realitate, instanŃa de recurs reŃine faptul că, dacă anumite atribuŃii sunt 
delegate, persoana interesată trebuie să facă dovada respectivei delegări. Mai mult, 
persoana care pretinde că are împuternicire de a reprezenta societatea comercială trebuie 
să semneze în nume personal. Or în cazul concret analizat numita M.M.O. nu a dovedit 
că deŃinea o astfel de împuternicire şi nici nu a semnat procesele verbale în nume 
personal. Dimpotrivă, a semnat la rubrica ,,director,, fără a deŃine în realitate această 
calitate. Aşa cum s-a menŃionat în mod constant pe parcursul derulării litigiului, calitatea 
de director o deŃinea numitul B.V. care însă nu şi-a asumat prin semnătură recunoaşterea 
expresă a creanŃelor recurentelor care ar avea efect întreruptiv de prescripŃie.  

Această manieră de încheiere a proceselor verbale nu poate angaja debitoarea într-
un raport juridic având ca obiect recunoaşterea unor creanŃe anterioare  şi nu poate fi 
opozabilă acesteia. Independent de înscrierea sau neînscrierea lor în contabilitate, 
procesele-verbale analizate nu pot fi opuse debitoarei intimate deoarece nu au fost 
semnate de un reprezentant legal sau convenŃional al acesteia şi nu produc efectul juridic 
de întrerupere a prescripŃiei extinctive, cu privire la dreptul subiectiv de valorificare a 
creanŃelor.  

Pentru aceste considerente, instanŃa de recurs reŃine faptul că nu a operat 
întreruperea termenului de prescripŃie deoarece pretinsele procese verbale de 
recunoaştere sunt lovite de nulitate absolută pentru lipsa consimŃământului debitoarei. 
Termenul de prescripŃie al creanŃelor fiind îndeplinit înainte de deschiderea procedurii de 
insolvenŃă a debitoarei, acestea nu pot fi înscrise în tabel deoarece le lipseşte caracterul 
esenŃial al exigibilităŃii. 

Pentru aceste motive, în baza dispoziŃiilor art. 312 alin. 1 Cpc, instanŃa va 
respinge recursurile  declarate de creditoarele S.C. I.D.C. S.R.L. ARAD, S.C. I.P. S.R.L. 
ARAD, S.C. P.A. S.R.L. ARAD şi S.C. R.P. S.R.L. ARAD împotriva sentinŃei civile nr. 
1.250 din 13 februarie 2012, a Tribunalului Sălaj, pe care o menŃine în întregime. 
(Judecător Axente Irinel Andrei) 

 

AchiziŃii publice. Lipsa unor documente din ofertă. Limitele între care 
se pot accepta clarificări sau completarea documentaŃiei. Respingerea 

plângerii  

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 9215 din 8 noiembrie 2012 

SC I. SRL a formulat plângere în contradictoriu cu Comuna Ilva Mică solicitând 
anularea deciziei nr.2694/C1/2951 din 9.08.2012 a Consiliului NaŃional de SoluŃionare a 
ContestaŃiilor cu consecinŃa admiterii contestaŃiei, anularea raportului procedurii şi a 
comunicărilor rezultatului procedurii şi obligarea autorităŃii la reluarea analizei ofertei 
depusă de reclamantă. 

 Petenta arată că nu i-au fost solicitate clarificări de către comisia de 
evaluare, încălcându-se prevederile art.78 din Hotărârea Guvernului 925/2006 , a fost 



depus formularul 11A, programul calităŃii pentru execuŃia lucrării, precum şi dovada 
deŃinerii dotărilor solicitate şi s-a depus dovada pentru responsabilul SSM.  

 De asemenea, în oferta tehnică s-au prezentat toate materialele 
corespunzător documentaŃiei tehnice prezentată SEAP. Astfel, toate aspectele din oferta 
corespund solicitărilor autorităŃii contractante,sens în care solicită anularea deciziei 
raportului de procedură şi a comunicărilor rezultate de procedură. 

 Comuna Ilva Mică a depus întâmpinare solicitând respingerea plângerii 
arătând că pentru ca oferta să fie declarată acceptabilă şi conformă trebuie îndeplinite 
cerinŃele din documentaŃia de atribuire şi din caietul de sarcini. Oferta este inacceptabilă 
pentru că nu s-a depus declaraŃia privind neîncadrarea în art.69/1 al OUG 34/2006 pentru 
subcontractantul declarat, iar clarificările  sunt stabilite de către Comisia de evaluare. Ca 
atare, exista obligaŃia de a completa formulatul 11A şi totodată, nu a fost depus contractul 
pentru staŃia de betoane în cadrul ofertei şi nici documentele cu privire la modalitatea de 
deŃinere a utilajelor şi echipamentelor. Responsabilul SSM nu are o decizie de numire în 
termen în această calitate şi ca atare, nu îndeplineşte cerinŃele minime solicitate în HG 
1425/2006. Lipsa documentelor de calificare nu poate fi considerată ca un viciu de formă 
şi nu se impunea solicitarea completării documentelor de către comisia de evaluare. 

 În privinŃa neconformităŃii, se arată neconcordanŃele cu privire la structura 
lucrărilor, natura materialelor şi a cantităŃilor de produse şi materiale între ofertă şi caietul 
de sarcini. 

 Asupra plângerii, Curtea de Apel va reŃine următoarele: 
 Prin decizia 2694/C1/2951 din 9.08.2012 a Consiliului NaŃional de 

SoluŃionare a ContestaŃiilor, s-a respins contestaŃia nr.280 din 17.07.2012 formulată de 
SC I. SRL. 

 CNSC a arătat de ce această contestaŃie este neîntemeiată şi pentru ce se 
impune menŃinerea actelor autorităŃii contractante care a arătat că oferta reclamantei este 
atât inacceptabilă cât şi neconformă. 

 Este de remarcat că prin plângerea formulată nu este criticată decizia 
CNSC şi considerentele pe care aceasta le-a invocat pentru respingerea plângerii, ci se 
reiterează practic contestaŃia adresată CNSC. Astfel, petenta nu îşi motivează plângerea 
pentru că obiectul acesteia trebuie să îl constituie decizia CNSC. 

 Curtea de Apel observând cerinŃele din fişa de date a achiziŃiei va observa 
că nu s-a depus formularul 11A care reprezintă declaraŃia pe proprie răspundere privind 
neîncadrarea în art.69/1 din OUG 34/2006, pentru subcontractantul SC I.N. SRL, nu a 
fost depus contractul pentru staŃia de betoane în cadrul oferte şi nici documente din care 
să rezulte modalitatea de deŃinere a utilajelor şi echipamentelor, fapt ce reiese şi din 
formularul 22 şi anexa la aceast formular. 

 De asemenea, petenta trebuia să depună pe lângă certificat şi contractul 
individual de muncă şi decizia internă de numire a unei persoane ca responsabil SSM, iar 
decizia de numire ca responsabil cu controlul tehnic de calitate în construcŃii, nu 
echivalează cu cea de responsabil SSM.  

 Toate aceste cerinŃe minime de calificare nu sunt îndeplinite, fapt care dă 
posibilitatea potrivit art.36 alin.1 lit.b din HG 925/2006 ca autoritatea contractantă să 
respingă o astfel de ofertă ca inacceptabilă. 

 În privinŃa neconformităŃii au fost remarcate neconcordanŃe între oferta 
petentei I. şi cea cuprinsă în caietul de sarcini existând diferenŃe în ceea ce priveşte 



natura, calitatea, cantitatea, structura materialelor, modul de execuŃie a lucrărilor, iar 
existenŃa unor diferenŃe dă dreptul autorităŃii contractante de a aprecia această 
neconformitate. 

 Este real că există posibilitatea ca autoritatea contractantă să lămurească 
unele neclarităŃi conform art.78 din OUG 34/2006 sau să solicite completarea unor acte 
precum şi de a corecta unele erori aritmetice conform art.80 din HG 925/2006. 

 Această posibilitate nu trebuie pe de o parte să creeze un avantaj faŃă de 
ceilalŃi participanŃi faŃă de procedura la achiziŃii, iar pe de altă parte trebuie ca lipsa unor 
documente sau neconcordanŃa dintre ofertă şi caietul de sarcini să fie considerată de către 
comisia de evaluare din cadrul autorităŃii contractante, ca un viciu de formă posibil de a fi 
suplinit, corectat sau completat. În acest caz însă, în mod corect comisia de evaluare a 
apreciat că lipsa acestor documente şi existenŃa acestor neconcordanŃe nu dau 
posibilitatea aplicării art.78 din OUG 34/2006. 

 Având în vedere toate aceste aspecte, Curtea în conformitate cu 
prevederile art.285 din OUG 34/2006 va respinge plângerea şi va menŃine decizia 
2694/C1/2951/9.08.2012 pronunŃată de Consiliul NaŃional de SoluŃionare a 
ContestaŃiilor. 

 În conformitate cu prevederile art.274 C.proc.civ., Curtea va obliga 
petenta SC I. SRL la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 4186,42 lei către Comuna 
Ilva Mică, reprezentând onorar avocaŃial. (Judecător Radu Rareş Duşa) 

 

ContestaŃie având ca obiect înscrierea în tabelul preliminar a creanŃei 
ca subordonată şi sub condiŃie. Respingere. Regimul juridic al tabelului 

preliminar 

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 9238 din 8 noiembrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr. 6342 din 23.11.2011, a Tribunalului Specializat Cluj, a fost 
respinsă ca neîntemeiată contestaŃia la tabelul preliminar formulată de creditorul 
contestator S.M.V. în contradictoriu cu debitoarea SC G.C. SRL (fostă SC D.G. SRL) 
prin lichidator judiciar S.P. H.I. SPRL. În temeiul art. 164 Cod procedură civilă s-a 
dispus conexarea prezentei cauze la dosarul nr. xxx/1285/2011 al Tribunalului Specializat 
Cluj. 

 Pentru a hotărî astfel, judecătorul sindic, a reŃinut următoarele: 
 Prin Tabelul preliminar de creanŃe publicat în Buletinul Procedurilor de 

insolvenŃă nr. 9913/15.09.2011, creditorul S.M.V. a fost înscris cu o creanŃă de 
696.211,78 lei, subordonată şi sub condiŃia prezentării documentelor justificative privind 
cesiunile de creanŃă. 

 Având în vedere actele depuse la dosarul cauzei şi anexate declaraŃiei de 
creanŃă, judecătorul sindic a reŃinut că prin cererea de admitere a creanŃei, creditorul 
S.M.V. a solicitat înscrierea în tabelul de creanŃe cu suma de 696.211,78 lei. Din 
documentele depuse de acesta  rezultă că potrivit fişei contului 455 în cursul anului 2011 
societatea debitoare  a fost creditată cu suma de 379.869,63 lei, fiind restituite creditări în 
cuantum de 877.273,42 lei, restituiri care s-au efectuat fie prin casierie sau bancă în 
cuantum de 32.656,62 lei, fie în cea mai mare parte respectiv suma de 844.616,80 lei prin 
cesionarea unor sume de încasat de la clienŃi şi debitori diverşi, respectiv debitoarea SC 



G.C. SRL a renunŃat la încasarea sumei de la clienŃi în favoarea restituirii unor creditări 
către asociat.  

Creditările înregistrate în cursul anului 2011, în sumă de 379.869,63 lei au 
rezultat din depuneri efective de numerar în contul societăŃii sau în casierie în cuantum de 
13.378,49 lei, plata unor furnizori/cesiune de datorii în cuantum de 66.691,14 lei, însă în 
mod corect a reŃinut administratorul judiciar faptul că raportat la documentele depuse de 
către contestator nu au putut fi identificaŃi furnizorii care au fost achitaŃi, neexistând 
documentele justificative privind aceste plăŃi (facturi, chitanŃe, contracte de cesiune) 
OperaŃiunile prin conturile de capital în sumă de 299.800 lei, ceea ce ar susŃine o 
restituire de capital social, prin diminuarea acestuia şi lăsarea la dispoziŃia firmei ca şi 
creditare, ori din documentele de la Registrul ComerŃului rezultă că societatea are un 
capital social de 300.000 lei şi nu a fost diminuat decât în evidenŃa contabilă pentru a crea 
o aparenŃa unei creditări. 

Din extrasele de cont depuse la declaraŃia de creanŃă şi în cadrul prezentei cauze 
justifică doar parŃial creditările efectuate prin bancă, iar în privinŃa creditărilor efectuate 
prin casierie fiind prezentată o singură dispoziŃie de încasare. De asemenea, în extrasele 
de cont se face referire la anumite contracte de împrumut care nu au fost anexate 
declaraŃiei de creanŃă, iar creditările rezultate din achitarea unor furnizori nu au fost 
dovedite prin documente, astfel că , în mod corect administratorul judiciar a apreciază că 
nu s-a justificat creanŃa solicitată şi a procedat la înscrierea creanŃei ca fiind o creanŃă 
subordonată şi sub condiŃie, în fapt, prin raportare strict la documentele existente creanŃa 
contestatorului fiind justificată doar pentru un cuantum de 146.084,23 lei. 

 De asemenea, la  întocmirea tabelului preliminar de creanŃe s-au avut în 
vedere şi prevederile art. 121 şi art. 123 din Legea 85/2006 privind ordinea la plată a 
createlor, în eventualitatea în care vor exista lichidităŃi în averea debitoarei, iar 
deschiderea procedurii falimentului nu afectează caracterul creanŃei şi ordinea distribuirii 
sumelor. În ceea ce priveşte prevederile art. 72 din Legea insolvenŃei, enumerarea 
categoriilor de creanŃe are un caracter orientativ, în caz contrar s-ar ajunge la înlăturarea 
nejustificată din tabel a unor categorii de creanŃe precum cele izvorâte din raporturi de 
muncă sau creanŃele bugetare. Tabelul preliminar al creanŃelor reflectă pasivul debitoarei, 
acesta constituind un instrument important în procedură la care se raportează principalele 
etape respectiv cvorumul în adunările creditorilor, categoriile de creanŃe avute în vedere 
la elaborarea unui eventual plan de reorganizare, aprecierea distribuirilor fondurilor 
obŃinute în contul de lichidare, etc. Înscrierea în tabelul creanŃelor a creanŃei 
contestatorului în categoria creanŃelor subordonate, nu alterează dreptul de creanŃă, nu 
modifică natura acestuia în nici o modalitate. 

 Având în vedere aceste considerente, judecătorul sindic a reŃinut că în mod 
legal şi temeinic administratorul judiciar a procedat la înscrierea creanŃei contestatorului 
ca o creanŃă subordonată sub condiŃie, astfel că raportat la dispoziŃiile art. 73 din Legea 
nr. 85/2006 a respins ca neîntemeiată contestaŃia la tabelul preliminar formulată de 
creditorul contestator S.M.V. în contradictoriu cu debitoarea SC G.C. SRL (fostă SC 
D.G. SRL) prin lichidator judiciar S.P. H.I. SPRL. 

 În temeiul art. 164 Cod procedură civilă s-a dispus conexarea prezentei 
cauze la dosarul nr. xxx/1285/2011 al Tribunalului Specializat Cluj. 

 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs creditorul S.M.V., solicitând 
în principal - modificarea în tot a sentinŃei recurate în sensul admiterii contestaŃiei 



contestatorului la tabelul preliminar de creanŃe şi pe cale de consecinŃă înscrierea acestuia 
la masa credală cu întreaga sumă solicitată, fără a fi subordonată şi sub condiŃie, iar în 
subsidiar - casarea sentinŃei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanŃe. 

 În motivarea recursului creditorul a arătat că prin sentinŃa recurata, 
judecatorul sindic a respins contestatia la tabelul preliminar de creante, ca fiind 
neintemeiata. în motivarea acestei solutii, judecatorul sindic a retinut ca în realitate 
creditarile realizate de catre recurentul în contul debitoarei nu sunt reale, capitalul social 
al debitoarei nefiind diminuat decat în evidenta contabila pentru a-crea o aparenta a unei 
creditari. Astfel, judecatorul sindic retine ca intr-adevar creanta noastra nu a fost 
justificata, nefiind acceptate actele depuse de catre recurentul în probatiune.  

Referitor la caracterul de creanta subordonata, s-a retinut faptul ca prevederile art. 
72 au un caracter orientativ, iar inscrierea creantei în tabelul de creante cu titlu de creanta 
subordonata nu altereaza dreptul de creanta şi nu modifica natura acestuia în nicio 
modalitate.  

Recurentul arată ca în realitate nici unul dintre aceste argumente nu poate fi 
primit, hotărârea recurata fiind data cu aplicarea gresita a legii, pentru cele ce urmeaza:  

1. în ceea ce priveste caracterul de creanta sub conditie - instanŃa de fond retine 
faptul ca nu se justifica creditarea societatii de care recurentul, neavând insa competenta 
analizarii documentelor depuse la dosarul cauzei din punct de vedere contabil. Cu alte 
cuvinte, pentru a se retine aceste aspecte în cuprinsul sentintei recurate, este Ńara indoiala 
faptul ca ,anterior retinerii acestor aspecte era necesara realizarea unei expertize de 
specialitate. Arata ca chiar şi în lipsa unei astfel de solicitari din parea partilor, 
judecatorul sindic putea şi trebuia sa dispuna administrarea acestei probe.  

In ceea ce ne priveşte, este pe deplin dovedita creditarea societatii cu sumele cu 
care a înŃeles sa se înscrie la masa credala, atat raportat la extrasele de cont de puse în 
probaŃiune, cât şi raportat la raportul de expertiza extrajudiciara încheiat la data de 
15.03.2010, care a fost depus în probatiune de catre recurentul. Pe de alta parte, 
lichidatorul judiciar nu a reusit, prin probatoriul administrat, sa rastoarne aceste 
prezumtii, în lipsa administrarii unui probatoriu cele afirmate ramanand simple sustineri 
ale lichidatorului. A vand în vedere ca instanta de fond a preluat motivele invocate de 
catre lichidatorul judciiar, în lipsa administrarii unui probatoriu relevant, rezulta ca nici 
sentinta recurata nu contine aspecte care sa reiasa din probele administrate.  

In al doilea rand, arată ca nici macar pana în prezent nu a fost indicat de catre 
lichidatorul judiciar care sunt operatiunile concrete care nu au fost dovedite şi care fac 
imposibila inscrierea noastra la masa credata cu intreaga suma solicitata. Astfel, în pozitia 
procesuala depusa la dosarul cauzei, lichidatorul judiciar a aratat ca cuantumul creantei 
rezulta intr-adevar din fisa contului 4551 precum şi din balanta de verificare la 
30.06.2011, insa ca acest sold provine dintr-o serie de creditari respectiv restituiri de 
creditari realizate de la infiintarea societatii şi pana la deschiderea procedurii de 
insolventa, dar care nu sunt acoperite în intregime de tranzactiile evidentiate în extrasele 
de cont depuse. în lipsa unor explicatii suplimentare, recurentul consider în continuare ca 
o data ce societatea debitoare a fost creditata cu respectivele sume, creanta recurentului 
nu este şi nu poate fi afectata de modalitatea concreta în care societatea a inteles ulterior 
sa se foloseasca de sumele respective.  

Recurentul, ca şi creditor al societatii, nu am posibilitatea de a controla sau 
obligatia de a justifica operatiunile ulterioare realizate cu sumele cu care am creditat 



societatea debitoare, astfel incat consider în continuare ca aceste argumente nu pot fi 
retinute. Situatia este identica şi pentru cesiunile de creante şi datorii, care reprezinta acte 
de dispozitie ale societatii debitoare, ulterioare creditarii, şi care nici macar nu au fost 
identificate expres de catre administratorul judiciar. Astfel, rezulta fara drept de tagada 
faptul ca recurentul ne-am indeplinit pe deplin obligatia impusa de art. 65 al. 2 din Legea 
85/2006, în sensul de punerii documentelor justificative ale creantei.  

Tot referitor la caracterul de creanta sub conditie retinut în sentinta recurata, 
caracterul acestei categorii de creante se deduce din cuprinsul art 64 al. 4 din Legea 
85/2006, conform caruia creantele nescadente sau sub conditie la data deschiderii 
procedurii vor fi admise provizoriu la masa credala. Din aceasta formulare rezulta insa 
fara dubiu ca acest caracter de creanta conditionata nu poate sa fie conferit de catre 
administratorul judiciar, ci reprezinta un caracter al creantei care era prezent la data 
deschiderii procedurii insolventei. Aceeasi concluzie se poate desprinde şi din formularea 
art. 28 al. 1lit. c. în consecinta, nu se putea conferi creantei noastre caracterul de creanta 
sub conditie, acest caracter al creantei trebuind sa rezulte din insasi natura acesteia, 
naturacare se analizeaza la data deschiderii procedurii insolventei.  

In consecinta, aspectele aratate în sentinta recurata în ceea ce priveste caracterul 
de creanta sub conditie nu poat fi retinute, ceea ce atrage nelegalitatea şi netemeinicia 
acesteia.  

2. În ceea ce priveste caracterul de creanta subordonata -  instanŃa de fond a 
motivat inca o data respingerea contestatiei preluand intru totul argumentele 
lichidatorului judiciar.  

Reiterează argumentele expuse de catre noi şi cu ocazia judecatii în fond a cauzei, 
aratand ca caracterul de creanta subordonata nu era justificat raportat la stadiul procedurii 
din momentul intocmirii tabel ului preliminar de creante. Astfel, caracterul de creanta 
subordonata este un caracter care se dobandeste de-abia în cursul procedurii falimentului, 
cand se procedeaza la plata creantelor. Art. 123 din Legea 85/2006 prevede ordinea de 
plata a creantelor inregistrate în tabelul definitiv de creante, cu ocazia distribuirii sumelor 
rezultate din lichidarea averii debitorului. în cadrul acestei ierarhii, este prevazuta 
categoria creantelor subordonate, acestea fiind creante reprezentand credite acordate 
societatii de catre un asociat sau actionar, sau creante izvorand din acte cu titlu gratuit. 
Dat fiind stadiul procesual, consideră ca incadrarea creantei recurentului în categoria 
creantelor subordonate era cu totul prematura, in acel moment neputand fi vorba despre 
discutarea ordinii de plata a creantelor potrivit art. 123. în consecinta, nu poate fi 
justificata inscrierea creantei noastre în cuprinsul tabelului preliminar al creantelor cu 
titlu de creanta subordonata.  

MenŃionează în acest context şi faptul ca art. 72 din Legea 85/2006 are caracter 
limitativ, şi nu exemplificativ. raportat la faptul ca acest articol face referire la dreptul de 
preferinŃa al creantelor, drept de preferinta care vizeaza categoria din care acestea fac 
parte, respectiv natura creantei, şi în niciun caz modalitatea de plata a acestora, cum este 
cazul art. 121 şi 123 din Legea 85/2006.  

Pentru toate aceste motive, recurentul solicită admiterea prezentului recurs şi 
modificarea sentinŃei reurate, în sensul admiterii contestaŃiei, iar în subsidiar casarea 
hotărârii recurate cu trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului Specializat Cluj.  

 Analizând sentinŃa atacată prin prisma motivelor de recurs şi a apărărilor 
formulate, Curtea reŃine următoarele: 



Preliminar, Curtea reŃine că judecătorul sindic a efectuat o corectă cercetare 
judecătorească, stabilind temeinic starea de fapt dedusă judecăŃii şi aplicând în mod 
judicios dreptul pertinent. 

Pornind de la aceste premise, Curtea va reŃine că recursul declarat în cauză este 
nefondat fiind menit doar a repune formal în discuŃie aspecte a căror corectă dezlegare a 
dat-o judecătorul sindic. 

Astfel, în ceea ce priveşte primul motiv de recurs, se observă că recurentul 
reproşează instanŃei de fond faptul că a preluat motivele invocate de lichidatorul judiciar, 
fără să administreze un probatoriu relevant. 

Cu referire la această împrejurare, Curtea reaminteşte dispoziŃiile art. 129 alin. 1 
C.pr.civ. conform cu care, între altele, legea procesuală impune părŃilor litigante să-şi 
probeze pretenŃiile şi apărările. 

Prin urmare, recurentului în calitatea sa de contestator în faŃa instanŃei de fond îi 
incumba obligaŃia procesuală de a-şi proba pretenŃiile şi apărările, ori la data de 
19.10.2011 la termenul de judecată acesta a declarat că-şi susŃine contestaŃia aşa cum a 
fost formulată fără să propună alte probe decât înscrisurile anexate contestaŃiei şi cele la 
care depuse odată cu cererea de admitere a creanŃei, cu toate că la termenul din 16 
noiembrie 2011 judecătorul sindic a pus în discuŃia reprezentantului contestatorului să 
probeze dacă suma solicitată prin demersul procesual este un împrumut acordat 
debitoarei insolvente sau o donaŃie, declarându-se formal că intenŃia contestatorului a fost 
aceea de a acorda un împrumut şi nu o liberalitate. 

În lipsa altor probe, evaluarea efectuată de judecătorul sindic şi concluziile 
acestuia chiar dacă converg cu cele ale lichidatorului judiciar în calitate de reprezentant al 
debitoarei sunt corecte şi la adăpost de critică. A se vedea în acest sens în detaliu analiza 
efectuată şi punctul de vedere exprimat de lichidator care argumentat în fapt şi în drept a 
prezentat situaŃia reclamantului faŃă de creditările societăŃii insolvente. 

Aşa cum rezultă din prevederile art. 3 pct. 16 din Legea nr. 85/2006 tabelul 
preliminar de creante cuprinde toate creantele nascute înainte de data deschiderii 
procedurii curente, scadente, sub conditie sau in litigiu, acceptate de catre administratorul 
judiciar in urma verificarii acestora. 

Conform art. 64 alin. 4 din aceeaşi lege, creantele nescadente sau sub conditie la 
data deschiderii procedurii vor fi admise provizoriu la masa credala si vor fi indreptatite 
sa participe la distribuiri de sume în masura ingaduita de prezenta lege. 

Calificarea şi înscrierea creanŃei sub condiŃie de către lichidator a avut la bază 
tocmai situaŃia constată de acesta că titularul cererii de admitere a creanŃelor la tabelul 
preliminar nu a justificat cu probe creanŃa ce face obiectul cererii. 

Deşi contestatorul a invocat dispoziŃiile art. 28 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 85/2006 
acest text legal se referă la un alt tip de procedură care se deschide la cererea debitorului, 
or în speŃă înscrierea creanŃei s-a făcut sub rezerva depunerii conform art. 65 alin. 2 din 
Legea nr. 85/2006 toate documentele justificative ale creanŃei. 

În speŃă, aşa cum s-a observat corect de lichidator confirmat de judecătorul sindic 
contestatorul nu a depus toate actele justificative ale creanŃei pretinse. 

Din această perspectivă, sentinŃa care confirmă poziŃia lichidatorului judiciar este 
corectă şi legală. 

Cât priveşte contestarea calităŃii de creanŃă subordonată trebuie reŃinut că 
judecătorul sindic a justificat pertinent această calificare prin trimiterea la dispoziŃiile art. 



121 şi art. 123 din Legea nr. 85/2006  privind ordinea de plată a creanŃelor, în 
eventualitatea în care vor exista lichidităŃii în averea debitoarei menŃionând totodată 
explicit că deschiderea falimentului nu afectează caracterul creanŃei şi ordinea distribuirii 
sumelor. 

Cu referire la dispoziŃiile art. 72 din aceeaşi lege care consacră regimul juridic al 
tabelului preliminar corect s-a decis că în cuprinsul tabelului pot fi incluse şi alte 
categorii de creanŃe în afara celor expres prevăzute de lege. 

A admite contrariul şi a interpreta restrictiv un atare text legal ar însemna ca să 
excludem de la înscriere o serie de creanŃe ce nu-şi mai au reflectare în cursul procedurii 
cum ar fi bunăoară cele izvorâte din raporturile juridice de muncă sau din raportul juridic 
de drept material fiscal. 

Şi este aşa, deoarece just s-a apreciat că tabelul preliminar reflectă pasivul 
debitoarei, fiind un instrument principal în procedură şi care are înrâurire în etapele 
principale ulterioare care se desfăşoară, respectiv cvorumul în adunările creditorilor, 
categoriile de creanŃe avute în vedere la elaborarea unui plan de reorganizare, aprecierea  
distribuirilor fondurilor obŃinute în contul de lichidare şi altele asemenea. 

Aşa fiind, concluzia conform căreia înscrierea creanŃei creditorului ca fiind 
subordonată în tabelul preliminar al creanŃelor nu afectează substanŃa dreptului de creanŃă 
şi nu modifică natura acestuia sub nici un aspect relevant. 

Pe cale de consecinŃă, nu este prematură înscrierea creanŃei creditorului ca fiind 
subordonată în tabelul preliminar de creanŃe aşa cum greşit apreciază recurentul cu 
trimitere doar la dispoziŃiile art. 123 din Legea nr. 85/2006 ignorând valenŃele juridice ale 
tabelului preliminar evidenŃiate în precedent. 

Pe cale de consecinŃă, în temeiul art. 8 din Legea nr. 85/2006 se va respinge 
recursul ca nefondat cu consecinŃa menŃinerii în tot a sentinŃei atacate. (Judecător Liviu 
Ungur) 

 

Procedura insolvenŃei. Răspunderea membrilor organelor de 
conducere ale debitorului. CondiŃii. Pretins abuz de bunurile societăŃii. 

Respingerea acŃiunii lichidatorului. 

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 9251 din 9 noiembrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr.3032 din 16.05.2012 a Tribunalului Maramureş s-a admis 
acŃiunea formulată de reclamanta  C.I. SPRL lichidator desemnat pentru falimentul 
debitoarei SC T.G.I. SRL Baia Mare împotriva pârâtei C.D.D., în calitate de 
administrator statutar al debitoarei SC T.G.I. SRL aflată în procedură şi, în consecinŃă, a 
fost obligată  pârâta  să suporte cu averea proprie,  pasivul debitoarei falite reprezentând 
creanŃele declarate în faliment,  în cuantum  de  148.095,00  lei.  

 Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reŃinut că sunt întrunite condiŃiile de 
fond ale răspunderii pentru acoperirea pasivului. 

 Tribunalul a reŃinut că pârâta  nu a pus la dispoziŃia lichidatorului în 
termenul stabilit prin sentinŃa de deschidere a documentele contabile, cu toate că a fost 
notificată. 

 Prima instanŃă a mai relevat că deşi în bilanŃul contabil al debitoarei nu 
figurează înscrise active imobilizate, în balanŃele contabile există totuşi evidenŃiat un sold 



contabil la mijloace de transport, în  sumă de 23.784 lei, reprezentând un autoturism Opel 
Vectra, fabricat în anul 1996, achiziŃionat de debitoare în anul 2002 de la C.I.F. bun care 
nu a fost predat lichidatorului. 

 Judecătorul sindic a învederat că  activele circulante reprezentând creanŃe 
în sumă de 25.161  evidenŃiate în bilanŃ în intervalul 2007 – 2008 au fost trecute, în 
cursul anului 2009, la categoria „alte cheltuieli de exploatare”. 

 Conform informaŃiilor furnizate de Oficiul Registrului ComerŃului de pe 
lângă Tribunalul Maramureş pârâta C.D.D. a preluat mandatul de administrator statutar al 
debitoarei, începând cu 11.03.2004 . 

 InstanŃa de fond a validat acuzaŃiile de fraudă aduse pârâtei reŃinând că 
administratorul statutar nu a întreprins demersurile necesare în vederea formulării cererii 
de deschidere a procedurii, obligaŃie prevăzută de art. 27 din Legea privind procedura 
insolvenŃei şi nu a dovedit că ar fi încercat recuperarea în creanŃelor deŃinute de societate 
înainte de împlinirea termenului de prescripŃie. 

 Tribunalul a certificat şi acuzaŃia privind detunarea activului, reŃinând că  
autoturismul marca Opel Vectra achiziŃionat în anul 2002, nu a fost predat lichidatorului. 

  Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs pârâta, solicitând admiterea 
recursului,  modificarea in tot a sentinŃei civile nr. 3032/16.05.2012, pronunŃată de 
Tribunalul Maramureş în dos. nr.6598/100/2010, în sensul respingerii acŃiunii pentru 
atragerea răspunderii administratorului.   

 În esenŃă, recurenta apreciază că prima instanŃă a realizat o greşită aplicare 
a prevederilor legale incidente în materia analizată . Chiar dacă lichidatorul judiciar 
afirmă in cererea sa că autoturismu1 marca OPEL VECTRA ar fi existat in patrimoniul 
societăŃii, deoarece este menŃionat ca atare în evidenta contabilă, acesta nu a produs nicio 
dovadă a împrejurării că bunul a fost folosit în detrimentul interesului social după 
11.03.2004, dată de la care  pârâta a devenit administrator statutar.  

 Omisiunea recuperării creanŃelor nu poate fi asimilată faptei incriminate 
de art. 138 lit. a . 

 Autoturismul marca OPEL VECTRA  nu a fost niciodată proprietatea societăŃii 
debitoare; din înscrisurile-depuse-la dosarul cauzei Contractul de leasing operaŃional nr. 
16/04 iunie 2001 şi din răspunsul SPCRPCIV-Maramureş nr. R 784/14.11.2011  fiind 
relevante în acest sens.  

Premisele acŃiunii in răspundere nu  se regăsesc în raportul lichidatorului asupra 
cauzelor şi împrejurărilor care au dus la încetarea de plăŃi . 

 Răspunderea reglementată de art.138 din Legea nr.85/2006 este o 
răspundere personală care intervine numai atunci când prin săvârşirea vreuneia dintre 
faptele enumerate de textul de lege, administratorul a contribuit la ajungerea societăŃii 
debitoare în stare de insolvenŃă.  

 Or, recurenta  a dobândit calitatea de administrator al debitoarei  doar 
începând cu 11.03.2004, întregul pasiv fiind creat anterior preluării mandatului.  

 Recursul este fondat pentru următoarele considerente:  
 Prin sentinŃa civilă nr. 623 din 10.02.2010, s-a admis cererea formulată de 

creditoarea AdministraŃia FinanŃelor Publice Baia Mare dispunând deschiderea procedurii 
generale de insolvenŃă a debitoarei SC T.G.I. SRL Baia Mare iar C.I. SPRL Baia Mare 
a fost desemnat administrator judiciar. 



         Deschiderea procedurii a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
InsolvenŃă nr. 13.958 din 29.12.2011  iar pârâta a fost notificată la adresa de domiciliu cu 
care figurează în evidenŃele Oficiului Registrului ComerŃului Maramureş, pentru a preda 
lichidatorului documentele contabile ale societăŃii. 

         Intrarea în procedură simplificată de faliment a debitoarei SC T.G.I. SRL 
Baia Mare şi confirmarea în calitate de lichidator a administratorului judiciar menŃionat 
mai sus a fost dispusă prin sentinŃa civilă nr. 1811 din 2.06.2010. 

         În dosarul de faliment s-a înregistrat o singură declaraŃie de creanŃă din 
partea creditoarei AdministraŃia FinanŃelor Publice Baia Mare pentru suma de 148.095,00 
lei, aspect ce rezultă din tabelul definitiv consolidat al creditorilor debitoarei. 

Nu orice act contrar interesului social care a generat starea de insolvenŃă poate 
justifica răspunderea pentru acoperirea pasivului. 

Frauda ce poate fi imputată administratorului unei societăŃi aflate în insolvenŃă 
este conturată doar de acŃiuni cum sunt: Ńinerea unei  contabilităŃi fictive sau neconforme 
cu legea, distrugerea unor documente contabile; deturnarea, ascunderea unei parŃi din 
activul persoanei juridice ori mărirea în mod fictiv a pasivului acesteia; folosirea de 
mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii 
încetării de plăŃi; plata preferenŃială a unui creditor, în dauna celorlalŃi creditori, în luna 
precedentă încetării plăŃilor; folosirea bunurilor sau creditelor persoanei juridice în 
folosul propriu, sau al altei persoane; continuarea, în interes personal, a  unei activităŃi 
care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăti; realizarea unor acte de 
comerŃ în interes personal sub acoperirea debitoarei.  

Oricare  alte  acte contrare interesului social săvârşite de administrator  cu 
intenŃie sau nu, în interes personal sau  nu, care nu  pot fi  plasate în perimetrul  
determinat de art.138 nu contează în mecanismul răspunderii pentru acoperirea 
pasivului.  

 Până la urmă, chiar identificarea unor acte contrare interesului social 
care pot fi plasate în perimetrul determinat  de art.138, dar care nu se află în raport de 
cauzalitate cu starea de insolvenŃă, este lipsită de urmări în planul răspunderii pentru 
acoperirea pasivului. 

 Curtea este tributară opiniei potrivit căreia abuzul de bunurile sau 
creditul societăŃii se poate realiza numai prin acte pozitive ce îmbracă forma unor acte de 
dispoziŃie materială sau juridică. Norma care incriminează această faptă nu sancŃionează 
şi omisiunea voluntară de a îndeplini un act conform interesului societar. Abuzul de 
bunuri sociale nu  poate fi săvârşit prin inacŃiune, în timp ce abuzul de putere nu poate 
fundamenta răspunderea civilă a administratorului în procedura insolvenŃei, întrucât 
articolul 138  al Legii nr.85/2006 limitează lista faptelor ilicite pentru care poate fi 
antrenată răspunderea în procedură. Caracterul limitativ al enumerării exclude 
posibilitatea răspunderii pentru alte fapte neprevăzute de art. 138 alin (1) ,pe baza 
argumentului de analogie.    

  Ca atare, omisiunea de a cere executarea unei creanŃe şi cea de a cere 
deschiderea procedurii  nu pot fi asimilate noŃiunii de abuz de bunuri sociale. Prin 
urmare, acuzaŃia de fraudă întemeiată pe dispoziŃiile art. 138 lit. a nu subzistă în cauză. 

 Chiar dacă lichidatorul judiciar afirmă in cererea sa că autoturismu1 
marca OPEL VECTRA s-a aflat în proprietatea societăŃii( deoarece figurează în evidenta 
contabilă primară), acesta nu a produs dovezi pertinente  în sprijinul acestei apărări 



,după cum nu a probat nici  faptul că bunul ar fi  fost folosit de pârâtă  în detrimentul 
interesului social (după 11.03.2004, dată de la care  aceasta devenit administrator 
statutar).  

 Dimpotrivă, contractul de leasing operaŃional nr. 16/04 iunie 2001 şi 
răspunsul SPCRPCIV-Maramureş nr. R 784/14.11.2011  atestă o stare de fapt şi de drept 
contrară , şi  anume că acest activ nu a intrat în proprietatea debitoarei falite.  

 Răspunderea reglementată de art.138 din Legea nr.85/2006 este o 
răspundere personală care intervine numai atunci când prin săvârşirea vreuneia dintre 
faptele enumerate de textul de lege, administratorul a contribuit la ajungerea societăŃii 
debitoare în stare de insolvenŃă.  

 Or, recurenta  a dobândit calitatea de administrator al debitoarei  doar 
începând cu 11.03.2004, întregul pasiv fiind creat anterior preluării mandatului, şi 
anume  în intervalul 2002-2003,când administrator statutar era numitul B.T.I.G.. 

 Ajungerea societăŃii în stare de insolvenŃă justifică o răspundere 
patrimonială a administratorilor, potrivit teoriei riscului profit. 

  Când societatea a ajuns în stare de insolvenŃă, este firesc ca 
administratorului să i se atribuie povara datoriilor, fiindcă acolo unde a existat cândva un 
avantaj, trebuie să fie recunoscută şi o obligaŃie. 

 Dar, aşa cum rezultă din raportul cauzei , originile insuficienŃei activului 
rezultă din „greşeli de gestiune” comise pe parcursul vieŃii societare, când prerogativele 
de administrare erau exercitate de o altă persoană. 

  Numai administratorii statutari sau de fapt care au contribuit la greşeala 
de gestiune pot fi obligaŃi să acopere, în totalitate sau parŃial, insuficienŃa pasivului.  

 Aşadar, răspunderea administratorilor de drept sau de fapt va putea fi 
reŃinută  nu numai atunci când între fapta ilicită, care se circumscrie strict  domeniului 
evocat de art. 138  şi prejudiciul social există un raport de cauzalitate.  Or, nici una 
dintre aceste cerinŃe nu este îndeplinită în speŃă. 

 Aşa fiind, în temeiul art. 312 C.proc.civ Curtea va admite recursul declarat 
de pârâta C.D.D. împotriva sentinŃei civile nr.3032 din 16.05.2012 a Tribunalului 
Maramureş pe care o va  modifica  în sensul că va  respinge acŃiunea. (Judecător Simona 
Al Hajjar) 

 

Procedura insolvenŃei. Răspunderea membrilor organelor de 
conducere ale debitorului. CondiŃii. EvidenŃe contabile care nu au fost Ńinute 
în conformitate cu prevederile legale. Abuz de bunurile societăŃii. Admiterea 

acŃiunii lichidatorului. 

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 9282 din 9 noiembrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr.5083 din 12.10.2011 a Tribunalului Specializat Cluj s-a 
admis cererea formulată de lichidatorul judiciar al debitoarei SC D.P. SRL, C.I.I. R.A.D., 
şi, în consecinŃă : 

Au fost obligaŃi pârâŃii B.I.A., şi E.D.R., în solidar, să plătească întreg pasivul 
debitoarei SC D.P. SRL, în sumă de 137.724,00 lei. 

S-a dispus conexarea prezentului dosar nr. xxx/1285/2011 la dosarul nr. 
xxx/1285/2010. 



Pentru a dispune în acest sens judecătorul a apreciat  sunt întrunite condiŃiile 
complinirii pasivului în condiŃiile reglemente de prevederile art. 138 din Legea 
insolvenŃei. 

Împotriva acestei sentinŃe au declarat recurs pârâŃii B.I.A. şi E.D.R. solicitând 
admiterea recursului, casarea în totalitate a hotărârii atacate şi, în consecinŃă, respingerea 
cererii formulată de lichidatorul judiciar al debitoarei SC D.P. SRL, CII R.A.D. prin care 
pârâŃii au fost obligaŃi să plătească în solidar, întreg pasivul debitoarei SC D.P. SRL, în 
sumă de 137.724.00 lei. 

În motivele de recurs se arată că instanŃa de fond a făcut o apreciere eronată a 
probelor administrate, astfel din actele contabile prezentate, rezultă că nu se poate reŃine 
vreo culpă în sarcina recurenŃilor pentru starea de insolvenŃă a societăŃii . 

Precizează că în urma notificării lor la adresa sediului social în vederea depunerii 
documentelor menŃionate de art.28 din Legea 85/2006, au predat toate documentele 
contabile ale societăŃii. 

Chiar dacă s-a reŃinut în sarcina administratorilor, faptele culpabile prevăzută la 
art.138 lit.a şi c din Legea 85/2006, acestea nu au fost dovedite. 

Natura juridică a răspunderii administratorilor împrumută cele mai multe din 
caracteristicile răspunderii delictuale, fiind o răspundere specială. Fiind vorba de o 
răspundere delictuală, pentru a fi angajată este necesar a se îndeplini condiŃiile generale 
ale răspunderii civile delictuale, conforma rt.998-999 C.civ.: fapta ilicită, prejudiciul, 
legătura de cauzalitate între fapta şi prejudiciu. 

MenŃionează că în cauză, lichidatorul nu a dovedit existenŃa raportului de 
cauzalitate între fapta administratorilor şi prejudiciul cauzat, care este acela al ajungerii 
debitoarei în stare de insolvenŃă. 

În fapt, în raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenŃa 
debitoarei întocmit de administratorul judiciar, reiese că, în urma analizei economico-
financiare efectuate, nu au rezultat aspecte de natură a duce la concluzia angajării 
răspunderii personale a pârâŃilor, în cauza nefiind incidente prev.art.124 din Legea 
64/1995. 

 RecurenŃii arată că nu au încălcat dispoziŃiile legale cuprinse în Legea 
nr.31/1990, raportat ela art.138 alin.1 lit.a din Legea 85/2006 . 

 Deliberând asupra cererii de recurs instanŃa reŃine următoarele: 
 Din evidenŃele registrului comerŃului rezultă că  pârâŃii sunt 

administratorii statutari ai debitoarei . 
 Datoriile  societăŃii debitoare s-au născut pe baza declaraŃiilor de impune, 

titluri    are atestă că debitoarea înregistra, la data deschiderii procedurii insolvenŃei, 
restanŃe semnificative la plata obligaŃiilor sociale cu reŃinere la sursa.   

1.Curtea apreciază că există indicii obiective care pot fundamenta  prezumŃia că 
pârâŃii nu şi-au îndeplinit obligaŃia de a conduce contabilitatea debitoarei în condiŃiile 
impuse de lege. 

Din copia primei file a bilanŃului contabil al debitoarei, care poartă dovada 
înregistrării acestui act la DGFP a jud. Cluj rezultă faptul că pârâŃii au condus 
contabilitatea debitoarei până la împlinirea semestrului imediat anterior deschiderii 
procedurii insolvenŃei debitoarei. 

Cu toate acestea, din coroborarea acestui bilanŃ cu tabelul creanŃelor împotriva 
averii debitoarei, instanŃa reŃine faptul că sumele înscrise în bilanŃul respectiv nu reflectă 



realitatea, totalitatea creanŃelor înscrise în bilanŃ 77.193 lei fiind net inferioară creanŃei 
unicului creditor participant la procedură, 137.724 lei. 

łinerea unei evidenŃe fictive, dispariŃia unor documente contabile sau neŃinerea 
evidenŃei contabile în conformitate cu legea nu reprezintă activităŃi producătoare de 
prejudiciu, însă ele pot favoriza starea de insolvenŃă prin ascunderea unor active sau părŃi 
din acestea, prin plata cu întârziere a unor creanŃe, în măsura în care întârzierea este 
generatoare de dobânzi sau penalităŃi. Nefurnizarea de către administratorul statutar a 
datelor referitoare la situaŃia patrimoniului debitoarei sunt semne în raport de care se 
poate deduce că evidenŃa contabilă are caracter fictiv. Falsurile, sustragerile sau 
distrugerile evidenŃelor societăŃii pot avea drept consecinŃă diminuarea aparentă sau reală 
a activelor societăŃii prin disimularea unor bunuri, valori ori alte elemente ale activului 
patrimonial, neavând relevanŃă dacă este vorba de un singur act sau  mai multe, ori dacă 
acestea au fost afectate în tot sau numai parŃial.  

ExistenŃa unei contabilităŃi fictive( neconforme cu legea) este semnul unei 
administrări frauduloase a averii debitoarei şi constituie o premisă pentru aplicarea 
prevederilor legii insolvenŃei în sensul obligării administratorului la suportarea unei 
părŃi din pasiv.  

Încălcarea obligaŃiei de a Ńine evidenŃa contabilă  conform legii  constituie un 
indiciu obiectiv care poate fundamenta prezumŃia  simplă de vinovăŃie în sarcina 
administratorului şi prezumŃia simplă că între această faptă şi ajungerea debitoarei în 
stare de insolvenŃă există un raport clar de cauzalitate, deoarece alcătuirea incorectă a 
evidenŃei contabile conduce inevitabil la necunoaşterea modului de administrare a 
patrimoniului, a bunurilor din acest patrimoniu precum şi a operaŃiunilor efectuate în 
legătură cu activele. 

 Nefurnizarea de către administratorul statutar a datelor corecte şi clare  
referitoare la patrimoniul debitoarei este un semn în raport de care se poate concluziona 
că această greşeală de gestiune se află în raport de cauzalitate cu starea de insolvenŃă.  

Fapta administratorului care nu a Ńinut evidenŃele contabile în conformitate cu 
prevederile legale incidente în materie, se află în raport de cauzalitate cu prejudiciul 
suferit de societate şi de creditori deoarece prin această conduită, organele de conducere 
au fost lipsite de informaŃii esenŃiale referitoare la starea patrimonială a societăŃii şi, în 
consecinŃă, nu au putut cere ele însele deschiderea procedurii insolvenŃei şi evitarea 
majorării pasivului social.  

 Neapelarea la mecanismul prezumŃiilor judiciare ar face imposibilă, în cazul 
dat, identificarea legăturii dintre diferitele acte privitoare la gestiune socială şi 
consecinŃele economice financiare care au condus la încetarea plăŃilor. SoluŃia se 
întemeiază pe principiul protecŃiei creditorilor şi adagiul nemo auditur propriam 
turpitudinem allegans , nimănui nefiindu-i îngăduit să se prevaleze de propria 
incorectitudine pentru a obŃine protecŃia judiciară a unui drept. A nu admite că există 
un raport de cauzalitate caracterizat între fapta imputată în speŃă pârâŃilor şi 
insuficienŃa activului ar însemna să se permită celui căruia i se „reproşeză” conduita 
frauduloasă să se apere de răspundere prevalându-se de propria sa  culpă. Creditorii ar 
fi puşi astfel  în imposibilitatea dovedirii originilor insuficienŃei activului, misiunea 
stabilirii situaŃiei patrimoniale a societăŃii la diferite etape  devenind practic imposibilă 
pentru titularii acŃiunii. 



2.Astfel cum rezultă din indicatorii financiari ai debitoarei, la sfârşitul primului 
semestru al anului 2010 debitoarea a înregistrat active circulante în valoare de 11781 lei, 
din care : stocuri 4165 lei, creanŃe în valoare de 150 lei şi lichidităŃi în casă şi conturi 
bancare în cuantum de 7466 lei, precum şi active imobilizate în valoare de 2796 lei, însă 
pârâŃii nu au predat lichidatorului judiciar aceste active. În calitatea lor de administratori 
statutari, pârâŃii erau singurele persoane care putea dispune în mod legal de aceste bunuri, 
dar nu au făcut nici dovada faptului că sumele de bani şi bunurile s-ar mai afla în 
patrimoniul debitoarei şi nici faptul că ar fi fost folosite în interesul debitoarei. Se poate 
astfel  prezuma (în condiŃiile art. 1203 C.civ.) că pârâŃii şi-au însuşit bunurile şi sumele 
de bani respective sau le-au transmis altor persoane, în detrimentul intereselor debitoarei 
acuzaŃia de fraudă întemeiată pe dispoziŃiile . 138 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2006 fiind 
întemeiată. 

 Legea insolvenŃei a integrat însă acestei răspunderi excepŃionale doar 
faptele ilicite enumerate limitativ în articolul 138, judecătorul sindic putând  dispune ca o 
parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenŃă, să fie 
suportată de către administratorii care au cauzat starea de insolvenŃă prin folosirea 
bunurilor sau creditului persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte 
persoane. 

Norma sancŃionează abuzul executivului, care a  urmărit satisfacerea unui interes 
personal în detrimentul celui  social, afectând prin conduita sa nu numai compania, ci şi  
întreaga comunitate de  interese din jurul acesteia.  

Astfel, judecătorului sindic  îi revine misiunea de a verifica regularitatea actelor 
de gestiune  în raport cu interesul social şi de a repera abuzul care a condus la instaurarea 
stării de insolvenŃă, deoarece sarcina acoperirii pasivului poate  atribuită doar acelor 
administratori care se fac vinovaŃi de valorificarea capitalului  întreprinderii conform 
interesului personal, ori care, prin politica de gestiune promovată,  nu au urmărit 
protejarea  interesului social, ci ocrotirea altor interese. 

Interesul social şi interesul personal al administratorului sunt două din limitele 
puterilor conferite acestuia prin lege şi statut. Misiunea executivului este extrem de clară, 
aceea de a milita  pentru „cauza” interesului social, orice abatere de la obiectivul 
menŃionat  trebuind atent cercetată, deoarece frauda constituie o importantă barieră pentru 
exercitarea prerogativelor  de administrare.  

În situaŃii normale, interesul personal al administratorului se confundă cu interesul 
social şi doar  instalarea unei stări de anormalitate în domeniul politicii sociale anulează 
caracterul convergent al celor două noŃiuni .  

Orice subordonare a interesului social faŃă de alte interese este contrară regulilor 
unei bune administrări, un act de gestiune dobândind caracter ilicit dacă acesta a fost 
săvârşit de administrator în interesul său personal şi în prejudiciul societăŃii .  

Activul societăŃii se reflectă în inventarul anual şi în bilanŃul contabil. 
Inventarierea reprezintă ansamblul operaŃiunilor prin care se constată existenŃa tuturor 
elementelor patrimoniale de activ şi de pasiv, cantitativ, valoric sau numai valoric, după 
caz, existente în patrimoniul societăŃii la data la care se efectuează această operaŃiune. 
BilanŃul contabil este cel care reflectă elementele activului patrimonial, grupele 
principale de elemente ce trebuie să se regăsească în acest document fiind: activele 
imobilizate (imobilizări corporale, necorporale, financiare), activele circulante (stocuri 
creanŃe, titluri de plasament sau alte valori), conturile de regularizare şi asimilate de activ 



(cheltuieli înregistrate în avans, diferenŃe de conversie-activ),  primele de rambursare a 
obligaŃiunilor. 

Reprezintă metode de deturnare a activului nerestituirea bunurilor aparŃinând 
societăŃii de către administrator  , transferul  fără contrapartidă a unor mărfuri ce 
constituie proprietatea debitoarei .JurisprudenŃa a statuat că numai existenŃa unei 
contrapartide reale şi  suficiente,  care să fie expresia echilibrului dintre angajamentele 
asumate de  părŃile contractante îl poate apăra pe administrator de răspundere. SoluŃia 
pare naturală cât timp compatibilitatea liberalităŃilor cu principiul specialităŃii capacităŃii 
de folosinŃă trebuie pusă sub semnul îndoielii.  

Fapta constând în deturnarea activelor societăŃii constituie în egală măsură un 
abuz de bunuri sociale.  

În bilanŃul contabil apar elemente de activ  care nu se regăsesc  efectiv în 
patrimoniul debitoarei. 

Diminuarea activului net  cu aceste valori fără  o compensare reală  se află în 
mod cert  în raport de cauzalitate cu insuficienŃa activului şi justifică obligarea pârâtei  
la complinirea activului societar. 

Nepredarea  valorilor înscrise în bilanŃ şi sumei evidenŃiate în contul „casa în lei şi 
banci ”,  constituie un indiciu temeinic al prezumŃiei simple că pârâŃii  au săvârşit acte de 
dispoziŃie aspra unor bunuri care alcătuiau patrimoniul societar, acte care au afectat 
conŃinutul acestuia.  

Utilizarea de către administratorii statutari a sumelor de bani aparŃinând debitoarei 
în interes personal a constituit un factor determinant stării de insolvenŃă  şi de agravare a 
pasivului  , prin neonorarea la scadenŃă  a  obligaŃiilor fiscale fiind acumulate majorări şi 
dobânzi penalizatoare substanŃiale. AcŃionând în această manieră au subordonat interesul 
social faŃă de interesul lor personal, încălcând cu ştiinŃă regulile unei bune administrări. 

Aşa fiind, în temeiul art. 312 C.proc.civ Curtea va respinge recursul declarat de 
pârâŃii B.I.A. şi E.D.R. împotriva sentinŃei civile nr.5083 din 12.10.2011, a Tribunalului 
Specializat Cluj pe care o va  menŃine în întregime. (Judecător Simona Al Hajjar) 

 
 

Procedura insolvenŃei. Răspunderea membrilor organelor de 
conducere. Stabilire în sarcina reprezentantului statutar al persoanei 

juridice care a fost administrator statutar al debitoarei. Răspundere directă, 
iar nu subsidiară 

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 9378 din 13 noiembrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr. 2129 din 09.04.2012 a Tribunalului Maramureş s-a admis 
acŃiunea formulată de către L.I. SPRL lichidator al debitoarei SC P.C. SRL în 
contradictoriu cu pârâtul T.C.M. care a fost obligat în calitate de administrator statutar al 
debitoarei falite, să suporte cu averea personală parte din pasivul societăŃii, până la 
concurenŃa sumei de 37.109,17 lei. 

Pentru a hotărî astfel prima instanŃă a reŃinut că prin SentinŃa civilă nr. 4435 din 
08.11.2010 pronunŃată de Tribunalul  Maramureş, s-a dispus deschiderea procedurii de 
insolvenŃă, la cererea DirecŃia Generale a FinanŃelor Publice Maramureş, a fost numit 
administrator judiciar, iar prin sentinŃa civilă nr. 591/14.02.2011 s-a dispus deschiderea 



procedurii simplificate a falimentului debitoarei SC P.C. SRL, numindu-se lichidator 
judiciar L.I. SPRL. 

În tabelul definitiv consolidat al obligaŃiilor societăŃii au fost înscrişi doi creditori 
bugetari, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Maramureş cu suma de 35.529,09 lei şi 
Primăria Şomcuta Mare cu suma de 1.580,08 lei. 

În urma demersurilor făcute de lichidatorul judiciar administratorul statutar al 
societăŃii insolvente nu a pus la dispoziŃia acestuia actele cerute de art. 28 alin. 1 din 
Legea 85/2006. 

Conform datelor din ultimul bilanŃ publicat aferent anului 2008, debitoarea 
înregistra active imobilizante 847 lei, active circulante 17.002 lei, din care stocuri 3.088 
lei, creanŃe 12.373 lei, casa şi conturi la bănci 1.541 lei, totalul datoriilor însumând 
18.565 lei. 

FaŃă de cele arătate, instanŃa a considerat că în cauză sunt incidente dispoziŃiile 
art. 138 al. 1 lit. a din Legea 85/2006 cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 
cărora la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul sindic poate 
dispune ca o parte a pasivului debitoarei, persoană juridică, ajunsă în stare de insolvenŃă, 
să fie suportată de membrii organelor de conducere, precum şi de orice altă persoană care 
a cauzat starea de insolvenŃă a debitoarei, dacă au folosit bunurile societăŃii în interes 
propriu sau al altor persoane fizice ori juridice. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs T.C.M., solicitând în temeiul art. 312 
raportat la art. 304 pct. 9 Cod de procedură civilă, modificarea în totalitate a hotărârii 
atacate şi, în rejudecare, să se dispună respingerea acŃiunii formulată de S.P. L.I. S.P.R.L.  

În motivarea recursului recurentul a arătat că în fapt, prin sentinŃa civilă nr. 2129 
din 09.04.2012, Tribunalul Maramureş a admis cererea formulată de L.I. SPRL şi a 
dispus obligarea recurentului la suportarea unei părŃi a pasivului debitoarei falite SC P.C. 
SRL, până la concurenŃa sumei de 37.109,17 lei.  

În opinia recurentului hotărârea nu este motivată corespunzător, o primă problemă 
o reprezintă nemotivarea hotărârii primei instanŃe. 

Aşa cum s-a indicat în doctrină, orice hotărâre judecătorească trebuie motivată. 
Această exigenŃă este esenŃială atât pentru părŃi, cât şi pentru terŃi. Astfel, cât priveşte 
părŃile, motivarea permite verificarea faptului că hotărârea este lipsită de arbitrariu şi este 
în conformitate cu legea.  

Răspunsul la argumentele formulate de părŃi, cuprins în motivarea hotărârii, este 
în egală măsură esenŃial pentru respectarea drepturilor apărării, prin aceea că justiŃiabilii 
pot constata în ce măsură cererea şi temeiurile sale de fapt şi de drept au fost în mod real 
examinate. În ceea ce-i priveşte pe terŃi, studiul motivării hotărâri lor judecătoreşti 
constituie singurul mijloc de a cunoaşte jurisprudenŃa.  

În ceea ce priveşte obligaŃia de motivare a hotărâri lor judecătoreşti, aceasta este 
detaliată în jurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului. ObligaŃia de motivare 
este rezultanta altor două exigenŃe ce decurg din art. 6 par. 1 al ConvenŃiei: pe de-o parte, 
acest text consacră dreptul oricărei persoane de a-şi prezenta argumentele şi observaŃiile 
în faŃa instanŃei", iar pe de altă parte, se impune oricărei instanŃe de a proceda la un 
examen efectiv al motivelor, argumentelor şi propunerilor de probe prezentate de părŃi, 
cel puŃin pentru a le aprecia pertinenŃa .  

Dacă un justiŃiabil invocă în scris un argument suficient de clar şi de precis, pe 
deasupra susŃinut de probe şi de natură să aibă o incidenŃă asupra soluŃiei ce urmează să 



fie pronunŃată în respectivul litigiu, este necesar ca instanŃa să analizeze acest argument şi 
să formuleze un răspuns explicit şi specific".  

Din lectura hotărârii pronunŃate, se poate observa faptul că judecătorul fondului a 
reluat argumentele lichidatorului judiciar şi a reprodus textele legale incidente în speŃă.  

Prin urmare, soluŃia menită să asigure o minimă respectare a drepturilor 
substanŃiale şi procedurale conferite de ConvenŃie nu poate fi decât aceea de admitere a 
apelului şi de modificare în întregime a hotărârii instanŃei de fond.  

Hotărârea a fost dată cu aplicarea greşită a legii (art. 304 pct. 9 Cod de procedură 
civilă). 

Prin hotărârea recurată, pârâtului s-a atras răspunderea în calitate de administrator 
statutar al SC P.C. SRL. În realitate, administrator statutar al SC P.C. SRL a fost P.I.I.L. 
iar recurentul a deŃinut calitatea de reprezentant permanent al administratorului persoană 
juridică. Este adevărat faptul că, în conformitate cu art. 135 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, 
reprezentantul permanent este supus aceloraşi condiŃii şi obligaŃii şi are aceeaşi 
responsabilitate civilă şi penală ca şi un administrator, persoană fizică, ce acŃionează în 
nume propriu. Însă acest fapt nu exonerează persoana juridică pe care o reprezintă de 
răspundere şi nici nu i se micşorează răspunderea solidară.  

În concluzie, lichidatorul judiciar ar fi trebuit să analizeze şi eventuala răspundere 
a persoanei juridice ce a avut calitatea de administrator statutar şi să nu se limiteze la a 
solicita atragerea răspunderii reprezentantului permanent pentru întreg pasivul debitoarei.  

Practic, deciziile privind administrarea SC P.C. SRL au fost luate de 
administratorul statutar, acestuia revenindu-i cel puŃin o parte din responsabilitatea pentru 
falimentul societăŃii.  

Pentru aceste motive, solicită admiterea recursului, să se modifice în totalitate 
hotărârea atacată şi, în rejudecare, să se dispună respingerea acŃiunii formulată de S.P. 
L.I. S.P.R.L.  

Prin întâmpinarea înregistrată la data de 8 noiembrie 2012 (f.11-12) S C P.C. 
SRL  prin .lichidatorul judiciar L.I. SPRL al a solicitat respingerea recursului formulat, 
cu menŃinerea dispoziŃiilor sentinŃei atacate, ca fiind temeinică şi legală 

Analizând recursul formulat din prisma motivelor de recurs şi a apărărilor 
formulate şi având în vedere prevederile art.304, 3041 Curtea reŃine următoarele: 

Lichidatorul judiciar a formulat cerere privind angajarea răspunderii patrimoniale 
a pârâtului recurent T.C.M. în calitate de fost administrator statutar al debitoarei pentru 
suportarea unei părŃii din pasivul acesteia în cuantum de 37109,17 lei invocându-se 
incidenta dispoziŃiilor art. 138 alin.1 lit.a din Legea nr. 85/2006, respectiv faptul că 
pârâtul a dispus în interes propriu de bunurile debitoarei. Aceasta deoarece din evidenŃa 
contabilă (ultimul bilanŃ publicat aferent anului 2008) debitoarea înregistra active 
imobilizate în sumă de 847 lei active circulante în sumă de 17.002 lei din care stocuri de 
3088 lei, creanŃe în sumă de 12373 lei casă şi conturi la bănci în sumă de 1541 lei, totalul 
datoriilor însumând 18565 lei. 

Judecătorul sindic a apreciat ca fiind îndeplinite condiŃiile privind angajarea 
răspunderii patrimoniale a pârâtului recurent pentru săvârşirea culpabilă a faptei 
prevăzute la art. 138 alin. 1 lit. a. din legea nr. 85/2006. 

Recurentul susŃine faptul că hotărârea nu este motivată corespunzător, mai mult 
decât atât în opinia sa aceasta este nemotivată. 



Potrivit art.261 alin.1 C.pr.civ. considerentele s-au motivarea hotărârii reprezintă 
de regulă motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanŃei, precum şi cele 
pentru care sau înlăturat cererile părŃilor. În considerentele hotărârii, instanŃa trebuie să 
arate fiecare capăt de cerere şi apărările părŃilor, probele care au fost administrate, 
motivându-se pentru ce unele dintre ele au fost reŃinute iar altele înlăturate, normele 
juridice pe care le-a aplicat la situaŃia de fapt stabilită. Motivarea trebuie să fie clară, 
precisă şi necontradictorie, astfel încât din ia să rezulte justeŃea soluŃiei pronunŃate. 
Aceasta deoarece motivarea hotărârii înlătură arbitrariul şi face posibil controlul judiciar 
precum şi exercitarea căilor de retractare. O motivarea necorespunzătoare poate atrage 
nulitatea hotărârii. 

Toate acestea aplicând exigenŃele impuse de art. 6 paragraf 1 din CEDO, şi cu 
precădere dispoziŃiile dreptului comun în materie (art.261 C.pr.civ.) Curtea reŃine că 
motivarea hotărârii corespunde acestor exigenŃe întrucât, judecătorul a expus motivele de 
fapt şi de drept care au format convingerea instanŃei fără a face o referire generică şi 
abstractă a unui text de lege. Chiar dacă prima instanŃă , a reluat argumentele 
lichidatorului judiciar, aceasta s-a realizat după respectarea drepturilor substanŃiale şi 
procedurale ale părŃilor urmare a administrării probelor.  

Recurentul a invocat şi aplicarea greşită a legii, motiv de recurs prev. de art. 304 
pct.9 C.pr.civ. Astfel se susŃine că acestuia i s-a atras răspunderea în calitate de 
administrator statutar al SC P.C. SRL. În realitate, această calitate a fost deŃinută de 
P.I.I.L. în timp ce recurentul a deŃinut calitatea de reprezentant permanent al 
administratorului persoană juridică şi prin urmare lichidatorul judiciar ar fi trebuit să 
analizeze şi eventuala răspundere a persoanei juridice, iar nu să se limiteze la a solicita 
atragerea răspunderii reprezentatului permanent pentru întreg pasivul ci, eventuala pentru 
o parte din acesta. 

Administratorul societăŃii debitoare anterior deschiderii procedurii falimentului a 
fost deŃinută de P.I.I.L.. 

Lichidatorul judiciar a solicitat angajarea răspunderii patrimoniale a numitului 
T.C.M. ca reprezentat al persoanei juridice ce deŃine calitatea de administrator statutar al 
debitoarei. 

Deoarece potrivit art. 135 alin.2 din Legea nr. 31/1990 privind societăŃile 
comerciale, reprezentantul permanent este suspus aceloraşi condiŃii şi obligaŃii şi are 
aceeaşi responsabilitate civilă şi penală ca şi un administrator, persoană fizică, ce 
acŃionează în nume propriu lichidatorul judiciar în virtutea principului disponibilităŃii a 
înŃeles să solicite angajarea răspunderii persoanei fizice în calitate de reprezentant al 
administratorului statutar, fără ca prin aceasta să opereze în fapt o exonerare a persoanei 
juridice pe care o reprezintă. Acesta deoarece aşa cum s-a arătat, atragerea în litigiu a 
pârâtului recurent s-a realizat în calitate de reprezentant al administratorului statutar, fără 
că acesta să răspundă în nume propriu, nefiind însă obligatoriu atragerea în litigiu a însăşi 
persoanei juridice. 

Şi este aşa întrucât  răspunderea pârâtului recurent este una directă iar nu 
subsidiară şi se întemeiază pe dispoziŃiile art. 135 alin.2 din Legea nr. 31/1990. 

 Cât priveşte legalitatea hotărârii judecătorului sindic prin prisma aplicării 
şi interpretării dispoziŃiilor art. 138 alin.1 lit. a din Legea nr. 85/2006, Curtea constată că 
sunt îndeplinite condiŃiile legale pentru obligarea recurentului la plata pasivului. 



 Astfel în baza deciziei asociatului unic nr.1 din 16.12.2008 are loc 
cesionarea de către fostul asociat unic şi administrator H.A., a părŃilor sociale către 
P.I.I.L. reprezentată legal de către pârâtul recurent T.C.M., fiul lui H.A. În baza 
contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1220 din 26.08.2009 debitoarea 
prin administrator P.I.I.L. reprezentată de T.C.M. înstrăinează terenul curŃi-construcŃii în 
suprafaŃă de 150 mp. către T.C.M. pentru preŃul de 4500 lei. Întrucât nu au fost depuse 
actele contabile ale debitoarei, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a verifica 
dacă preŃul tranzacŃiei a fost achitat de cumpărător întrucât nu s-a procedat la declararea 
transferului de bunuri şi nici la radierea debitoarei din evidenŃa primăriei în calitate de 
plătitor de impozite. Mai mult decât atât din bilanŃul publicat aferent anului 2008 rezultă 
că debitoarea înregistra active precum şi creanŃe, fără însă a fi predate acestuia în vederea 
verificării lor. Toate acestea duc la concluzia că reprezentatul administratorului statutar a 
folosit bunurile debitoarei, în interes personal impunându-se astfel obligarea acestuia la 
plata pasivului debitoarei în sumă de 37109,17 lei aşa cum rezultă din tabelul definitiv 
consolidat al createlor. 

 FaŃă de considerentele mai sus expuse în temeiul dispoziŃiilor art.312 alin. 
1 C. pr. civ. recursul declarat de pârâtul T.C.M. urmează a fi respins ca neîntemeiat. 
(Judecător Claudia Idriceanu) 

 
 
 

Procedura insolvenŃei. Anularea unui transfer patrimonial.  

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 9395 din 14 noiembrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr. 3175 din 24.05.2012 pronunŃată de Tribunalul Sălaj s-a 
admis acŃiunea formulată de lichidatorul judiciar  soc. prof. I.I. desemnat la debitoarea 
SC E.T.A. SRL şi s-a anulat transferul patrimonial  operat de debitoarea SC E.T.A. SRL 
Zalău în favoarea pârâtei SC V. SRL Zalău conform facturii nr. 499/11.11.2010  constând 
în autotractor Mercedes Benz. 

A fost obligată pârâta SC V. SRL Zalău să redea bunul mai sus individualizat 
lichidatorului soc. prof. I.I. desemnat la debitoare, sau la plata contravalorii acestuia în 
cuantum de 68.200 lei, ca urmare a repunerii părŃilor în situaŃia anterioară. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
Prin încheierea civilă nr.300/C din 19.05.2012 a Tribunalului Sălaj s-a deschis 

procedura  insolvenŃei debitorului SC E.T.A. SRL Zalău, iar prin sentinŃa civilă nr. 5364 
din 20.10.2011 s-a dispus intrarea  în faliment a acestuia. 

În exercitarea atribuŃiilor prev . de art. 20, apoi de art.25 din Legea insolvenŃei, 
administratorul judiciar, devenit lichidator judiciar, a constatat că anterior deschiderii 
procedurii cu circa 6 luni, debitoarea a înstrăinat un autotractor  Mercedes Benz pârâtei 
SC V. SRL Zalău cu preŃul de  68.200 lei, conform facturii nr. 499/11.11.2010, pe care s-
a menŃionat că motorul este defect. 

 Raportat la  prevederile disp. art.  79, 80 alin. 1 lit. b şi c, înstrăinarea a 
avut loc în perioada suspectă. 

 Apoi bunul a fost gajat în favoarea creditorului B.G. şi înscris în Arhiva 
Electronică  de GaranŃii reale  Mobiliare la valoarea totală de 232.485 lei, la data de 4 



august 2008. PărŃile au înserat clauza  conform căreia toate produsele obŃinute ca urmare 
a înstrăinării, inclusiv sumele încasată din asigurare sunt considerate  garanŃii reale 
mobiliare constituite în favoarea creditorului. Această clauză, obligă pe debitoare la 
luarea măsurilor de conservare  şi întreŃinere a bunului şi de garantare a restituirii 
creditorului garantat. 

 Fără nici o  constatare ştiinŃifică, părŃile au consemnat pe factură că 
autovehiculul a avut motorul defect. Această menŃiune  nu este sprijinită de nici o dovadă 
de la service sau vreun act care să adeverească cu certitudine că datorită defecŃiunii bunul 
nu a fost întrebuinŃat  conform obiectului de activitate. 

 Or , simpla menŃiune convenită de părŃi nu este de natură să determine 
existenŃa sau dimensiunea defecŃiunii, însă constituie  în mod cert dovada faptului că 
prestaŃia  debitorului( valoarea de garanŃie a autovehiculului fiind de 232.485 lei)  
depăşeşte cu mult preŃul primit de 68.200 lei, pe de o parte, iar, pe de altă parte, intenŃia 
părŃilor implicate de a sustrage  bunurile de la urmărirea de către creditori. 

 Atitudinea părŃilor unei convenŃii se analizează prin prisma diligenŃelor pe 
care un bun  gospodar trebuie să le depună. Vânzătorul, în speŃă debitoarea, era obligat să 
vândă bunul la valoarea reală în vederea  îndeplinirii obligaŃiei  de garantare a  restituirii 
creditului, iar cumpărătorul să dobândească un bun în stare tehnică bună pentru a-i fi utilă 
activităŃii desfăşurate. 

 Având în vedere cele ce preced, instanŃa a admis acŃiunea, a anulat  
transferul de proprietate operat prin factura nr.499/11.11.2010 şi a obligat pe cumpărător  
să readucă bunul în patrimoniul debitorului sau a contravalorii acestuia de 68200 lei. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta SC V. SRL solicitând 
admiterea recursului , casarea hotararii atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare 
instantei de fond, in temeiul art. 304 alin 1 pct 7 si art. 312 alin 3 C.p.c., cu obligarea la 
plata cheltuielilor de judecata.  

In fapt, prin sentinta civila nr. 3175/2012 pronuntata in dosar nr. 171/84/2012 al 
Tribunalului Salaj , instanta de fond a admis actiunea promovata de lichidatorul judiciar 
al debitoarei SC. E.T.A. SRL si a dispus anularrea transferului patrimonial operat de 
debitoare conform facturii nr. 499/11.11.2010 constand in autotractor Mercedes-Benz. 
Instanta obliga recurenta sa predea bunul lichidatorului sau la plata contravalorii acestuia 
in cuantum de 68.200 lei, ca urmare a repunerii partilor in situatia anterioara.  

Instanta retine in motivarea sentintei ca bunul a fost instrainat in perioada 
suspecta fara a se efectua o constatare stiintifica care sa stabileasca daca bunul era defect 
. Instanta apreciaza ca : "... simpla mentiune convenita de parti nu este de natura sa 
determine existenta sau dimensiunea defectiunii, insa constituie in mod cert dovada 
faptului ca prestatia debitorului (valoarea de garantie a autovehiculului fiind de 232.485 
lei) depaseste cu mult pretul primit de 68.200 lei, pe de o parte, iar pe de alta pparte , 
intentia partilor implicate de a sustrage bunurile de la urmarirea de catre creditori."  

Apreciază solutia instantei ca fiind netemeinica , in conditiile art 304 alin 1 pct 7 
si art. 312 alin 3 C.p.c intrucat hotararea cuprinde motive straine de natura pricinii si 
instanta nu a intrat in cercetarea fondului cauzei.  

Actiunea promovata de lichidatorul judiciar este intemeiata pe dispozitiile art. 80 
alin 1 lit c din Legea 85/2006 . Art. 80 din Legea 85/2006 enumera in mod limitativ 
situatiile in care pot fi promovate actiuni pentru anularea constituirilor sau transferurilor 
de drepturi patrimoniale catre terti.  



Litera c ) reglementeaza situatia actelor "incheiate in cei 3 ani anterior deschiderii 
procedurii , cu intentia tuturor partilor implicate in acestea de a sustrage bunuri de la 
urmarirea de catre creditori sau de a le leza in orice fel drepturile ".  

Spre deosebire de situatiile reglementare la art. 79 si art. 80 alin 1 lit a) si b). 
situatia reglementata de art. 80 alin 1 lit c) prezinta unele particularitati . In cazul actelor 
la care se refera dispozitiile art.80 alin 1 lit.c) toate partile actului , atat debitorul cat si 
tertul contractant trebuie sa fie animati de intentia de a-i leza pe creditori prin sustragerea 
unui bun din sfera celor urmaribile . In cazul prevazut de art. 79 nu este necesare dovada 
complicitatii tertei persoane la frauda debitorului , pe cand in situatia prevazuta de art. 80 
alin 1 lit c ) este necesara existenta unui intelegeri frauduloase . ( Ion. Turcu , "Legea 
procedurii insolventei - comentariu pe articole", Editura C.H.Beck, , Bucuresti 2007) .  

Legea 85/2006 in intentia de a proteja interesele creditorilor instituie prin art. 79 
si 80 o prezumtie relativa de frauda in sarcina debitorului in ceea ce priveste actele 
incheiate in perioada suspecta pentru transferuri de drepturi patrimoniale . Aceasta 
prezumtie relativa poate fi rasturnata prin mijloace de proba in cursul procesului. Este 
esential insa a retine ca prezumtia relativa de frauda nu se extinde si in sarcina tertului 
contractant .(Anca Buta, "Anularea actelor frauduloase in procedura insolventei" , Editura 
CHBeck , Bucuresti 2012 )  

Transpunad acest principiu pe planul dreptului procesual , intelege ca reclamantul 
nu este tinut sa dovedeasca intentia debitorului de a frauda creditorii , dar este obligat sa 
dovedeasca intentia frauduloasa a tertului contractant in actiunile in anulare . Cu atat mai 
mult, in situatia reglementata de art. 80 alin 1 lit c) reclamantul este obligat sa faca 
dovada intentiei comune frauduloase.  

In motivarea actiunii lichidatorul nu invoca o disproportie intre valoarea reala a 
bunului instrainat si valoarea vanzarii , ci considera ca in lipsa unui raport de expertiza 
pretul a fost stabilit in mod arbitrar , ceea ce ar prejudicia interesele creditorilor . Aceeasi 
sustinere este reiterata si la termenul de judecata din 24 mai 2012 , aspect consemnat in 
practicaua hotararii atacate.  

Instanta preia sustinerile reclamantului fara a administra nici o proba, aplicand in 
mod nejustificat o prezumtie de culpa in sarcina recurentei. Faptul ca nu s-a efectuat o 
expertiza pretuitoare la momentul vanzarii nu este de natura a schimba starea de fapt, 
existenta defectiunii la motorul masinii, fapt care poate fi dovedit prin orice mijloc de 
proba. In aceste sens a solicitat a se incuviinta audierea a trei martori, teza probatorie 
fiind starea masinii din momentul vanzarii si faptul ca pretul stabilit de parti , raportat la 
momentul vanzarii , noiembrie 2010 a fost unul real , corespunzator preturilor practicate 
pe piata vanzarilor de masini.  

La termenul din 2 aprilie instanta a apreciat utila cauzei administrarea probei 
testimoniale si i-a incuviintat cererea. La termenul de judecata din 24 mai 2012 , cu toate 
ca martorul a fost prezent, instanta, fara a motiva in vreun fel, a revenit asupra probei 
incuviintate si a inchis faza probatorie .  

Apreciază asadar ca instanta nu a intrat in cercetarea fondului , intrucat nu a 
administrat probatoriul necesar solutionarii cauzei , intemeindu-si hotararea pe o 
prezumtie de culpa , care excede cadrului procesual stabilit de reclamanta pe principiul 
disponibilitatii, respectiv art. 80 alin 1 lit c din Legea 85/2006, fiind intrunite conditiile 
pentru casarea hotararii conform art. 312 alin 3 Cp civila.  



Hotararea data cuprinde si motive straine de natura pricinii , in sensul ca instanta 
retine o disproportie intre pretul vanzarii-68.200 lei si valoarea de garantie a 
autovehiculului, stabilita in anul 2008. Instanta retine ca valoarea de garantie ar fi fost in 
anul 2008 de 232.485 lei, dar nu exista nici un act care sa stabileasca aceasta valore. Daca 
ne raportam la datele inscrise in avizul de de garantie emis de Arhiva electronica de 
garantii reale mobiliare tinuta de Camera de Comert si Industrie Maramures, in anul 2008 
autoutilitara marca Mercedes-Benz, an de fabricatie 2001 are o valoare de circulatie de 
127.300 lei. Suma de 232.485 lei retinuta de instanta este valoarea totala a garantiei 
constituita in 2008, care include si semiremorca , marca Kargomil, an de fabricatie 2008 , 
a carei valoare a fost de 105.185 lei.  

Semiremorca nu a fost instrainata catre recurenta, in factura este mentionat clar ca 
se vinde doar autotractor marca Mercedes-Benz .  

Faptul ca in anul 2008 autoutilitara instrainata avea o valoare de 127.300 lei nu 
este relevant in cauza , intrucat trebuie sa ne raportam la momentul vanzarii , noiembrie 
2010 si la starea masinii , care prezenta defectiuni. Este de notorietate faptul ca fata de 
anul 2008 la sfarsitul anului 2010 piata de masini era in scadere datorata crizei economice 
. Raportat la vechime a masinii si la faptul ca motorul era defect pretul vanzarii a fost 
unul real . Dupa ce s-au facut reparatiile la defectiunile evidente , o saptamana mai tarziu 
, datorita starii de uzura avansata a motorului , camionul s-a defectat intr-o cursa in 
Polonia , a picat sistemul turbo. Ulterior camionul s-a defectat din nou, incat a fost nevoie 
sa-l aduca remorcat din Ungaria.  

Pretul la care s-au inteles partile este asadar un pret real, dat fiind vechimea 
masinii, de 10 ani si datorita faptului ca avea defectiuni la motor.  

In momentul in care SC. V. SRL a vazut camionul , debitoarea i-a prezentat cartea 
de identitate a masinii in original , astfel incat nu a putut banui ca masina este gajata . 
Cartea de identitate in original a fost predata cumparatoarei in momentul vanzarii. In 
situatia in care autovehiculele sunt gajate in favoarea bancilor, cartile de identitate in 
original raman la institutiile de credit, de aceea recurenta nu a banuit ca masina putea fi 
gajata , fiind de buna credinta la incheierea contractului.  

Toate aceste aspecte sunt cunoscute de martori propusi a fi audiati.  
Dispozitiile sectiunii a IV -a din Legea 85/2006 nu stabileste nici o prevedere in 

materia probelor ce pot fi administrate in cursul judecatii unei actiuni in anularea actelor 
frauduloase. Ca urmare si aceste actiuni sunt supuse regulilor de drept comun in materie 
de probe , admisibilitatea si sarcina probei. Revenirea asupra probei testimoniale 
incuviintate recurentei , fara nici o motivare, este pentru noi de neinteles.  

In ceea ce priveste valoarea reala a camionului vandut sarcina probei revine 
reclamantului , avand obligatia de a solicita efectuarea unei expertize pretuitoare care sa 
stabileasca valoarea de piata a bunului la momentul vanzarii.  

Apreciază ca in cauza nu s-a facut dovada in nici un fel ca fiind intrunite 
conditiile art. 80 alin 1 lit c) din Legea 85/2006 respectiv reaua credinta a recurentei la 
incheierea vanzarii si intelegerea frauduloasa cu debitoare a, hotararea instantei de fond 
fiind netemeinica .  

In drept s-au invocat prevederile art. 304 alin 1 pct 7, art 312 alin 3 C.p. civila. 
În cauză a formulat întâmpinare I.I. în calitate de lichidator judiciar al 

debitoarei SC E.T.A. SRL solicitând respingerea recursului ca nefondat. 



Analizând recursul prin prisma motivelor invocate, a apărărilor formulate şi a 
dispoziŃiilor art.304 şi 3041C.pr.civ, Curtea reŃine următoarele: 

Potrivit art.80 alin.1 lit.c din Legea nr.85/2006, administratorul judiciar sau, după 
caz, lichidatorul poate introduce la judecătorul-sindic acŃiuni pentru anularea 
constituirilor ori a transferurilor de drepturi patrimoniale către terŃi si pentru restituirea de 
către aceştia a bunurilor transmise si a valorii altor prestaŃii executate, realizate de debitor 
prin acte încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenŃia tuturor părŃilor 
implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza 
în orice alt fel drepturile. 

Prin motivele de recurs, se arată că aceste texte legale nu ar fi incidente în cauză 
întrucât nu a fost probată intenŃia tuturor părŃilor implicate de a sustrage bunuri de la 
urmărirea creditorilor precum şi frauda subdobânditorului şi nici nu există o disproporŃie 
vădită de valoare între cele două prestaŃii. 

În acest context, trebuie subliniată natura juridică specială a acŃiunii în anulare, 
prin raportare comparativă cu regulile care reglementează, pe de o parte, nulitatea actelor 
juridice iar, pe de altă parte, cu dispoziŃiile specifice acŃiunii revocatorii pauliene. 

Prevederile art. 80 din Legea nr. 85/2006 reglementează ipoteza exercitării de 
către administratorul sau lichidatorul judiciar a atribuŃiei conferite pe seama acestora prin 
disp. art. 20 lit. h şi art. 25 lit. c din lege, a acŃiunilor judiciare prin care judecătorul sindic 
este investit a anula actele frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor 
creditorilor în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. 

Textul normativ la care am făcut referire conduce prin forma sa la dispoziŃiile art. 
975 C.civ., care permit creditorilor chirografari a exercita acŃiunea reparatorie în vederea 
desfiinŃării actelor viclene făcute de debitor în prejudiciul drepturilor lor. 

Spre deosebire însă de acŃiunea pauliană, actul fraudulos susceptibil de a fi anulat 
pe temeiul art. 80 din lege nu este necesar să fie provocat ori agravat insolvabilitatea 
debitoarei, noŃiunea de act fraudulos circumscriindu-se sferei micşorării gajului general. 

AcŃiunea revocatorie este una personală, admiterea acesteia putând conduce la 
desfiinŃarea, fie totală, fie parŃială a actului atacat, în măsura necesară asigurării realizării 
creanŃei de care creditorul petent se prevalează în susŃinerea demersului judiciar. Ea se 
fundamentează din perspectiva creditorului pe dreptul său de gaj general asupra 
patrimoniului debitoarei şi pe săvârşirea de către debitoare a unei fapte ilicite cauzatoare 
de prejudiciu ce trebuie reparat. 

De aceea, pentru admisibilitatea ei, este necesară îndeplinirea condiŃiei fraudei 
debitorului şi a complicităŃii terŃului dobânditor, în cazul actelor juridice cu titlu oneros. 

În cazul acŃiunii în anulare fundamentate pe art. 80 din lege, cea din urmă condiŃie 
privitoare la complicitatea terŃului dobânditor, pentru situaŃia actelor juridice cu titlu 
oneros, nu este necesară în toate situaŃiile. 

AcŃiunea în anulare nu va putea conduce decât la desfiinŃarea totală a actului 
atacat pe această cale, anularea constituind mijlocul juridic de reparare a prejudiciului 
cauzat creditorilor prin încheierea actului fraudulos. 

RaŃiunea instituirii de legiuitor a acestor dispoziŃii a constat în ideea de a pune la 
dispoziŃia participanŃilor la procedură pârghiile menite să asigure şi să dea eficienŃă 
principiului maximizării averii debitoarei destinate stingerii pasivului şi a egalităŃii de 
şanse a creditorilor în privinŃa recuperării creanŃelor invocate asupra masei credale. 



Art. 80 din lege nu face deosebire între actele frauduloase încheiate de debitor cu 
titlu oneros sau gratuit, actele vizate de aceste prevederi fiind acte săvârşite cu rea 
credinŃă în dublu scop, acela de a leza drepturile creditorilor ori a eluda legea şi pentru 
obŃinerea unui profit pentru debitor sau altă persoană. 

Frauda poate fi săvârşită în două modalităŃi, cu complicitatea terŃei persoane ori 
de însuşi debitorul singur. 

Pentru prima ipoteză, când este îndeplinită şi cerinŃa complicităŃii terŃului 
dobânditor actul juridic atacat pe această cale va fi lovit de nulitate, cauza de ineficacitate 
a acestuia fiind legată de caracterul ilicit al cauzei.  

Scopul mediat, adică motivul determinant al perfectării actului juridic, se 
circumscrie intenŃiei părŃilor de a vida averea debitorului de o parte din activele sale, 
micşorând astfel gajul general al creditorilor. CondiŃia lezării drepturilor creditorilor în 
această situaŃie este evident împlinită. 

O astfel de nulitate absolută nu va fi susceptibilă de confirmare şi ea va conduce 
sub aspectul restabilirii situaŃiei anterioare la regulile aplicabile în materia plăŃii 
nedatorate. 

În astfel de cauze, se porneşte de la prezumŃia de fraudă, prezumŃie care priveşte 
transferurile debitorului, acestuia şi co-contractantului său revenindu-le sarcina 
răsturnării ei prin mijloace de probă specifice. 

 Astfel, lichidatorul judiciar nu trebuie să dovedească faptul ilicit, ci, aşa 
cum o solicită textul art. 80 din Legea 85/2006, acesta trebuie să dovedească cumulativ 
încheierea actului în perioada suspectă şi totodată faptul că actul a fost încheiat în condiŃii 
suspecte, care exced activităŃilor curente. 

 În mod corect relevă intimatul că numai prin elemente conexe, care se 
regăsesc în condiŃiile cumulative mai sus prezentate şi enumerate de art. 80 se poate 
demonstra intenŃia de fraudare a debitorului. Dacă în cadrul unor relaŃii comerciale care 
exced cadrului insolvenŃei astfel de tranzacŃii sunt perfect legale, din momentul în care se 
deschide procedura insolvenŃei, orice transferuri trebuie supuse unei verificări riguroase. 
Ar fi imposibilă de dovedit intenŃia frauduloasă în lipsa unor prezumŃii. 

 În ceea ce priveşte condiŃia referitoare la momentul încheierii actelor, nu 
s-a contestat faptul că actul a fost încheiat în intervalul instituit de legiuitor. 

 În plus, condiŃiile suspecte în care a fost încheiat actul, contrar susŃinerilor 
recurentei, sunt deduse şi din faptul că nu s-a dovedit efectuarea  contraprestaŃiei de către 
pârâtă, că valoarea bunului a fost stabilită la nivelul sumei pretins datorate de debitoare în 
condiŃiile în care bunul a fost gajat în favoarea unei societăŃi bancare. Împrejurarea că 
debitoarea se află în posesia actelor bunului transmis nu poate constitui o cauză 
exoneratoare de răspundere câtă vreme garanŃia asupra acestui bun a fost făcută publică 
prin înscrierea în AEGRAM. 

Se mai arată de către recurentă că actele nu au un caracter fraudulos, deoarece nu 
au fost încheiate în frauda creditorilor.  

Pentru a avea caracter fraudulos, actele împotriva cărora s-a formulat acŃiunea în 
anulare trebuie sa aibă o cauza ilicita.  

Cu privire la aceste apărări, Curtea va reŃine că este de notorietate faptul ca orice 
comerciant urmăreşte realizarea de profit, activităŃile comerciale fiind prin esenŃa lor 
activităŃi speculative în sensul pozitiv, nu peiorativ al termenului.  



În esenŃă, nu se poate susŃine că actul efectuat de către debitoare şi contestat în 
prezenta cauză se circumscrie sferei activităŃilor curente, chiar dacă recurenta afirmă că 
transferarea dreptului de proprietate asupra bunului a fost determinată de  o 
contraprestaŃie, nedovedită nici în recurs. 

Sunt întrunite astfel premisele anulării actului de transfer patrimonial efectuat, 
care se dovedeşte a fi lezionar din perspectiva dezechilibrului vădit între prestaŃia 
debitorului şi prestaŃia corelativă a terŃului dobânditor.  

Pentru toate aceste considerente, Curtea va aprecia recursul declarat ca fiind 
nefondat iar în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ. îl va respinge şi va menŃine în întregime 
hotărârea recurată. (Judecător Maria Hrudei) 

 
 

Procedura insolvenŃei. Deschiderea procedurii. ExistenŃa stării de 
insolvenŃă 

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 9502 din 16 noiembrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr. 2133 din 09.04.2012 pronunŃată de Tribunalul Maramureş 
s-a respins opoziŃia creditoarei SC B. SRL la deschiderea procedurii  de insolvenŃă în 
formă simplificată a debitoarei SC I.C. SRL. 

A fost menŃinută încheierea nr. 856/13.02.2012 de deschidere a procedurii. 
Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
Potrivit art. 3 pct. 1 lit. a din Legea nr. 85/2006, în înŃelesul legii, insolvenŃa este 

acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienŃa fondurilor 
băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, insolvenŃa fiind 
prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 90 de zile de la scadenŃă nu a plătit 
datoria sa faŃă de creditor, prezumŃia fiind relativă. 

Răsturnarea prezumŃiei stării de insolvenŃă, în prezenta pricină se impunea a fi 
făcută de către oponentă, însă aceasta confirmă  că are de recuperat o datorie de 
80.893,52 lei de la debitoare. 

Mai mult, pe rolul instanŃei s-a dovedit a fi înregistrate alte două dosare vizând 
deschiderea procedurii de insolvenŃă ale aceleiaşi debitoare SC I.C. SRL. 

Astfel sub dosar nr. xxx/100/2011 pe rolul Tribunalului Maramureş exista 
înregistrată cererea creditoarei SC C.E.P. SRL pentru deschiderea procedurii de 
insolvenŃă a debitoarei SC I.C. SRL iar sub dosar nr. yyy/100/2011 este înregistrată 
cererea creditoarei SC C. SRL cu acelaşi obiect. 

În aceste condiŃii starea de insolvenŃă a debitoarei este vădită, scadenŃa plăŃilor 
fiind cu mult peste 90 de zile, după cum rezultă din înscrisurile de la dosar. 

ReŃinând că potrivit art. 27 din Legea nr. 85/2006 „debitorul aflat în stare de 
insolvenŃă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziŃiilor 
prezentei legi, in termen de maximum 30 de zile de la apariŃia stării de insolvenŃă.”, 
judecătorul sindic apreciază că debitoarea s-a conformat cu bună credinŃă acestor 
dispoziŃii legale. 

Faptul că a încercat până în ultimul moment să evite insolvenŃa negociind pentru 
restructurarea datoriilor sale, nu poate considerată ca o dovadă de rea credinŃă, de 
fraudare a intereselor creditorilor aşa cum apreciază oponenta creditoare, ci dimpotrivă. 



Prin urmare judecătorul sindic a apreciat ca nefondată opoziŃia formulată, sens în 
care a respins-o, conform dispozitivului prezentei. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs creditoarea S.C. B. S.R.L. 
solicitând sa se dispună casarea Sentintei civile nr. 2133/09.04.2012 si rejudecand pe 
fondul cauzei sa se respingă cererea debitorului privind deschiderea procedurii 
insolventei. Cu cheltuieli de judecata.  

În motivare s-a arătat că avand in vedere ca la data de 22.12.2011, asa cum rezulta 
si din documentele pe care le anexează, debitorul S.C. I.C. S.R.L. NU se afla in stare de 
insolventa, fapt confirmat si faptul ca debitorul s-a angajat sa achite datoria, rezulta ca 
debitorul a formulat cererea de insolventa cu rea credinta in scopul de a aduce prejudicii 
creditorilor, inclusiv creditoarei.  

Consideră ca administratorul S.C. I.C. S.R.L. a incercat o denaturare a situatiei 
reale a societatii prin sustragerea de la executarea sa de catre creditori. Aceste sustineri 
ale creditoarei sunt confirmate de documentele pe care le-a anexat Opozitiei si in special 
de facturile prin care debitorul a vandut stocul de marfa catre S.C. W.P. S.R.L. avand ca 
termen de plata 07.10.2012. 

Daca debitorul s-ar fi aflat in insolventa, la data intocmirii procesului verbal de 
catre executorul judecatoresc ar fi mentionat acest fapt si nu si-ar fi luat angajamentul de 
a achita debitul pe care i-l datora.  

Mai mult, asa cum a aratat si instantei de fond, debitorul S.C. I.C. S.R.L., in data 
de 08.02.2012, in dosarul nr. xxx/100/2011 al Tribunalului Maramures, avand ca obiect 
procedura insolventei, cererea fiind formulata de creditorul S.C. C.E.P. S.R.L., solicita 
instantei termen pentru solutionarea pe cale amiabiala a litigiului cu creditorul. 

Este foarte interesant cum in data de 08.02.2012, debitorul S.C. I.C. S.R.L. nu era 
in insolventa solicitand instantei amanarea pentru achitarea debitului in dosarul nr. 
xxx/100/2011 iar a doua zi, in 09.02.2012, constata ca este in insolventa si depune la 
Tribunalul Maramures cerere de intrare in procedura simplificata a insolventei. 

Ca urmare, consideră ca toate aceste dovezi demonstreaza ca instrainarea 
bunurilor apartinand S.C. I.C. S.R.L. catre S.C. W.P. S.R.L. a fost facuta de catre 
reprezentantul debitorului - dl. Paul Dorin cu intentia clara de a-si cauza insolvabilitatea 
societatii si de a le aduce prejudicii creditorilor sai.  

Mai mult, toate actiunile debitorului conduc la concluzia ca cererea  introductiva 
formulata de debitor are caracter sicanator, nefiind indeplinite conditiile unei insolvente 
propriu zise, iminente si nici macar premature. Chiar daca am admite faptul ca debitorul 
se afla in stare de insolventa la data formularii cererii introductive, aceasta stare de 
insolventa si-a provocat-o singur, deoarece anterior acestei date, debitorul si-a vandut 
intreg stocul de marfa catre cealalta firma la care era asociat S.C. W.P. S.R.L., vanzarea 
stocului de marfa facand imposibila continuarea activitatii curente a debitorului. 

Toate aceste aspecte vin sa demonstreze reaua credinta a debitorului, acesta 
redirectionand contravaloarea stocurilor vandute catre S.C. W.P. S.R.L. catre alte directii 
decat acoperirea creantelor. Ca urmare, cererea de deschidere a procedurii simplificate a 
fost promovata cu rea credinta de debitor, pentru beneficiile proprii ale sale, in dauna 
creditorilor.  

In ceea ce priveste sustinerile debitorului si anume ca societatea creditoare 
urmareste doar propriul interes incercand recuperarea cu prioritate a creantei noastre, tine 



sa invedereze faptul ca debitorul a inteles ca inainte de a depune cererea de insolventa sa 
isi instraineze tot stocul de marfa catre S.C. W.P. S.R.L.  

Judecatorul sindic retine faptul ca pe rolul Tribunalului Maramures mai  existau 
doua cereri inregistrate de creditori ai SC I.C. S.R.L. si anume: - dosarul nr. 
yyy/100/2011 al creditorului C. SRL si dosarul nr. xxx/100/2011 al creditorului S.C. 
C.E.P. S.R.L. Primul dosar este din ianuarie 2011, suma datorata de acesta creditorului 
S.C. C. S.R.L  fiind de 10.000 lei, deci sub pragul de 45.000 lei necesar pentru 
deschiderea procedurii. In ceea ce priveste cel de al doilea nr. xxx/100/2011, solicită a 
observa ca in lista depusa de debitorul S.C. I.C. S.R.L. cu "obligatiile de plata scadente 
pana la 16.02.2012, aceasta firma S.C. C.E.P. S.R.L. figureaza cu un sold negativ de -
36.000,00 lei ceea ce inseamnă că aceasta îi datoreaza debitorului sume de bani şi nu 
invers. 

Ca urmare, niciunul dintre cele doua dosare de insolventa nu dovedeste "starea de 
insolventa vadita", asa cum retine judecatorul sindic in Sentinta civila nr. 2133/2012. 

Avand in vedere cele de mai sus, solicită sa se dispună casarea Sentintei civile nr. 
2133/09.04.2012 si rejudecand pe fondul cauzei sa se respingă cererea debitorului privind 
deschiderea procedurii insolventei. Cu cheltuieli de judecata.  

Analizând recursul prin prisma motivelor invocate, Curtea constată 
următoarele: 

Prin opoziŃia înregistrată sub dosar nr. zzz/100/2012/a1 creditoarea SC B. SRL 
Sibiu a solicitat revocarea încheierii nr. 856/13.02.2012 de deschidere a procedurii 
simplificate de faliment la cererea debitoarei SC I.C. SRL Baia Mare, pronunŃată de 
judecătorul sindic în dosar nr. zzz/100/2012. 

S-a arătat că între oponenta - creditoare şi debitoarea SC I.C. SRL au existat 
relaŃii comerciale, societatea oponentă SC B. SRL livrând marfă debitoarei. 

Pentru plata produselor livrate, debitoarea SC I.C. SRL a emis mai multe bilete la 
ordin care în momentul introducerii la plată au fost refuzate pe motiv de „lipsa 
disponibil”. După învestirea cu formula executorie a primelor bilete la ordin refuzate la 
plată, în baza acestor titluri executorii, SC B. SRL a formulat cerere de executare silită 
pentru suma de 90.117,36 lei la care s-au adăugat şi cheltuielile cu onorariu avocat şi de 
executare silită. Cererea de executare silită a fost depusă la wexecutorul judecătoresc, 
formându-se dosarul de executare nr. 1102/2011, fiind începută executarea silită 
împotriva debitoarei SC I.C. SRL pentru suma de 106.489,49 lei reprezentând debit şi 
cheltuieli. ÎncuviinŃarea executării silite a fost admisă în data de 08.12.2011. 

În cadrul dosarului execuŃional, în data de 22.12.2011, executorul judecătoresc 
deplasându-se la punctul de lucru al debitoarei SC I.C. SRL a încheiat procesul verbal 
prin care reprezentantul legal al debitoarei se angajează să achite eşalonat datoria de 
106.489,49 lei astfel: câte 10.000 lei în data de 31.12.2011 şi în data de 05.01.2012, în 
perioada 27-30 decembrie să predea marfa în compensare în valoare de 25.000 lei, 
inclusiv TVA, în luna februarie 2012 să achite suma de 50.000 lei iar diferenŃa de 
21.489,49 lei în luna martie. Cu aceeaşi ocazie, executorul judecătoresc a procedat la 
aplicarea unui sechestru asigurator asupra a două autoutilitare Iveco Daily  

Tot în acest proces verbal, executorul judecătoresc menŃionează că s-a constatat 
că stocul de marfă este proprietatea SC W.P. SRL, conform facturilor puse la dispoziŃie 
de către reprezentantul legal al SC I.C. SRL.  



S-au anexat copii ale facturilor cu care SC I.C. SRL a vândut stocul de marfă al 
societăŃii debitoare către SC W.P. SRL. Toate facturile au fost făcute în data de 
12.12.2011, ulterior încuviinŃării executării silite împotriva debitoarei în data de 
08.12.2011, valoarea totală a facturilor pe care le deŃine SC B. SRL fiind de 216.737,80 
lei. 

Oponenta a arătat că potrivit documentelor pe care le deŃine SC W.P. SRL are ca 
asociaŃi şi administratori aceleaşi persoane ca şi societatea debitoare, având chiar şi 
acelaşi sediu social. 

Toate aceste elemente, coroborate cu faptul că cererea de deschidere a procedurii 
insolvenŃei a fost formulată de către debitoare în contextul existenŃei, pe rolul 
Tribunalului Maramureş, a unei cereri de declanşare a procedurii formulate de către o altă 
creditoare, sunt elemente care denotă, în opinia recurentei, reaua credinŃă a debitoarei, 
care nu doreşte decât să blocheze executarea silită demarată de către oponentă. 

Prin sentinŃa recurată, cererea de opoziŃie a fost respinsă, Curtea constatând că 
această soluŃie este temeinică şi legală, faptul că debitoarea se află în stare de insolvenŃă 
fiind confirmat chiar de către susŃinerile din recurs. 

Astfel, împrejurarea că nu a fost achitat la scadenŃă debitul de 90.117,36 lei, fiind 
refuzate la plată pentru lipsă de disponibil biletele la ordin emise, că a fost demarată 
executarea silită, că debitoarea nu a respectat termenele instituite prin convenŃia de 
eşalonare, că  exista înregistrată cel puŃin o cerere de deschidere a procedurii, formulată 
de către o altă creditoare, şi aceasta independent de susŃinerile din recurs, legate de 
neîndeplinirea cerinŃei valorii prag, duc la concluzia că în cauză erau îndeplinite 
condiŃiile impuse de textul art. 3 pct. 1 şi pct. 2 lit. a şi art. 27 din Legea nr. 85/2006. 

De remarcat este în acest context şi împrejurarea că, conform listei creditorilor 
depuse de către debitoare odată cu cererea de deschidere a procedurii, datoriile sale se 
ridică la suma de 3.933.343,15 lei. Pe de altă parte, modul în care a acŃionat debitoarea, 
înainte de formularea cererii, prin raportare la susŃinerile legate de înstrăinarea stocului 
de marfă, nu reprezintă un element care să justifice admiterea opoziŃiei, din perspectiva 
prev. art. 32 alin. 2 din lege. 

Aceasta întrucât insolvenŃa se raportează doar la insuficienŃa fondurilor băneşti 
disponibile, iar toate aceste operaŃiuni vor trebui să fie analizate de către lichidatorul 
judiciar, din perspectiva prev. art. 79 şi urm. şi art. 138 din lege, Curtea apreciind că 
deschiderea procedurii îi profită, inclusiv din această perspectivă, creditoarei, toate aceste 
eventuale demersuri de maximizare a averii debitoarei fiind judecate cu celeritate în 
cadrul procedurii, fără ca recurenta să fie nevoită să suporte costurile aferente.  

Drept consecinŃă, în baza prev. art. 8 din Legea nr. 85/2006, art. 312 alin. 1 
C.pr.civ., recursul declarat de către oponentă va fi respins ca nefondat. (Judecător Mirela 
Budiu) 

 



Procedura insolvenŃei. Constatarea nulităŃii unui transfer patrimonial 
neautorizat de lichidator. Posibilitatea introducerii acŃiunii oricând înainte 
de deschiderea procedurii. CondiŃii pentru admitere. Lipsa caracterului de 
activitate curentă a debitorului şi lipsa autorizării din partea lichidatorului 

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 9588 din 19 noiembrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr.252 din 15.02.2012 a Tribunalului BistriŃa-Năsăud, în baza 
art. 46 din L.85/2006,  s-a admis acŃiunea formulată de către lichidatorul judiciar al 
debitoarei SC H.P. SRL, U. SRPL, în contradictoriu cu pârâŃii S.E.,  N.R.N.,  ca fiind 
întemeiată şi s-a constatat nulitatea transferului patrimonial din 22.04.2010 privind 
autovehiculul PEUGEOT, de culoare gri, serie şasiu (…),   prin factura nr. 0714, către 
pârâtul S.E..  

 De asemenea, s-a constatat nulitatea transferului patrimonial privind 
acelaşi bun, prin contractul de vânzare-cumpărare pentru vehicul folosit din 10.07.2010 
încheiat între  pârâtul S.E. şi pârâtul  N.R.N., în calitate de cumpărător. 

 A fost obligat pârâtul N.R.N. să predea lichidatorului judiciar 
autovehiculul Peugeot 6DRHR/407, de culoare gri, serie de saşiu (…) sau valoarea 
acestuia de la data transferului stabilită prin expertiză la suma de  23.000 lei, cu 
menŃiunea că, în situaŃia restituirii bunului în natură, va avea dreptul să se înscrie în 
tabloul creditorilor cu o creanŃă egală cu preŃul bunului transferat .  

 Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reŃinut că prin încheierea comercială nr. 
253 din l4.04.2009 pronunŃată de Tribunal, a fost admisă cererea formulată de debitoarea 
SC H.P. SRL şi s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenŃei acesteia.  

 In exercitarea atribuŃiilor prevăzute de lege şi stabilite prin hotărâre,  
lichidatorul judiciar al debitoarei, analizând actele societăŃii şi obŃinând informaŃii de la 
autorităŃile statului, a constatat că după deschiderea procedurii insolvenŃei cu factura nr. 
0714 din 22.04.2010, societatea a vândut şi patrimoniul său pârâtului S.E. un autoturism 
marca PEUGEOT, cu suma de 5.000 lei, pârâtul intrând în posesia bunului. 

 Ulterior, la 10 iulie 2010, potrivit contractului de vânzare-cumpărare 
pentru vehicul folosit, depus la dosar f. 63, pârâtul S.E. înstrăinează acelaşi autovehiculul 
pârâtului N.R.N. la preŃul de 5000 lei. 

 Urmare achiziŃionării autovehiculului de către pârâtul N.R.N., în prezent 
acesta este înmatriculat sub nr.(…). 

 Potrivit disp.art.46 alin.l din L.85/2006, se statuează cu titlu imperativ că 
toate actele, operaŃiunile şi plăŃile efectuate de către debitor ulterior deschiderii procedurii 
sunt nule în afara cazurilor prev.de art.49 şi care vizează situaŃia în care debitorul îşi 
continuă desfăşurarea activităŃii curente în perioada de observaŃie sub supravegherea sau 
conducerea administratorului judiciar, sau de cele autorizare de către judecătorul sindic.  

 Cum respectiva înstrăinare a bunurilor din patrimoniul său efectuată de către 
debitoare s-a făcut fără autorizarea judecătorului sindic şi fără îndeplinirea situaŃiilor 
prev.de art.49 din lege, sunt pe deplin aplicabile disp.art.46 alin.l , care sancŃionează cu 
nulitate absolută orice acte, operaŃiuni comerciale sau plăŃi efectuate de debitor ulterior 
deschiderii procedurii. 



 Aşa cum a statuat practica judiciară, părŃile unui contract lovit de nulitate 
pentru încălcarea unei dispoziŃii legale, în cazul de faŃă art.46 alin.l din L.85/2006, nu se 
pot prevala de buna-credinŃă pentru înlăturarea efectelor nulităŃii.  

 Contractele de vânzare-cumpărare succesive, încheiate de către societatea 
debitoare cu pârâtul S.E., precum şi cel încheiat între pârâtul S.E. şi N.R.N., fiind 
sinalagmatice , nu se pune problema prejudicierii cumpărătorului de bună-credinŃă, în 
situaŃia constatării nulităŃii contractului deoarece în temeiul principiului repunerii în 
situaŃia anterioară, tot ce s-a executat în baza unui act nul, urmează a fi restituit. In 
situaŃia dată, pârâtul N.R.N. fiind obligat să predea lichidatorului autovehiculul ajuns în 
proprietatea sa printr-un contract de vânzare-cumpărare nul pentru încheierea lui cu 
nerespectarea dispoziŃiilor legale, va avea posibilitatea să se înscrie în tabelul creanŃelor 
debitoarei cu o creanŃă egală preŃului bunului transferat potrivit contractului de vânzare-
cumpărare.  

 Sunt considerente pentru care, instanŃa  în temeiul art.46 alin.l din 
L.85/2006, va admite acŃiunea formulată de către lichidatorul judiciar  şi va constata  
nulitatea transferului patrimonial efectuat de debitoare SC H.P. SRL – în faliment, către 
pârâtul S.E., cu factura nr. 07l4 din 22.04.20l0,  având obiect înstrăinarea autoturismului 
marca PEUGEOT, cu suma de 5.000 lei;  

 In realizarea aceloraşi dispoziŃii legale, s-a constatat nulitatea vânzării 
succesive realizate de pârâtul S.E. către pârâtul N.R.N., a aceluiaşi autoturism, potrivit 
contractului de vânzare-cumpărare pentru vehicul folosit încheiat de părŃi la l0.07.20l0.  

 Pârâtul N.R.N. va fi obligat să predea lichidatorului judiciar al debitoarei 
autoturismul marca PEUGEOT sau valoarea acestuia, de la data înstrăinării, stabilită prin 
expertiza de evaluare efectuată în cauză de expert P.T., în temeiul art.84 din L.85/2006, 
constându-se că acesta nu a achitat valoarea corespunzătoare a bunului, situaŃie în care, ar 
fi trebuit să cunoască faptul că acesta provine dintr-un transfer susceptibil a fi anulat.  

 Urmare repunerii părŃilor în situaŃia anterioară încheierii contractelor 
succesive  de vânzare-cumpărare cu privire la respectivul autoturism, pârâtul N.R.N. va 
putea să înscrie în tabelul creanŃelor debitoarei cu o sumă egală preŃului cu care a 
achiziŃionat autoturismul respectiv prin contractul de vânzare-cumpărare anulat.  

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs pârâtul N.R.N. solicitând  în principal  
admiterea recursului,  casarea hotărârii atacate si trimiterea cauzei spre o noua 
judecata in fond in vederea administrării probei cu expertiza tehnica de evaluare auto in 
conformitate cu dispozitiile art. 201-212 Cod proc civ si in conformitate cu principiul 
nemijlocirii; în subsidiar, solicită  admiterea recursului, modificarea în tot a sentintei 
civile atacate în sensul respingerii acŃiunii formulate de lichidatorul judiciar U. SPRL ca 
tardiv introdusa cu nerespectarea termenului prev de arte 81 al I Legea 85/2006.  

În motivele de recurs pârâtul arată că hotararea pronuntata este nelegala  întrucât 
prin acŃiunea introductiva lichidatorul judiciar U. SPRL a solicitat repunerea in termenul 
de formulare a acŃiunii în anulare în temeiul art. 103 Cod proc civila motivat de faptul ca 
debitoarea nu a predat actele si ca nu avut cunostinta despre existenta bunurilor in 
patrimoniul debitorului decat la data de 15.12.2010 când a primit adresa de la Directia de 
evidenta informatizata a persoanei cu toate datele complete.  

Insa, in incheierea de sedinta din data de 22.03.2011 lichidatorul judiciar explica 
faptul ca inca de la data de 3.08.2010 cunoştea starea patrimoniului debitoarei, lucru aflat 



cu ocazia primirii adresei nr. III/D/12557/1938/3.08.2012  in care i s-a comunicat faptul 
ca debitoarea are/a avut in patrimoniu autoturismele indicate.  

Prin urmare, motivul invocat de lichidatorul judiciar ca a existat o împiedicare 
mai presus de voinŃa sa, aşa cum prevede art. 103 Cod procedura civila, nu poate fi 
primit, câtă vreme într-un interval de 3 luni lichidatorul judiciar nu a mai întreprins nici 
un demers in vederea aflării persoanelor in favoarea cărora a fost înstrăinat autoturismul. 
Apreciază ca nici presupunerea că autorităŃile locale nu au răspuns intr-un termen 
rezonabil nu poate fi acceptata, câtă vreme din răspunsurile lor (filele 3, 5) se poate 
deduce un interval de maximum 2 săptămâni de la formularea adresei si pana la primirea 
răspunsului. Mai mult, domiciliile pârâŃilor au fost comunicate tot de Directia de evidenta 
informatizata a persoanei - Serviciul Public Comunitar - Regim permise de conducere si 
înmatriculare a vehiculelor Bistrita Nasaud.  

De asemenea, dupa deschiderea procedurii generale de insolventa si numirea 
administratorului judiciar in persoana U. SRL, acesta avea obligatia ca in temeiul art 20 
al 1 lit b) din Legea 85/2006 sa procedeze la examinarea activităŃii debitorului şi 
întocmirea unui raport amănunŃit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariŃia 
stării de insolvenŃă cu menŃionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, şi asupra 
existenŃei premiselor angajării răspunderii acestora, în condiŃiile art. 138, precum şi 
asupra posibilităŃii reale de reorganizare efectivă a activităŃii debitorului ori a motivelor 
care nu permit reorganizarea şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic, într-un 
termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăşi 40 de zile de la desemnarea 
administratorului judiciar;  

Or, în intervalul de timp dintre data deschiderii procedurii 14.04.2009 si data 
vânzării autoturismului 22.06.2010 bunul se afla in patrimoniul debitoarei si acest  aspect 
trebuia evidenŃiat in acest raport. Daca nu a fost evidenŃiat sau daca raportul nu a fost 
întocmit in termenul stabilit de art. 20 al 1 lit. b) este culpa exclusiva a administratorului 
judiciar, iar la acest moment acesta nu isi poate invoca propria culpa pentru faptul ca mai 
bine de 1,2 ani nu a intreprins nici un demers pentru aflarea averii debitoarei.  

Apreciază ca instanta de fond a stabilit in mod nelegal faptul ca de la data de 
15.12.2010 este aplicabil termenul de 15 zile prevăzut de art. 103 Cod proc civ, 
încuviinŃând in mod nelegal cererea de repunere in termen.  

Consideră că acŃiunea in anularea transferurilor patrimoniale formulata este tardiv 
introdusa, lichidatorul judiciar fiind decăzut din termenul de a formula aceasta acŃiune. 

SusŃine că un alt motiv de nelegalitate a hotărârii este aplicarea greşita a art. 1909 
Cod civil în ce priveşte transferul dreptului de proprietate asupra autoturismului Peogeot 
6DRHR/407 de la paratul S.E. la N.R.N..  

Conform art. 1909 Cod civil, în cazul bunurilor mobile corporale posesia creează 
in favoarea posesorului o prezumtie absoluta de proprietate ce nu poate fi răsturnata prin 
proba contrarie. Pentru a fi aplicabila aceasta regula, deci pentru ca posesia sa valoreze 
titlul, ea trebuie sa fie cu adevărat constituita (reala: animus si corpus ), sa fie utila 
(neviciata), sa fie de buna credinta.  

Recurentul arată că a dobandit autoturismul Peogeot 6DRHR/407 de la paratul 
S.E., care la rândul sau a întreprins toate verificările cuvenite în vederea achiziŃionării 
acestui autoturism. Mai mult, Primaria Mun. BistriŃa Năsăud i-a eliberat acestuia 
certificat fiscal (fila 20) in care debitoarea SC Hollax nu figura cu datorii restante, fapt ce 
putea împiedica achiziŃionarea acestui bun. Conform extrasului ONCR- Buletinul 



procedurilor de insolventa- notificarea privind deschiderea procedurii insolventei a fost 
publicata in BPI la data de 1.07.2010 după înstrăinarea autoturismului către S.E..  

Pârâtul arată că a dobandit in mod legal de la paratul Saulean acest autoturism, 
totodata il stapaneşte liber, netulburat si in mod public de mai bine de 2 ani. In conditiile 
in care l-a cumparat, de la un vanzator tot de buna credinta, apreciază că este dobanditor 
de buna credinta.  

MenŃionează că la dosar nu exista nici un înscris/proba din care sa reiasa ca atât 
paratul Saulean cat si pârâtul ar fi avut cunostinta ca aceste vanzari au fost încheiate de o 
societate care era in insolventa sau ca a fost de rea credinta la dobândirea autoturismului  

Prin urmare, apreciază ca in condiŃiile art. 1909 Cod civ sunt întrunite toate 
elementele pentru ca recurentul să poată fi considerat dobânditor de buna credinŃa.  

SusŃine, de asemenea, că expertiza nu a fost întocmita în condiŃiile prev. de art. 
201-212 Cod proc. Civ, astfel că datele furnizate în aceasta lucrare sunt total eronate 
astfel că se impune refacerea acesteia urmare a casării hotărârii recurate. 

Analizând recursul declarat de către pârâtul N.R.N. prin prisma motivelor de 
recurs şi a dispoziŃiilor art.304 şi 3041C.pr.civ., Curtea l-a apreciat ca fiind nefondat 
pentru următoarele considerente: 

Demersul judiciar al lichidatorului judiciar al debitoarei SC H.P. SRL vizează 
maximizarea averii debitoarei prin reîntoarcerea în patrimoniul acesteia a bunurilor 
înstrăinate de către administratorul societăŃii după momentul deschiderii procedurii 
insolvenŃei, fundamentat fiind pe prevederile art.46 din LPI. 

Potrivit art.46 alin.1 din LPI, în afară de cazurile prevăzute la art. 49 sau de cele 
autorizate de judecătorul-sindic, toate actele, operaŃiunile şi plăŃile efectuate de debitor 
ulterior deschiderii procedurii sunt nule. 

Curtea constată, analizând dispoziŃiile legale amintite anterior, că legiuitorul nu a 
stabilit nici un termen în care acŃiunea în anulare fundamentată pe art.46 din LPI să fie 
promovată astfel încât până la momentul închiderii procedurii de insolvenŃă a debitoarei 
această acŃiune poate fi promovată. 

În speŃă, Curtea observă că formularea cererii de repunere în termen este 
nefondată întrucât acŃiunea promovată este fundamentată pe prevederile art.46 din LPI şi, 
deci, nu este Ńinută de termenele prevăzute de art.79 sau 80 din acelaşi act normativ, fiind 
promovată înainte de închiderea procedurii de insolvenŃă a debitoarei, susŃinerile contrare 
ale recurentului fiind nefondate. 

Aşadar, susŃinerile recurentului referitoare la nelegalitatea hotărârii pronunŃate 
urmare a repunerii în termenul de formulare a acŃiunii în anulare sunt nefondate şi 
urmează a fi înlăturate. 

Curtea constată că în speŃă ipoteza normei legale instituite de legiuitor prin art.46 
din LPI este întrunită întrucât înstrăinarea bunului debitoarei – autoturism PEUGEOT – a 
avut loc la data de 22.06.2010 către pârâtul S.E., în condiŃiile în care la data de 
14.04.2009 împotriva debitoarei s-a dispus deschiderea procedurii de insolvenŃă. 

Probele administrate în cauză evidenŃiază împrejurarea că această operaŃiune 
efectuată de către administratorul debitoarei nu a fost încuviinŃată sau autorizată în 
condiŃiile legii şi nici nu se încadrează în ipoteza reglementată de art.49 din LPI întrucât 
vânzarea autoturismului nu reprezintă o activitate curentă, obişnuită a acesteia şi, prin 
urmare, se poate susŃine cu temei că este suspusă anulării. 



Prin urmare, Curtea constată că în mod corect judecătorul sindic a statuat că actul 
de vânzarea-cumpărare încheiat în condiŃiile art.46 din LPI este nelegal şi a dispus 
anularea acestuia. 

Cât priveşte contractul subsecvent încheiat cu pârâtul N.R.N., Curtea constată că 
în mod corect judecătorul sindic a stabilit că acesta nu se poate prevala de eventuala sa 
bună-credinŃă întrucât ne aflăm în prezenŃa unui contract încheiat de un cocontractant al 
unei convenŃii lovite de nulitate, care a fost încheiată cu nesocotirea unor dispoziŃii legale 
imperative – art.46 alin.1 din LPI – astfel că efectele nulităŃii nu pot fi înlăturate prin 
invocarea bunei sale credinŃe. Ca atare, regula quod nullum est, nullum producit effectum 
devine aplicabilă şi, constatând că pârâtul N. putea cu diligenŃe minime să cunoască 
starea de insolvenŃă a debitoarei (hotărârea de deschidere a procedurii insolvenŃei 
debitoarei fiind publicată în BPI la data de 01.07.2010, anterior perfectării vânzării), 
Curtea observă că soluŃia de anulare a contractului astfel încheiat cu consecinŃa repunerii 
părŃilor în situaŃia anterioară este fondată. 

Recurentul a susŃinut teza casării hotărârii recurate cu consecinŃa trimiterii cauzei 
spre rejudecare judecătorului sindic pentru a se dispune refacerea expertizei tehnice 
efectuate apreciind că expertul care a efectuat lucrarea nu avea competenŃele necesare iar 
administrarea probei nu s-a făcut în condiŃii de contradictorialitate. 

Curtea constată că în raport de prevederile art.212 alin.2 C.pr.civ. cererea 
formulată de către recurent nu este admisibilă. Astfel, legiuitorul a stabilit prin 
dispoziŃiile legale enunŃate că o nouă expertiză poate fi solicitată motivat la primul 
termen după depunerea lucrării, însă, în speŃă recurentul nu a înŃeles să solicite acest 
lucru înŃelegând să conteste proba administrată doar în faŃa instanŃei de recurs, ceea ce nu 
este admisibil. 

Prin urmare, odată lămurit că soluŃia casării cu trimitere pentru refacerea 
expertizei tehnice efectuate nu este admisibilă, Curtea, constatând că soluŃia pronunŃată 
de către judecătorul sindic este temeinică şi legală, în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ. 
raportat la art.8 din LPI va respinge recursul declarat şi va menŃine în întregime hotărârea 
recurată. (Judecător Mihaela SărăcuŃ) 

 
 

Procedura insolvenŃei. Anularea unui transfer patrimonial 
materializat în pierderea de către debitorul în insolvenŃă a avansului 

reprezentând o clauză penală într-un antecontract de vânzare cumpărare 

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 9620 din 20 noiembrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr. 5101 din 12.10.2012 pronunŃată de către Tribunalul 
Specializat Cluj s-a respins, ca neîntemeiată, cererea formulată de lichidatorul judiciar al 
debitoarei SC R.I.C. SRL, C.I.I. B.R., în contradictoriu cu debitoarea SC R.I.C. SRL, 
reprezentată de curator special C.L.D. şi cu pârâtul V.V.C., având ca obiect anularea 
antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat la 15 ianuarie 2009 între debitoare, în 
calitate de promitentă cumpărătoare şi pârât, în calitate de promitent vânzător, având ca 
obiect terenul înscris în CF 11972 Floreşti, cu nr. top. 7319 contra preŃului de 750.000,00 
lei. 



 Pentru a hotărî astfel prima instanŃă a reŃinut că în conformitate cu 
dispoziŃiile art. 79 şi art. 80 alin. 1 lit. b, c şi alin. 2 lit. e din Legea nr. 85/2006, 
administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul poate introduce la judecătorul-sindic 
acŃiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor 
creditorilor, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. Administratorul judiciar sau, 
după caz, lichidatorul, poate introduce la judecătorul-sindic acŃiuni pentru anularea 
constituirilor ori a transferurilor de drepturi patrimoniale către terŃi şi pentru restituirea de 
către aceştia a bunurilor transmise şi a valorii altor prestaŃii executate, realizate de debitor 
prin următoarele acte: … b) operaŃiuni comerciale în care prestaŃia debitorului depăşeşte 
vădit pe cea primită, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; c) acte 
încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenŃia tuturor părŃilor implicate 
în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice 
alt fel drepturile; alin. 2 lit. e) cu orice altă persoană fizică ori juridică, deŃinând o poziŃie 
dominantă asupra debitorului sau a activităŃii sale. 

 Verificând incidenŃa acestor dispoziŃii legale în cauză, judecătorul sindic a 
reŃinut că la data de 15 ianuarie 2009, între debitoarea pârâtă, în calitate de promitentă 
cumpărătoare şi pârâtul V.V.C., în calitate de promitent vânzător, s-a încheiat 
antecontractul de vânzare-cumpărare având ca obiect terenul înscris în CF 11972 Floreşti, 
cu nr. top. 7319, în suprafaŃă de 750 mp contra preŃului de 750.000,00 lei. Debitoarea 
pârâtă a achitat la data semnării antecontractului suma de 204.500,00 lei cu titlu de avans, 
restul de 545.500,00 lei urmând a fi achitat în termen de 30 de zile de la încheierea 
antecontractului. 

 Pârâtul promitent vânzător şi pârâta debitoare s-au obligat să se prezinte în 
faŃa unui notar public pentru perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în formă 
autentică în termen de 30 de zile de la data încheierii antecontractului, respectiv 
promitentul vânzător s-a angajat şi să radieze ipoteca înscrisă asupra acestui teren, 
confirmată de extrasul CF 11972 Floreşti emis la 17 iulie 2008, înscrisă în favoarea SC 
A.B.R. SA – AgenŃia Dej pentru suma de 90000 euro plus accesorii. 

 PărŃile au mai convenit că în situaŃia în care reprezentantul pârâtei 
promitente cumpărătoare nu se va prezenta la notar şi nu va achita restul de preŃ de 
545.500,00 lei, va pierde avansul în cuantum de 204500 lei, precum şi orice drept asupra 
terenului, antecontractul urmând să devină „nul”. Corelativ, pârâtul promitent vânzător s-
a obligat să nu înstrăineze terenul şi să nu încheie sub nicio altă formă un alt antecontract 
de vânzare-cumpărare. 

 Antecontractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat în prezenŃa martorilor 
M.P. şi R.A. 

 Debitoarea pârâtă a efectuat plata avansului în cuantum de 204.500,00 lei, 
această operaŃiune fiind înregistrată în contabilitatea sa la 15 ianuarie 2009. 

 La data de 2 martie 2009, pârâŃii au încheiat un act adiŃional prin care „au 
declarat” că antecontractul a „devenit nul, nemaiputând fi atacat nici în prezent sau în 
viitor”. Pârâta debitoare a renunŃat la orice pretenŃie asupra banilor pierduŃi şi a terenului. 

 Calificând juridic operaŃiunile mai sus descrise, judecătorul sindic a reŃinut 
faptul că clauza referitoare la pierderea de către pârâta debitoare a avansului reprezintă o 
clauză penală, căreia i-au fost aplicabile dispoziŃiile art. 1066 şi urm. C.civ., iar aşa-zisa 
nulitate a antecontractului a reprezentat o rezoluŃiune convenŃională a antecontractului, 
permisă de art. 1020-1021 C.civ. Repunerea părŃilor în situaŃia anterioară nu a intervenit 



ca urmare a incidenŃei clauzei penale convenite de părŃi, care a condus la păstrarea de 
către pârâtul V. a avansului încasat, cu titlu de daune-interese compensatorii. 

 Pentru a se reŃine incidenŃa în cauză a dispoziŃiilor art. 79 şi art. 80 lit. c şi 
d din Legea nr. 85/2006, ea fost necesară stabilirea intenŃiei frauduloase a părŃilor actului 
juridic atacat. 

Lichidatorul judiciar a atacat antecontractul de vânzare-cumpărare din 15 ianuarie 
2009. La data înregistrării acŃiunii, antecontractul de vânzare-cumpărare din 15 ianuarie 
2009 nu mai exista, fiind rezoluŃionat convenŃional prin actul adiŃional din 2 martie 2009. 
Contrar susŃinerilor pârâŃilor, achitarea de către pârâta debitoare în favoarea pârâtului V. 
a sumei de 204.500,00 lei reprezintă un transfer patrimonial, pârâtul V. devenind ca 
urmare a acestei operaŃiuni proprietarul bunului mobil reprezentat de suma în cauză. 

Stabilirea caracterului fraudulos al transferului mai sus arătat a presupus analiza 
acestui transfer atât din perspectivă obiectivă cât şi din perspectivă subiectivă, existenŃa 
fraudei presupunând atât întrunirea ambelor elemente în cadrul transferului analizat. 

Prin sentinŃa comercială pronunŃată de judecătorul sindic la 22 aprilie 2009 s-a 
dispus deschiderea procedurii generale a insolvenŃei împotriva debitoarei SC R.I.C. SRL. 
Din perspectivă obiectivă, ieşirea din patrimoniul debitoarei a sumei de 204.500,00 lei a 
reprezentat un element care aducea atingere intereselor debitorilor, toate creanŃele 
înscrise în tabel putând fi achitate cu această sumă. 

Din perspectivă subiectivă, însă, frauda a presupus intenŃia debitoarei pârâte şi a 
pârâtului V. de a acŃiona cu scopul de a cauza creditorilor debitoarei un prejudiciu. 
ExistenŃa acestui element nu s-a verificat, însă, în speŃă. Astfel cum a rezultat din 
coroborarea antecontractului din 15 ianuarie 2009 cu proiectul de cazare pentru studenŃi 
în Floreşti, Cluj, România – studiu de fezabilitate economică datat octombrie 2008 
întocmit de C.I. SA, aflat în posesia pârâtului V. şi depus de către acesta la dosar, scopul 
prefigurat de părŃi la încheierea antecontractului a fost acela de a implementa proiectul 
imobiliar arătat. Cauza achitării de către pârâta debitoare a sumei de 204.500,00 lei către 
pârâtul V. a fost aceea de a indisponibiliza terenul în cauză pentru o perioadă de 30 de 
zile şi nu de a frauda creditorii. Cât priveşte cauza nerestituirii acestei sume de către 
pârâtul V. către debitoare la rezoluŃiunea antecontractului de vânzare-cumpărare, aceasta 
rezidă în clauza penală inserată de pârâŃi în antecontractul de vânzare-cumpărare şi nu 
într-o eventuală intenŃie de fraudare a intereselor creditorilor debitoarei. 

Inserarea în antecontractele de vânzare-cumpărare imobiliare a unei astfel de 
clauze privind plata unui avans în scopul indisponibilizării bunului obiect al 
antecontractului, precum şi inserarea unei clauze penale care să permită promitentului 
vânzător păstrarea avansului încasat în cazul neîncheierii contractului de vânzare-
cumpărare în formă autentică din culpa promitentului cumpărător a reprezentat practici 
uzuale în domeniul tranzacŃiilor imobiliare. Contrar alegaŃiilor lichidatorului judiciar 
potrivit cărora debitoarea ar fi achitat suma de 204.500,00 lei „pe nimic”, achitarea de 
către pârâta debitoare a avansului de 204.500,00 lei a avut o contraprestaŃie, constând în 
indisponibilizarea temporară a bunului de către pârâtul promitent vânzător V.. Convenită 
contractual pentru 30 de zile, indisponibilizarea s-a prelungit tacit până la data de 2 
martie 2009. 

Comparând contraprestaŃiile - suma de 204.500,00 lei cu indisponibilizarea 
bunului imobil pentru o perioadă de 46 de zile – judecătorul sindic nu a putut reŃine 
disproporŃia alegată de lichidatorul judiciar în sensul art. 80 alin. 1 lit. b din Legea nr. 



85/2006. Astfel cum au arătat şi pârâŃii această sumă a reprezintat puŃin peste un sfert 
(27,27%) din preŃul imobilului, neputând fi calificată ca fiind excesivă pentru 
indisponibilizarea imobilului pentru perioada contractuală convenită. Acest aspect s-a 
coroborat şi cu faptul că imobilul era grevat de o ipotecă cu privire la care promitentul 
vânzător V. s-a obligat la radiere până la împlinirea termenului în care părŃile trebuiau să 
se întâlnească la biroul unui notar public în vederea perfectării contractului în formă 
autentică. Deşi sarcina probei îi aparŃinea, conform art. 1169 C.civ., lichidatorul judiciar 
nu a făcut dovada neîndeplinirii acestei obligaŃii de către pârâtul V., pentru a proba 
existenŃa unui indiciu în sensul caracterului fraudulos al actului. 

Cât priveşte cunoaşterea de către pârâtul V. a situaŃiei economice şi financiare a 
debitoarei, judecătorul sindic a avut în vedere faptul că acest pârât este o persoană fizică 
necomerciant căreia nu i se poate impune efectuarea de diligenŃe în acest sens, cu atât mai 
mult cu cât debitoarea pârâtă îi achitase un avans în cuantum de 204.500,00 lei. 

Coroborând toate aspectele mai sus analizate, judecătorul sindic a reŃinut că în 
speŃă nu sunt aplicabile dispoziŃiile art. 79 din Legea nr. 85/2006, actele analizate 
neputând fi calificate drept frauduloase. În mod similar, din perspectiva art. 80 alin. 1 lit. 
b din Legea nr. 85/2006, prestaŃia debitoarei nu apare a fi disproporŃionată faŃă de 
contraprestaŃia pârâtului V., iar o eventuală intenŃie comună a pârâŃilor de a frauda 
interesele creditorilor nu a fost dovedită de lichidatorul judiciar pentru a fi incidente 
dispoziŃiile art. 80 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006. 

DispoziŃiile art. 80 alin. 2 lit. e din Legea nr. 85/2006 au fost cu atât mai puŃin 
aplicabile în speŃă. Astfel cum s-a arătat mai sus, pârâtul V. este o persoană fizică 
necomerciant care nu poate, în nici un caz, să deŃină o poziŃie dominantă asupra 
debitoarei SC R.I.C. SRL sau asupra activităŃii sale. 

Nefiind întrunite condiŃiile impuse de art. 79 şi art. 80 alin. 1 lit. b şi c şi alin. 2 
lit. e din Legea nr. 85/2006, în speŃă nu a operat nici măcar prezumŃia de culpă a 
debitoarei pârâte, instituită prin dispoziŃiile art. 85 alin. 3 din Legea nr. 85/2006. 

Cât priveşte interogatoriul administrat pârâtului V., la întrebările căruia acesta nu 
a răspuns, fiind absent la termenul administrării acestei probe, judecătorul sindic a reŃinut 
faptul că dispoziŃiile art. 225 C.proc.civ. permit calificarea refuzului pârâtului de a 
răspunde la întrebări drept o recunoaştere deplină sau un început de dovadă. În ambele 
situaŃii, proba nu a avut o valoare absolută, fiind necesară coroborarea ei cu celelalte 
probe administrate în cauză. Răspunsurile prezumat pozitive ale pârâtului V. la acest 
interogatoriu nu s-a coroborat cu celelalte probe administrate în cauză, la dosar 
nemaiexistând vreo probă în sensul pretinsei intenŃii frauduloase a pârâtului V. de a 
sustrage anumite bunuri ale debitoarei de la urmărirea creditorilor sau de încasare a 
avansului fără un contraechivalent. În fine, răspunsurile prezumat pozitive ale pârâtului 
V. la cele trei întrebări din interogatoriu nu au putut conduce nici la concluzia deŃinerii de 
către pârâtul V. a unei poziŃii dominante asupra debitoarei SC RK Instal SRL sau asupra 
activităŃii sale. În consecinŃă, judecătorul sindic a înlăturat această probă, ca 
neconcludentă. 

 Împotriva acestei hotărârii a declarat recurs CII B.R. în calitate de 
lichidator judiciar al debitoarei SC R.I.C. SRL solicitând anularea transferului 
patrimonial şi restituirea sumei de 204500 lei de către V.V.C. către SC R.I.C. SRL. 

În motivarea recursului, recurentul a arătat că la data de 15.01.2009 între V.V.C. 
în calitate de vânzător şi SC R.I.C. SRL în calitate de cumpărător s-a încheiat un 



antecontract de vânzare - cumpărare a unui teren intravilan în suprafaŃă de 750 mp la 
preŃul de 750.000 lei din care s-a achitat un avans de 204.500 lei din disponibilul în 
numerar existent în casieria SC R.I.C. SRL.  

Întrucât diferenŃa nu a mai fost achitată SC R.I.C. SRL s-a considerat a fi pierdut 
avansul de 204.500 lei achitat din casierie.  

Consideră că această tranzacŃie s-a făcut cu scopul de a sustrage suma de la 
încasarea ei de către creditori.  

Potrivit art. 80, alin. (1), lit. b şi lit. c lichidatorul poate introduce la judecătorul 
sindic acŃiuni pentru anularea transferuri lor de drepturi patrimoniale către terŃi şi pentru 
restituirea de către aceştia a bunurilor transmise şi a valorii altor prestaŃii executate in 
situaŃia in care prestaŃia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită sau în cazul actelor 
încheiate cu intenŃia tuturor părŃilor implicare de a leza in orice fel drepturile creditorilor.  

Or, avansul achitat de către debitoare lui V.V.C. în sumă de 204500 lei şi 
condiŃiile din antecontractul de vânzare - cumpărare a terenului a avut drept scop 
justificarea unor sume de bani din casieria debitoarei în detrimentul interesului 
creditorilor debitoarei.  

Consideră că prestaŃia debitoarei depăşeşte vădit pe cea primită, lezând interesele 
creditorilor. 

Dovadă în acest sens este faptul că părŃile cunoşteau starea financiară a debitoarei 
respectiv starea sa de insolvenŃă, întrucât transferul sumei s-a făcut la data de 15.01.2009 
iar la data de 06.03.2009 creditoarea SC P. SRL a depus cererea introductivă de 
deschidere a procedurii apreciind starea de insolvenŃa, invocând existenŃa unei creanŃe 
datorate şi neachitate în cuantum de 22.202,41 lei cu scadenta depăşită cu mai mult de 30 
zile, respectiv cecul BA 300020997854 emis de debitoare la data de 20 noiembrie 2008, 
prezentat la plată la 2 decembrie 2009 şi refuzat pe motiv că se găsea în interdicŃie de a 
emite CEC-uri datorită incapacităŃii de a-şi plăti datoriile. 

Rezultă că părŃile erau în cunoştinŃă de cauză privind starea firmei, respectiv că 
tranzacŃia nu putea avea loc având în vedere consistenŃa de 750.000 lei, însă s-a făcut 
plata avansului în detrimentul interesului creditorilor.  

 Ca urmare a solicitat anularea transferului patrimonial şi restituirea sumei 
de 204.500 lei de către V.V.C. către SC R.I.C. SRL. 

Analizând recursul formulat din prisma motivelor de recurs şi a apărărilor 
formulate şi având în vedere prevederile art.304, 3041 Curtea reŃine următoarele: 

 Temeiul juridic al acŃiunii pentru anularea transferului de drept 
patrimonial către terŃi realizat de debitor în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii îl 
constituie disp. art. 79 şi art. 80 alin.1 lit. b şi c din Legea nr.85/2006. 

Astfel, administratorul judiciar a formulat în cadrul procedurii insolvenŃei 
debitoarei SC R.I.C. SRL acŃiunea privind anularea antecontractului de vânzare –
cumpărare încheiat la data de 15 ianuarie 2009 între debitoare, în calitate de promitentă 
cumpărătoare şi pârâtul V.V.C. în calitate de promitent vânzător având ca obiect terenul 
înscris în CF 11972 Floreşti nr. top. 7319 pentru preŃul de 750.000 lei. 

 Potrivit clauzei inserate în antecontract debitoarea a achitat la momentul 
încheierii acestuia un avans in sumă de 204.500 lei , restul de 545.500 lei urmând a fi 
achitat in termen de 30 zile de la încheierea antecontractului. Pârâtul promitent vânzător 
şi debitoarea s-au obligat să se prezinte în faŃa unui notar public pentru perfectarea 
contractului de vânzare - cumpărare în formă autentică în termen de 30 de zile de la data 



încheierii antecontractului. Totodată promitentul vânzător s-a angajat să radieze ipoteca 
înscrisă asupra acestui teren confirmată de extrasul CF 11972, în favoarea SC A.B.R. SA 
pentru suma de 90.000 de euro plus accesoriile. PărŃile au mai convenit că în situaŃia în 
care reprezentantul pârâtei promitente cumpărătoare nu se va prezenta la notar şi nu va 
achita restul de preŃ de 545.500 lei, va pierde avansul în cuantum de 204.500 lei precum 
şi orice drept asupra terenului, antecontractul urmând să devină „nul”. Corelativ pârâtul 
promitent vânzător s-a obligat să nu înstrăineze terenul şi să nu încheie sub nici o altă 
formă un alt antecontract de vânzare-cumpărare. 

 Debitoarea pârâtă a efectuat plata avansului în cuantum de 204.500 lei, 
acesta operaŃiune fiind înregistrată în contabilitatea sa la data de 15 ianuarie 2009. La 
data de 2 martie 2009 părŃile au încheiat un act adiŃional prin care „au declarat că 
antecontractul a devenit nul, nemaiputând fi atacat nici în prezent sau în viitor” iar pârâta 
debitoare a renunŃat la orice pretenŃie asupra banilor pierduŃi şi a terenului. 

 Indiscutabil, calificarea juridică dată operaŃiunilor întreprinse de părŃi, de 
către judecătorul sindic este una corectă în sensul că cele referitoare la pierderea de către 
pârâta debitoare a avansului reprezintă o clauză penală. 

 În prezenta speŃă urmează a se analiza incidenŃa dispoziŃiile speciale 
cuprinse în art. 79 şi respectiv 80 alin.1 lit. b, c şi alin.2 lit. e din Legea nr. 85/2006. 

 AcŃiunea în anulare (revocare) reglementată de prev. art. 79 din lege este, 
ca natură juridică o acŃiune revocatorie specială, de natură sui generis, care împrumută cu 
unele derogări, elemente din acŃiunea pauliană reglementată în dreptul comun prin 
prevederile art.. 975 C. civil ( in forma în vigoare la data formulării cererii ), fără a se 
confunda cu acesta din urmă. Ca atare, acŃiunea revocatorie reglementată de art. 79 nu 
este o veritabilă acŃiune pauliană, în sensul dreptului comun, ci este o acŃiune revocatorie 
distinctă, cu un regim juridic şi efecte juridice proprii, o veritabilă acŃiune revocatorie 
specială şi care se înfăŃişează ca o excepŃie faŃă de acŃiunea-regulă pauliană de drept 
comun, pentru că derogă de la regulile proprii ale acesteia şi pe care le preia în parte. 

Având în vedere celeritatea unei asemenea proceduri, în acesta situaŃie legiuitorul 
a instituit, atât prezumŃia relativă de fraudă a debitorului, în cazul acŃiunilor la care face 
referire art. 79 şi art. 80 (texte de lege incidente în cauză ) cât şi o prezumŃie absolută de 
complicitate la fraudă a terŃului dobânditor reglementată de art. 83 alin.2 din lege. De 
aceea ca şi condiŃii de admisibilitate a acŃiunii revocatorii speciale reglementate de art. 79 
şi 80 din Legea nr. 85/2006 legea impune ca actul juridic a cărei anulare se solicită să fie 
un act fraudulos, cu alte cuvinte trebuie demontată frauda debitorului insolvent fiind 
aceea că prin actul juridic încheiat debitorul să fi urmărit fraudarea intereselor 
creditorilor, indiferent dacă terŃul dobânditor a avut şi el un asemenea scop sau nu. 

Ieşirea din patrimoniul debitoarei a sumei de 204.500 lei reprezintă un element 
care aduce atingere intereselor creditorilor, toate creanŃele înscrise în tabel putând fi 
achitate cu această sumă. Acesta, deoarece debitorul a urmărit sau cel puŃin a 
conştientizat că actul săvârşit va conduce total sau parŃial la destabilizarea activităŃii sale, 
patrimoniul său putând ajunge la o stare insuficientă de fonduri băneşti disponibile. 

Mai apoi, actul juridic a cărei anulare se solicită trebuie să aibă ca efect 
prejudicierea creditorilor. Astfel, din perspectivă subiectivă frauda presupune intenŃia 
debitoarei pârâte şi a pârâtului V.V.C. de a acŃiona cu scopul de a cauza creditorilor 
debitoarei un prejudiciu. De aceea, nu poate fi primită susŃinerea judecătorului sindic 
potrivit căreia existenta acestui element nu se verifică, în speŃă, din perspectiva existenŃei 



unui proiect de cazare pentru studenŃi, în Floreşti Cluj - studiu de fezabilitate aflat în 
posesia pârâtului V.V.C. Aceasta deoarece prin prezentare unui simplu proiect de 
fezabilitate nu se poate susŃine că scopul prefigurat si urmărit de părŃi la încheierea 
antecontractului a fost acela de a implementa proiectul imobiliar arătat, de vreme ce 
asupra imobilului teren ce a făcut obiectul antecontractului de vânzare cumpărare exista o 
ipotecă de 90.000 de euro plus accesorii înscrisă în favoarea SC A.B.R. SA. 

Cât priveşte cauza nerestituirii sumei de 204.500 lei de către pârâtul V.V.C. către 
debitoare la rezoluŃiunea antecontractului de vânzare cumpărare, acesta este urmarea 
clauzei penale inserată de părŃi. 

Chiar dacă, de regulă, în practică sunt inserate clauze penale în antecontractele de 
vânzare - cumpărare cu scopul indisponibilizării bunului obiect al contractului în speŃă, 
însă prin nerestituirea sumei achitate cu titlu de avans, s-a intenŃionat fraudarea 
intereselor creditorilor debitoarei. 

Prin urmare, concluzia care se desprinde este acea a întrunirii în speŃă a disp. art. 
79 din Legea nr. 85/2006, actele analizate urmând a fi calificate ca frauduloase. În mod 
similar din perspectiva art. 80 alin.1 lit. b din Legea 85/2006, prestaŃia debitoarea apare a 
fi disproporŃionată faŃă de prestaŃia pârâtului V.V.C., prin aceea că suma de 204.500 lei 
are un cuantum ridicat şi depăşeşte cu mult contraprestaŃia pârâtului care urma să 
indisponibilizeze bunuri pe perioada stabilită în antecontractul de vânzare cumpărare, 
aceea de 30 de zile. 

Din probele administrate a rezultat că bunul obiect al antecontractului era grevat 
de o ipotecă a cărei radiere nu s-a realizat. Aşa fiind, acesta este un indiciu în sensul 
caracterului fraudulos al actului şi a intenŃiei comune a părŃilor de a frauda interesele 
creditorilor fiind incidente disp. art. 80 alin.1. lit. c din Legea nr. 85/2006. 

Concluziile judecătorului sindic în ceea ce priveşte îndeplinirea condiŃiilor prev. 
de art. 80 alin.2 lit. e din Legea nr. 85/2006 sunt corecte, aşa încât, vor fi menŃinute 
întrutotul. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea constată că, în speŃă judecătorul sindic a 
făcut o greşită aplicare a disp. art. 79 şi 80 alin.1 lit. b şi c din Legea nr. 85/2006, motiv 
de recurs prev. de art. 304 pct. 9 C. pr. civ, urmând astfel ca, în temeiul art. 312 alin. 3 C. 
pr. civ, recursul declarat de lichidatorul judiciar să fie admis cu consecinŃa modificării 
hotărârii atacate în sensul admiterii cererii de anulare a transferului patrimonial. 
(Judecător Claudia Idriceanu) 

 
 

Anulare act administrativ. Hotărâre a consiliului local. Lipsa 
îndeplinirii cerinŃelor referitoare la avizul consiliului judeŃean şi la 

necesitatea la debaterea proiectului de hotărâre a anumitor rapoarte 
întocmite de structuri ale administraŃiei locale 

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 9628 din 21 noiembrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr.7904 pronunŃată la data de 12.07.2012 a Tribunalului Cluj a 
fost admisă acŃiunea formulată de reclamantul Prefectul JudeŃului Cluj în contradictoriu 
cu pârâtul  Consiliul Local al comunei Chiuiesti şi în consecinŃă a fost anulată HCL 



nr.25/2011 emisă de pârât privind stabilirea taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor 
publice din comună. 

 Pentru a dispune astfel instanŃa a reŃinut că  potrivit prevederilor OG 
nr.43/1997 consiliul local poate stabili taxa de parcare pentru toate vehiculele indiferent 
de categoria lor, doar pentru drumurile de interes local, cu avizul consiliului judeŃean şi 
doar dacă a amenajat special un loc de parcare. 

 Tot astfel reŃine instanŃa că în cazul în care sunt amenajate zone speciale 
pentru comercializarea produselor în condiŃiile indicate de HG nr.348/2004 
administratorul acestor zone ar putea percepe tarife. 

 Totodată se reŃine de instanŃă că nu se poate îngrădi activitatea 
prestatorilor de servicii şi nici instituii condiŃii discriminatorii. Mai mult aceste taxe 
stabilite prin HCL nu sunt prevăzute de Codul fiscal,  neexistând nicio prevedere legală 
care să dea acest drept de instituire unei astfel de taxe şi neputând fi încadrate la taxe 
speciale deoarece autoritatea locală nu oferea nici un serviciu public în  compensare. 

 Împotriva soluŃiei arătate a declarat recurs pârâtul solicitând în principal 
admiterea acestuia casarea hotărârii  şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanŃe 
iar în subsidiar admiterea, modificarea în totalitate a hotărârii în sensul anulării cererii. 

 În susŃinerea celor solicitate se arată că hotărârea nu cuprinde motivele de 
fapt şi de drept pentru care s-au înlăturat cererile sale, este dată cu aplicarea  greşită a 
legii. Astfel în dezvoltare se arată că prin întâmpinare a arătat că acŃiunea este  semnată 
de o altă persoană decât prefectul, că potrivit art.3(2) din HG nr.460/2006 în lipsa 
prefectului atribuŃiile acestuia se asigură de către subprefectul desemnat prin ordin al 
prefectului iar la doar nu exista o dovadă că s-ar fi transmis dreptul de reprezentare prin 
modalitatea prevăzută de lege. Or, în atare situaŃie  instanŃa trebuia să anuleze cererea. 

 Tot astfel arată recurentul că nu există nicio menŃiune sau consemnare în 
cuprinsul sentinŃei cu privire la motivele pentru care s-a respins cererea de verificarea 
legalităŃii semnării acŃiunii de  către persoana care nu a fost desemnată cu asemenea 
atribuŃii prin ordin al prefectului” acest fapt echivalând cu necercetarea fondului. 

 Mai arată recurentul că în mod greşit intimatul a apreciat că prin HCL 
nr.25/2011 se doreşte perceperea taxelor pentru ocuparea zonei drumului public. Aşa cum 
rezultă din  hotărâre taxa se stabileşte pentru ocuparea temporară a domeniului public şi 
nici într-un caz a zonei drumului aşa cum este definită de art.14 din OG nr.43/1997. În 
plus potrivit dispoziŃiilor art.6 alin.3 din OG nr.99/2000 exercitarea activităŃii de 
comercializare  în zone publice este supusă acordului autorităŃilor administraŃiilor publice 
locale cu  respectarea regulamentelor proprii şi a planurilor de urbanism singura 
intervenŃie a autorităŃii publice în activitatea de exercitare a activităŃii de comercializare 
în zone publice este dată de prevederile arătate. Taxele stabilite se referă strict la 
activităŃile desfăşurate  de comercianŃi pentru utilizarea temporară a domeniului public. 

 Analizând argumentele aduse în  recursul declarat prin prisma  actelor 
dosarului a  normelor juridice incidente şi a art.304 C.pr.civ., Curtea reŃine că acestea nu 
pot conduce la casarea sau modificarea hotărârii atacate. 

 În acest sens se reŃine ca un prim aspect adus constă în aceea că cererea 
trebuia anulată deoarece a fost semnată de o altă persoană decât prefectul iar un act care 
să ateste transmiterea dreptului de reprezentare subprefectului nu exista, SusŃinerea nu 
poate fi reŃinută deoarece în recurs a fost depus ordinul nr.422 din 22.11.2010 prin care 



subprefectului i-au fost delegate atribuŃiile exercitate în numele prefectului. Ori în atare 
situaŃie susŃinerea recurentului se vădeşte nefondată şi va fi respinsă. 

 Un alt argument adus constă în aceea că hotărârea nu este motivată. Nici 
această susŃinere nu poate fi primită deoarece prin hotărâre a fost expusă situaŃia de fapt 
şi prezentate argumentele în drept avute în vedere la adoptarea soluŃiei . 

 În fine un alt argument constă în aceea că hotărârea ar fi dată cu încălcarea 
şi aplicarea greşită a legii. SusŃinerea de asemenea  nu poate fi primită. Actul normativ în 
temeiul căruia a fost adoptată hotărârea respectiv Legea nr.215/2001 prin dispoziŃiile sale 
prevede că autoritatea deliberativă – consiliul local are iniŃiativa şi hotărăşte în 
problemele de interes local cu excepŃia celor care sunt date  prin lege în competenŃa  altor 
autorităŃi. În condiŃiile OG nr.43/1997 autorităŃile administraŃiei publice locale împreună 
cu alte instituŃii au obligaŃia de a reglementa  circulaŃia, staŃionarea vehiculelor, de a 
asigura locuri speciale amenajate în afara  benzilor de circulaŃie iar administratorul 
drumului stabileşte tarife, excepŃii de la plata, care se aprobă prin hotărâri ale consiliilor 
locale cu avizul consiliului judetean pentru drumuri de interes local. Cu alte cuvinte 
autoritatea locală  poate aproba taxe, tarife pentru vehicule stabilite de administrator 
pentru locuri amenajate dacă au avizul consiliului judeŃean. Un atare aviz în cauză nu 
există iar prin hotărâre nu se indică categoria locului dacă este vorba de amenajare, dacă 
este vorba de  o excepŃie în privinŃa unor vehicule. O specificare nu se face nici în 
expunerea de motive  iar alte acte care să ateste situaŃia nu sunt  cuprinse în  preambulul 
hotărârii adoptate. Ori în aceste circumstanŃe în lipsa avizului în mod corect s-a reŃinut de 
prima instanŃă că hotărârea adoptată este nelegală. 

 Legat de aceasta se poate susŃine că prin expunerea de motive adoptarea 
hotărârii a fost justificată prin aceea că în nenumărate cazuri nu s-au putut efectua lucrări 
de curăŃare a drumurilor deoarece pe  acostamente şi peste carosabil erau parcate diverse 
autovehicule. 

 Justificarea adusă nu poate fi reŃinută ca motiv de considerare a legalităŃii 
hotărârii deliberativului câtă vreme aceasta nu a fost  dată cu respectarea normelor ce 
impuneau avizul. Pe de altă parte  nu trebuie omis că pentru parcare staŃionarea 
regulamentară, pot fi luate măsuri contravenŃionale de către autorităŃile competente. 
Aşadar faŃă de normele menŃionate reŃinerile  instanŃei nu pot fi considerate greşite . 

 Greşite nu sunt nici reŃinerile instanŃei  în privinŃa celorlalte dispoziŃii ale 
HCL. Sub  acest aspect trebuie arătat că  potrivit actului normativ mai sus menŃionat 
Legea nr. 215/2001 proiectele şi hotărârile înscrise pe ordinea de zi nu pot fi dezbătute 
dacă nu sunt  însoŃite de raportul  compartimentului de resort în  cadrul aparatului de 
specialitate şi de  raportul comisiei de  specialitate care sa justifice masura. Un astfel  de 
raport de specialitate nu există la dosar .Prin urmare în lipsa acestuia si a avizului cerute  
nu se poate vorbi de o respectare a normelor în privinŃa adoptării hotărârii. 

 Evident se susŃine că exercitarea  activităŃilor comerciale în condiŃiile OG 
nr.99/2000 este supusă acordului autorităŃilor locale cu  respectarea regulamentelor 
proprii şi a planurilor de urbanism. SusŃinerea nu poate fi  primită deoarece pe lângă 
faptul că acesta nu poate înlocui actele cerute de norme la dosar nu a fost depus 
regulamentul planul de urbanism , sau alt act care să  ateste o delimitare a zonei sau de 
amenajare. Ori în lipsa actelor şi a celor instituite de norme susŃinerile se vădesc 
nefondate şi vor fi respinse. 



 Aşadar faŃă de cele arătate constatând că nu sunt motive întemeiate, în 
baza art.312 C.pr.civ., Curtea va da o soluŃie de respingere a recursului declarat. 
(Judecător Floarea Tămaş) 

 
 

FuncŃionar public. Litigiu având ca obiect drepturi salariale. Termen 
de prescripŃie. Decădere 

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 9637 din 22 noiembrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr. 5705 din 28.05.2012, a Tribunalului Cluj, a fost respinsă 
excepŃia inadmisibilităŃii cererii, invocată de pârâta AgenŃia Regională pentru ProtecŃia 
Mediului C.. 

A fost admisă în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta 
B.A.V. prin Sindicatul SalariaŃilor în contradictoriu cu pârâta AgenŃia Regională pentru 
ProtecŃia Mediului C. 

A fost obligată pârâta la acordarea în favoarea reclamantei a sporului de doctorat 
de 15% din salariul de bază, aferent lunilor noiembrie-decembrie 2009. 

A fost respinsă excepŃia inadmisibilităŃii cererii de chemare în garanŃie, invocată 
de Ministerul Mediului şi Pădurilor. 

A fost admisă cererea de chemare în garanŃie formulată de pârâta AgenŃia 
Regională pentru ProtecŃia Mediului C. în contradictoriu cu AgenŃia NaŃională pentru 
ProtecŃia Mediului Bucureşti şi Ministerul Mediului şi Pădurilor Bucureşti. 

Au fost obligaŃi chemaŃii în garanŃie la alocarea fondurilor necesare plăŃii 
drepturilor acordate prin prezenta cauză. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut următoarele: 
La nivelul anului 2009, reclamanta B.A.V. ocupa funcŃia publică de execuŃie, 

clasa I, gradul profesional superior, treapta 1 de salarizare în cadrul Serviciului 
Implementare Politici de Mediu, Compartimentul Gestiunea Deşeurilor şi Chimicale din 
cadrul AgenŃiei pentru ProtecŃia Mediului C. iar la data de 02.11.2009 s-a emis în 
favoarea ei Decizia nr. 49, prin care s-a stabilit ca, începând cu data de 01.11.2009, să 
beneficieze de un spor de 15% din salariul de bază, în urma obŃinerii titlului ştiinŃific de 
doctor.  

Ambele părŃi confirmă faptul că reclamanta nu a beneficiat, efectiv, de suma de 
288 lei aferentă acestui spor. 

Prin prezenta cerere, reclamanta solicită acordarea sporului începând cu luna 
noiembrie 2009 şi în continuare. 

În ceea ce priveşte excepŃia inadmisibilităŃii cererii invocată în cauză, care se 
impune a fi analizată cu prioritate conform dispoziŃiilor art. 28 alin. 1 din Legea 
nr.554/2004 raportat la art.137 alin. 1 din Codul de procedură civilă, instanŃa a respins-o 
pentru următoarele considerente: 

Pârâta susŃine că decizia menŃionată nu a produs efecte juridice şi a fost 
modificată parŃial prin statul nominal de personal aprobat la data de 25.11.2009 de către 
directorul coordonator al APM, în temeiul căruia au fost acordate drepturile salariale la 
data de 10.12.2009, or, reclamanta nu a formulat nicio contestaŃie la acest stat nominal de 
personal. 



Potrivit art. 31 alin. 2 din O.G. nr. 6/2007, în forma în vigoare la sfârşitul anului 
2009, contestaŃia în legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor, premiilor şi a altor 
drepturi putea fi depusă „în termen de 30 de zile de la data comunicării actului 
administrativ de stabilire a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcŃionarului 
public”. 

În speŃă, statul nominal de personal nu are caracterul unui act administrativ, 
obligatoriu a fi comunicat funcŃionarului public, prin care să se poată modifica drepturile 
salariale, fiind doar un document de evidenŃă contabilă, întocmit pe baza deciziilor de 
încadrare în trepte de salarizare şi de acordare de sporuri, premii sau alte drepturi. 

Date fiind acestea, reclamanta nu avea obligaŃia de a contesta în prealabil înscrisul 
menŃionat, iar prezenta cerere a fost admisibilă. 

Argumentele vizând caducitatea cererii privesc fondul litigiului au fost luate în 
considerare ca atare. 

De asemenea, argumentele suplimentare aduse de chemata în garanŃie AgenŃia 
NaŃională pentru ProtecŃia Mediului privesc obligaŃia reclamantei de a respecta termenul 
de prescripŃie de 6 luni şi pe cel de decădere de 1 an, calculate de la data când a luat 
cunoştinŃă de neacordarea sporului, însă aplicarea acestora s-ar putea realiza doar raportat 
la un act administrativ comunicat reclamantei, care nu există în speŃă. 

Pe fondul cauzei, tribunalul a reŃinut că pârâta a decis neacordarea sporului de 
doctorat întrucât domeniul agronomie în care reclamanta B.A.V. a obŃinut titlul de doctor 
nu ar avea nicio legătură cu domeniul Deşeuri şi SubstanŃe Chimice Periculoase în care 
îşi desfăşoară activitatea. 

Pârâta nu a emis, însă, un act administrativ de revocare a Deciziei nr. 49/2009, 
care a rămas, deci, în fiinŃă şi a produs efecte juridice. De aceea, solicitarea reclamantei 
de acordare a sporului a fost pe deplin justificată. 

Pe de altă parte, în aplicarea Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, pârâta a emis Decizia nr. 26/26.01.2010 de 
reîncadrare a reclamantei B.A.V., prin care se stabilesc drepturile salariale care i se cuvin 
începând cu data de 01.01.2010, iar reclamanta nu a respectat procedura de formulare a 
contestaŃiei reglementată de art. 34 din lege. 

Pentru acestea, în temeiul art. 31 din Legea nr. 188/1999, republicată raportat la 
art.14 din O.G. nr. 6/2007, s-a admis în parte cererea de chemare în judecată şi s-a 
acordat reclamantei sporul de doctorat de 15% din salariul de bază, aferent lunilor 
noiembrie-decembrie 2009. 

În ceea ce priveşte cererea de chemare în garanŃie formulată de pârâta AgenŃia 
Regională pentru ProtecŃia Mediului C., potrivit art. 1 şi 2 din H.G. nr. 918/2010 privind 
reorganizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale pentru ProtecŃia Mediului şi a 
instituŃiilor din subordine, art. 15 alin. 3 din H.G. nr. 1635/2009 privind reorganizarea şi 
funcŃionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, art. 5 alin. 5 şi art. 17 din H.G. 
nr.918/2010 şi respectiv art. 1 din O.G. nr. 22/2002, plata sumei acordate prin prezenta 
hotărâre impune în sarcina pârâtei AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Cluj-
Napoca obŃinerea suplimentării fondurilor de la ordonatorul secundar de credite AgenŃia 
NaŃională pentru ProtecŃia Mediului, care la rândul său trebuie să solicite suplimentarea 
fondurilor de la Ministerul Mediului şi Pădurilor, care îndeplineşte funcŃia de ordonator 
principal de credite. 



ReŃinând şi faptul că această cerere nu a fost formulată în considerarea unor 
raporturi de serviciu existente între reclamantă şi chemaŃii în garanŃie, instanŃa a respins 
excepŃia inadmisibilităŃii invocată de Ministerul Mediului şi Pădurilor şi în temeiul art. 
60 şi urm. din Codul de procedură civilă a admis cererea de chemare în garanŃie, cu 
obligarea AgenŃiei NaŃionale pentru ProtecŃia Mediului şi a Ministerului Mediului şi 
Pădurilor la alocarea fondurilor necesare plăŃii drepturilor acordate prin prezenta cauză. 

În temeiul art. 274 alin. 1 din Codul de procedură civilă, s-a luat act că nu s-au 
solicitat cheltuieli de judecată. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul Sindicatul şi pârâta 
AGENłIA REGIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI C.. 

Prin recursul declarat de reclamanta  B.A.V. prin Sindicatul salariaŃilor …, s-a 
solicitat modificarea în parte a sentinŃei civile recurate în sensul obligării intimatei parate 
la plata sporului de doctorat în procent de 15% din salariul de baza, şi pentru perioada de 
la 01.01.2010 şi pana la data de 01.09.2011, cand raportul de serviciu intre parti a fost 
suspendat în condiŃiile legii.  

În motivare a arătat că prin sentinŃa recurată, Tribunalul Cluj a admis în parte 
acŃiunea formulata, hotărând netemeinic şi nelegal respingerea cererii de obligare a 
paratei la plata sporului de doctorat în procent de 15% din salariul de baza, pentru 
perioada 01.01.2010 şi pana la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii 
pronunŃate în cauza.  

In fundamentarea soluŃiei de respingerea a cererii pentru perioada începând cu 
01.01.2010, în mod eronat, instanŃa de fond a reŃinut faptul ca reclamanta nu a respecta 
procedura de formular a contestaŃiei reglementata de art.34 din Legea 330/2009 privind 
salarizarea unitara a personalului plătit din fondul publice, parata emiŃând Decizia 
26/26.01.2010 de reîncadrare a salariatei.  

 În fapt, potrivit documentelor depuse la dosarul cauzei reiese indubitabil faptul ca 
Decizia 26/26.01.2010 a fost contestata de salariata potrivit procedurii reglementate de 
lege, reclamanta înregistrând la parata adresa nr.2719/22.02.201 O, în cuprinsul căreia 
(paragraful ultim) se arata ca prin decizia 26.01.2010 a fost reîncadrata cu un salariu de 
baza care nu cuprinde sporul de 15% pentru docotrat, solicitând acordarea în continuare a 
acestuia.  

Totodată, ulterior salarizarea reclamantei a fost modificata succesiv prin Decizia 
nr.132/05.07.2010, şi care a fost contestata prin adresa nr.1 0004/16.08.201 O, la care nu 
s-a răspuns, precum şi Decizia nr.201/22.11.2010, contestata prin adresa 
nr.11934/17.12.2010, salariata reiterând aspectele legate de nelegaitatea neacordării 
sporului de doctorat şi solicitând restabilirea legalităŃii şi acordarea drepturilor salariale în 
condiŃiile legii.  

Prin urmare, prin decizia nr.49/2009 emisa de parata, reclamantei i s-a acordat 
prin dispoziŃia angajatorului, în condiŃiile legii, un spor de doctorat de 15% din salariul de 
baza începând cu 01.11.2009, ceea ce nu s-a acordat a fost plata efectiva a sumelor 
corespunzătoare dreptului pretins.  

Ori, reŃinând faptul ca, potrivit legislaŃiei ulterioare privind salarizarea 
personalului bugetar acordarea sporului pentru titlul ştiinŃific de doctor a fost abrogata 
(art.48 pct.13 din Legea 330/2009), aşa cum de altfel recunoaşte atât parata cat şi 
chemata în garanŃie, deci nu mai exista baza legala a acordării acestuia în condiŃiile noilor 
acte administrative emise de parata în aplicarea legii şi privitor la salarizarea reclamantei, 



în opinia acesteia, neprevederea acestui spor în legislaŃia actuala urmata de emiterea unor 
noi dispoziŃii de reîncadrare pe seama salariatei nu ar fi justificat contestarea acelor 
decizii şi anularea acestora pe motiv ca nu prevadă acordarea acestui spor.  

Rezolvarea legala a situaŃiei dedusa judecaŃii, fata de obiectul acŃiunii introductive 
de instanŃa, se regăseşte în prevederile art.6 al.1 OUG nr.1 /201 O, şi care stabileşte ca 
personalului care a beneficiat de sporul pentru titlul ştiinŃific de "doctor" în luna 
decembrie 2009, i se va acorda, începând cu 01.011.2010 o suma compensatorie cu 
caracter tranzitoriu care sa acopere şi suma aferenta acestui spor, avuta la luna decembrie 
2009.  

In consecinŃa, salariata nebeneficiind efectiv la luna decembrie 2009 de sumele 
corespunzătoare plăŃii sporului de doctorat recunoscut prin decizia 49/2009, la 
01.01.2010 odată cu reîncadrarea salariatei în baza deciziei 26/26.01.2010 nu exista 
temeiul de drept pentru acordarea acestui spor începând cu 01.01.2010 şi în continuare.  

In concluzie, reŃinând ca parata nu îşi poate invoca propria culpa în apărarea unui 
drept, beneficiul acestui drept recunoscut de art.14/0UG nr.6/2007 fiind resprans prin 
neplata efectiva a acestuia începând cu 01.11.2009 şi în continuare.  

Potrivit art.53 al.2 din ConstituŃie :"Restrângerea exerciŃiului unor drepturi sau a 
unor libertăŃi poate fi dispusa numai daca este necesara intr-o societate democratic. 
Măsura trebuie sa fie proporŃional cu situaŃia care a determinat-o, sa fie aplicata în mod 
nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existentei dreptului sau libertăŃilor".  

In acelaşi sens sunt şi prevederile art.38 din Codul Muncii, mai mult, nici noua 
legislaŃie privind salarizarea personalului bugetar în vigoare de la 01.01.2010 nu 
prevedea limitarea neacordării acestui drept pentru salariaŃii care la decembrie 2009 
beneficiau efectiv de acesta, în fapt, fiind vorba de un drept legal recunoscut şi acordat 
salariaŃilor, reprezentând un drept câştigat şi care nu poate fi decât cu respectarea 
prevederilor constituŃionale menŃionate anterior. 

Mai arată instanŃei de recurs că, începând cu 01.09.2011 raportul de serviciu 
existent între părŃi a fost suspendat în temeiul art.95 alin.2 din Legea nr.188/1999. 

Prin recursul declarat de AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului s-a solicitat 
pe pe cale de excepŃie, respingerea cererii de chemare în judecată ca inadmisibilă.  

1. Cererea de chemare în judecată este tardiv formulată.  
Conform prevederilor art.31 din OUG nr.6/2007 privind unele măsuri de 

reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcŃionarilor publici până la 
intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale 
funcŃionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcŃionarilor publici 
în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare:  

" (1) SoluŃionarea contestaŃiilor în legătură cu stabilirea salariilor de baza, 
sporurilor, premiilor şi a altor drepturi, care se acorda potrivit prevederilor prezentei 
ordonanŃe, este de competenta ordonatorilor de credite.  

(2) ContestaŃia poate fi depusă în termen de 30 de zile de la data comunicării 
actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale §i a altor drepturi ale 
funcŃionarului public.  

 (3) Ordonatorii de credite vor soluŃiona contestaŃiile în termen de 10 zile de la 
înregistrare, cu avizul organizaŃiilor sindicate reprezentative la nivel de autoritate ori 
instituŃie publica sau, după caz; cu avizul reprezentanŃilor funcŃionarilor publici, acolo 
unde nu sunt altfel de organizaŃii sindicate.  



(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana în cauză se 
poate adresa instanŃei de contencios administrativ, în condiŃiile legii. "  

Potrivit art. 11 din Legea nr. 554/2004 privind Contenciosul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare: 'Termenul de introducere a acŃiunii: 

(1) Cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual, a unui 
contract administrativ; recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei cauzate se pot 
introduce în termen de 6 luni de la:  

a) data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă;  
b) data comunicării refuzului nejustificat de soluŃionare a cererii; 
 c) data expirării termenului de soluŃionare a plângerii prealabile, respectiv data 

expirării termenului legal de soluŃionare a cererii;  
d) data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), calculat de la 

comunicarea actului administrativ emis în soluŃionarea favorabilă a cererii sau, după ca:v 
a plângerii prealabile;  

e) data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, în cazul 
contractelor administrative. "  

(2) Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ individual, cererea 
poate fi introdusă fi peste termenul prevăzut la alin. 1, dar nu mai târziu de un an de la 
data comunicării actului, data luării la cunoştinŃă, data introducerii cererii sau data 
încheierii procesului-verbal de conciliere, după caz.  

(5) Termenul prevăzut la alin. 1 este termen de prescripŃie iar termenul prevăzut la 
alin. 2 este termen de decădere. "  

Astfel, la momentul emiterii Deciziei nr. 49/2009 exista OG nr. 6/2007 cu 
modificările şi completările ulterioare care era legea specială care se aplica drepturilor 
salariale ale funcŃionarilor publici, urmând a se completa cu prevederile Legii nr. 
554/2004 privind Contenciosul administrative cu modificările şi completările ulterioare.  

Solicită să se observe că, concursul dintre legea specială şi legea generală se 
rezolvă în favoarea legii speciale, conform principiului specialia generalibus derogant, 
astfel că după părerea noastră instanŃa de judecată era obligată să dea curs legii speciale 
respectiv dispoziŃiilor OG nr. 6/2007.  

InstanŃa de fond a nesocotit aceste dispoziŃii legale imperative. Cu toate că 
Decizia APM CLUJ a fost emisă la data de 02. 11. 2009 şi comunicată reclamantei, iar la 
data de 07. 12.2009 prin adresa înregistrată cu nr. 12478/07.12.2009 Biroul Financiar - 
Contabilitate a comunicat conducerii instituŃiei faptul că nu poate duce la îndeplinire 
acest act administrativ deoarece nu este semnat de celelalte compartimente de specialitate 
a APM CLUJ, fiind astfel în contradicŃie cu prevederile Ordinului MFP nr. 522/2003 
pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului 
financiar-preventiv, reclamanta nu a depus nicio contestaŃie în legătură cu acest act 
administrativ, decât ulterior cererii cu nr. 11934/17.12.2010 adică la mai bine de 1 an de 
la emiterea actului administrativ. 

 Abia la data de 13.04.2011 reclamanta a introdus cererea de chemare în judecată 
cu mult peste termenele statornicite de art.11 alin.1 şi 2 din Legea nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ. 

Reclamanta nu avea menŃionate în fişa postului atribuŃii în legătură cu domeniul 
în care a susŃinut şi obŃinut titlul de doctor. Acest lucru reiese cu claritate din fişa postului 
care i-a fost adusă la cunoştinŃă şi pe care nu a dorit să o semneze.  



Cu toate acestea, instanŃa de fond a obligat ARPM Cluj-Napoca la plata sporului 
de doctorat de 15% din salariul aferent lunilor noiembrie-decembrie 2009, iar pentru 
restul perioadei solicitate instanŃa a respins acest capăt de cerere, recunoscând că 
reclamanta nu a parcurs procedura instituită de lege.  

Având în vedere motivele expuse mai sus, solicită respingerea acŃiunii, pe cale de 
excepŃie, ca inadmisibilă.  

II. Pe fond, solicită respingerea cererii de chemare în judecată ca netemeinică.  
Baza legală pentru acordarea sporului pentru titlul ştiinŃific de "doctor" a fost 

până la data de 31.12.2009 OUG nr.6/2007 privind unele masuri de reglementare a 
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcŃionarilor publici pana la intrarea în vigoare 
a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcŃionarilor publici, 
precum şi creşterile salariale care se acorda funcŃionarilor publici în anul 2007, care 
prevedea la art. 14:  

„FuncŃionarii publici care poseda titlul ştiinŃific de "doctor" beneficiază de un 
spor pentru titlul ştiinŃific de 15% din salariul de baza, daca îşi desfăşoară  activitatea în 
domeniul pentru care poseda titlul ştiinŃific respectiv, care se plăteşte ci începere de la 
data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat acordarea acestuia”.  

Acest articol a fost abrogat la data de 1 ianuarie 2010 de art.48 pct.13 din Legea 
nr.330/2009. 

Aşa cum am menŃionat şi mai sus, prin Decizia nr.49/02.11.2009 prin care au fost 
stabilite drepturile salariale de care beneficia doamna B.A.V. începând cu data de 
01.11.2009, era inclus şi sporul pentru titlul ştiinŃific de "doctor" în procent de 15%, 
respectiv 288 lei.  

Această decizie însă nu a produs efecte juridice şi a fost modificată parŃial, prin 
statul nominal de personal aprobat la data de 25.11.2009 de către directorul coordonator 
al APM Cluj, conform căruia d-nei B.A.V. i-au fost acordate următoarele drepturi 
salariale:  

- salar de bază - 1920 lei  
- spor pentru condiŃii vătămătoare în procent de 10% din salarul de bază - 192 lei  
- spor de vechime în procent de 20% - 384 lei  
Ulterior a fost aprobat Statul nominal de personal la data de 31.12.2009 conform 

căruia drepturile salariale ale d-nei B.A.V. erau aceleaşi din statul nominal de personal 
din 25.11.2009.  

Urmare intrării în vigoare a Legii Cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a 
personalului plătit din fonduri publice, sporul pentru titlu ştiinŃific de "doctor" nu s-a mai 
acordat. S-a dispus, însă, acordarea unor sume compensatorii cu caracter tranzitoriu 
persoanelor care au beneficiat de acest spor în luna decembrie 2009. Întrucât, conform 
statului nominal de personal din 31 decembrie 2009, drepturile salariale de care beneficia 
d-na B.A.V. nu includeau sporul pentru titlu ştiinŃific de "doctor" , reîncadrarea acesteia 
s-a făcut în conformitate cu prevederile art.4 din OUG nr.1/2010 privind unele masuri de 
reîncadrare în funcŃii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea 
salariilor acestora, precum şi alte masuri în domeniul bugetar. S-a emis în acest sens 
Decizia nr.26/26.01.2010.  

La data de 22.11.2010 , urmare reorganizării ARPM Cluj-Napoca în baza HG 
nr.918/2010 şi preluării prin transfer - în limita posturilor vacante - a personalului APM 
Cluj, care s-a desfiinŃat, d-na B.A.V. a fost numită în cadrul ARPM Cluj-Napoca pe 



funcŃia publică de consilier, grad profesional superior, salarizată conform treptei 1 de 
salarizare, beneficiind de un salar de bază lunar de 2304 lei. Salariul de bază a fost stabilit 
conform Anexei I1I,art.14 din Legea Cadru Nr. 330/2009 care prevede că: "FuncŃionarii 
publici care ocupa o alta funcŃie publica prin mutare în cadrul altui compartiment sau prin 
transfer beneficiază de salariul de baza corespunzător FuncŃiei publice pe care o ocupa 
prin modificarea raporturilor de serviciu, cu păstrarea treptei de salarizare deŃinute".  

La data de 22.11.2010, ARPM Cluj-Napoca nu putea dispune acordarea titlului 
ştiinŃific de "doctor" d-nei B.A.V. întrucât nu avea baza legală, iar în ceea ce priveşte 
acordarea unei sume compensatorii cu caracter tranzitoriu nici aceasta nu a fost posibilă, 
întrucât conform Legii nr.330/2009 aceasta trebuia stabilită începând cu data de 1 
ianuarie 2010 odată cu reîncadrarea acesteia.  

La preluarea prin transfer a d-nei B.A.V., ARPM Cluj-Napoca a respectat 
legislaŃia privind salarizarea personalului bugetar în vigoare la acea dată, acordându-i 
aceleaşi drepturi salariale de care beneficia în cadrul APM Cluj la data desfiinŃării 
acesteia.  

Ulterior la data de 30. 08. 2011 ARPM Cluj-Napoca a emis Decizia nr. 175/30. 
08. 2011 prin care începând cu data de 01. 09. 2011 raportul de serviciu al reclamantei s-
a suspendat la cerere până la data de 31. 12.2011.  

Ulterior, la data de 14. 12. 2011 reclamanta a solicitat prin cererea nr. 15421/14. 
12. 2011 suspendarea raportului de serviciu începând cu data de 01. 01. 2012 până la data 
de 31. 12.2012, în acest sens fiind emisă Decizia nr. 211/27. 12.2011.  

 Analizând sentinŃa atacată prin prisma motivelor de recurs şi a apărărilor 
formulate, Curtea reŃine următoarele: 

1. Cu privire la recursul declarat de reclamantă: 
Raportul juridic generator al conflictului supus judecăŃii are natura juridică a 

raportului de serviciu aşa cum este definit de art. 1 alin. 1 din Legea privind Statutul 
funcŃionarilor publici nr. 188/1999 respectiv priveşte raporturi juridice dintre funcŃionarii 
publici şi stat sau administraŃia publică locală, prin autorităŃile administrative autonome 
ori prin autorităŃile şi instituŃiile publice ale administraŃiei publice centrale şi locale, 
regimul general fiind stabilit de această lege. 

Conform art. 109 din aceeaşi lege, cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al 
funcŃionarului public sunt de competenŃa instanŃelor de contencios administrativ, cu 
excepŃia situaŃiilor pentru care este stabilită expres prin lege competenŃa altor instanŃe. 

Totodată, Curtea reŃine că dat fiind adoptarea legii amintite anterior, înainte de 
intrarea în vigoare a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, în cauză devin 
aplicabile şi dispoziŃiile art. 30 din această din urmă lege, care prevede că ori de câte ori 
într-o lege specială anterioară prezentei legi se face trimitere la Legea contenciosului 
administrativ nr. 29/1990 sau generic la instanŃa de contencios administrativ, trimiterea se 
va socoti făcută la dispoziŃiile corespunzătoare din prezenta lege. 

Aşa fiind, întrucât textul art. 109 din Legea nr. 188/1999 trimite generic la 
instanŃa de contencios administrativ cu privire la competenŃa de soluŃionare a cauzelor 
care au ca obiect raportul de serviciu al funcŃionarului public, trimiterea se socoteşte a fi 
făcută la dispoziŃiile corespunzătoare ale Legii nr. 554/2004 cu tot cortegiul de 
consecinŃe, inclusiv în planul competenŃei instanŃelor judecătoreşti şi a procedurii de 
sesizare şi de judecată a unor astfel de litigii. 



Astfel fiind, contenciosul funcŃiei publice se diferenŃiază semnificativ de 
contenciosul de drept comun al muncii, chiar dacă raportul juridic de serviciu este un 
raport juridic atipic de muncă, dat fiind regimul juridic diferit de reglementare sub 
aspectul dreptului material al celor două raporturi juridice cât şi sub aspect procesual. 

Din această perspectivă pentru a statua dacă instanŃa de contencios administrativ a 
fost legal sesizată cu un conflict ce are la bază un raport juridic de serviciu nu se urmează 
regulile specifice din materia de drept comun a jurisdicŃiei muncii ci regulile speciale, 
specifice, proprii procedurii contenciosului administrativ. 

FaŃă de aceste principii şi reguli, urmează a cerceta dacă criticile reclamantei 
recurente sunt fondate. 

Recursul reclamantei este centrat pe critica soluŃiei instanŃei de fond privind 
neacordarea sporului de doctor în procent de 15% din salariul de bază pentru  perioada 
01.01.2010 şi până la data de 01.09.2011, când raportul juridic de serviciu a fost 
suspendat în condiŃiile legii. 

Strict în limitele recursului, Curtea are în vedere că instanŃa de fond reŃinut că prin 
Decizia nr. 26/26.01.2010 emisă de pârâtă s-a dispus reîncadrarea reclamantei în funcŃia 
publică în aplicarea dispoziŃiilor Legii nr. 330/2009 stabilindu-i-se şi drepturile salariale 
care i se cuvin începând cu data de 01.01.2010. 

InstanŃa de fond a reŃinut că reclamanta nu a urmat procedura prevăzută la art. 34 
din Legea nr. 330/2009. 

Recurenta se apără în recurs şi susŃine că de fapt această decizie a fost contestată 
prin adresa înregistrată la pârâtă sub nr. 2719/22.02.2010. 

Curtea reŃine că dispoziŃiile art. 34 din Legea nr. 330/2009, în vigoare illo 
tempore, conform principiului de drept consacrat în adagiul tempus regit actum, au avut 
următoarea redactare: 

„1) SoluŃionarea contestaŃiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază 
individuale, a sporurilor, a premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit 
prevederilor prezentei legi este de competenŃa ordonatorilor de credite. 

    (2) ContestaŃia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la 
cunoştinŃă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul 
ordonatorului de credite. 

    (3) Ordonatorii de credite vor soluŃiona contestaŃiile în termen de 10 zile. 
    (4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana 

nemulŃumită se poate adresa instanŃei de contencios administrativ sau, după caz, 
instanŃei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data 
comunicării soluŃionării contestaŃiei.” 

Aşa fiind, Curtea reŃine că reclamanta era obligată conform legii, ca prealabil 
sesizării instanŃei de contencios administrativ să parcurgă procedura prealabilă prevăzută 
de lege, obligatorie, sub sancŃiunea inadmisibilităŃii acŃiunii în justiŃie, conform art. 109 
alin. 2 C.pr.civ. 

În cauză se observă din scriptul înregistrat la pârâtă sub nr. 11994/17.12.2010 că 
reclamanta şi-ar fi exprimat o anumită nemulŃumire faŃă de decizia nr. 26/26.01.2010 prin 
înregistrarea unei contestaŃii înregistrate sub nr. 2719/22.02.2010, dedusă în mod indirect, 
fără însă să facă şi dovada elocventă a acestui fapt. 

Dincolo însă de orice alt aspect probator care pune în discuŃie absenŃa probaŃiunii 
cu privire la parcurgerea în termen, în condiŃiile art. 34 din Legea nr. 330/2009 a 



procedurii prealabile, Curtea observă suplimentar că de la data emiterii actului ce face 
obiectul analizei, recte 26.01.2010, până la data de 13 aprilie 2011 a trecut mai bine de un 
an, ceea ce pune problema tardivităŃii introducerii acŃiunii sub unghiul art. 11 alin. 2 rap. 
la art. 11 alin. 5 parte finală din Legea nr. 554/2004. 

Trebuie notat că în materia contenciosului administrativ termenul de prescripŃie 
general, stabilit printr-o normă specială derogatorie de la dreptul comun în materia 
dreptului privat, este de 6 luni aşa cum rezultă fără echivoc din prevederile art. 11 alin. 1 
parte introductivă din Legea nr. 554/2004. 

În mod cu totul special şi pentru motive temeinice termenul de 6 luni poate fi 
prelungit până la un an acest din urmă termen având însă valoarea juridică a unui termen 
de decădere, ceea ce înseamnă că natura juridică a acestuia este de termen de drept 
procedural. 

Dincolo însă de aceste consideraŃii, Curtea mai observă că însuşi obiectul acŃiunii 
nu se pliază pe dispoziŃiile Legii nr. 330/2009 rap. la Legea nr. 554/2004, de vreme ce 
petitul unic al acŃiunii vizează obligarea pârâtei la plata sporului de doctorat de 15% din 
salariul de bază, fără să se creară în mod expres anularea actului prin care acesta nu a mai 
fost acordat şi apoi în funcŃie de această soluŃie trebuie văzut dacă poate fi obligată pârâta 
la recunoaşterea dreptului pretins aşa cum rezultă foarte clar din economia dispoziŃiilor 
art. 1 alin. 1 , art. 8 alin. 1 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 554/2004. 

FaŃă de cele ce precedă şi în raport de considerentele de fapt şi de drept expuse 
mai sus, Curtea reŃine că sentinŃa instanŃei prin care a fost respinsă acŃiunea pentru plata 
sporului de 15% de doctorat în procent de 15% din salariul de bază pentru perioada 
01.01.2010 şi până la data de 01.06.2011, când raportul de serviciu al recurentei 
reclamante a fost suspendat conform legii, este corectă şi legală. 

Din această perspectivă, în temeiul art. 109 din Legea nr. 188/1999 rap. la art. 29 , 
art. 20 alin. 3 şi art. 28 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 corelat cu art. 312 C.pr.civ., 
recursul declarat de reclamantă va fi respins ca nefondat. 

2. Cu privire la recursul declarat de pârâtă, Curtea reŃine că acesta este fondat 
pentru considerentele ce urmează: 

Aşa cum rezultă din soluŃia dată recursului reclamantei problema de drept este 
comună şi recursului pârâtei. 

 Practic solicitarea de acordare a sporului de doctorat pentru perioada 
noiembrie –decembrie 2009 are în vedere examinarea împrejurării dacă reclamanta a 
parcurs procedura prealabilă stabilită de normele legale în vigoare tempus regit actum şi 
dacă acŃiunea a fost introdusă în termen legal conform prevederilor art. 11 alin. 1, alin. 2 
şi alin. 5 parte finală din Legea nr. 554/2004 a căror incidenŃă a fost analizată în 
precedent. 

Curtea reŃine că instanŃa de fond a reŃinut corect apliucabilitatea la speŃă a 
dispoziŃiilor procedurale prevăzute de art. 31 alin. 2 din OG nr. 6/2007 care stabileau 
procedura prealabilă pentru contestaŃiile împotriva modului de stabilire a salariului până 
la abrogarea acestui act normativ prin Legea nr. 330/2009. 

În acest context, teza conform căreia statul nominal nu are valoarea de act 
administrativ poate fi amendată dacă se pleacă de la premisa că decizia prin care a fost 
recunoscut dreptul la sporul pentru titlul de doctor a fost conform celor susŃinute de 
pârâtă revocată. 



Este adevărat că actul de revocare nu este unul formal şi în nu respectă principiul 
paralelismului de forme (principiul simetriei), dar manifestarea de voinŃă a pârâtei de a nu 
mai recunoaşte şi  plăti dreptul solicitat este şi poate fi socotit un act administrativ care 
poate fi supus cenzurii. 

Desigur că într-o astfel de situaŃie refuzul tacit ori explicit ca act administrativ 
asimilat conform art. 2 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 nu este susceptibil de a face 
obiectul unei contestaŃii prealabile în justiŃie conform art. 8 alin. 1 din aceeaşi lege, dar 
aceasta nu înseamnă că acŃiunea în justiŃie pentru a se verifica dacă refuzul este justificat 
şi a se recunoaşte dreptul pretins poate fi introdusă sine die. 

Curtea observă că deşi pârâta a invocat pe cale de întâmpinare tardivitatea acŃiunii 
formulată de reclamantă instanŃa nu s-a preocupat să dea o dezlegare acestei apărări 
rezumându-se să statueze asupra legalităŃii procedurii prealabile şi purceadă apoi la 
tranşarea acŃiunii pe fond în ceea ce priveşte solicitarea de acordare a sporului aferent 
perioadei noiembrie – decembrie 2009. 

Curtea reŃine pentru identitate de raŃiune, conform principiului de drept consacrat 
de adagiul ubi idem ratio ibi idem jus că şi acŃiunea ce vizezaă plata sporului de doctor 
pentru perioada noiembrie 2009 – decembrie 2009 este tardivă. 

Şi este aşa, deoarece, actul ce se poate contesta în cauză este refuzul pârâtei de a 
recunoaşte dreptul la spor prin lipsa acordării şi plăŃii acestuia pe statul de plată, aspect de 
care reclamanta a luat la cunoştinŃă cel târziu la sfârşitul lunii decembrie 2009 pentru luna 
noiembrie 2009 şi cel târziu la sfârşitul lunii ianuarie 2010 pentru luna decembrie 2009, 
sens în care din perspectiva art. 11 alin. 2 rap. la lin. 5 parte finală şi Ńinând seama de data 
înregistrării acŃiunii în justiŃie, 13 aprilie 2011 şi această cerere apare ca fiind făcută peste 
termenul de decădere de un an, ceea ce pune problema sancŃiunii cu tardivitatea din 
perspectiva dreptului procesual.  

Aşa fiind, cum reclamanta este decăzută din dreptul de a mai formula o atare 
acŃiune, instanŃa de fond trebuia să valorifice excepŃia decăderii iar sub aspectul soluŃiei 
să respingă ca tardivă în întregime acŃiunea reclamantei. 

FaŃă de cele ce precedă, Curtea urmează ca în temeiul art. 109 din Legea nr. 
188/1999 rap. la art. 29 , art. 20 alin. 3 şi art. 28 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 corelat cu 
art. 304 pct. 9 şi art.  312 C.pr.civ. să admită recursul pârâtei cu consecinŃa modificării 
sentinŃei atacate în sensul că va respinge în totalitate cererea formulată de reclamantul 
Sindicatul (…) în numele şi pentru membra de sindicat B.A.V. (Judecător Liviu Ungur) 

 

Bilet la ordin. OpoziŃie la executare. Cercetarea legalităŃii titlului. 
RelevanŃa aparenŃei de legalitate constatată anterior la învestirea cu formulă 

executoprie 
Norma Cadru 6/1994 a BNR 
Încheierea de învestire cu formulă executorie nu este o hotărâre judecătorească 

pronunŃată într-o procedură contradictorie şi deci nu poate fi opusă cu putere de lucru 
judecat. 

Astfel fiind, cercetarea în procedura necontencioasă, prealabil învestirii cu 
formulă executorie a aparenŃei de legalitate a biletului la ordin nu paralizează 
cercetarea legalităŃii titlului pe cale opoziŃiei la executare căci numai pe calea unui 



proces derulat în contradictoriu cu ascultarea tuturor părŃilor cu interese contrare se 
poate tranşa asupra valabilităŃii în substanŃă condiŃiilor de formă prevăzute de lege. 

Numai astfel se poate interpreta raŃiunea pentru care dispoziŃiile art. 63 din 
Legea nr. 58/1934 corelate cu pct. 325 din Norma cadru precitată reflectă recunoaşterea 
cu valoare de principiu că excepŃiile bazate pe lipsa de valoare juridică a condiŃiilor de 
formă numai aparent existente nu rezultă din cuprinsul titlului, de aceea ele trebuie 
dovedite cu probe exterioare acestuia. 

 

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 9653 din 22 noiembrie 2012 

Prin decizia civilă nr. 6/A din 07.02.2012, pronunŃată în dosarul Tribunalului 
Maramureş, a fost admis apelul formulat de către apelantul-oponent P.S.G. împotriva 
sentinŃei civile nr.1985/28.02.2011 pronunŃată de Judecătoria Baia Mare pe care a 
schimbat-o în tot şi, în consecinŃă: 

 S-a admis opoziŃia la executare formulată de către apelantul-oponent 
P.S.G. în contradictoriu cu intimata SC R. SRL Baia Mare.  

 S-a anulat executarea silită începută de către executorul M.M. în dosarul 
execuŃional nr.728/2010 împotriva apelantului-oponent P.S.G. în baza biletului la ordin 
emis de către SC P. SRL pentru suma de 16.534,17 lei, la data de 23.02.2008, avalizat de 
către apelantul-oponent. 

 A fost obligată intimata SC R. SRL să plătească apelantului-oponent 
P.S.G. cheltuieli de judecată la fond în cuantum de 999 lei iar în apel cheltuieli de 
judecată în cuantum de 102 lei. 

 Pentru a hotărî astfel tribunalul a reŃinut, în conformitate cu art. 294-295 
Cod procedură civilă, următoarele: 

În dosarul execuŃional nr. 728/2010 executorul judecătoresc M.M. a început 
executarea silită împotriva apelantului P.S.G., în calitate de avalist, prin somaŃia emisă la 
data de 27.10.2010 în baza biletului la ordin transcris în cuprinsul somaŃiei.  

Valabilitatea biletului la ordin este contestată de către apelantul P.S.G. pe calea 
opoziŃiei la executare a cărei reglementare legală este stabilită în art. 63-64 din Legea nr. 
58/1934.Trei sunt categoriile de excepŃii pe care apelantul-oponent le-a invocat pentru a 
justifica anularea executării silite. 

Conform menŃiunilor din cuprinsul biletului la ordin apelantul-oponent P.S.G. a 
semnat în calitate de avalist, fără a contesta această calitate şi nici semnătura. 

În primul când s-a invocat de către apelant cu titlu de fals intelectual săvârşit la 
completarea biletului la ordin, emis în alb, prin inserarea ca dată a emiterii a unei date 
nereale, prevalându-se de menŃiunile înscrise la rubrica "data emiterii" unde figurează 
data de 23.07.2008 iar la rubrica "văzut" data de 8.12.2007. 

Această cauză de nulitate constituie o excepŃie obiectivă relativă întrucât priveşte 
caracterul formal al titlului de credit. Apelantul şi-a mai întemeiat opoziŃia pe nulitatea 
biletului la ordin întrucât  are scadenŃe succesive precum şi pe excepŃia prescripŃiei 
dreptului de executare silită, ambele fiind excepŃii obiective absolute. în acest context se 
impun următoarele observaŃii: întrucât în cazul biletului la ordin plata se face de către 
emitent sau ceilalŃi semnatari iar nu de către o altă persoană (trasul), ca în cazul cambiei, 
legea nu mai prevede formalitatea prezentării pentru acceptare. La scadenŃă biletului la 



ordin se prezintă emitentului direct pentru plată. Există o singură excepŃie prevăzută de 
art. 107 din Legea nr. 58/1934 în cazul în care scadenŃa s-a stabilit la un anumit timp de 
la vedere. în acest caz biletul la ordin trebuie prezentat emitentului pentru viză în 
termenul de 1 an de la data emiterii, termen prevăzut de art. 26 din Legea nr. 58/1934. 
Această formalitate este instituită pentru a se stabili data eligibilităŃii obligaŃiei de plată. 

Prin urmare aceasta este semnificaŃia rubricii "văzut" înscrisă în zona cu această 
denumire a B.O. contestat. 

În acest sens sunt şi dispoziŃiile art. 12 din Normele tehnice BNR nr. 10/1994. 
Prin urmare, titlul executoriu este un bilet la ordin cu scadenŃă la un anumit timp de la 
vedere şi în acelaşi timp este completat cu o scadenŃă fixă: 25.06.2009 în rubrica cu 
această denumire. 

Potrivit art.104 din Legea nr. 58/1934 una dintre menŃiunile obligatorii pe care 
trebuie să le cuprindă biletul la ordin este scadenŃa. ModalităŃile de stabilire a scadenŃei 
sunt,  aşa cum prevede art. 106 din Legea nr. 58/1934, similare cu cambia şi sunt 
reglementate de art. 36-40 din Legea nr. 58/1934. 

Potrivit art. 34 alin. 2 cambiile cu scadenŃe succesive sunt nule. Biletul la ordin 
contestat are, aşa cum Tribunalul a constatat anterior, două scadenŃe: una fixă - 
25.06.2009 şi una la un numit timp de la vedere. Cu toate că în biletul la ordin nu este 
indicat un număr de zile pentru a se determinat scadenŃa la un anumit timp de la vedere 
semnarea şi datarea rubricii "văzut" este caracteristică biletului la ordin cu scadenŃa la un 
anumit timp de la vedere, fără a se putea nega semnificaŃia acestor menŃiuni. 

Este prin urmare întemeiată excepŃia nulităŃii titlului invocată de către apelant, 
pentru nerespectarea unor cerinŃe de formă esenŃiale, contrar concluziei primei instanŃe 
care a apreciat că biletul la ordin este valabil sub aspect formal. Tribunalul mai constată 
că prima instanŃă a calificat greşit această excepŃie ca fiind una personală întrucât priveşte 
conŃinutul formal al titlului, adică raportul de drept cambial şi nu raportul fundamental 
care a stat la baza emiterii sau avalizării acestuia. 

ExcepŃiile personale se întemeiază pe raportul juridic fundamental în legătură cu 
care a fost emis ori avalizat biletul la ordin şi se soluŃionează potrivit dreptului comun,şi 
nu reglementării speciale  a titlurilor de credit. 

Tribunalul a mai constatat o altă inadvertenŃă de conŃinut a titlului. StipulaŃia "fără 
protest" are semnificaŃia înlăturării formalităŃii protestului în cazul refuzului de plată. Or, 
în cazul biletului la ordin plătibil la un anumit timp de la vedere protestul este esenŃial 
întrucât, aşa cum prevede art. 107 alin. 2 din Legea nr. 58/1934, refuzul emitentului de a 
pune viza şi data se constată prin protestul a cărui dată serveşte ca punct de plecare pentru 
scadenŃa determinată la un termen de la vedere. 

Pe de altă parte, Tribunalul a mai reŃinut că a fost întemeiată şi excepŃia de 
nulitate a biletului la ordin cu privire la falsul completării acestuia cu o dată a emiterii 
ulterioară datei la care a fost prezentat la viză, dată care, aşa cum reiese din art. 107 alin. 
2 din Legea nr. 58/1934, nu poate fi în mod obiectiv decât anterioară datei vizării titlului 
de către emitent. 

Contrar concluziei primei instanŃe inadvertenŃa rezultă din însăşi cuprinsul 
biletului la ordin fără a fi necesară administrarea altor probe. Textul pct. 323 din Norma 
BNR nr. 6/1994 la care face trimitere prima instanŃă nu are incidenŃă pentru lămurirea 
acestei chestiuni. 



În ceea ce priveşte excepŃia prescripŃiei dreptului de a cere executarea silită, 
tribunalul a constatat că nulitatea titlului constatată anterior pentru  vicii de formă, în 
principal pentru stabilirea unor scadenŃe succesive, are consecinŃe şi cu privire la această 
excepŃie în a cărei soluŃionare este esenŃială scadenŃa. Apelantul are calitatea de avalist, 
nefiind deci debitor de regres şi obligat principal, aşa cum prevede în mod expres art. 47 
din Legea nr. 58/1934.  Totodată nu se confundă executarea cambială, concepută de 
Legea nr. 58/1934 ca o procedură specială de valorificare a drepturilor cambiale şi care 
urmează regulile expres prevăzute de Legea nr. 58/1934, cu acŃiunile cambiale care sunt 
cereri de chemare obişnuite, exercitate pe baza titlului, care nu sunt supuse unor  
formalităŃi speciale ci doar termenelor speciale de prescripŃie. 

Intimata SC R. SRL a recurs la executarea cambială directă, care este supusă 
condiŃiei ca drepturile cambiale să nu fie prescrise prin raportare la art. 94 alin. 1 din 
Legea nr. 58/1934, adică să nu se fi împlinit termenul de prescripŃie de 3 ani care curge 
de la data scadenŃei. Or, aşa cum s-a reŃinut anterior, biletul la ordin este nul pentru 
scadenŃe succesive iar dacă ne raportăm la unica scadenŃă determinată, 25.06.2009 nu s-a 
împlinit termenul de prescripŃie prin înregistrarea cererii de executare silită la executorul 
judecătoresc la 28.10.2010. 

Întrucât de esenŃa opoziŃiei la executare este analizarea valabilităŃii formale a 
titlului  şi a excepŃiilor personale care pot fi  invocate potrivit art. 63-64 din Legea nr. 
58/1934, care conferă caracter contencios cererii, încheierile prin care titlul a fost învestit 
cu formulă executorie şi s-a încuviinŃat executarea silită, pronunŃate într-o procedură 
necontencioasă  nu pot fi opuse cu putere de lucru judecat potrivit art.337 Cod procedură 
civilă.  

Pentru aceste considerente, constatând nulitatea biletului la ordin care a stat la 
baza executării silite, în temeiul art. 296 Cod procedură civilă tribunalul a admis apelul şi 
a schimbat în tot sentinŃa atacată, în sensul admiterii opoziŃiei la executare şi anulării 
executării silite. 

În temeiul art. 298 şi art. 274 Cod procedură civilă intimata aflată în culpă 
procesuală a fost obligată şi la plata cheltuielilor de judecată în primă instanŃă şi apel  
reprezentând onorariul avocaŃial, taxa judiciară de timbru şi timbrul judiciar. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs SC R. S.R.L., solicitând modificarea 
în parte a hotărârii atacate în sensul respingerii apelului, iar în subsidiar: casarea cu 
trimitere spre rejudecare a cauzei, cu cheltuieli de judecată.  

În motivare a arătat că în mod corect, instanŃa de fond a respins opoziŃia la 
executare formulată de oponentul P.S.G., respingând toate excepŃiile invocate de către 
acesta, obligându-l, în temeiul art. 274 Cod Procedură Civilă, la plata, către recurentă , a 
sumei de 1.000 lei reprezentând cheltuieli de judecată.  

Împotriva hotărârii instanŃei de fond oponentul a declarat apel, solicitând 
admiterea excepŃiilor invocate, modificarea în tot a hotărârii de fond, admiterea opoziŃiei 
la executare şi anularea executării silite Începută în dos. ex. 728/2010 al executorului 
M.M., cu obligarea subscrisei la plata de cheltuieli de judecată către oponent.  

InstanŃa de apel, în opinia noastră nu a analizat apărările formulate prin 
întâmpinarea depusă la dosarul cauzei, cu privire la primele două excepŃii invocate de 
apelantul-oponent, respectiv a dat o interpretare greşită dispoziŃiilor Legii nr. 58/1934 şi 
respectiv cele ale Normei B. N. R. nr. 6/08. 03.1994, aplicabile în prezenta speŃă, si 
anume:  



1. Cu privire la excepŃia privitoare la nulitatea titlului, constând în lipsa de valoare 
juridică a condiŃiilor de formă numai aparent existente prevăzute de art. 322 lit. b din 
Norma BNR nr. 6/08.03.1994 şi anume falsul intelectual comis la completarea titlului 
executoriu, sunt incidente prevederile art. 24 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi 
biletului la ordin care prevede:  

 "Posesorul cambiei sau chiar un simplu deŃinător poate prezenta trasului, până la 
scadentă, cambia spre acceptare, la domiciliul acestuia;"  

Precum şi pct. 148 din Norma cadru care prevede:  
"Acceptarea este actul prin care trasul, către care s-a adresat trăgătorul pentru 

plată prin emiterea titlului, se obligă să plătească, la scadentă, suma arătată în cambie, 
posesorului legitim al titlului. "  

Aşadar s-ar fi putut vorbi despre fals dacă la rubrica "văzut" din cuprinsul 
biletului la ordin era trecută o dată anterioară datei înscrise la rubrica "scadenŃă", după 
cum reiese şi din prevederile art. 24 din Legea 58/1934 şi pct. 148 din Norma B.N.R. nr. 
6/08.03.1994, care arată că data până la care posesorul biletului la ordin poate să prezinte 
biletul, spre acceptare, este cel mai târziu data scadenŃei.  

Data înscrisă la rubrica "văzut" reprezintă data de la care începe să curgă termenul 
de prescripŃie în care posesorul unui biletul la ordin emis în alb, poate să completeze şi să 
introducă la plată, conform înŃelegerii părŃilor, biletul la ordin.  

Apreciază că prin completarea la rubrica "data emiterii", o altă dată, ulterioară 
datei menŃionate la rubrica văzut, nu s-au încălcat prevederile pct. 322 lit. b din Norme şi 
nu se poate reŃine excepŃia privitoare la nulitatea titlului invocată de oponent.  

Tot cu privire la excepŃia constând în lipsa de valoare juridică a condiŃiilor de 
formă doar aparent existente, respectiv falsul, dorim să arătăm şi faptul că, prin 
încheierea civilă nr. 1395 din data de 11.02.2010, pronunŃată în dosarul numărul 
1370/182/2010 al Judecătorie Baia Mare, biletul la ordin a fost investit cu formulă 
executorie, instanŃa reŃinând: "Văzând că biletul la ordin îndeplineşte condiŃiile formale 
prevăzute de art. 104 din Legea 58/1934 şi în temeiul art. 106 din Legea 58/1934 cu 
trimitere la art. 61 din aceiaşi lege, instanŃa urmează să dispună investirea cu formulă 
executorie a biletului la ordin. "  

Astfel instanŃa fiind sesizată cu o cerere de investire a biletului la ordin, a analizat 
dacă sunt îndeplinite condiŃiile formale pe care legea le cere pentru un astfel de titlu, iar 
constatând că aceste condiŃii formale sunt îndeplinite, titlul a fost investit cu formulă 
executorie. In situaŃia în care titlu ar fi fost fals, instanŃa de executare, în speŃă 
Judecătoria Baia Mare, nu putea să investească titlul executoriu.  

De asemenea instanŃa, în baza unui titlu fals, nu ar fi putut să încuviinŃeze 
executarea silită demarată în dosarul execuŃional numărul 728/2010 al B.E.J. M.M., 
încuviinŃare dispusă prin încheierea civilă nr. 9339 din data de 15.10.2010, pronunŃată în 
dosar numărul 11409/182/2010 al Judecătoriei Baia Mare.  

b. Cu privire la excepŃiile personale, derivate din raporturile ulterioare creaŃiei 
biletului la ordin prevăzute de pct. 328 lit. c din Norma B.N.R., respectiv nulitatea 
biletului la ordin, facem trimitere la prevederi art. 104 din Legea nr. 58/1934, care 
prevede, la pct. 3, că: "biletul la ordin trebuie să cuprindă .... arătarea scadenŃei", sub 
sancŃiunea prevăzută la art. 105 din aceiaşi lege şi anume" Titlul căruia ii lipseşte vreuna 
din condiŃiunile arătate la articolul precedent nu va fi socotit bilet la ordin ... ".  



Conform dispoziŃiilor pct. 329 din Normă, excepŃiile de ordin personal pot fi 
dovedite numai prin acte scrise, de grabnică soluŃiune, acestea fiind acele acte prin care 
excepŃia se dovedeşte completă, adică fără a mai fi necesar administrarea unor probe 
suplimentare deosebite, care ar temporiza soluŃionarea procesului cambial.  

In altă ordine de idei dispoziŃiile art. 37 din Legea 58/1934 prevăd următoarele:  
"Cambia la vedere este plătibilă la prezentare. Ea trebuie prezentată spre plata în 

termen de un an de la data sa. Trăgătorul poate reduce sau prelungi acest termen. Aceste 
termene pot fi reduse de giranŃi.  

Trăgătorul poate stipula ca o cambie plătibilă la vedere nu trebuie sa fie 
prezentată spre plata Înaintea unei anumite date. In acest caz termenul de prezentare 
curge de la aceasta data. "  

Oponentul, prin acŃiune, a invocat nulitatea biletului la ordin în temeiul pct. 328 
lit. c din Normă raportat la prevederile art. 105, 106 şi 36 din Legea 58/1934 teza finală, 
ori în lumina art. 37 din Legea 58/1934 şi pct. 513 din Normă, se află în situaŃia biletului 
la ordin plătibil la un anumit timp de la vedere, bilet care trebuie prezentat emitentului 
spre avizare. Viza pusă de emitent presupune înscrierea semnăturii acestuia pe faŃa 
titlului sub menŃiunea "VAZUT", cu ocazia prezentării titlului de către beneficiar la 
emitent.  

Referitor şi la această excepŃie înŃelege să invoce faptul că acest titlu a fost supus 
controlului respectării condiŃiilor formale impuse de norma legală, prin examinarea lui în 
cadrul dosarului de investire cu formulă executorie. Cerere de investire a fost soluŃionată 
tocmai reŃinându-se că titlul Întruneşte condiŃiile formale prevăzute de art. 104, art. 106 şi 
art. 61 din Legea 58/1934.  

Oponentul a mai arătat şi faptul că biletul la ordin a fost emis în alb. Cambia în 
alb este un titlu care cuprinde numai semnătura trăgătorului, iar uneori şi o parte din 
menŃiunile prevăzute de art. 1 din Legea cambiei şi biletului la ordin. MenŃiunile care 
lipsesc trebuie să fie completare de posesor atunci când acesta din urmă prezintă titlul la 
plată sau îl remite unei instituŃii de credit în scopul prezentării la plată, fiind obligatoriu 
ca o cambie în alb să aibă completat numele ultimului posesor în momentul plăŃii. Biletul 
la ordin va fi completat conform înŃelegerii dintre părŃi.  

Împrejurarea că biletul la ordin a fost emis în alb nu înseamnă că este plătibil la 
vedere, aşa cum susŃine apelantul. Pe de altă parte nerespectarea înŃelegerii stabilite în 
momentul emiterii, cu ocazia completării titlului, va putea fi opusă posesorului care a 
dobândit titlul cu rea-credinŃă ori a săvârşit o greşeală gravă în dobândirea ei după cum 
prevăd prevederile art. 12 din Legea 58/1934, ceea ce în prezenta cauză nu s-a dovedit.  

Raportat la faptul că nu se află în situaŃia prevăzută de teza finală a art. 36 din 
Legea 58/1934, respectiv biletul la ordin nu are scadenŃă succesivă, solicită respingerea 
excepŃiei invocate de oponent în temeiul acestui articol, ca nefondată.  

FaŃă de cele arătate mai sus solicită a admiterea recursului aşa cum a fost 
formulat.  

Prin întâmpinarea înregistrată la data de 22 octombrie 2012  reclamantul P.S.G., 
a solicitat respingerea recursului formulat, cu menŃinerea în totalitate a sentinŃei atacate. 

În motivare a arătat că prin decizia pronunŃată în apel, Tribunalul Maramureş a 
reŃinut că sunt întrunite condiŃiile declarării nulităŃii titlului ca urmare a admiterii 
următoarelor excepŃii privitoare la nulitatea titlului. constând în lipsa de valoare juridică a 



condiŃiilor de formă numai aparent existente - pct.322 lit.*b* din Norma cadru BNR 
nr.6/1994 :  

2.) falsul intelectual săvârşit la completarea biletului la ordin;  
3.) scadenŃele succesive;  
4.) menŃiunea *f'ară protext* înserată în cuprins şi raportată la faptul că biletul la 

ordin a fost emis cu scadenŃa la un anumit timp de la vedere, situaŃie în care dresarea 
protestului era obligatorie; completarea biletului la ordin cu menŃiune a fără protest atrage 
nulitatea titlului ca urmare a nerespectării dispoziŃiei art.l07 alin.2 din Legea nr.S8/1934.  

Recurentul apreciază că nu sunt întrunite condiŃiile legale pentru ca instanŃa să 
reŃină existenŃa motivelor de nulitate indicate. Cu privire la aceste susŃineri arătăm 
următoarele:  

1. Falsul. 
a. ) Biletul la ordin a fost emis în alb în favoarea intimatei. Aceasta l-a completat 

în fals înscriind ca dată a emiterii o cu totul altă dată decât cea reală.  
Împrejurarea se poate constata din însuşi cuprinsul titlului unde la rubrica data 

emiterii este înscrisă ziua de 23.01.2008, iar la rubrica văzut însemnând data la care 
biletul la ordin a fost prezentat la plată trăgătorului este înscrisă data de 08.12.2007. Ori, 
data emiterii trebuie să fie anterioară datei prezentării la plată şi nu invers, ca în cuprinsul 
titlului, pentru că un bilet la ordin emis la 23.01.2008 nu poate fi prezentat la plată la data 
de 08.12.2007.  

Referitor la acest aspect susŃinerile creditorului, sunt contradictorii.  
Astfel: a. ) citând dispoziŃiile art.24 din Legea nr.58/1934 (pag.2 alin. 1-4 din 

motivele de recurs) susŃine că posesorul cambiei poate prezenta tras ului, până la scadenŃă 
cambia spre acceptare, după care, concluzionează exact in sens invers şi anume că: s-ar fi 
putut vorbi de un fals dacă la rubrica văzut s-ar fi trecut o dată anterioară datei scadenŃei. 
Observăm că la rubrica văzut data de 08.12.2007 este anterioară datei scadenŃei 
25.06.2009.De asemenea se mai citează dispoziŃiile pct.148 din Normă, potrivit cărora 
acceptarea este actul prin care trasul către care s-a adresat trăgătorul pentru plată prin 
emiterea titlului, se obligă să plătească la scadenŃă suma arătată in cambie, posesorului 
legitim al cambiei.  

Insă problema învederată instanŃei de oponentă şi reŃinută cu acest titlu în decizia 
atacată nu este cea analizată de creditor, ci problema falsului se pune faŃă de împrejurarea 
că biletul la ordin a fost completat cu neobservarea înŃelegerilor anterioare ale părŃilor. 
Aşa se explică cum data prezentării la plată este anterioară datei emiterii biletului la 
ordin, ceea ce în cronologia evenimentelor este imposibil de acceptat.  

Prin urmare, posesoarea biletului la ordin a comis un fals intelectual în momentul 
completării lui.  

b. ) Recurenta mai susŃine că este exclusă completarea biletului la ordin în fals 
pentru că a fost investit cu formula executorie, ocazie cu care instanŃa a verificat 
îndeplinirea condiŃiilor formale pentru investire.  

MenŃionăm faptul că potrivit pct.320 pct.*d* din Normă, judecătoria verificând 
existenŃa elementelor formale ale cambieilbiletului la ordin şi ajungerea ei la scadenŃă, 
printr-o încheiere de investire, va dispune aplicarea formulei executorii pe titlu.  

Tocmai pentru faptul că judecătoria verifică doar îndeplinirea condiŃiilor de formă 
aparent existente şi nu verifică valoarea juridică a acestor condiŃii, legiuitorul a pus la 



dispoziŃia posesorului biletului la ordin excepŃiile bazate pe lipsa de valoare juridică a 
condiŃiilor de formă numai aparent existente - art.325 din Normă.  

2. ) Scadentele succesive.  
Tribunalul a reŃinut că scadenŃele succesive atrag nulitatea cambiei. In acest sens 

s-au subliniat următoarele: întrucât în cazul biletului la ordin plata se face de către 
emitent sau ceilalŃi semnatari, iar nu de către o altă persoană(trasul), ca în cazul cambiei, 
legea nu mai prevede formalitatea prezentării pentru acceptare. La scadenŃă, biletul la 
ordin se prezintă emitentului direct, pentru plată. Există o singură excepŃie reglementată 
de art. l07 din Legea nr.58/1934, în cazul în care scadenta s-a stabilit a fi la un anumit 
timp de la vedere. In acest caz biletul la ordin trebuie prezentat, emitentului pentru viză în 
termenul de 1 an de la data emiterii, formalitatea fiind instituită pentru a se stabili data 
exigibilităŃii obligaŃiei de plată. S-a reŃinut că aceasta ar fi semnificaŃie rubricii văzut 
înscrisă în zona cu această denumire a biletului la ordin contestat. In acest sens sunt 
prevederile art.26 din Legea nr.S8/1934 şi ale art.12 din Normele tehnice BNR 
nr.l0/1994.  

Din acest punct de vedere instanŃa de apel a împărtăşit opinia exprimată de 
posesorul biletului la ordin, recurenta din prezent.  

FaŃă de faptul că biletul la ordin are scadenŃa la un anumit timp de la vedere ca 
urmare a completării cu menŃiunea văzut la data de 08.12.2007, dar totodată are 
completată şi rubrica scadenŃă cu data de 25.06.2009, Înseamnă că are scadenŃe succesive 
şi prin urmare este nul.  

Astfel s-a ajuns din nou în acelaşi punct: prezentarea spre avizare (08.12.2007) 
anterioară datei emiterii (23.01.2008) conduce la concluzia falsului comis cu ocazia 
completării.  

SusŃinerea recurentei făcută în sensul că valabilitatea biletului la ordin a fost 
verificată cu ocazia investirii sale cu formula executorie, iar declararea ulterioară a 
nulităŃii sale nu se mai poate realiza contravine prevederilor art.63 din Legea nr.58/1934 
şi dispoziŃiilor art.337 din Codul de procedură civilă în sensul că, încheierile pronunŃate 
în procedura necontencioasă, în cazul nostru procedura de investire cu formula executorie 
şi respectiv încuviinŃarea executării silite nu au puterea lucrului judecat.  

3. ) Recurenta nu critică cel de al treilea motiv de nulitate reŃinut de către instanŃa 
de apel şi anume: Înserarea în cuprinsul biletului la ordin a menŃiunii fără protest, în 
condiŃiile în care dresarea protestului este obligatorie în cazul biletului la ordin cu 
scadenta la un anumit timp de la vedere. Aceasta conduce la concluzia că a acceptat 
existenŃa acestei inadvertenŃe de conŃinut a titlului, care rezultă din chiar cuprinsul 
biletului la ordin, fără a fi necesară administrarea altor probe şi care conduce prin ea 
însăşi, singură, la nulitatea titlului pentru lipsa de valoare juridică a condiŃiilor numai 
aparent existente.  

Referitor la critica adusă intimatei în sensul că pe calea opoziŃiei la executare a 
susŃinut faptul că biletul la ordin a fost emis în alb şi care sunt consecinŃele completării 
ulterioare de către posesor, precizăm că nici instanŃa de fond şi nici cea de apel nu s-au 
preocupat de această susŃinere, motive pentru care critica este nefondată. 

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

 1. Cât priveşte prima critică, Curtea are în vedere că instanŃa de recurs are 
posibilitatea în speŃa dată să examineze strict sentinŃa atacată prin prisma motivelor  de 



recurs prevăzute de Codul de procedură civilă şi invocate ca atare de partea recurentă 
nefiind îngăduit să se mai facă alte aprecieri ori examinări cu privire la starea de fapt care 
a fost din această perspectivă irevocabil stabilită de cele două instanŃe de fond cu prilejul 
examinării cauzei în primă instanŃă şi în apel. 

 Aşa fiind, în speŃa dată nu se va reŃine aplicabile dispoziŃiile art. 3041 
C.pr.civ. ci exclusiv dispoziŃiile art. 304 pct. 9 C.pr.civ. invocate explicit de recurent. 

 Astfel fiind, Curtea va examina dacă instanŃa de apel a interpretat şi 
aplicat corect dispoziŃiile legale circumscrise speŃei, mai precis cele cu privire la 
valabilitatea biletului la ordin, raportat la starea de fapt care a fost stabilită. 

 Din această perspectivă, Curtea reŃine că instanŃa de apel s-a pronunŃat mai 
întâi asupra excepŃiilor, în primul rând asupra cercetării tezei conform căreia biletul la 
ordin a fost emis în fals, mai precis s-a comis fals intelectual cu prilejul completării 
titlului, emis în alb, prin înserarea ca dată a  emiterii a unei date nereale, în condiŃiile în 
care din titlu reiese că acesta a fost emis la data de 23.07.2008 (rubrica data emiterii) iar 
la rubrica „văzut” a fost menŃionată data de 08.12.2007. 

 Calificarea drept excepŃie obiectivă relativă a cauzei de nulitate invocată 
de apelant a fost corect calificată de instanŃa de apel după cum corect au fost calificate ca 
fiind excepŃii obiective absolute cauza de nulitate a biletului la ordin deoarece are 
scadenŃe succesive cât şi excepŃia prescripŃiei dreptului de executare silită. 

 De asemenea, Curtea reŃine că interpretarea şi calificarea rubricii „văzut” 
din biletul la ordin prin prisma dispoziŃiilor legale şi a specificului acestui titlu de credit a 
fost corectă. Astfel, pentru ipoteza prevăzută la art. 107 din Legea nr. 58/1934 biletele la 
ordin plătibile la un anume timp de la vedere, trebuiesc prezentate spre viza emitentului 
în termenele fixate de lege la art. 26. Termenul de la vedere curge de la data vizei 
subscrise de emitent pe biletul la ordin. Refuzul emitentului de a pune viza datată se 
constata prin protest (art. 28), a cărui data serveşte ca punct de plecare pentru termenul de 
la vedere. 

 Stabilirea şi analiza scadenŃei biletului la ordin pe baza dispoziŃiilor art. 12 
din Normele tehnice ale BNR nr. 109/1994 precum şi cu aplicarea art. 104 rap. la art. 106 
şi art. 36-40 din Legea nr. 58/1934 au fost  corect stabilite de instanŃa de apel. 

 Aşa cum corect a concluzionat instanŃa de apel data emiterii trebuie să fie 
anterioară prezentării la plată şi nu invers, respectiv ca cea din cuprinsul titlului din 
litigiu, astfel că un bilet la ordin emis la data de 23.01.2008 nu poate fi prezentat la plată 
la data de 08.12.2007. 

 Mai mult, Curtea observă că afirmaŃia din recurs cu trimitere la dispoziŃiile 
art. 24 din Legea nr. 58/1934 şi art. 148 din Norma cadru a BNR conform căreia 
posesorul biletului la ordin poate prezenta trasului, până la scadenŃă titlu spre acceptare, 
nu are înrâurire în speŃă de vreme ce s-a stabilit că la rubrica văzut este data 08.12.2007 
care este anterioară datei scadenŃei 25.06.2009, ceea ce susŃine din contră teza falsului 
constatat ca atare de instanŃa de apel. 

 2. Cu privire la critica conform căreia prin învestirea cu formulă 
executorie a biletului la ordin s-a verificat formal biletul la ordin şi că astfel cercetarea 
falsului este fără consecinŃe juridice de vreme ce instanŃa care a dispus învestirea nu l-a 
constatat, Curtea reŃine că potrivit dispoziŃiilor pct. 320 lit. d) din Norma Cadru 6/1994 a 
BNR dată în aplicarea art. 62 din Legea nr. 58/1934, se desprinde concluzia că 
judecătoria, va verifica existenŃa elementelor formale ale cambiei şi ajungerea ei la 



scadenŃă, printr-o încheiere de învestire şi va dispune aplicarea formulei executorii pe 
titlu. 

 Încheierea de învestire cu formulă executorie nu este o hotărâre 
judecătorească pronunŃată într-o procedură contradictorie şi deci nu poate fi opusă cu 
putere de lucru judecat. 

Astfel fiind, cercetarea în procedura necontencioasă, prealabil învestirii cu 
formulă executorie a aparenŃei de legalitate a biletului la ordin nu paralizează cercetarea 
legalităŃii titlului pe cale opoziŃiei la executare căci numai pe calea unui proces derulat în 
contradictoriu cu ascultarea tuturor părŃilor cu interese contrare se poate tranşa asupra 
valabilităŃii în substanŃă condiŃiilor de formă prevăzute de lege. 

Numai astfel se poate interpreta raŃiunea pentru care dispoziŃiile art. 63 din Legea 
nr. 58/1934 corelate cu pct. 325 din Norma cadru precitată reflectă recunoaşterea cu 
valoare de principiu că excepŃiile bazate pe lipsa de valoare juridică a condiŃiilor de 
formă numai aparent existente nu rezultă din cuprinsul titlului, de aceea ele trebuie 
dovedite cu probe exterioare acestuia. 

Aşa fiind, încheierea de învestire cu formulă executorie nu poate paraliza 
demersul în justiŃie pentru a se cerceta pe baza probelor administrate dacă sunt fondate 
excepŃiile bazate pe lipsa de valoare juridică a condiŃiilor de formă. 

Acest aspect reiese cu prisosinŃă şi din conŃinutul dispoziŃiilor art. 337 C.pr.civ. 
care reflectă teza de principiu că încheierile pronunŃate în materie necontencioasă nu au 
putere de lucru judecat. 

Din această perspectivă şi acest motiv de recurs nu poate fi admis. 
3. Cu referire la critica privind valoarea juridică a scadenŃelor succesive, Curtea 

reŃine că instanŃa de apel a făcut o corectă aplicare a normelor juridice referitoare la 
sancŃiunea titlului la ordin cu scadenŃe succesive. 

Mai precis, legea specială prevede cu valoare de regulă în art. 34 alin. 2 nulitatea 
cambiilor cu scadenŃe succesive. 

Aşa cum a arătat instanŃa de apel, biletul la ordin din speŃă are două scadenŃe 
succesive, una expres prevăzută şi fixă pentru data de 25.06.2009 şi alta la un anumit 
timp de la vedere. 

În acest context, faptul că biletul la ordin are scadenŃa la un anumit timp de la 
vedere ca urmare a completării rubricii cu menŃiunea „văzut” la data de 08.12.2007 dar 
totodată are completată şi rubrica cu scadenŃa la data de 25.06.2009, înseamnă că titlul 
are scadenŃe succesive şi deci este nul. 

Reluarea tezei conform căreia analizarea legalităŃii şi din această perspectivă nu 
mai poate fi făcută de vreme ce a fost supusă examinării pe clea procedurii de învestire cu 
formulă executorie nu poate fi primită considerentele expuse anterior fiind valabile şi în 
ceea ce priveşte această susŃinere. 

FaŃă de toate considerentele de fapt şi de drept, în limitele învestirii, Curtea 
urmează să constate că recursul nu este fondat motiv pentru care în temeiul art. 312 
C.pr.civ. se va respinge ca atare. 

În temeiul art. 274 C.pr.civ. Curtea urmează a obliga pe recurentă să plătească 
intimatului P.S.G. suma de 1000 lei, cheltuieli de judecată în recurs cu titlu de onorariu 
avocaŃial (f. 10). (Judecător Liviu Ungur) 

 
 



Procedura insolvenŃei. Stare de insolvenŃă. Cesiune de părŃi sociale. 
CreanŃă prescrisă. SemnficaŃia celor înscrise în documentele contabile ale 

debitorului 

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 8714 din 30 octombrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr. 593 din 13.02. 2012, pronunŃată în dosarul Tribunalului  
Specializat Cluj s-a respins cererea de intervenŃie în interes propriu formulată de către 
intervenientul T.M.D., ca inadmisibilă. S-a respins contestaŃia formulată de către 
debitoarea SC A. SRL ca fiind formulată de către o persoană care nu are calitatea de 
reprezentant al debitoarei. S-a respins cererea formulată de către creditoarea SC G.B. 
GmbH, în contradictoriu cu debitoarea SC A. SRL CIURILA, ca neîntemeiată. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut că S.C. G.B. GmbH, 
a invocat excepŃia lipsei calităŃii de reprezentant al celui care a semnat contestaŃia în 
numele debitoarei, din moment ce dreptul de reprezentare al debitoarei îl au, doar 
împreună, ambii administratori, A.P.J. şi J.G.. În ceea ce priveşte cererea de intervenŃie în 
interes propriu, formulată de către T.M.D., aceasta a fost respinsă ca inadmisibilă, acesta 
neavând un drept de creanŃă împotriva patrimoniului debitoarei, el pretinzând doar că este 
un asociat al debitoarei. Calitatea de asociat al unei societăŃi comerciale se dovedeşte prin 
înregistrările făcute la registrul comerŃului iar dacă cineva invocă această calitate, 
chestiunea, dacă este litigioasă, este una care îi priveşte doar pe asociaŃii cedenŃi şi 
cesionari, neavând nicio legătură cu patrimoniul debitoarei. 

Referitor la excepŃia lipsei calităŃii de reprezentant al celui care a dat avocatului 
împuternicirea de reprezentare în instanŃă, în numele debitoarei, aceasta a fost admisă. 
Aşa cum rezultă din actele constitutive ale debitoarei, aşa cum au fost ele modificate prin 
hotărârea din data de 18 iunie 2012, mandat de reprezentare al societăŃii îl au doar 
administratorii acesteia, împreună (art. 7 din statut), Or, cum contestaŃia şi mandatul dat 
avocatului sunt semnate doar de către administratorul A.P.J., acesta nu poate angaja în 
mod valabil societatea, nereprezentându-i voinŃa sa. ContestaŃia, fiind astfel formulată de 
către cineva care nu putea să o reprezinte singur pe debitoare, tribunalul nu a mai 
analizat-o pe fondul ei. 

 Pe fondul cauzei, cererea de deschidere a procedurii a fost respinsă, ca 
neîntemeiată. astfel, la dosar nu a fost depus nici un titlu din care să rezulte că ar avea 
creditoarea vreo creanŃă faŃă de debitoare. Mai mult, din actele depuse de către creditoare 
şi din motivarea cererii sale, în speŃă este vorba de o chestiune litigioasă legată de o 
cesiune de părŃi sociale survenită între asociaŃii debitoarei. Această cesiune de părŃi 
sociale nu o îndreptăŃeşte pe creditoare să ceară deschiderea procedurii insolvenŃei faŃă de 
societatea debitoare, chestiunea fiind una care îi priveşte doar pe asociaŃii cedenŃi şi 
cesionari. Cesiunea de părŃi sociale reprezintă de fapt o vânzare-cumpărare de părŃi 
sociale, cesionarii plătind contravaloarea lor cu bani proprii, cedenŃilor. Un ultim 
argument pentru respingerea cererii creditoarei, pe motiv că neînŃelegerile dintre asociaŃi, 
nu reprezintă un motiv pentru deschiderea procedurii insolvenŃei, ei nefiind terŃi-creditori 
faŃă de debitoare ci reprezentând-o însăşi pe debitoare, este şi aceea că cererea de 
deschidere a procedurii a fost semnată, în numele creditoarei de către un avocat ce a 
primit procură de reprezentare de la administratorul creditoarei care este şi asociat şi 
administrator al debitoarei, J.G. Or, acest asociat şi administrator al debitoarei i-a 



contestat celuilalt asociat şi administrator, obŃinând şi câştig de cauză, dreptul de a o 
reprezenta pe debitoare în instanŃă, pe motiv că mandatul de reprezentare este unul 
comun. Astfel, practic unul dintre asociaŃi, ce în mod evident trebuie să apere interesele 
debitoarei, acŃionează împotriva acesteia, cerând deschiderea procedurii insolvenŃei faŃă 
de ea. 

NeînŃelegerile dintre asociaŃi este un motiv pentru introducerea unei acŃiuni care 
să rezolve disputa existentă, putându-se ajunge, în cazuri extreme, chiar până la o 
solicitare de dizolvare a societăŃii pe motiv de grave neînŃelegeri între asociaŃi sau de 
excludere a asociatului ce acŃionează împotriva interesului societar 

Împotriva acestei sentinŃei, creditoarea SC G.B. GmbH a declarat recurs, 
solicitând instanŃei admiterea acestuia, casarea hotărârii recurate ca fiind netemeinică şi 
nelegală şi trimiterea cauzei judecătorului sindic pentru deschiderea procedurii 
insolvenŃei, în temeiul art. 11 alin. 1 şi art. 12 din Legea nr. 85/2006, cu cheltuieli de 
judecată. 

În motivarea recursului, recurenta a susŃin că judecătorul sindic a făcut o mare 
confuzie în ceea ce priveşte starea de fapt şi, în consecinŃă, a pronunŃat o hotărâre cu 
aplicarea greşită a legii şi care cuprinde considerente ce nu au legătură cu pricina. Astfel, 
instanŃa a reŃinut în mod greşit faptul că la dosar nu a fost depus nici un titlu din care să 
rezulte că recurenta a ar avea vreo creantă fată de debitoare. De asemenea, instanta nu a 
înŃeles obiectul dedus judecăŃii apreciind că în speŃă ar fi vorba despre o chestiune 
litigioasă legată de o cesiune de părŃi sociale survenită între asociaŃii debitoarei. În ceea 
ce priveşte cesiunea de părŃi sociale, recurenta precizează că aceasta şi-a produs efectele 
fără a exista vreo chestiune litigioasă în legătură cu contractul de cesiune. Astfel, 
societatea G.H. GmbH a cedat recurentei părŃile sociale deŃinute la S.C. A. S.R.L., 
reprezentând 50% din capitalul social. În perioada în care a avut calitatea de asociat 
societatea G.H. GmbH a creditat în numeroase rânduri societatea A. S.R.L., conform 
actelor depuse la dosar. Cu prilejul cesiunii părŃilor sociale intervenită între părŃi, 
recurentei i-a fost cesionată şi această creanŃă izvorâtă din creditările succesive pe care 
G.H. GmbH o avea împotriva S.C.A. S.R.L.  

În opinia recurentei, instanŃa a reŃinut în mod eronat situaŃia de fapt, deoarece a 
solicitat deschiderea procedurii insolventei fată de debitoarea S.C. A. S.R.L. în baza 
dreptului de creanŃă cesionat şi nu în baza cesiunii de părŃi sociale, iar analizând actele 
depuse la dosar se poate constata fără dubiu faptul că există o creanŃă a recurentei faŃă de 
debitoare. În acest sens, existenŃa şi cuantumul creanŃei sunt cuprinse în actele de creanŃă 
şi au fost recunoscute de către debitoare. Mai mult, din balanŃa de verificare pentru luna 
septembrie 2009, semnată şi ştampilată de S.C. A., rezultă clar nu doar existenŃa creanŃei, 
ci şi cuantumul acesteia, la pct. 455 - Sume datorate asociaŃilor, 455.01 - AsociaŃi-conturi 
curente, 455.01.01 G. figurând cu suma de 1.471.451,47 lei. În plus, consemnarea 
creanŃei în actele contabile ale S.C. A. S.R.L. conferă acesteia un caracter cert şi lichid, 
dovada existenŃei creanŃei fiind realizată prin documentele financiar-contabile aprobate 
prin semnătură şi ştampilă, iar lichiditatea acesteia fiind demonstrată prin precizarea 
exactă a sumei datorate, în acord cu dispoziŃiile art. 46 din Codul Comercial (în vigoare 
la data introducerii cererii).  

În ceea ce priveşte exigibilitatea creanŃei, aceasta a fost contestată de către 
debitoare pe motivul că ar fi vorba despre un împrumut ce nu este scadent a fi restituit. 
Contradictoriu, debitoarea în susŃinerea poziŃiei procesuale, arată apoi faptul că nu a 



trecut termenul de 90 de zile de la scadenŃă, in consecinŃă creanŃa recurentei nu ar fi una 
certă, lichidă şi exigibilă. Având în vedere această ultimă susŃinere a debitoarei, reŃinută 
de către instanŃă, rezultă că debitoarea a recunoscut ajungerea la scadenŃă a creanŃei, însă 
nu trecuse termenul de 90 de zile prevăzut de Legea nr. 85/2006 pentru a putea fi cerută 
deschiderea procedurii insolvenŃei,  

În realitate, în speŃă este vorba despre un împrumut, prin creditarea succesivă a 
societăŃii A. S.R.L. începând cu anul 2002, împrumut a cărui scadenŃă nu a fost stabilită 
de către părŃi conform practicii judiciare şi majorităŃii doctrinei, dacă pentru plata unui 
împrumut nu este prevăzut un termen de scadenŃă, scadenŃa este prezumată ca fiind 
imediată. În plus, de la data acordării împrumuturilor a trecut mai mult decât un termen 
rezonabil, fiind vorba de ani de zile. Ca atare, creanŃa recurentei împotriva debitoarei este 
atât certă şi lichidă, cât şi exigibilă.  

Temeiul de fapt al cererii este existenta unei creante certe, lichide şi exigibile fată 
de debitoare. Este adevărat că are şi calitatea de asociat al debitoarei, însă acest lucru nu 
exclude posibilitatea de a fi terŃ-creditor faŃă de debitoare cu privire la creanŃa în discuŃie, 
iar în ceea ce-l priveşte pe administratorul creditoarei, J.G., care este şi administrator al 
debitoarei, acesta a dat procură de reprezentare avocatului pentru cererea de deschidere a 
procedurii insolventei fată de debitoare în calitate de administrator al G.B. GmbH, fiind o 
atributie a acestuia în administrarea societătii. Mandatul comun de reprezentare pe care 
domnul J.G. îl are la S.C. A. S.R.L. împreună cu domnul A.P.J. nu are nici o relevanŃă 
atâta vreme cât domnul J.G. nu a acŃionat în numele debitoarei. Aşadar, şi acest argument 
reŃinut de către judecătorul sindic relevă faptul că obiectul dedus judecăŃii a fost 
interpretat în mod greşit, situaŃia de fapt fiind cu totul alta, şi, în consecinŃă, s-a realizat o 
greşită aplicarea a legii  

În concluzie, a menŃionat recurenta, creanŃa sa împotriva S.C. A. S.R.L. 
îndeplineşte toate condiŃiile cerute de Legea 85/2006, respectiv este certă, lichidă şi 
exigibilă de mai mult de 90 de zile, cuantumul acesteia depăşeşte valoarea-prag de 
45.000 lei prevăzută de art. 3, pct. 12 din această lege.  

Debitoarea intimată A. S.R.L. a depus întâmpinare în cauză prin care a solicitat 
respingerea recursului ca neîntemeiat şi menŃinerea sentinŃei atacate, cu cheltuieli de 
judecată. În argumentarea poziŃiei sale, intimata a susŃinut că cererea creditoarei nu 
îndeplineşte nici una din condiŃiile prevăzute de Legea nr. 85/2006 în ceea ce priveşte 
caracterul cert, lichid şi exigibil al creanŃei invocate. Astfel, creanŃa solicitată nu este 
certă, lichidă şi exigibilă, iar din actele contabile şi actele de cesiune nu rezultă valoarea 
sumei creditate şi exigibilitatea acesteia.  

Analizând actele şi lucrările dosarului din perspectiva motivelor de recurs 
invocate şi a dispoziŃiilor legale incidente, Curtea reŃine următoarele: 

Înscrisurile depuse în probaŃiune în faŃa instanŃei de fond dovedesc faptul că în 
contul debitoarei intimate au fost virate sume de bani de către G.H. în intervalul 
22.10.2002 – 27.07.2005. Nu poate fi contestat faptul că valoarea în lei a acestor sume 
virate în euro este de 1.596.931 lei precum nici faptul că datoria a fost cesionată cu 
prilejul cesiunii părŃilor sociale intervenite între G.H. şi societatea comercială G.B. 
Gmbh. Această cesiune este probată de actul notarial din 21.06.2006 încheiat pe teritoriul 
Austriei, depus la dosar în traducere din limba germană.  

InstanŃa de recurs apreciază în baza acestor probe faptul că o creanŃă a recurentei 
faŃă de intimată s-a născut însă analiza principală trebuie realizată asupra caracterului 



exigibil al acestei creanŃe la momentul investirii instanŃei cu cererea de deschidere a 
procedurii de insolvenŃă faŃă de debitoarea SC A. SRL.  

Astfel, raportat la data transferurilor care probează existenŃa unui împrumut 
trebuie analizată prescripŃia dreptului de a cere realizarea creanŃei, implicit a dreptului de 
a cere deschiderea procedurii de insolvenŃă a debitoarei în baza acestei creanŃe. În lipsa 
unui termen stipulat de către părŃi privind restituirea împrumutului, acest împrumut este 
scadent şi termenul de prescripŃie începe să curgă chiar de la data virării sumelor de bani 
respective în contul împrumutatului. Raportat la momentul de început al curgerii 
termenului de prescripŃie care se plasează în intervalul 2003-2005, termenul general de 
prescripŃie de trei ani reglementat de art. 3 alin. 1 din Decretul Lege 167/1958 era deja 
împlinit la momentul sesizării instanŃei. Actul normativ enunŃat este incident în cazul 
concret analizat deoarece a fost abrogat doar prin Legea 71/2011, fiind astfel în vigoare 
în perioada analizată.  

Atât prin motivele de recurs deduse analizei instanŃei cât şi prin concluziile scrise 
depuse la dosarul instanŃei de recurs, recurenta susŃine faptul că termenul de prescripŃie a 
fost întrerupt în mod repetat prin diversele recunoaşteri ale datoriei realizate de către 
debitoarea intimată. Potrivit art. 16 alin. 1 lit. a din Decretul Lege 167/1958, termenul de 
prescripŃie se întrerupe ,,prin recunoaşterea dreptului a cărui acŃiune se prescrie, făcută de 
către cel în folosul căruia curge prescripŃia,,.  

Analizând toate înscrisurile depuse în probaŃiune, instanŃa de recurs apreciază 
faptul că singurul înscris care poate fi analizat din această perspectivă este Hotărârea din 
18.06.2010 a asociaŃilor debitoarei S.C. A. S.R.L. Prin această hotărâre asociaŃii 
debitoarei intimate au luat act de înscrisul autentic notarial încheiat în 2006 în Austria 
prin care unul dintre asociaŃi a fost înlocuit cu un nou asociat. O clauză a acestei Hotărâri 
A.G.A. menŃionează faptul că fostul asociat G.H. a cesionat către G.B. Gmbh 50 % din 
părŃile sociale ale debitoarei S.C. A. S.R.L., împreună cu toate ,,drepturile, obligaŃiile, 
creanŃele şi garanŃiile acordate,,. Formularea este una mai mult decât generică şi nu poate 
echivala cu recunoaşterea expresă a unei datorii, recunoaştere care să aibă semnificaŃia 
unei întreruperi a termenului de prescripŃie. Nici actul de cesiune a creanŃei anterior 
enunŃat, confirmat prin actul autentic notarial încheiat la data de 21.06.2006 pe teritoriul 
Austriei nu poate avea o astfel de semnificaŃie deoarece debitoarea S.C. A. S.R.L. nu este 
parte în respectivul act şi nu confirmă sau recunoşte în mod expres creanŃa cesionată.  

Înscrierea datoriei în contabilitatea debitoarei nu are o astfel de semnificaŃie de 
recunoaştere expresă a creanŃei cu consecinŃa întreruperii termenului de prescripŃie. 
Dimpotrivă, în lipsa unei norme care să prevadă ştergerea datoriilor prescrise din 
contabilitate acestea rămân înscrise şi ulterior respectivului moment. Subzistă desigur 
posibilitatea achitării de benevole a acestor datorii, care devin obligaŃii naturale, chiar 
dacă caracterul exigibil al creanŃei, esenŃial din prisma incidenŃei dispoziŃiilor Legii 
85/2006, dispare. În consecinŃă, evidenŃele contabile ale debitoarei depuse în probaŃiune 
la dosarul de recurs sau înscrisuri elaborate în baza acestor evidenŃe cum ar fi tabelul 
întocmit la 16.04.2010 depus în anexă concluziilor scrise nu au semnificaŃia unor 
recunoaşteri exprese cu consecinŃa întreruperii termenului de prescripŃie. Dacă am 
accepta punctul de vedere al recurentei ar rezulta în mod inacceptabil faptul că împotriva 
unei societăŃi comerciale care are obligaŃia de a păstra evidenŃe contabile prescripŃia nu 
curge deoarece înscrierea obligatorie a unei creanŃe în contabilitate ar echivala cu o 



recunoaştere continuă a acesteia, cu consecinŃa întreruperii permanente a curgerii 
prescripŃiei.  

Pentru toate aceste argumente, în baza dispoziŃiilor art. 312 alin. 1 Cpc, instanŃa 
de recurs va respinge recursul declarat de G.B. GMBH împotriva sentinŃei civile nr. 593 
din 13.02. 2012, a Tribunalului  Specializat Cluj pe care o va menŃine în întregime, 
deoarece recurenta nu a făcut dovada unei creanŃe exigibile împotriva debitoarei intimate. 
(Judecător Axente- Irinel Andrei) 

 

Procedura insolvenŃei. Anulare transfer patrimonial. Elemente de 
referinŃă pentru apreciere asupra preŃului plătit 

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 8159 din 15 octombrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr.3187 pronunŃată la data de 21.05.2012 de Tribunalul 
Maramureş, a fost respinsă acŃiunea promovată de  administratorul judiciar C.C., în 
contradictoriu cu pârâŃii: SC P.A. SRL, prin administratorul special O.D.,  B.A. şi 
B.I.,OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA MARAMUREŞ - 
BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BAIA MARE. 

 Pentru a pronunŃa această soluŃie instanŃa a reŃinut că prin contractul de 
vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3245/04.08.2010 debitoarea SC P.A. SRL în 
calitate de vânzător, a înstrăinat pârâtului B.A. căsătorit cu B.I. o suprafaŃă de 10.182 mp 
situat în sat Lăpuşel, comuna Recea, judeŃul Maramureş, înscris în CF convertită în 
format electronic sub nr. 50011 Recea, cu nr. topo 679/2, 680a, 680b – Lăpuşel de sub 
A+1, la preŃul de 18.000 lei. 

 Potrivit dispoziŃiilor art. 80 alin. 1 lit. b din Legea nr. 85/2006 
administratorul judiciar sau lichidatorul ori comitetul creditorilor, în cazul în care aceştia 
manifestă o atitudine de pasivitate, pot introduce la judecătorul – sindic acŃiuni pentru 
anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale către terŃi, realizate de 
către debitor în situaŃia în care prestaŃia debitorului depăşeşte vădit pe care primită, 
efectuate în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii. 

 Textul de lege are în vedere diferenŃa vădită de valoare între prestaŃii în 
defavoarea debitorului. 

 În situaŃia de faŃă, potrivit susŃinerilor lichidatorului judiciar în balanŃele 
contabile aferente lunilor iulie şi august 2010 valoarea contabilă a terenului înstrăinat de 
debitoare este de 25.455, terenul fiind vândut prin contractul a cărei anulare se solicită la 
preŃul de 18.000 lei, situaŃie în care apreciem că diferenŃa nu este chiar aşa de mare 
pentru a aprecia că în situaŃia de faŃă ar fi vorba despre o diferenŃă vădită de valoare între 
prestaŃii. Pe de altă parte reŃinem că părŃile sunt libere să determine preŃul, astfel că 
valoarea lucrului vândut trebuie raportată şi la subiectivismul părŃilor, intereselor 
economice ale acestora din momentul contractării, influenŃele pieŃei. Înscrisurile depuse 
în probaŃiune de lichidator, respectiv anunŃurile apărute pe internet şi în presa locală 
referitoare la preŃurile publicate pentru terenuri nu prezintă relevanŃă, în condiŃiile în care 
terenul din litigiu este extravilan, situat departe de orice sursă de utilităŃi, fiind un teren 
arabil. Împrejurarea că în cuprinsul contractului părŃile au prevăzut o clauză potrivit 
căreia preŃul se va achita în întregime de către cumpărător în termen de 30 de zile nu 
reprezintă un motiv de natură a determina anularea contractului de vânzare cumpărare, 



situaŃie în care raportat la cele expuse anterior apreciem că nu sunt incidente dispoziŃiile 
art. 80 alin. 1 lit. b din Legea nr. 85/2006. 

 În ceea ce priveşte dispoziŃiile art. 80 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006, 
reŃinem că potrivit acestora se poate solicit anularea constituirilor ori a transferurilor de 
drepturi patrimoniale şi în situaŃia în care acestea sunt încheiate în cei trei ani anteriori 
deschiderii procedurii, cu intenŃia tuturor părŃilor implicate în acestea de a sustrage 
bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a leza în orice alt fel drepturile. 

 Astfel, în situaŃia de faŃă, legiuitorul cere şi complicitatea terŃului 
cocontractant la fraudă ca şi o condiŃie pentru admiterea acŃiunii, complicitate care 
presupune intenŃia cumpărătorului de a prejudicia creditorii în înŃelegere cu debitorul, 
astfel spus este necesară existenŃa unei acŃiuni concertate de fraudă, această conivenŃă 
frauduloasă va trebui dovedită, ea nefiind prezumată, dovadă care în situaŃia de faŃă nu a 
fost făcută, motiv pentru care s-a apreciat că nu sunt incidente nici dispoziŃiile art. 80 
alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006. 

 Pentru considerentele sus menŃionate acŃiunea în anulare întemeiată pe 
dispoziŃiile art. 80 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 85/2006 a fost respinsă potrivit 
dispozitivului. 

 Împotriva acestei sentinŃe a formulat recurs  debitoarea S.C.P.A. SRL prin 
care a solicitat admiterea recursului, modificarea sentinŃei în sensul admiterii acŃiunii în 
anulare. 

 Prima critică formulată de recurentă vizează împrejurarea că instanŃa a 
reŃinut în mod eronat că diferenŃa  de 18.000 lei dintre preŃul pentru care a fost  înstrăinat 
bunul ce face obiectul convenŃiei atacate şi valoarea contabilă a terenului de 25.455 lei nu 
este chiar aşa de mare pentru a se aprecia că este vorba de o diferenŃă vădită între prestaŃii 
. 

 BalanŃele contabile aferente lunilor iulie  - august 2010 evidenŃiază 
valoarea de 25.455 lei ori preŃul de înstrăinare este mult inferior astfel că raportat şi la 
împrejurarea că tranzacŃia a fost efectuată cu două luni înainte ca debitoarea să solicite 
deschiderea procedurii insolvenŃei confirmă incidenŃa disp. art.80 alin.1 lit.b din Legea 
nr.85/2006. 

 De asemenea se evidenŃiază că deşi s-a susŃinut că valorificarea bunului s-
a realizat având în vedere necesitatea lichidităŃilor totuşi pârâŃii nu au achitat preŃul nici 
anterior nici la momentul încheierii contractului ci după un termen de 30 de zile de la 
acest moment. 

 Recurenta mai învederează că preŃul disproporŃional de mic reflectă şi 
intenŃia părŃilor de sustragere a bunului de la urmărirea lor de creditor, preŃ care 
reprezintă 2,78% din preŃul real al pieŃei. 

 IntimaŃii  B.A. şi B.I. prin întâmpinare au solicitat respingerea recursului 
ca nefondat  întrucât  nu rezultă existenŃa disproporŃiei vădite de valoare actul nu poate fi 
calificat ca un act fraudulos nefiind încheiat cu rea credinŃă pentru a leza drepturile 
creditorilor în vederea obŃinerii unui profit în favoarea debitorului sau a altor persoane. 

 PrezumŃia de fraudă este instituită doar în ceea ce priveşte debitorul nu şi 
în ceea ce priveşte terŃi iar faptul că administratorul judiciar nu este de acord cu preŃul nu 
instituie o prezumŃie de rea credinŃă. 

 Analizând recursul formulat Curtea reŃine următoarele: 



Administratorul judiciar C.C. prin acŃiunea înregistrată, a solicitat în 
contradictoriu cu pârâŃii: SC P.A. SRL prin administratorul special O.D., B.A. şi B.I. şi 
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Maramureş - Biroul de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara Baia Mare ca prin hotărârea pronunŃată să se dispună: anularea 
contractului de vânzare-cumpărare a terenului în suprafaŃă de 10.182 mp, situat în sat 
Lăpuşel, comuna Recea, jud. Maramureş, înscris în Cartea Funciară nr. 50011 Recea (nr. 
CF vechi 2083), nr. top 679/2, 680a, 680b - Lăpuşel, autentificat sub nr. 
3245/04.08.2010, încheiat între S.C. P.A. S.R.L., în calitate de vânzătoare şi B.A., 
căsătorit cu B.I., în calitate de cumpărători; restabilirea situaŃiei anterioare, cu revenirea 
terenului înscris în CF nr. 50011 Recea în patrimoniul vânzătoarei S.C. P.A. S.R.L. şi 
rectificarea corespunzătoare a CF nr. 50011 Recea; obligarea cumpărătorilor B.A. şi B.I. 
la restituirea către averea debitoarei S.C. P.A. S.R.L. a terenului în suprafaŃă de 10.182 
mp, situat în sat Lăpuşel, comuna Recea, jud. Maramureş, înscris în Cartea Funciară nr. 
50011 Recea (nr. CF vechi 2083), nr. top 679/2, 680a, 680b-Lăpuşel.  

În motivarea acŃiunii se arată că prin încheierea nr. 3585 din 30.09.2010 a 
Tribunalului Maramureş, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenŃei 
prevăzute de Legea nr. 85/2006 pentru debitoarea S.C. P.A. S.R.L. Prin aceeaşi încheiere 
a fost desemnat şi administratorul judiciar în persoana subscrisei. Ulterior, prin SentinŃa 
Civilă nr. 5626 din 17.10.2011 a Tribunalului Maramureş a fost confirmat planul de 
reorganizare a activităŃii debitoarei. 

În exercitarea prerogativelor instituite de art.20 în favoarea sa administratorul 
judiciar în urma analizării actelor contabile ale debitoarei şi în baza informaŃiilor obŃinute 
de la reprezentanŃii debitoarei, s-a constatat că în data de 04.08.2010 S.C. P.A. S.R.L. a 
vândut către B.A., căsătorit cu B.I., conform contractului de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr. 3245/04.08.2010, un teren în suprafaŃă de 10.182 mp, situat în sat 
Lăpuşel, comuna Recea, jud. Maramureş, înscris în Cartea Funciară nr. 50011 Recea (nr. 
CF vechi 2083). nr. top 679/2-Lăpuşei (suprafaŃa de 2.323 mp), nr. top 680a (suprafaŃa de 
3.928 mp), 680b-Lăpuşel (suprafaŃa de 3.931 mp), la preŃul de 18.000 lei. Se arată că 
potrivit balanŃelor contabile aferente lunilor iulie şi august 2010. valoarea contabilă a 
terenului înstrăinat de către S.C. P.A. S.R.L. este de 25.455 lei (cont contabil 211). Se 
susŃine că înstrăinarea terenului s-a făcut la un preŃ mult inferior valorii la care acesta era 
înregistrat în contabilitatea societăŃii. 

Se evidenŃiază că tranzacŃia a fost efectuată cu 2 luni înainte ca S.C. P.A. S.R.L. 
să solicite Tribunalului Maramureş deschiderea procedurii insolvenŃei. 

PreŃul nu a fost achitat anterior sau la momentul încheierii contractului de 
vânzare-cumpărare, ci cumpărătorii au primit un termen de graŃie de 30 de zile pentru 
achitarea contravalorii terenului achiziŃionat. 

Se menŃionează că în urma comparării preŃului obŃinut de către S.C. P.A. S.R.L. 
pentru cei 10.182 mp de teren (aproximativ 41,72 euro/ar la cursul BNR de 4,2371 
lei/euro valabil pentru data de 04.08.2010) cu preŃurile solicitate pentru terenuri din 
aceeaşi zonă (conform anunŃurilor apărute pe internet sau în presa locală, de exemplu în 
ziarul Glasul Maramureşului din 02.08.2010, 31.07.2010, 24.07.2010), în medie 1.500 
euro/ar. este evident că preŃul plătit de cumpărători reprezintă doar 2.78 % din preŃul real 
al pieŃii. fiind în acest context derizoriu (neserios). 



Lichidatorul judiciar a evidenŃiat că prestaŃia vânzătoarei S.C. P.A. S.R.L. 
depăşeşte vădit pe cea primită de la cumpărătorii B.A., căsătorit cu B.I., potrivit art. 80 
alin. I lit. b din Legea nr. 85/2006. 

PreŃul disproporŃionat de mic acceptat atât de vânzătoare cât şi de cumpărători 
pentru terenul tranzacŃional, constituie dovada faptului că părŃile implicate în tranzacŃie 
au avut intenŃia de a sustrage acest bun de la urmărirea lui de către creditori, şi pe cale de 
consecinŃă de a le leza drepturile, potrivit art. 80 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006. 

 În drept s-au invocat dispoziŃiile art. 20 alin. 1 lit. h, art. 80 alin. 1, lit. b, c, 
art. 83, art. 85 din Legea nr. 85/2006. 

 Administratorul judiciar sau, dupa caz, lichidatorul poate introduce la 
judecatorul-sindic actiuni pentru anularea constituirilor ori a transferurilor de drepturi 
patrimoniale catre terti si pentru restituirea de catre acestia a bunurilor transmise si a 
valorii altor prestatii executate, realizate de debitor prin urmatoarele acte: b) operatiuni 
comerciale in care prestatia debitorului depaseste vadit pe cea primita, efectuate in cei 3 
ani anteriori deschiderii procedurii;   c) acte incheiate in cei 3 ani anteriori deschiderii 
procedurii, cu intentia tuturor partilor implicate in acestea de a sustrage bunuri de la 
urmarirea de catre creditori sau de a le leza in orice alt fel drepturile. 

 Valoarea la care s-a operat transferul dreptului de proprietate în cei trei ani 
anteriori deschiderii procedurii este cea care determină calificarea actului de transfer a 
operaŃiunii comerciale sau a actului juridic încheiat ca fiind unul supus  anulării având în 
vedere că legiuitorul califică actele ce cad sub incidenŃa acestor prevederi ca fiind unele 
frauduloase având în vedere intenŃia debitorului de a frauda interesele creditorilor. 

Determinarea valorii bunului ce a făcut obiectul transferului la o dată foarte 
apropiată de aceea la care chiar debitoarea a investit instanŃa cu o cerere de deschidere a 
procedurii insolvenŃei, aşadar la un moment la care aceasta a apreciat că se află în 
insolvenŃă iminentă cunoscând existenŃa unor datorii exigibile şi insuficienŃa fondurilor 
disponibile, trebuie realizată în raport de data de referinŃă şi la valoarea reală a bunului 
stabilită prin mecanismul cererii şi ofertei. 

 Valoarea contabilă a terenului înstrăinat de către S.C. P.A. SRL în contul 
contabil 211 evidenŃiază doar valoarea de inventar a bunului şi nu valoarea reală stabilită 
prin mecanismul cererii şi ofertei. 

 Procedând chiar şi la compararea preŃului stabilit prin convenŃia atacată şi 
la valoarea evidenŃiată în contabilitatea debitoarei, diferenŃa apare ca fiind una 
semnificativă contrar susŃinerilor judecătorului sindic potrivit cărora aceasta nu ar fi chiar 
aşa de mare, diferenŃa reprezentând aproape jumătate din preŃul stabilit. 

 ExigenŃele instituite de legiuitor pentru a deveni incidente dispoziŃiile  
art.79 astfel cum au fost acestea reflectate de art.80 alin.1 lit.b invocat de reclamantă în 
justificarea demersului judiciar relevă că este necesar ca operaŃiunea comercială 
contestată să reflecte că prestaŃia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită ori în raport 
de cele evidenŃiate anterior susŃinerile reclamantei apar ca întemeiate. 

 PreŃul stabilit şi achitat la un termen ulterior contrar stării de constrângere 
în care se afla debitoarea apare ca fiind  unul care reflectă în mod  clar că obligaŃia 
asumată de debitoare, de transferarea dreptului de proprietate asupra unui bun aflat în 
patrimoniul său, este una vădit superioară celei la care s-au obligat pârâŃii , respectiv de 
plată a preŃului mult inferior şi valorii de inventar evidenŃiate de documentele contabile. 



 Constatându-se că sunt întrunite exigenŃele instituite de legiuitor pentru a 
proceda la anularea transferului de drept patrimonial şi pentru restituirea bunurilor , fiind 
incidente disp. art.80 alin.1 lit.b din LPI , Curtea va aprecia recursul ca fiind fondat 
reŃinând că este prezent motivul de recurs instituit de art.304 pct.9 C.pr.civ.  

 Raportat la cele evidenŃiate anterior în baza art.312 C.pr.civ. Curtea va 
admite recursul declarat de debitoarea  SC P.A. SRL prin lichidator judiciar C.C., 
împotriva sentinŃei civile nr. 3187 din 21.05.2012 a Tribunalului Maramureş pe care o 
modifică în sensul că admite acŃiunea şi dispune anularea contractului de vânzare 
cumpărare a terenului în suprafaŃă de 10.182 mp situat în satul Lăpuşel, comuna Recea, 
judeŃul Maramureş, înscris în C.F. 50011 Recea ( C.F. vechi 2083) nr. top 679/2, 680 a, 
680 b Lăpuşel, autentificat sub nr. 3245/04.08.2010 încheiat între SC P.A. SRL şi B.A., 
căsătorit cu B.I. şi restabilirea situaŃiei anterioare în sensul obligării cumpărătorilor B.A. 
şi B.I. la restituirea terenului evidenŃiat anterior. (Judecător Augusta Maria Chichişan) 

 
 

Procedura insolvenŃei. Ridicarea dreptului de administrare. Pierderi  

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 8174 din 16 octombrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr. a fost respinsă ca neîntemeiată cererea administratorului 
judiciar C.C., în contradictoriu cu debitoarea SC C.I. SRL - în  insolvenŃă, reprezentată 
prin administrator special  G.S., având ca obiect ridicarea dreptului de administrare.  

 În considerente se reŃine că prin cererea formulată în dosarul de insolvenŃă 
nr..../112/2011 privind debitorul SC C.I. SRL şi transpusă în prezentul dosar asociat 
pentru soluŃionare, administratorul judiciar C.C., a solicitat ridicarea în tot a dreptului de 
administrare al debitoarei urând ca acesta să fie exercitat în continuare de către 
administratorul judiciar. 

 S-a arătat, în esenŃă, că atât fostul administrator special G.I.C. cât şi cel 
prezent (desemnat de adunarea generală a asociaŃilor la l2.l2.20ll), G.S., au refuzat şi 
refuză în continuare orice supraveghere din partea administratorului judiciar şi orice 
colaborare.  

 Sub acest aspect, s-a arătat că administratorul special actual dar şi fostul 
administrator special care este şi asociat al creditoarei, refuză să predea documentele şi 
informaŃiile solicitate,  actele contabile şi inventarul patrimoniului, ceea ce-l împiedică pe 
administratorul judiciar să supravegheze activitatea debitoarei. De asemenea a menŃionat 
că administratorul special a contestat măsurile administratorului judiciar – dosare asociate 
a3 şi a4, respinse de judecătorul sindic.  

 Prin sentinŃa comercială nr. 947/23.06.20ll  pronunŃată de judecătorul-
sindic, a fost deschisă procedura generală de insolvenŃă împotriva debitoarei SC C.I. 
SRL, fiind numit administrator judiciar SCPI U. SPRL BistriŃa în condiŃiile art. ll alin.l 
lit.c din L.85/2006 privind procedura insolvenŃei.  

 Ulterior, prin încheierea comercială nr. l488/28.oct.20ll, a fost confirmat 
administratorul-judiciar C.C., desemnat de creditorul majoritar A.B.R. SA Bucureşti, în 
condiŃiile art.l9 cu aplic.art. ll alin.l lit.d din L.85/2006, fiind dispusă şi încetarea 
atribuŃiilor administratorului-judiciar desemnat iniŃial, conf.art.l9 alin.4 din acelaşi act 



normativ. Această încheiere a fost recurată de către debitoare şi se află în curs de judecată 
la CA Cluj . 

    De la data numirii noului administrator judiciar (28.l0.20ll), între acesta şi 
administratorii speciali ai debitoarei, au existat neînŃelegeri şi acuze reciproce ce au făcut 
obiectul mai multor dosare asociate.  

 In prezentul dosar, administratorul judiciar a solicitat ridicarea în tot a 
dreptului de administrare al debitoarei, în prezent reprezentată prin administratorul 
special G.S., urmând ca acest drept să fie exercitat de administratorul judiciar.  

 In principiu, o asemenea cerere este admisibilă în temeiul disp.art.47 alin.5 
din L.85/2006, care prevede că „ creditorii, comitetul creditorilor ori administratorul 
judiciar pot oricând adresa judecătorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul 
de administrare, având ca justificare pierderile continue din averea debitorului sau lipsa 
probabilităŃii de realizare a unui plan raŃional de activitate”.  

 Aşadar, rezultă din textul menŃionat că solicitarea de ridicare a dreptului 
de administrare este întemeiată numai în măsura în care se demonstrează, pe bază de 
probe, fie producerea de pierderi continue din averea debitorului, fie lipsa probabilităŃii 
de realizare a unui plan raŃional de activitate a acesteia. 

 In cauză, nu este îndeplinită niciuna din cele două cerinŃe alternative, 
întrucât faptul că de la data deschiderii procedurii sau acumulat şi alte datorii către 
bugetul consolidat al statului şi bugetul local reprezentând impozite şi taxe, nu constituie 
o pierdere continuă în sensul legii, şi aşa cum pierderile sunt definite de art.248 din 
Ordinul MFP 3055/2009 ca fiind diferenŃa negativă între venituri şi cheltuieli calculate pe 
un an calendaristic.  

 Pe de altă parte, în ceea ce priveşte planul de reorganizare, nu se poate 
aprecia şi nu s-a dovedit pe această cale improbabilitatea realizării lui. 

 Din dosarul de insolvenŃă rezultă că Hotărârea adunării creditorilor din 
20.l2.20ll,   prin care s-a respins un plan de reorganizare propus de debitoare, a fost 
desfiinŃată pentru nelegalitate de judecătorul sindic în cond.art.l4 alin.7 şi 8 din 
L.85/2006, prin sentinŃa civilă nr. 99 din 27.0l.20l2 pronunŃată în dosar asociat nr. 
.../112/2011/a7. În acest moment, sentinŃa nu este irevocabilă fiind atacată cu recurs. 

 Împotriva acestei sentinŃe   declarat recurs C.C., administrator judiciar al 
debitoarei  C.C., solicitând  admiterea recrusului, modificarea sentinŃei în sensul admiterii 
cererii sale având ca obiect  ridicarea în tot a dreptului de administrare  al debitoarei SC 
C.I. SRL, urmând ca acesta să fie exercitat de administratorul judiciar C.C.. 

 În motivarea recursului se arată că prin  sentinŃa comercială nr. 947 din 
23.06.2011 a Tribunalului BistriŃa-Năsăud s-a dispus deschiderea procedurii generale de  
insolvenŃă împotriva debitoarei SC C.I. Statul Român. Ulterior, prin încheierea  
comercială nr. 1488 din 28.10.2011, dosar nr. .../112/2011/a2, instanŃa a confirmat în 
calitate de administrator judiciar al debitoarei pe C.C., dispunând totodată încetarea 
atributiilor administratorului judiciar provizoriu U. SPRL. Împotriva acestei încheieri a 
formulat recurs U. SPRL, recurs care a fost respins de Curtea de Apel Cluj în data de 
04.05.2012.  

  În data de 21.02.2012 Curtea de Apel Cluj a respins recursul declarat de 
către debitoare împotriva Sentintei Comerciale nr. 974 din 23.06.2011 a Tribunalului 
BistriŃa-Năsăud şi împotriva Încheierii din 15.07.2011 de îndreptare a erorii materiale din 
dispozitivul Sentintei Comerciale nr. 974/23.06.2011, pe care le-a menŃinut în întregime.  



  În data de 23.04.2012 Curtea de Apel Cluj a admis recursurile declarate 
de către recurent împotriva SentinŃei Civile nr. 98 din 27.01.2012 a Tribunalului BistriŃa-
Năsăud (dosar nr. .../112/2011/a6) şi împotriva SentinŃei Civile nr. 99 din 27.01.2012 a 
Tribunalului BistriŃa-Năsăud (dosar nr. …/112/2011/a7), pe care le-a modificat în sensul 
că a respins cererile de anulare a hotărârii adunării creditorilor din data de 20.12.2011 ca 
fiind formulate de o persoană fără calitate procesuală activă, respectiv G.I.C. şi V.A.. 

 Considerăm că soluŃia Tribunalului BistriŃa-Năsăud din dosar este 
criticabilă, nelegală şi neîntemeiată pentru motivele pe care le va expune în cele ce 
urmează.  

  Astfel, deşi instanta retine ca cererea recurentului este admisibilă în 
temeiul art. 47 alin. 5 din Legea nr. 85/2006 cu modificările şi completările ulterioare, 
totuşi consideră că nu este îndeplinită vreuna dintre cele două cerinŃe alternative 
prevăzute de acest text de lege şi prin urmare respinge cererea acestuia.  

  În ceea ce priveşte existenŃa pierderilor continue din averea debitoarei, 
instanŃa se limitează, pentru a-şi motiva soluŃia, să reia o afirmaŃie a societăŃii debitoare 
potrivit căreia "pierderile sunt definite de art. 248 din Ordinul MFP 3055/2009 ca fiind 
diferenŃa negativă între venituri şi cheltuieli calculate pe un an calendaristic", fără a face 
măcar nişte verificări minime cu privire la existenŃa unui astfel de text de lege.  

 Astfel, şi în concluziile scrise depuse de către recurent la dosarul cauzei 
O.M.F.P. 3055/2009 invocat de către debitoare are un număr de 16 articole numerotate de 
la 1 la 16. În aceste conditii, nu ştie unde a identificat debitoarea sau instanta articolul 
248.  

 Totodată, a arătat că foarte probabil că debitoarea face o confuzie între 
O.M.F.P. 3055/2009 şi Reglementările contabile conforme cu directivele europene 
(Directiva a IV-a şi a VII-a a ComunităŃilor Economice Europene) publicate în Monitorul 
Oficial al României nr.766 bis din 10 noiembrie 2009. într-adevăr, punctul 248 alin. (2) 
defmeşte „rezultatul exerciŃiului" ca diferenŃă între veniturile şi cheltuielile exerciŃiului. 
Acest rezultat într-adevăr poate fi pierdere sau profit, însă acest rezultat este unul 
contabil, reflectat în situaŃiile financiare ale oricărei societăŃi comerciale iar din punctul 
său de vedere este impardonabil a fi confundat cu pierderile continue din averea 
debitorului, despre care se face vorbire în art. 47 alin. 5 din Legea nr. 85/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare.  

 În acest sens, arată că acumularea de datorii continue (cum este şi cazul 
debitoarei S.C. C.I. S.R.L.) au drept consecinŃă generarea de pierderi continue din averea 
debitoarei. Astfel având în vedere necesitatea achitării mai devreme sau mai târziu a 
acestor datorii, patrimoniul societăŃii este grevat şi de aceste datorii scadente.  

 De la data înregistrării  cererii introductive debitoarea a mai acumulat 
datorii către bugetele statului în cuantum de 6.196,00 lei. Astfel, la data de 28.03.2012 
debitoarea figura în evidenŃele AdministraŃiei FinanŃelor Publice pentru Contribuabili 
Mijlocii BistriŃa-Năsăud cu datorii către bugetele statului în cuantum de 147.769 lei. De 
asemenea, menŃionăm că pe lângă obligaŃiile fiscale în cuantum de 38.767 lei, scadente în 
30.09.2011, neachitate până la această dată, reprezentând impozit pe clădiri, impozit pe 
teren, taxă pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate (taxă firmă) şi taxă pentru 
servicii În scop de reclamă şi publicitate (taxă reclamă), la data de 31.03.2012 au devenit 
scadente impozitele şi taxele privind bunurile societăŃii, datorate Primăriei municipiului 
BistriŃa, aferente anului 2012. 



 Examinând recursul, instanŃa reŃine următoarele: 
 Potrivit art. 47 alin. 5  din Legea nr.  85/2006,”creditorii, comitetul 

creditorilor ori administratorul judiciar  pot oricând adresa judecătorului sindic o cerere 
de a se ridica debitorului dreptul de  administrare având ca  justificare  pierderile continue 
în averea debitorului sau lipsa probabilităŃii de realizare a unui plan raŃional de 
activitate”. 

 Textul sus citat  condiŃionează luarea măsurii ridicării dreptului de  
administrare a  debitorului de îndeplinirea  uneia din cele două condiŃii alternative 
prevăzute de text. 

 Din balanŃa de verificare  întocmită pentru luna decembrie  2011, după 
mai bine de  şase luni de la  data deschiderii procedurii insolvenŃei, pierderile contabile 
ale  exerciŃiului financiar  2011 sunt în sumă de  1.104.724,11 lei, în timp ce în luna mai 
2011, potrivit  balanŃei de verificare  întocmită pentru luna mai pierderea contabilă este 
de 472.851,99 lei. 

  Apărarea debitoarei că aceasta a  acumulat datorii curente ca urmare a 
desfăşurării normale a activităŃii şi că acestea vor fi plătite potrivit art. 64 alin. 6 din 
Legea nr. 85/2006 cu modificările şi completările ulterioare nu poate fi primită atâta timp 
cât pentru aceste datorii a intervenit scadenŃa iar debitoarea nu le-a achitat.  

  În ceea ce priveşte planul de reorganizare depus de către debitoare, 
adunarea creditorilor întrunită în data de 20.12.2011 nu a acceptat planul de reorganizare 
propus de către debitoare prin administratorul special.  Această hotărâre a creditorilor a 
fost atacată de G.I.C. şi V.A., cărora li s-a admis acŃiunea în faŃa primei instanŃe, însă în 
data de 23.04.2012 Curtea de Apel Cluj a admis recursurile declarate împotriva SentinŃei 
Civile nr. 98 din 27.01.2012 a Tribunalului BistriŃa-Năsăud (dosar nr. .../112/2011/a6) şi 
împotriva SentinŃei Civile nr. 99 din 27.01.2012 a Tribunalului BistriŃa-Năsăud (dosar nr. 
.../112/20111a7), pe care le-a modificat în sensul că a respins cererile de anulare a 
hotărârii adunării creditorilor din data de 20.12.2011 ca fiind formulate de o persoană 
fără calitate procesuală activă. 

 Din starea de fapt sus arătată, rezultă că cererea administratorului judiciar 
este  întemeiată potrivit art.47(5) din Legea nr.  85/2006, astfel că instanŃa  în baza  art. 
312 (3), art. 304 (9) Cod proc.civ.,  va admite recursul declarat de C.C. împotriva 
sentinŃei civile nr. 819 din 13.04.2012 pronunŃată în dosarul nr..../112/2011/a8 al 
Tribunalului BistriŃa Năsăud pe care o va modifica în sensul că va admite cererea 
formulată de către administratorul judiciar şi va dispune ridicarea dreptului de 
administrare al debitoarei SC. C.I. SRL, urmând ca dreptul de administrare să fie 
exercitat de către administratorul judiciar C.C.. (Judecător Danusia Puşcaşu) 

 

Procedura insolvenŃei. CreanŃă garantată. GaranŃie ce poartă asupra 
soldului creditor al contului curent 

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 8183 din 16 octombrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr. 1621 din 27.03.2012 a Tribunalului Specializat Cluj s-a 
respins ca neîntemeiată contestaŃia formulată contestatoarea S.C. C.E.B. ROMÂNIA 
S.A., împotriva tabelului preliminar al creanŃelor împotriva averii debitoarei S.C. A. 
S.R.L. întocmit de administratorul judiciar R. SPRL. 



S-a admis excepŃia tardivităŃii contestaŃiei formulate de contestatoarea S.C. M.U.I. 
S.R.L., invocată de administratorul judiciar R. SPRL al debitoarei S.C. A. S.R.L. şi a 
respins ca tardivă contestaŃia formulată de contestatoarea S.C. M.U.I. S.R.L., împotriva 
tabelului preliminar al creanŃelor împotriva averii debitoarei S.C. A. S.R.L. întocmit de 
administratorul judiciar R. SPRL. S-a pus în vedere administratorului judiciar R. SPRL al 
debitoarei S.C. A. S.R.L. să afişeze de îndată tabelul definitiv al creanŃelor împotriva 
averii debitoarei în forma corespunzătoare celei în care a fost publicat în BPI nr. 
2115/14.02.2012 şi afişat tabelul preliminar al creanŃelor împotriva averii debitoarei. S-a 
constatat stabilit termenul pentru examinarea stadiului procedurii pentru data de 
11.05.2012, ora 8, sala 249. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut că între 
contestatoarea S.C. C.E.B. ROMÂNIA S.A., în calitate de creditoare, şi debitoarea S.C. 
A. S.R.L., în calitate de debitoare, a fost încheiat contractul de credit nr. 15/00014 din 
18.12.2007, modificat ulterior prin patru acte adiŃionale succesive încheiate între părŃi, şi 
invocat de către contestatoare ca titlu pentru înscrierea creanŃei sale în cuantum de 
25.664, 51 lei, în tabelul preliminar al creanŃelor împotriva averii debitoarei. 

Între aceleaşi părŃi, respectiv între contestatoarea S.C. B.C.R.F.R. S.A., în calitate 
de creditoare, şi debitoarea S.C. E.C. S.R.L., în calitate de garant, a fost încheiat 
contractul de garanŃie reală asupra soldului creditor al contului curent nr. 43/03.07.2006, 
modificat prin trei acte adiŃionale succesive, cu nr. 1/29.06.2007, nr. 2/22.05.2008 şi nr. 
3/15.05.2009, şi contractul de garanŃie reală mobiliară asupra soldului creditor al contului 
curent al debitoarei deschis la contestatoare nr. 51/03.07.2006 modificat prin actele 
adiŃionale nr. 01/29.06.2007 şi nr. 2/22.05.2008, prin care debitoarea a constituit o 
garanŃie reală mobiliară asupra soldului creditor al contului curent, deschis de debitoare 
la contestatoare.  Potrivit art. 3 pct. 9 din Legea nr. 85/2006, „creanŃele garantate sunt 
creanŃele persoanelor care beneficiază de o garanŃie reală asupra bunurilor din 
patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau terŃ garantat faŃă 
de persoanele beneficiare ale garanŃiilor reale”.  Judecătorul sindic a apreciat că nici 
contractul de garanŃie reale reală asupra soldului creditor al contului curent nr. 
51/03.07.2006 de care se prevalează contestatoarea nu conferă caracter garantat creanŃei 
acesteia, întrucât aceasta nu a dovedit că bunurile asupra cărora s-au constituit garanŃiile, 
respectiv disponibilităŃile băneşti se află în patrimoniul debitoarei. Având în vedere că la 
data deschiderii procedurii insolvenŃei împotriva debitoarei S.C. A. S.R.L., în conturile 
acesteia deschise la contestatoare, nu se aflau sume de bani, judecătorul sindic a reŃinut că 
în ce priveşte creanŃa contestatoarei nu sunt întrunite condiŃiile art. 3 pct. 9 din Legea nr. 
85/2006, garanŃia contestatoarei fiind lipsită de obiect, lipsindu-i bunul adus în garanŃie. 

Pentru aceste considerente, în baza art. 73 din Legea nr. 85/2006, judecătorul 
sindic a respins, ca neîntemeiată, contestaŃia formulată de contestatoarea S.C. C.E.B. 
ROMÂNIA S.A., împotriva tabelului preliminar al creanŃelor împotriva averii debitoarei 
S.C. A. S.R.L. întocmit de administratorul judiciar R. SPRL. Potrivit art. 73 alin. 1 şi 2 
din Legea nr. 85/2006, „debitorul, creditorii si orice alta parte interesata vor putea sa 
formuleze contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta trecute de 
administratorul judiciar/lichidator in tabelul preliminar de creante”, iar „contestaŃiile 
trebuie depuse la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de 
insolvenŃă a tabelului preliminar, atât în procedura generală, cât şi în procedura 
simplificată”.  



Tabelul preliminar al creanŃelor întocmit de administratorul judiciar R. SPRL al 
debitoarei S.C. A. S.R.L. a fost publicat în Buletinul procedurilor de insolvenŃă nr. 
2115/14.02.2012. 

Contestatoarei i s-au solicitat documente doveditoare ale declaraŃiei de creanŃă 
formulate, de către administratorul judiciar potrivit prevederilor art. 67 alin. 2 din Legea 
nr. 85/2006, prin adresa nr. 03.02.2012, însă aceasta nu a ridicat corespondenŃa, precum 
şi prin solicitare comunicată prin email. Raportul de verificare a creanŃelor debitoarei 
S.C. A. S.R.L. întocmit de administratorul judiciar R. SPRL, prin care s-a concluzionat în 
sensul netemeiniciei declaraŃiei de creanŃă a contestatoarei S.C. M.U.I. S.R.L., a fost 
depus la dosar la 13.02.2012. Notificarea privind deschiderea procedurii insolvenŃei 
împotriva debitoarei şi privind termenele fixate potrivit dispoziŃiilor art. 62 din Legea nr. 
85/2006 a fost publicată în BPI nr. 13898/27.12.2011 şi într-un ziar de largă circulaŃie.  

Contestatoarea a formulat declaraŃia de creanŃă împotriva averii debitoarei la 
17.01.2012. Potrivit dispoziŃiilor art. 7 alin. 7 din Legea nr. 85/2006, creditorii care au 
înregistrat cereri de admitere a creanŃelor sunt prezumaŃi că au în cunoştinŃă termenele 
prevăzute la art. 62 ori la art. 107, 108 sau 109, după caz, şi nu vor mai fi citaŃi”. 
Totodată, contestatoarea a formulat opoziŃie la cererea de deschidere a procedurii 
insolvenŃei, care a fost respinsă ca neîntemeiată prin sentinŃa civilă nr. 825/2012 
pronunŃată de Tribunalul Specializat Cluj la 24.02.2012 în dosarul de faŃă. Prin urmare, a 
apreciat judecătorul sindic, nu prezintă relevanŃă împrejurarea că, contestatoarea nu a fost 
notificată de administratorul judiciar potrivit prevederilor art. 72 alin. 4 din Legea nr. 
85/2006, în condiŃiile în care acesteia i s-a solicitat depunerea de documente în dovedirea 
declaraŃiei de creanŃă, iar termenul pentru formularea contestaŃiei curge de la data 
publicării tabelului preliminar al creanŃelor în Buletinul procedurilor de insolvenŃă, 
potrivit preverilor art. 73 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 85/2006.  

Or, contestaŃia a fost formulată de către contestatoare la 02.03.2012, cu depăşirea 
termenului prevăzut de art. 73 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 85/2006. Împrejurarea invocată 
de către contestatoare în sensul că în lipsa notificării sale cu privire la neînscrierea 
creanŃei sale şi a motivelor ce au stat la baza acestui fapt s-a aflat în imposibilitate de a 
formula contestaŃie, nu a putut fi considerată o împrejurare mai presus de voinŃa părŃii, 
care s-o fi împiedicat pe aceasta să formuleze contestaŃie în cadrul termenului legal, în 
sensul prevederilor art. 103 alin. 1 Cod proc.civ. DispoziŃiile art. 73 alin. 2 din Legea nr. 
85/2006 privind termenul de formulare a contestaŃiei nu condiŃionează curgerea acestuia 
de respectarea prevederilor prevederilor art. 72 alin. 4 din acelaşi act normativ, asigurarea 
dreptului la apărare al contestatoarei putându-se realiza şi prin posibilitatea ca motivarea 
contestaŃiei formulate în termenul legal, să fie făcută ulterior. Dealtfel, judecătorul sindic 
a constatat că contestatoarea nu a formulat o cerere de repunere în termenul de formulare 
a contestaŃiei împotriva tabelului preliminar al creanŃelor, în condiŃiile art. 103 Cod 
proc.civ., împrejurare faŃă de care nu ar fi putut fi pronunŃată o astfel de soluŃie, raportat 
la principiul disponibilităŃii şi la dispoziŃiile art. 129 alin. 6 C.p.c 

Pentru considerentele arătate, în baza art. 73 alin. 2 din Legea nr. 85/2006,  
judecătorul sindic a admis excepŃia tardivităŃii contestaŃiei formulate de contestatoarea 
S.C. M.U.I. S.R.L., invocată de administratorul judiciar R. SPRL al debitoarei S.C. A. 
S.R.L., şi în consecinŃă a respins ca tardivă contestaŃia formulată de contestatoarea S.C. 
M.U.I. S.R.L 



Împotriva acestei sentinŃe au declarat recursuri contestatoarele S.C. M.U.I. 
S.R.L. CONSTANłA şi C.E.B. S.A. ROMANIA, solicitând instanŃei admiterea acestora  şi 
modificarea hotărârii atacate. 

În recursul contestatoarei S.C. M.U.I. S.R.L. CONSTANłA, întemeiat pe 
dispoziŃiile art. 304 pct. 9 şi art. 312 C.pr.civ., se solicită modificarea în parte a hotărârii 
recurate în sensul respingerii excepŃiei tardivităŃii formulării contestaŃiei, iar pe cale de 
consecinŃă, admiterea pe fond a contestaŃiei în sensul înscrierii în tabloul preliminar la 
creanŃelor creanŃa sa consolidată la data de 09.12.2011, de 2.000.000 lei provenita din - 
fila CEC cu seria BE 317 nr. 00046204 emisa in data de 25.06.2009, investita cu formula 
executorie conform încheierii civile nr. 8359/09.10.2009 pronunŃata a Judecătoriei Cluj, 
556.383,5 lei dobânda legala calculată de la data de 30.08.2009 pana la data de în 
09.12.2012. 

Referitor la respingerea ca tardivă a contestaŃiei sale, contestatoarea a învederat că 
administratorul judiciar nu a făcut dovada comunicării tabelului preliminar împreună cu 
motivele de înlăturare a creanŃei sale, astfel cum prevăd art. 72 alin. 4 din Legea nr. 
85/2006. În acest context, s-a susŃinut că nu au fost respectate nici dispoziŃiile art. 86 alin. 
3 C.pr.civ., potrivit cărora comunicarea se face prin poştă, cu scrisoare recomandată cu 
dovadă de primire sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi 
confirmarea primirii acestuia, din documentele depuse în probaŃiune rezultând că adresa 
comunicată avocatului colaborator nu a fost primită, posta restituind plicul. Un alt aspect 
ce priveşte aceeaşi excepŃie, este faptul că pentru a opera decăderea creditorului din 
dreptul de a formula contestaŃie în afara termenului stabilit pe prev. art. 21 din Legea nr. 
85/2006, administratorul judiciar trebuia să notifice creditorului tabloul preliminar 
împreună cu motivele ce au stat la baza înlăturării lui din tablou(art. 72 alin. 4 din lege), 
obligaŃie ce nu a fost îndeplinită. Astfel, prevederile art. 72 alin. 4 împreună cu 
prevederile art. 21 din Legea nr. 85/2006 sunt condiŃii cumulative pentru a se constata 
tardivitatea formulării contestaŃiei. 

Contestatoarea a reiterat cele menŃionate în cuprinsul contestaŃiei formulate în faŃa 
instanŃei de fond referitoare la faptul că temeiul legal al prezentei contestaŃii sunt 
prevederile art. 73 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, coroborate cu prevederile art. 75  alin. 1 
din lege, înŃelegând în acest sens să invoce si dolul administratorului judiciar în 
exercitarea atribuŃiilor prevăzute de prezenta lege. Apoi, potrivit art. 66 alin. 1 din Legea 
nr. 85/2006 creanŃele constatate prin titlu executoriu nu sunt supuse procedurii de 
verificare prevăzute de prezenta lege prin administratorul judiciar. In acest sens, 
administratorul judiciar era obligat ope legis să înregistreze creanŃa sa provenită din fila 
CEC cu seria BE 317 nr. 00046204 emisă în data de 25.06.2009, investită cu formula 
executorie conform încheierii civile nr. 8359/09.10.2009 pronunŃată în dosarul nr. 
20285/211/ 2009 al Judecătoriei Cluj-Napoca. În temeiul art. 53 alin. 1 din Legea nr. 
59/1934 modificata prin Legea nr. 83/1994, cecul are valoare de titlu executoriu pentru 
capital si accesorii stabilite conform art. 48 si 49 din lege, iar potrivit dispozitiilor art. 269 
C.pr.civ., judecătoria se pronunŃă, fără citarea părŃilor, in sensul investirii cu formula 
executorie a titlului de credit. 

Cu privire la actele de viclenie exercitate de administratorul judiciar, 
contestatoarea a arătat că în procesul-verbal al adunării creditorilor din 17.02.2012 se 
face vorbire cu privire la convocarea adunării creditorilor in baza unor notificări directe 
expediate în data de 22.12.2011. Apoi, SC M.U.I. SRL nu a fost convocată în Adunarea 



Creditorilor, si nu a primit nici o notificare formulată de administratorul judiciar si 
comunicată fie la sediul procedural ales la sediul cabinetului de avocatură, fie la sediul 
administratorului judiciar SC M. SPLR al creditoarei SC M.U.I. SRL nerespectându-se 
prevederile art. 61 alin. 3 raportat la prev. art. 7 alin. 3 din Legea nr. 85/2006. Ca urmare 
a lipsei convocării la adunarea creditorilor, a fost înlăturată în mod abuziv din exercitarea 
drepturilor sale de creditor urmăritor, fapt ceea ce îi întăreşte convingerea că 
administratorul judiciar are o atitudine abuzivă si vădit părtinitoare fata de interesele 
debitoarei falite. 

Contestatoarea a mai arătat că a fost înstrăinată întreaga avere mobiliară a 
debitoarei în baza unor facturi interne prezentate în copie executorului judecătoresc, din 
care rezulta ca toate echipamentele, utilajele si componentele ar fi fost vândute pentru 
suma de 250.000 EUR către SC A.N.B., după declanşarea executării silite în dos. 
execuŃional nr. 710/2009 sumele obŃinute, neregăsindu-se  în  alte bunuri de valoare sau 
în lichidităŃile societăŃii. AcŃiunile de vânzare frauduloasă a întregii averi mobiliare a 
debitoarei (operaŃiune derulata între SC A. SRL si SC A.N.B. societate majoritara in SC 
A.R. SRL unde N.G. are calitatea de asociat si administrator) s-a încheiat în mod fictiv, 
iar dacă această operaŃiune a avut loc cu adevărat, administratorul judiciar desemnat va 
trebui să verifice dacă sumele au fost încasate de societate, au fost plătite impozitele si 
tva aferent operaŃiunilor de înstrăinare către această firmă, urmând totodată ca aceste 
tranzacŃii să fie anulate de administratorul judiciar desemnat ca fiind operaŃiuni încheiate 
în frauda creditorilor de societatea debitoare anterior celor 3 ani deschiderii procedurii 
potrivit art. 80 din Legea nr. 85/2006. În final, contestatore a susŃinut că deşi s-a dorit 
respectarea celor convenite si executarea întocmai a contractului de vânzare-cumpărare, 
societatea debitoare nu numai că a refuzat orice dialog, dar a si acŃionat prin tot felul de 
mijloace să se sustragă de la răspunderea contractuală ce-i revenea, la data prezentei, 
suma de plată provenită din titlul executoriu - filei CEC cu seria BE 317 nr. 00046204 
emisă în data de 25.06.2009, investită cu formula executorie conform încheierii  civile nr. 
8359/2009 pronunŃată în dosarul nr.  30385/211/2009 al Judecătoriei Cluj-Napoca este în 
sumă de 2.000.000 lei. 

În recursul contestatoarei C.E.B. S.A. ROMANIA se solicită modificarea sentinŃei 
atacate, în sensul admiterii contestaŃiei sale şi înscrierea sa în tabelul  definitiv al 
creditorilor debitoarei S.C. A. S.R.L. cu suma de 25.664.51 lei, în conformitate cu 
dispoziŃiile art. 121 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările 
ulterioare, respectiv ca si creanŃa garantata. 

În motivarea recursului, întemeiat pe dispoziŃiile art. 304 pct. 9 C.pr.civ., 
contestatoarea a susŃinut că sentinŃa atacată este netemeinică şi nelegală,  învederând 
aceleiaşi considerente pe care le-a formulat şi în faŃa instanŃei de fond referitoare la faptul 
că are constituită garanŃie asupra sumelor de bani care sunt sau vor intra în contul curent 
al S.C. A. S.R.L. deschis la C.E.B. (ROMÂNIA) S.A., iar administratorul judiciar 
desemnat în cauză numai din eroare nu a considerat creanŃa băncii ca si creanŃă garantată. 
Astfel, creanŃa debitoarei S.C. A. S.R.L. rezultată din Contractul de Credit nr. 
43/03.07.2006, modificat prin Actul AdiŃional nr. 1/29.06.2007, Actul AdiŃional nr. 
02/22.05.2008 si prin Actul AdiŃional nr. 03/15.05.2009, a fost garantată cu: contract de 
garanŃie reală mobiliară asupra soldului creditor al contului curent al debitoarei   deschis   
la   C.E.B.  (România)   S.A.   nr. 51/03.07.2006, modificat prin actul adiŃional nr. 
01/29.06.2007 si prin actul adiŃional nr. 2/22.05.2008. 



Referitor la Contractul de garanŃie reala mobiliara asupra soldului creditor al 
contului curent al S.C. A. S.R.L. deschis la C.E.B. (ROMÂNIA) S.A. nr. 51/03.07.2006, 
modificat prin actul adiŃional nr. 01/29.06.2007 si prin actul adiŃional nr. 2/22.05.2008, 
contestatoarea arată că, creditul acordat de C.E.B. (ROMÂNIA) S.A. este garantat cu 
garanŃie reala mobiliara asupra soldului creditor al contului curent al S.C. A. SRL deschis 
la C.E.B. (ROMÂNIA) S.A. în conformitate cu dispoziŃiile art. 3 din contractul încheiat - 
„Obiectul Contractului", astfel că administratorul judiciar desemnat în cauză numai din 
eroare nu a considerat creanŃa C.E.B. (ROMÂNIA) S.A. ca si creanŃa garantata. Având în 
vedere cele de mai sus, a apreciat contestatoarea, se poate retine faptul că un contract de 
gaj pe soldul contului creditor este prin esenŃă o garanŃie reală care conferă băncii 
înscrierea ca si creditor garantat în tabelul debitoarei S.C. A. S.R.L. 

În acest context,contestatoarea a susŃinut că instanŃa de fond a lipsit în mod 
nelegal de efecte un contract de garanŃie reală mobiliară perfect valabil încheiat în 
temeiul Legii speciale, nr. 99/1999, Titlul VI, în speŃă neputându-se reŃine nici unul din 
cazurile de încetare a garanŃiei reale prevăzute de art. 27 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 
99/2999, astfel că aceasta continuă să-şi producă efectele, concluzia contrară a instanŃei 
de fond fiind lipsită de temei legal.  Prin urmare, a concluzionat contestatoarea, natura 
bunului cu care s-a garant în favoarea băncii, respectiv disponibilităŃile băneşti din 
conturile curente ale debitoarei, nu poate fi considerată ca echivalând cu inexistenŃa 
obiectului garanŃiei, cu consecinŃa desfiinŃării garanŃiei înseşi. 

Intimatul R.” SPRL., în calitate de administrator judiciar al S.C. A. S.R.L.. a 
depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursurilor ca neîntemeiate şi 
menŃinerea hotărârii atacate.  

În susŃinerea poziŃiei sale, intimatul a arătat că în temeiul dispoziŃiilor art. 3 pct. 9 
din Legea 85/2006, „creanŃele garantate sunt creanŃele persoanelor care beneficiază de o 
garanŃie reală asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este 
debitor principal sau terŃ garantat faŃă de personale beneficiare ale garanŃiilor reale". 
Întrucât la data deschiderii procedurii debitoarea nu avea disponibilităŃi în conturi, 
garanŃia instituită asupra soldului creditor a rămas fără obiect, motiv pentru care R. a 
procedat la înscrierea acesteia în tabelul preliminar, în grupa creditorilor chirografari. 
Ulterior, administratorul judiciar a procedat la înregistrarea şi afişarea Tabelului 
Preliminar al Creditorilor însoŃit de Raportul de Verificare al CreanŃelor, la data de 
13.02.2012. Totodată, documentele mai sus menŃionate au fost publicate şi în Buletinul 
Procedurilor de InsolvenŃă nr. 2115/14.02.2012. Dar, privite în profunzime, prevederile 
art. 3, pct. 9 arătate mai sus, nu se pot aplica situaŃiei de faŃă, întrucât garanŃia reală 
mobiliară instituită asupra soldului prezent şi viitor al contului curent a rămas fără obiect. 

În ceea ce priveşte soldul prezent, la data deschiderii procedurii debitoarea nu 
avea disponibilităŃi în conturi. Referitor la soldul viitor al contului curent deschis pe 
numele debitoarei A. SRL, lichidatorul judiciar arată că potrivit prevederilor legale în 
materia insolvenŃei, administratorul judiciar a procedat la deschiderea unui cont unic de 
procedură prin intermediul căruia se vor efectua tranzacŃiile viitoare. Totodată,  încasările 
efectuate de la terŃii debitori ai societăŃilor aflate în insolvenŃă sunt supuse regimului de 
tranziŃie obligatorie a contului unic de procedură şi distribuire, potrivit ordinii de 
preferinŃă stabilit de Legea nr. 85/2006. 

Analizând actele şi lucrările dosarului din perspectiva motivelor de recurs 
invocate şi a dispoziŃiilor legale incidente, Curtea reŃine următoarele: 



 În ceea ce priveşte recursul declarat de S.C. M.U.I. S.R.L., instanŃa de 
recurs reŃine că, în condiŃiile în care contestaŃia formulată de către această creditoare a 
fost respinsă ca tardivă, calea de atac împotriva sentinŃei recurate poate viza doar modul 
de soluŃionare al acestei excepŃii. Astfel, argumentele care vizează fondul contestaŃiei 
sunt inutile în această fază procesuală, deoarece o eventuală cenzurare a modului în care 
judecătorul sindic a soluŃionat excepŃia de tardivitate a contestaŃiei ar avea drept 
consecinŃă casarea sentinŃei în conformitate cu dispoziŃiile art. 312 alin. 5 C.p.c. şi 
trimiterea cauzei spre rejudecare în vederea soluŃionării contestaŃiei pe fond. Probele 
administrate nu permit însă o asemenea soluŃie.  

 Astfel, contestatoarea recurentă a formulat declaraŃia de creanŃă împotriva 
averii debitoarei la 17.01.2012. Potrivit dispoziŃiilor art. 7 alin. 7 din Legea nr. 85/2006, 
creditorii care au înregistrat cereri de admitere a creanŃelor sunt prezumaŃi că au în 
cunoştinŃă ,,termenele prevăzute la art. 62 ori la art. 107, 108 sau 109, după caz, şi nu vor 
mai fi citaŃi”. Totodată, contestatoarea a formulat opoziŃie la cererea de deschidere a 
procedurii insolvenŃei, care a fost respinsă ca neîntemeiată prin sentinŃa civilă nr. 
825/2012 pronunŃată de Tribunalul Specializat Cluj la 24.02.2012 în dosarul de faŃă. 

Prin urmare, judecătorul sindic a apreciat în mod corect faptul că nu prezintă 
relevanŃă împrejurarea că, contestatoarea nu a fost notificată de administratorul judiciar 
potrivit prevederilor art. 72 alin. 4 din Legea nr. 85/2006, în condiŃiile în care acesteia i s-
a solicitat depunerea de documente în dovedirea declaraŃiei de creanŃă, iar termenul 
pentru formularea contestaŃiei curge de la data publicării tabelului preliminar al 
creanŃelor în Buletinul procedurilor de insolvenŃă, potrivit prevederilor art. 73 alin. 1 şi 2 
din Legea nr. 85/2006, termen pe care contestatoarea recurentă este prezumată că îl 
cunoaşte.  

Această concluzie se impune deoarece în condiŃiile în care recurentei i s-au 
solicitat documente clarificatoare pentru dovedirea creanŃei anterior publicării tabelului 
de creanŃe în B.P.I., solicitare la care creditoarea nu a răspuns, este de natura evidenŃei 
faptul că neînscrierea creanŃei în tabelul de creanŃe al debitoare are drept cauză tocmai 
necomunicarea respectivelor documente. Astfel, printr-o scrisoare recomandată expediată 
reprezentantului creditoarei, administratorul judiciar a comunicat motivele neînscrierii 
creanŃei şi a solicitat clarificări, însă corespondenŃa a fost returnată la 20.02.2012 cu 
menŃiunea ,,expirat termen de păstrare,,.  

Mai mult, în B.P.I. 2115/14.04.2012 administratorul judiciar a publicat atât 
tabelul de creanŃe cât şi raportul prin care a analizat motivele pentru care  a respins 
înscrierea unor creanŃe, inclusiv a celei declarate de către S.C. M.U.I. S.R.L. În 
consecinŃă, creditoarea recurentă cu minime diligenŃe putea să cunoască atât motivul 
respingerii declaraŃiei de creanŃă cât şi termenul de declarare al contestaŃiei.  

Or, contestaŃia a fost formulată de către contestatoare la 02.03.2012, cu depăşirea 
termenului prevăzut de art. 73 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 85/2006. Trebuie precizat în acest 
context faptul că în mod eronat recurenta citează dispoziŃii modificate încă din anul 2010 
ale Legii 85/2006, respectiv cele care prevedeau că termenul de formulare al contestaŃiei 
este de cel putin zece zile înainte de termenul stabilit pentru soluŃionarea acestora.  

Împrejurarea invocată de către contestatoare în sensul că în lipsa notificării sale cu 
privire la neînscrierea creanŃei sale şi a motivelor ce au stat la baza acestui fapt s-a aflat 
în imposibilitate de a formula contestaŃie nu este o împrejurare mai presus de voinŃa 
părŃii, care s-o fi împiedicat pe aceasta să formuleze contestaŃie în cadrul termenului 



legal, în sensul prevederilor art. 103 alin. 1 Cod proc.civ. DispoziŃiile art. 73 alin. 2 din 
Legea nr. 85/2006 privind termenul de formulare a contestaŃiei nu condiŃionează curgerea 
acestuia de respectarea prevederilor prevederilor art. 72 alin. 4 din acelaşi act normativ, 
asigurarea dreptului la apărare al contestatoarei putându-se realiza chiar şi prin 
posibilitatea ca motivarea contestaŃiei formulate în termenul legal, să fie făcută ulterior.  
Dealtfel, judecătorul sindic a reŃinut faptul că recurenta contestatoare nu a formulat o 
cerere de repunere în termenul de formulare a contestaŃiei împotriva tabelului preliminar 
al creanŃelor, în condiŃiile art. 103 Cod proc.civ., împrejurare faŃă de care nu ar fi putut fi 
pronunŃată o astfel de soluŃie, raportat la principiul disponibilităŃii şi la dispoziŃiile art. 
129 alin. 6 C.p.c. 

Pentru toate aceste argumente, în baza dispoziŃiilor art. 312 alin. 1 Cpc, recursul 
declarat de către creditoarea recurentă S.C. M.U.I. S.R.L. împotriva sentinŃei civile nr. 
1621 din 27.03.2012 a Tribunalului Specializat Cluj va fi respinsă.  

În ceea ce priveşte recursul declarat de către C.E.B. S.A. ROMANIA împotriva 
aceleiaşi sentinŃe, instanŃa de recurs reŃine următoarele:  

 În susŃinerea poziŃiei procesuale, creditoarea recurentă se prevalează de o 
garanŃie reală mobiliară asupra soldului creditor al contului curent al debitoarei S.C. A. 
S.R.L. deschis la C.E.B. SA, garanŃie constituită prin contractul de garanŃie 51/3.07.2006, 
modificat prin actul adiŃional nr. 1/29.06.2007 şi prin actul adiŃional 2/22.05.2008.  

Analiza înscrisurilor depuse în probaŃiune relevă faptul că această garanŃie de care 
se prevalează recurenta creditoare poartă asupra soldului creditor al contului curent 
constituit de către debitorul gajist asupra disponibilităŃilor băneşti prezente şi viitoare 
evidenŃiate în soldului creditor al contului curent deschis pe numele debitoarei. 

În consecinŃă, face obiectul garanŃiei numai disponibilul de cont existent la 
momentul deschiderii procedurii. Or, la data deschiderii procedurii, debitoarea nu avea 
disponibil în cont, aspect susŃinut de către practicianul în insolvenŃă desemnat în cauză  şi 
necontestat de către creditoarea recurentă care nu indică un cuantum concret al sumei 
evidenŃiate în cont din care s-ar putea îndestula cu prioritate. 

Sumelor rezultate din lichidarea patrimoniului  nu se includ în sfera de acŃiune a 
contractului de garanŃie reală mobiliară  amintit, mai mult, aceste sume obŃinute din 
lichidare se depun în contul special constituit pentru derularea operaŃiunilor de lichidare. 
Toate celelalte  conturi,  inclusiv cele asupra cărora poartă pretinsa garanŃie fie vor fi 
desfiinŃate, fie  orice operaŃiune financiară, inclusiv efectuarea unor plăŃi, se vor  derula 
sub supravegherea sau aprobarea  administratorului / lichidatorului judiciar, în funcŃie de 
stadiul procedurii judiciare. 

În condiŃiile în care debitoarea nu deŃinea disponibil bănesc în conturile afectate 
garanŃiei, lipseşte suma care să fie folosită pentru  îndestularea cu prioritate a creanŃei 
recurentei. Astfel, art. 41 alin 2 din Legea 85/2006 vorbeşte despre preŃul bunului afectat 
garanŃiei:  ,,Prin excepŃie de la alin. (1), creanŃele garantate se înscriu în tabelul definitiv 
şi/sau în tabelul definitiv consolidat, după caz, la valoarea garanŃiilor, evaluată în 
conformitate cu art. 39 alin. (1) lit. A, dar nu mai mult decât valoarea totală a creanŃei 
garantate de acea garanŃie. La distribuŃia preŃului garanŃiei, creditorul garantat va fi 
îndreptăŃit sa calculeze accesoriile la creanŃa garantată pana cel mult la data vânzării 
bunului, cu condiŃia ca preŃul bunului sa fie corespunzător mai mare decât valoarea iniŃial 
evaluată….,,.  



De asemenea, art. 121 alin. 1 din Legea 85/2006, text invocat de catre creditoare 
pentru  a invoca un caracter garantat al creantei sale prevede ca  ,,fondurile obŃinute din 
vânzarea bunurilor din averea debitorului, grevate, în favoarea creditorului, de ipoteci, 
gajuri sau alte garanŃii reale mobiliare ori drepturi de retenŃie de orice fel, vor fi 
distribuite în următoarea ordine:….,,. În realitate, nu există nici o sumă de bani care să 
facă obiectul garanŃiei ci doar o garanŃie pe un cont gol. În consecinŃă, cum garanŃia 
trebuie să aibă ca obiect o sumă concretă aflată în cont ci nu o sumă abstractă, atât 
contestaŃia cât şi recursul sunt considerate neîntemeiate.  

Prin art. 7 din Titlul VI al Legii 99/1999 este definită noŃiunea de bun afectat 
garantiei, prevazându-se că ,,În sensul prezentului titlu, prin bun afectat garanŃiei se 
înŃelege toate bunurile prevăzute la art. 6, precum şi produsele acestora, potrivit art. 12,,. 
Art. 6 face o largă enumerare a tuturor bunurilor corporale si incorporale care pot fi 
supuse garanŃiei, condiŃia esenŃială fiind însă aceea ca aceste bunuri sa fie individualizate 
şi să existe. 

 Pentru toate aceste considerente, instanŃa va respinge ca neîntemeiat 
recursul  declarat de creditoarea C.E.B. (ROMÂNIA) S.A. BUCUREŞTI împotriva 
sentinŃei civile nr. 1621 din 27 martie 2012 a Tribunalului Specializat Cluj pe care o 
menŃine ca fiind pe deplin legală şi temeinică. (Judecător Axente Irinel Andrei) 

 

Procedura insolvenŃei. Antrenarea răspunderii patrimoniale a 
membrilor organelor de conducere. Înregistrarea de pierderi în activitate. 

Respingerea cererii 

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 8916 din 2 noiembrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr. 225 din 17.01.2012 pronunŃată de Tribunalul Maramureş s-
a respins acŃiunea formulată de lichidatorul judiciar P.G. desemnat pentru falimentul 
debitoarei SC C. SRL în contradictoriu cu pârâŃii G.M. şi G.D.. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
 Potrivit dispoziŃiilor art.138 alin.1 lit.c) din Legea nr.85/2006 modificată, 

în cazul în care în raportul întocmit în conformitate cu dispoziŃiile art.59 alin. (1) sunt 
identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariŃia stării de insolvenŃă a debitorului, 
la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul sindic poate dispune 
ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenŃă, să fie 
suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăŃii, 
precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenŃă a debitorului, prin una 
dintre următoarele fapte:... c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităŃi 
care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăŃi. 

 În speŃă, dacă în ceea ce priveşte prejudiciul, condiŃia răspunderii pârâŃilor 
este îndeplinită, acesta fiind constituit din totalitatea creanŃelor înscrise în tabelul 
definitiv al creditorilor şi al cărui cuantum este de 744.665,63 lei, raportul de cauzalitate 
dintre fapta prevăzută la lit.c) al art.138 alin.1 din legea insolvenŃei şi ajungerea 
debitoarei în stare de insolvenŃă, nu a fost dovedită, de vreme ce însuşi lichidatorul 
judiciar a arătat că încetarea activităŃii în luna martie 2006 s-a datorat lipsei comenzilor şi 
a cheltuielilor prea mari pentru susŃinerea producŃiei. 



 Nu s-a dovedit nici vinovăŃia pârâŃilor administratori în sensul în care 
aceştia au urmărit prin săvârşirea faptei apariŃia stării de insolvenŃă a societăŃii. 

 SusŃinerile pârâŃilor, potrivit cărora au întreprins toate măsurile pentru a-şi 
continua activitatea, nu au fost combătute  de către lichidatorul judiciar. 

 Prin urmare, pentru considerentele expuse, judecătorul sindic a constatat 
că în speŃă nu sunt întrunite condiŃiile prev. de art.138 alin.1 lit.c) din lege pentru 
angajarea răspunderii pârâŃilor astfel încât acŃiunea este nefondată şi a fost respinsă. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs P.G. în calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei SC C. SRL solicitând să se admită recursul şi să se modifice 
hotărârea atacată În sensul admiterii actiunii şi obligării pârâŃilor la suportarea cu averea 
proprie a pasivului debitorului falit S.C. C. S.R.L., În sumă de 744.665,63 lei. 

În motivare s-a arătat că: 
Prin sentinŃa civilă nr.225/17.01.2012 pronunŃată de Tribunalul Maramureş În 

dosarul nr.5772/100/2008/a2 a fost respinsă acŃiunea promovată de lichidatorul judiciar al 
S.C. C. S.RL. prin care s-a solicitat ca, în temeiul art.138 alin.(1) lit.c) din Legea 
nr.85/2006 privind procedura insolvenŃei, administratorii statutari ai societăŃii, numiŃii 
G.M. şi G.D., să fie obligaŃi, în solidar, la suportarea cu averea personală a pasivului 
debitorului falit în sumă de 744.665,63 lei, motivat de faptul că, în situaŃia de faŃă, dacă 
în ceea ce priveşte prejudiciul, condiŃia răspunderii pârâŃilor este îndeplinită, acesta fiind 
constituit din totalitatea creanŃelor inscrise în tabelul definitiv consolidat rectificat al 
creanŃelor, cuantumul acestuia fiind În sumă de 744.665,63 lei, raportul de cauzalitate 
dintre fapta prevăzută la lit.c) a art.138 alin.(1) din Legea nr.85/2006 şi ajungerea 
debitorului în stare de insolvenŃă nu a fost dovedit, întrucât chiar lichidatorul judiciar a 
arătat că încetarea activităŃii în luna martie 2006 s-a datorat lipsei comenzilor şi a 
cheltuielilor prea mari pentru susŃinerea producŃiei.  

Învederează instantei următoarele:  
Prin sentinŃa civilă nr.80/14.01.2009, pronunŃată de Tribunalul Maramureş la 

cererea creditorului S.C. E.G.R. S.A. Târgu Mureş, s-a dispus intrarea În faliment În 
procedura simplificată a debitorului S.C. C. S.R.L.  

Obiectul principal de activitate al societăŃii a fost fabricarea articolelor din sticlă, 
activitatea de producŃie se desfăşura într-un spaŃiu închiriat.  

Încetarea efectivă a activităŃii a avut loc În luna martie 2006, datorită lipsei 
comenzilor şi cheltuielilor prea mari pentru susŃinerea producŃiei.  

Documentele puse la dispoziŃia lichidatorului judiciar au fost supuse analizei, 
constatându-se că debitorul a Înregistrat pierderi pe parcursul anului 2006 în valoare de 
498.142 lei. De asemenea, şi pentru anul 2007 s-a înregistrat o pierdere în valoare de 
53.347 lei.  

Factorul determinant pentru înregistrarea situaŃiei aferente anului 2006 este 
reprezentat de cheltuielile cu realizarea producŃiei (apă, energie, salarii). Ca urmare a 
costurilor de producŃie ridicate şi a diminuării cererii de produse din sticlă, datorită lipsei 
comenzilor, activitatea a fost oprită, având ca şi consecinŃă diminuarea cuantumului 
pierderilor în anul 2007.  

Cu toate acestea, administratorii societăŃii au continuat activitatea societăŃii, deşi, 
în conformitate cu prevederile art.27 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura 
insolvenŃei modificată, debitorul aflat în stare de insolventă este obligat să adreseze 



tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziŃiilor acestei legi, În termen de maximum 30 
de zile de la apariŃia stării de insolvenŃă,  

Conform listei clienŃilor prezentată de administratori, s-a constatat că, toate 
creanŃele de recuperat erau prescrise la data deschiderii procedurii de faliment, această 
situaŃie datorându-se, de asemenea, pasivităŃii administratorilor statutari ai debitorului. În 
aceste condiŃii, lichidatorul judiciar a fost În imposibilitate de a formula acŃiuni În 
pretenŃii În vederea recuperării creanŃelor În scopul acoperirii, fie şi În parte, a pasivului 
debitorului falit.  

Potrivit principiilor dreptului civil, pentru a solicita răspunderea civilă a unei 
persoane este necesar să se dovedească raportul de cauzalitate dintre fapta culpabilă a 
persoanei şi prejudiciul cauzat. Fapta ilicită nu trebuie neapărat să constea Într-o acŃiune, 
ea poate consta şi În omisiunea, inacŃiunea ilicită, În neîndeplinirea unei activităŃi ori 
neluarea unei măsuri când această activitate trebuia, potrivit legii, să fie Întreprinsă de 
către o anumită persoană.  

Responsabilitatea pentru această situaŃie revine persoanelor care deŃin calitatea de 
administratori statutari ai debitorului falit, întrucât au dispus continuarea activităŃii 
societăŃii, fapt care ducea, în mod vădit, la Încetarea de plăŃi.  

SituaŃia descrisă mai sus a fost prezentată de lichidatorul judiciar În cadrul 
rapoartelor de activitate depuse la dosarul de faliment care au fost publicate În Buletinul 
procedurilor de insolvenŃă.  

MenŃionează că, pârâŃii nu au contestat concluziile prezentate de către lichidatorul 
judiciar În cadrul rapoartelor Întocmite şi nici tabelul cuprinzând creanŃele Împotriva 
averii debitorului S.C. C. S.R.L.  

Având în vedere considerentele de mai sus, apreciază că În cauză sunt incidente 
dispozitiile art.138 alin.(1) lit.c) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenŃei, 
respectiv pârâŃii au dispus continuarea unei activităŃi care ducea, În mod vădit, persoana 
juridică la Încetarea de plăti.  

Pentru aceste motive, solicită instanŃei să dispună admiterea recursului şi 
modificarea hotărârii atacate În sensul admiterii acŃiunii şi obligării pârâŃilor, În solidar, 
la suportarea cu averea proprie a pasivului debitorului falit S.C. C. S.R.L., În sumă de 
744.665,63 lei.  

În drept, s-au invocat prevederile art.304 alin.(1) pct.9 şi art.312 Cod pr.civ., 
art.138 alin.(1) lit.c) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenŃei.  

În apărare, pârâŃii intimaŃi G.D. şi G.M. au formulat întâmpinare prin care 
au solicitat respingerea recursului ca nefondat. 

Analizând recursul prin prisma motivelor invocate şi a apărărilor formulate, 
Curtea reŃine următoarele: 

 Potrivit art 138 al 1 lit c din Legea nr 85/2006 in cazul în care în raportul 
întocmit în conformitate cu dispoziŃiile art. 59 alin. (1) sunt identificate persoane cărora 
le-ar fi imputabilă apariŃia stării de insolvenŃă a debitorului, la cererea administratorului 
judiciar sau a lichidatorului, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului 
debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenŃă, să fie suportată de membrii 
organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăŃii, precum şi de orice altă 
persoană care a cauzat starea de insolvenŃă a debitorului, prin una dintre următoarele 
fapte: 



    c) au dispus, in interes personal, continuarea unei activitati care ducea, in mod 
vadit, persoana juridica la incetarea de plati; 

 Acesta este temeiul de drept al cererii de antrenare a răspunderii, invocat 
de catre practicianul in insolvenŃă. Inseamna ca se impută pârâŃilor administratori 
statutari că in interes personal au continuat activitatea societatii, activitate care ducea, in 
mod vadit la incetarea de plati. 

 Retine in cererea de antrenare a raspunderii practicianul in insolventa ca  
incetarea efectiva a activitatilor a avut loc in luna martie 2006 datorită lipsei comenzilor, 
iar administratorii societăŃii au continuat activitatea. De  asemenea se mai arată că nu s-au 
făcut demersuri pentru recuperarea creanşelor societăŃii, dreptul la acŃiune fiind prescris 
la data deschiderii procedurii.  

Prin sentinŃa civilă nr. 225 din 17.01.2012 pronunŃată de Tribunalul Maramureş s-
a respins acŃiunea formulată de lichidatorul judiciar P.G. desemnat pentru falimentul 
debitoarei SC C. SRL în contradictoriu cu pârâŃii G.M. şi G.D.. 

 Judecătorul sindic a reŃinut lipsa raportului de cauzalitate dintre fapta 
prevăzută la lit.c) al art.138 alin.1 din legea insolvenŃei şi ajungerea debitoarei în stare de 
insolvenŃă, de vreme ce lichidatorul judiciar a arătat că încetarea activităŃii în luna martie 
2006 s-a datorat lipsei comenzilor şi a cheltuielilor prea mari pentru susŃinerea producŃiei. 
Mai reŃine judecătorul sindic că nu s-a dovedit nici vinovăŃia pârâŃilor administratori în 
sensul în care aceştia au urmărit prin săvârşirea faptei apariŃia stării de insolvenŃă a 
societăŃii. 

 Promovarea caracterului personal al administratorului în detrimentul 
interesului societăŃii reprezintă caracteristica fraudei în insolvenŃă. Însă trebuie decelat 
dacă actul contrar interesului societar a fost determinat de un interes personal al 
administratorului direct sau indirect, patrimonial sau chiar nepatrimonial. Actele contrare 
interesului social sunt cele care nu servesc la realizarea obiectului social. Dar nu orice act 
contrar interesului social poate justifica antrenarea răspunderii pentru acoperirea 
pasivului. Sunt necesare acte comisive (acŃiuni) – aşa cum este şi  dispunerea, in interes 
personal a  continuarii unei activitati. Pentru a putea fi angajată răspunderea în temeiul 
literei c este necesară o indicare a activităŃilor desfăşurate de către administrator în interes 
personal şi care ar fi dus în mod inevitabil la încetarea de plăŃi, nefiind suficientă simpla 
enunŃare a textului.  

 Simpla înregistrare a unor pierderi, chiar pe parcursul mai multor ani, nu 
poate prezuma continuarea activităŃii în interes personal. Interesul personal nu poate fi 
prezumat ci trebuie dovedit. Pentru că la fel de uşor s-ar putea prezuma şi un dezinteres al 
administratorul, dezinteres care fiind o faptă omisivă nu întruneşte caracteristicile faptei 
prevăzute de art 138 al 1 lit c. 

 Câtă vreme nu sunt intrunite condiŃiile răspunderii (faptă ilicită, raport de 
cauzalitate, vinovăŃie) simpla existenŃă a pasivului societar – în lipsa identificării unor 
fapte comisive săvârşite în interes personal, nu poate duce la angajarea răspunderii pentru 
pasivul societar.  

FaŃă de cele ce preced potrivit art 312 cod pr civ raportat la art 8 din Legea nr 
85/2006 curtea va respinge recursul declarat de P.G., împotriva sentinŃei civile nr. 
225/17.01.2012, pronunŃată în dosarul Tribunalului Maramureş, pe care o va menŃine în 
întregime. (Judecător Gabriel Adrian Năsui) 

 



Închiderea procedurii insolvenŃei. ObligaŃia judecătorului-sindic în 
condiŃiile lipsei bunurilor din averea debitoarei şi a neavansării sumelor 

necesare de către creditori. Reducerea onorariului lichidatorului de către 
judecătorul-sindic 

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 8913 din 2 noiembrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr. 814 din 13.04.2012 pronunŃată de Tribunalul BistriŃa-
Năsăud s-a dispus închiderea procedurii falimentului privind pe debitoarea S.C. E. SRL, 
şi radierea acestei societăŃi comerciale din Registrul ComerŃului. 

A fost aprobat decontul lichidatorului judiciar C.M.I. pentru suma de 1.023,66 lei 
plus TVA, ce se va achita din fondul de lichidare prev. de art. 4 alin.4 din Legea 85/2006. 

A fost descărcat lichidatorul judiciar de orice îndatoriri ori responsabilităŃi 
privitoare la procedură. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
 Prin sentinŃa civilă nr.2l28  din 23.l2.2011 pronunŃată de judecătorul 

sindic a fost deschisă procedura simplificată a falimentului împotriva debitorului S.C. E. 
SRL,   în condiŃiile L.85/2006 privind procedura insolvenŃei, la solicitarea lichidatorului 
C.M.I. BistriŃa, făcută în baza prev.art.260 alin.4 din L.3l/l990 rep., privind societăŃile 
comerciale.  

 Lichidatorul judiciar a depus un tabel definitiv al creanŃelor în care a fost 
înscris  creditorul AFP BistriŃa cu o creanŃă bugetară în sumă de 4.497 lei.  

 Lichidatorul judiciar a constatat că societatea debitoare nu deŃine  nici un 
fel de bunuri, astfel că acesta a propus închiderea procedurii insolvenŃei în baza art. 131 
din L.85/2006. 

  Potrivit art.131 din L.85/2006 privind procedura insolvenŃei, aşa cum a 
fost modificat prin O.G. nr.173/2008, „ în orice stadiu al procedurii … dacă se contată că 
nu sunt bunuri în averea debitorului… judecătorul sindic va da o sentinŃă de închidere a 
procedurii prin care va dispune şi radierea debitorului din registrul în care este 
înmatriculat.  

Având în vedere că lichidatorul judiciar a efectuat notificările cu privire la 
deschiderea procedurii, că a fost depus la dosar şi afişat un raport privind  închiderea 
procedurii falimentului,  care a fost  aprobat aşa cum s-a consemnat în practicaua 
prezentei sentinŃe, în temeiul art.131 din L.nr.85/2006, s-a dispus închiderea procedurii 
falimentului şi radierea societăŃii debitoare, urmând să se aprobe şi onorariu lichidatorului 
judiciar pentru suma totală de l.023,66  lei (plus TVA) reprezentând cheltuieli de 
proceduri şi onorariu pentru activităŃile şi lucrările specifice,în conf.cu prev.art. 89 alin.l 
lit.b din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenŃă cu 
modificările ulterioare, public.în M.O. nr.555 din 04.08.20ll,  plata urmând să se facă din 
fondul de lichidare prev. de art. 4 (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenŃei.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs creditoarea ADMINISTRAłIA 
FINANłELOR PUBLICE BISTRIłA solicitând admiterea recursului astfel cum a fost 
formulat in scris, casarea Sentintei atacate si trimiterea cauzei pentru continuarea 
procedurii falimentului impotriva debitoarei.  



Consideră ca, lichidatorul judiciar, pe parcursul desfasurarii procedurii nu a 
examinat temeinic toate aspectele care ar fi imputabile reprezentantilor debitoarei, facand 
doar formal mentiune in raportul final cu privire la inexistenta unor elemente ce ar 
impune formularea unei actiuni in raspunderea membrilor de conducere a debitoarei 
potrivit art.138 din Legea insolventei.  

Atata timp, cat prin rapoartele de activitate privind cauzele si imprejurarile care 
au determinat intrarea societatii in incetare de plati, lichidatorul judiciar arata ca 
societatea a intrat in procedura insolventei datorita managementului defectuos si a lipsei 
de preocupare a administratorilor statutari, societatea nefigurand in evidente cu bunuri 
impozabile si nedetinand alte bunuri sau valori,atat pentru a fi acoperite cheltuielile 
administrative cat si pentru plata creantelor depuse de catre creditori, consideră ca se 
impune o analiza mai amanuntita asupra modului administrare a societatii debitoare.  

Avand in vedere cele aratate mai sus, solicită admiterea recursului. 
Împotriva aceleiaşi hotărâri a declarat recurs şi SCP C.M.I. în calitate de 

lichidator judiciar al debitoarei SC E. SRL, solicitând modificarea hotărârii recurate în 
sensul de a aproba lichidatorului judiciar o remuneratie in valoare de 3.000 lei plus TVA, 
în loc de 1000 lei plus TV A cât a fost aprobata de catre judecătorul sindic, în total 
decontul impreuna cu cheltuielile cu procedura in valoare de 23,66 lei plus TVA urmand 
a fi in valoare totala de 3.749,34 lei în loc de 1.023.66 lei plus TV A.  

În motivare s-a arătat că: 
In fapt: Prin sentinŃa comercială nr. 2128 din 23.12.2011 Tribunalul BistriŃa 

Năsăud a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului SocietăŃii Comerciale 
E. SRL şi a numit ca lichidator judiciar S.c.p C.M.I..  

Dupa derularea procedurilor prevăzute de legea insolvenŃei, prin SentinŃa Civilă 
nr. 814/ 2012 pronuntata la data de 13.04.2012, judecatorul sindic a dispus inchiderea 
procedurii in baza art.131 din Legea 85/2006, radierea societatii, si a aprobat decontul 
lichidatorului judiciar cu plata din fondul de lichidare prevazut de art. 4 alin 4 din Legea 
nr. 85/2006.  

Cu privire la decontul depus de lichidatorul judiciar, instanŃa a aprobat o 
remuneratie de 1.000 lei (total decont 1.023.66 lei plus TVA), indicând ca temei legal art. 
89 alin.1, lit. b din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în 
insolvenŃă (Publicat în M.O. nr. 555 din 4.08.2011).  

Forma modificată a statutului, în prezent în vigoare, publicat în M.O. nr. 555 din 
4 august 2011, prevede:  

Art.89(1). Plata onorariilor practicienilor în insolvenŃă ce sunt achitate din fondul 
de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, se va face, în ordinea vechimii, la următoarele tarife:  

a). 3.000 lei, stabilit în baza hotărârii judecătoreşti pentru procedurile de 
insolvenŃă deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completări le ulterioare. 
Pentru practicienii în insolvenŃă înregistraŃi cu vector fiscal de TVA, onorariul va fi de 
3000 lei exclusiv TV A;  

b). 1.000 lei, prevăzut la art. 2 indice 1 din OrdonaŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 
116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, pentru 
procedurile de lichidare derulate în conformitate cu dispoziŃiile Legii nr. 359/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 26/2000 cu privire la asociaŃii şi fundaŃii. Pentru 



practicienii în insolvenŃă înregistraŃi cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de 1.000 lei 
exclusiv TVA."  

Aprobând un onorariu de 1000 lei, în temeiul art 89 alin 1, lit b din statut, 
judecatorul sindic a aplicat gresit prevederile legale deoarece procedura insolventei fiind 
de competenta judecatorului sindic doar in temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006, iar 
procedura lichidării societăŃilor comerciale in temeiul Legii nr. 359/2004, a Legii nr. 
31/1990 şi ale Legii nr. 26/2000 nu se desfăşoară în faŃa judecătorului sindic şi ca urmare 
competenta de aprobare a onorariului neapartinand judecatorului sindic.  

In consecinta, este evidentă aplicarea unui temei legal greşit, fiind aplicabile 
prevederile art. 89 al. (1) lit. a) din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
practician în insolvenŃă.  

Analizând recursurile prin prisma motivelor invocate, Curtea constată 
următoarele: 

Prin sentinŃa civilă nr.2l28  din 23.l2.20ll pronunŃată de judecătorul sindic în 
dosar nr.4413/112/20ll, a fost deschisă procedura simplificată a falimentului împotriva 
debitorului S.C. E. SRL,   în condiŃiile L.85/2006 privind procedura insolvenŃei, la 
solicitarea lichidatorului C.M.I. BistriŃa, făcută în baza prev.art.260 alin.4 din L.3l/l990 
rep., privind societăŃile comerciale.  

 Lichidatorul judiciar a depus un tabel definitiv al creanŃelor în care a fost 
înscris  creditorul AFP BistriŃa cu o creanŃă bugetară în sumă de 4.497 lei.  

 Pe parcursul derulării procedurii, lichidatorul judiciar a constatat că nu s-a 
dat curs solicitării de predare a actelor contabile, că din datele publicate pe site-ul MFP 
rezultă că debitoarea nu a desfăşurat activitate din cursul anului 2007, că aceasta nu 
deŃine  nici un fel de bunuri, astfel că s-a propus închiderea procedurii insolvenŃei în baza 
art. 131 din L.85/2006. 

Prin sentinŃa recurată, în baza disp.art.131 din lege, s-a dispus închiderea 
procedurii falimentului debitoarei şi radierea acesteia din registrul de publicitate. 

Obiect al recursului creditoarei îl constituie dispoziŃia referitoare la admiterea 
cererii de închidere a procedurii insolvenŃei, solicitându-se casarea hotărârii şi trimiterea 
cauzei spre rejudecare. 

În motivele de recurs se arată că au fost prejudiciate drepturile şi interesele acestui 
participant, în condiŃiile în care lichidatorul judiciar nu a întreprins toate demersurile 
necesare în vederea constatării situaŃiei reale a debitoarei şi a identificării persoanelor 
responsabile de starea de insolvenŃă. 

Analizând aceste motive de nelegalitate, prin prisma celor mai sus arătate, Curtea 
constată că susŃinerile creditoarei nu îşi găsesc fundament în modul în care judecătorul 
sindic a înŃeles să administreze procedura insolvenŃei debitoarei. 

Aşa cum rezultă din textul art.131 din Legea nr.85/2006, condiŃiile care trebuie 
îndeplinite sunt numai lipsa bunurilor din averea debitoarei, sau insuficienŃa acestora, 
raportat la cheltuielile procedurii şi refuzul creditorilor de avansare a sumelor 
corespunzătoare pentru acoperirea acestor cheltuieli. 

 Or, aşa cum reiese din cererea întocmită de către lichidatorul judiciar, 
ambele cerinŃe sunt prezente în speŃă, astfel încât sentinŃa pronunŃată este temeinică şi 
legală. 

 În acest context, nu pot fi reŃinute susŃinerile conform cărora art.131 din 
lege nu are o natură imperativă, întrucât modificarea acestor dispoziŃii, survenită prin 



O.U.G. nr. 173/19 noiembrie 2008, a stabilit în mod imperativ în sarcina judecătorului 
sindic obligaŃia de a închide procedura în acele situaŃii prevăzute în mod clar şi explicit în 
lege, situaŃii în care în patrimoniul debitoarei nu există bunuri sau bunurile existente sunt 
insuficiente pentru a acoperi cheltuielile, condiŃionat de refuzul creditorilor de a se oferi 
să avanseze sumele corespunzătoare pentru acoperirea acestor cheltuieli. 

În final, important de subliniat este şi faptul că, raportat la temeiul legal invocat 
de către judecătorul sindic pentru închiderea procedurii, respectiv art. 131 din lege, orice 
referire la activitatea prestată de către lichidator, apreciată prin recurs ca fiind 
superficială, în lipsa clarificării cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariŃia 
insolvenŃei, este neavenită, în condiŃiile în care pentru continuarea demersurilor în acest 
sens nu există fonduri în averea debitoarei, iar creditoarea nu s-a oferit, nici chiar prin 
recurs, să avanseze sumele corespunzătoare. În plus, nu este de ignorat că, în calitate de 
unic creditor, avea la dispoziŃie toate pârghiile pe care legiuitorul le-a pus la dispoziŃia 
creditorilor, în vederea valorificării drepturilor lor. 

În optica legiuitorului, dezideratele obiective ale degrevării fondului de lichidare 
şi ale asanării circuitului comercial prevalează faŃă de cele subiective invocate de către 
recurentă, în situaŃia în care aceasta nu înŃelege să-şi asume riscurile avansării sumelor 
necesare continuării procedurii. 

În ceea ce priveşte recursul declarat de către lichidatorul judiciar, Curtea constată 
că potrivit art. 38 alin.1 şi 2 din OUG nr.86/2006, practicienii în insolvenŃă au dreptul la 
onorarii pentru activitatea desfăşurată, sub forma unor onorarii fixe, onorarii de succes 
sau o combinaŃie a acestora, iar la stabilirea nivelului onorariului se vor avea în vedere 
următoarele tipuri de factori care reflectă gradul de complexitate a activităŃii depuse: 

    a) numărul de salariaŃi ai debitorului; 
    b) riscul privind conflictele de muncă; 
    c) cifra de afaceri a debitorului pe ultimii 3 ani; 
    d) valoarea totală a datoriilor şi numărul creditorilor; 
    e) valoarea creanŃelor, numărul debitorilor; 
    f) numărul şi complexitatea litigiilor aflate pe rol în care debitorul are calitate 

de reclamant şi, respectiv, de pârât; 
    g) valoarea patrimoniului, potrivit evaluării; 
    h) natura activelor, atractivitatea pe piaŃă, riscurile legate de conservarea lor; 
    i) nivelul de lichidităŃi aflate la dispoziŃia debitorului pentru acoperirea 

cheltuielilor iniŃiale de lichidare. 
Rezultă, prin urmare, fără echivoc, faptul că legiuitorul a stabilit elemente 

obiective în raport de care lichidatorii judiciari şi ulterior judecătorii sindici stabilesc, 
respectiv încuviinŃează, onorariile pentru activitatea desfăşurată. 

Curtea apreciază că derularea şi durata procedurii, complexitatea acesteia şi 
numărul actelor întocmite sunt esenŃiale în determinarea cuantumului cheltuielilor de 
procedură şi a onorariului lichidatorului. 

Ca atare, Curtea va aprecia că, în raport de criteriile amintite anterior, diminuarea 
onorariului acordat lichidatorului judiciar al debitoarei se justifică. 

Astfel,  instanŃa reŃine că recurentul a fost desemnat în calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei la data de 23 decembrie 2011; înscrisurile existente la dosar 
evidenŃiază împrejurarea că de la momentul desemnării sale, lichidatorul judiciar a 



întocmit un singur raport prin care a informat judecătorul sindic cu privire la activitatea 
desfăşurată, ulterior fiind depusă doar cererea prin care s-a solicitat închiderea procedurii.  

Astfel, a procedat la notificarea administratorului debitoarei cu privire la 
obligaŃiile care îi revin după declanşarea procedurii, precum şi la notificarea creditorilor 
bugetari; de asemenea, a întocmit raportul final (pentru o procedură cu un singur 
creditor), l-a afişat la uşa instanŃei şi a procedat la comunicarea spre publicare in buletinul 
procedurilor de insolvenŃă. 

Se poate observa, aşadar, că activitatea desfăşurată de către recurent precum şi 
numărul actelor întocmite nu justifică cuantumul onorariului solicitat, diminuarea 
acestuia de către judecătorul sindic fiind fondată, din perspectiva faptului că acesta a dat 
prevalenŃă criteriilor se stabilire a onorariului cuvenit practicianului în insolvenŃă, astfel 
cum acestea sunt reglementate în textul art. 38 alin. 1 şi 2 din OUG nr. 86/2006, act 
normativ cu forŃă juridică superioară, care nu poate fi modificat printr-unul de rang 
inferior, într-o astfel de ipoteză punându-se în discuŃie necesitatea respectării obligaŃiei de 
compatibilitate, ce revine organului emitent al acestuia din urmă. 

Pentru toate aceste motive, în conformitate cu prevederile art.8 din Legea 
nr.85/2006 şi art.312 alin.1 C.pr.civ., recursurile declarate vor fi respinse ca nefondate. 
(Judecător Mirela Budiu) 

 

Hotărâre a consiliului local prin care se dispune radierea unui drept 
de folosinŃă înscris în cartea funciară. Anulare. Lipsa de competenŃă a 

consiliului 
În limita de competenŃă a consiliului local nu se regăseşte şi nerecunoaşterea 

unor drepturi legal înscrise în cartea funciară. 
În privinŃa modificării înscrierilor din cartea funciară, legea specială, respectiv 

Legea nr. 7/1996, prevede o anumită procedură ce se impune a fi respectată, indiferent 
de persoana titularului dreptului de proprietate înscris în cartea funciară. 

Justificările prezentate de către pârât ca temei al emiterii actului administrativ 
atacat pot fi prezentate doar în faŃa serviciului de carte funciară ca temei al unei cereri 
de radiere a celor înscrieri din cartea funciară şi nu pot fundamenta manifestarea de 
voinŃă a pârâtului de nerecunoaştere faŃă de titularul înscris în cartea funciară. 

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 9101 din  7 noiembrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr. 501 din 6.04.2012, a Tribunalului BistriŃa-Năsăud s-a 
admis excepŃia lipsei capacităŃii de folosinŃă a pârâtului C.E.. 

S-a respins ca nefondată acŃiunea în contencios administrativ formulată de 
reclamantul PREFECTUL JUDETULUI BISTRITA NASAUD, în contradictoriu cu 
pârâŃii CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIłA, S.L.M., S.L.D. şi C.N.. 

S-a respins acŃiunea formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâtul C.E. ca 
fiind introdusă împotriva unei persoane fără capacitate de folosinŃă. 

Analizând cu prioritate, conform prevederilor art. 137 C.pr.civ., excepŃia 
invocată în cauză, tribunalul a constatat că aceasta este dată în cauză cu privire la pârâtul 
C.E., în condiŃiile în care, aşa cum rezultă din adresa depusă la dosar, din datele furnizate 
de Registrul NaŃional pentru EvidenŃa Persoanelor rezultă că această persoană a decedat 



la data de 20.01.2000 (deci anterior introducerii acŃiunii ce formează obiectul prezentului 
dosar). 

Cum potrivit prevederilor art. 41 C.pr.civ., poate să fie parte în judecată orice 
persoană care are folosinŃa drepturilor civile, iar în conformitate cu art. 34 şi 35 din Noul 
Cod Civil, capacitatea de folosinŃă (definită ca aptitudinea persoanei de a avea drepturi şi 
obligaŃii civile) începe la naşterea persoanei şi încetează odată cu moartea acesteia, 
instanŃa a admis excepŃia lipsei capacităŃii de folosinŃă invocată din oficiu şi, pe cale de 
consecinŃă, a respins acŃiunea formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâtul C.E. ca 
fiind introdusă împotriva unei persoane fără capacitate de folosinŃă. 

Examinând fondul cauzei, tribunalul a reŃinut că obiectul prezentei cauze este 
reprezentat de cererea în anulare formulată de Prefectul judeŃului BistriŃa-Năsăud, în 
exercitarea controlului de tutelă administrativă reglementat de art. 3 din Legea nr. 
554/2004, împotriva Hotărârii nr. 140 din data de 25.08.2010 adoptată de Consiliul local 
al municipiului BistriŃa privind revocarea Deciziei nr. 332 /30.09.1986 a fostului Consiliu 
Popular al municipiului BistriŃa, în vederea radierii dreptului de folosinŃă înscris în CF în 
favoarea pârâŃilor C.E. şi C.N., ca urmare a needificării construcŃiei. 

Totodată, conform art. 2 alin. 1 din aceeaşi hotărâre, s-a decis înscrierea în 
proprietatea publică a municipiului BistriŃa, cu destinaŃia de spaŃiu verde, a suprafeŃei 
totale de 789 mp (identificată cu nr. top 2219/b/2/1/1 şi 2219/b/2/1/2, teren cu privire la 
care, anterior emiterii hotărârii menŃionate, s-au încheiat cu pârâŃii S.L.M. şi S.L.D., 
contractele de concesiune nr. 31/304/E, respectiv nr. 30/303/E, ambele din data de 
22.02.2010, durata concesiunii fiind de 49 ani. Concomitent, s-a decis completarea 
corespunzătoare a H.C.L. nr. 187/30.09.2009 a privind însuşirea modificărilor şi 
completărilor inventarului domeniului public al municipiului. 

Prin Decizia nr.332/30.09.1986, a cărei revocare s-a dispus prin hotărârea atacată, 
terenul în suprafaŃă de 789 mp, identificat în CF BistriŃa nr. 3846, aflat în proprietatea 
Statului român, a fost dezmembrat în două parcele, după cum urmează: nr.top 
2219/b/2/1/1 în suprafaŃă de 589 mp şi nr.top.2219/b/2/1/2 în suprafaŃă de 200 mp.  
Această din urmă parcelă, în suprafaŃă de 200 mp a fost atribuită în folosinŃă, conform 
art. 2 din aceeaşi decizie, pârâŃilor C.E. şi C.N. (prenumele acestuia din urmă fiind 
menŃionat greşit în conŃinutul articolului), pentru construirea unei locuinŃe cu 2 
apartamente în regim de înălŃime P+2 etaje, dreptul de folosinŃă fiind atribuit  pe durata 
existenŃei construcŃiei. 

Decizia de atribuire a terenului în folosinŃă s-a întemeiat pe prevederile art. 4 din 
Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcŃiei de locuinŃe şi vânzarea de locuinŃe din 
fondul de stat către populaŃie (în vigoare la acea dată, ulterior abrogată prin Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executării construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 
locuinŃelor)  

Totodată, conform art.49 din Legea nr.4/1973, deciziile de atribuire se înscriau în 
evidenŃa de carte funciară, iar potrivit art. 51 din acelaşi act normativ, în cazul în care 
beneficiarii dreptului de folosinŃă nu executau integral construcŃia în termenul stabilit 
prin autorizaŃia de construcŃie, consiliile populare urmau a revoca decizia privind dreptul 
de folosinŃă asupra terenului, care se putea atribui altor persoane îndreptăŃite. 

Organizarea şi funcŃionarea consiliilor populare era reglementată la momentul 
emiterii Deciziei nr. 332 de Legea nr. 57/1968, act normativ care, în urma transformările 
suferite de societatea românească în contextul revoluŃiei din anul 1989, a fost abrogată 



expres prin intrarea în vigoare a Legii nr. 69/1991 - Legea administraŃiei publice locale, 
act normativ ce a consacrat  principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor 
publice, eligibilităŃii autorităŃilor administraŃiei publice locale, legalităŃii şi consultării 
cetăŃenilor în problemele locale de interes deosebit. 

Ulterior, regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi 
funcŃionarea administraŃiei publice locale au fost reglementate prin Legea nr. 215/2001, 
act normativ prin care s-a abrogat vechea reglementare a administraŃiei publice locale – 
Legea nr. 69/1991. 

Actul normativ în vigoare la data emiterii Hotărârii nr. 140/2010, ce face obiectul 
controlului de legalitate, respectiv Legea nr. 215/2001 defineşte consiliile locale, 
comunale, orăşeneşti şi municipale, drept autorităŃi deliberative, al administraŃiei publice 
prin care se realizează autonomia locală în comune, oraşe şi municipii (art. 23), atribuŃiile 
acestora fiind reglementate de art. 36 din acelaşi act normativ. 

Critica de nelegalitate formulată de reclamant se întemeiază pe argumentul că 
emitentul hotărârii atacate nu are prerogativa legală de a revoca decizia emisă de fostul 
consiliu popular al municipiului BistriŃa câtă vreme Legea nr. 4/1973, în temeiul căreia 
aceasta a fost emisă, este abrogată, astfel încât, în opinia reclamantului, singura 
modalitate de reglementare a situaŃiei juridice a terenului ce a făcut obiectul deciziei de 
dare în folosinŃă, ar fi reprezentată de urmarea procedurii prevăzute de Legea cadastrului 
şi publicităŃii imobiliare nr. 7/1996. 

 Or, în contextul aplicării acestor prevederi legale este evident că adoptarea 
de către consiliul local, în temeiul art. 45 din Legea administraŃiei publice locale a unei 
hotărâri prin care, apreciind asupra concesionării unui bun aflat în proprietatea publică a 
unităŃii administrativ teritorială (cum este cazul terenului în discuŃie), decide revocarea 
unui alt act administrativ anterior, având ca obiect folosinŃa asupra aceluiaşi imobil (parte 
a patrimoniului pe care este îndreptăŃit să-l administreze conform prevederilor art. 123 
din Legea nr. 215/2001), se justifică şi din perspectiva aplicării principiului revocabilităŃii 
actelor administrative (a cărui consacrare este realizată de prevederile art. 1 alin. 6 din 
Legea nr. 554/2004, prin reglementarea excepŃiei de la acest principiu) şi în temeiul 
căruia autorităŃii publice emitente îi este conferit atributul reexaminării propriului său act 
şi respectiv acela de a-l revoca în condiŃiile constatării unor cauze de nelegalitate.  

Această restrângere, susŃinută de reclamant, nu poate fi fundamentată pe 
argumentul  abrogării Legilor nr. 4/1973 şi 57/1968, câtă vreme dispariŃia vechii forme 
de organizare a exercitării puterii de stat în judeŃe, municipii, oraşe şi comune  prin 
consiliile populare ca organe locale a puterii de stat nu a creat un vid legislativ în 
domeniul reglementării organizării şi funcŃionării administraŃiei locale, iar prerogativele 
în privinŃa administrării patrimoniului  unităŃii administrative-teritoriale, aşa cum este 
definit acesta în art. 119 din Legea nr. 215/2001 sunt expres conferite consiliului local de 
prevederile art. 36 alin. 2 lit. c şi alin. 5 lit. a din acelaşi act normativ. 

Prin urmare, faŃă de considerentele prezentate şi a textelor de lege menŃionate, 
subliniind şi faptul că în procedura contenciosului administrativ controlul exercitat 
reprezintă un control de legalitate şi nicidecum unul de oportunitate, tribunalul, a apreciat 
ca fiind legală Hotărârea nr. 140 din 25.08.2010 adoptată de Consiliul local al 
municipiului BistriŃa şi a respins, ca nefondată, acŃiunea în contencios administrativ 
exercitată de Prefectul judeŃului BistriŃa-Năsăud, în conformitate cu prevederile art. 3 şi 
18 din Legea nr. 554/2004. 



Împotriva aceste hotărâri a declarat recurs reclamantul PREFECTUL 
JUDEłULUI BISTRIłA-NĂSĂUD, solicitând modificarea sentinŃei atacate, cu consecinŃa 
admiterii acŃiunii, aşa cum a fost formulată. 

În motivarea recursului se arată că revocarea dreptului de folosinŃă prin decizia ce 
se solicită a fi anulată nu se înscrie între atribuŃiile consiliului local, aşa cum sunt prev. de 
art. 36 din Legea nr. 215/2001. 

SusŃine recurentul că pentru radierea dreptului de folosinŃă trebuie urmată 
procedura legală prev. de Legea nr. 7/1996, în modalităŃile menŃionate acolo. 

A mai precizat recurentul că nu este posibilă revocarea deciziei şi din perspectiva 
faptului că aceasta a intrat în circuitul civil, fiind înscris în cartea funciară dreptul de 
folosinŃă acordat în favoarea terŃilor nominalizaŃi acolo. 

PârâŃii S.L.D. şi S.L.M. au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea 
recursului ca neîntemeiat. 

Pârâtul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIłA-NĂSĂUD prin 
întâmpinarea formulată a solicitat, de asemenea, respingerea recursului (f.20). 

Analizând recursul formulat din prisma motivelor invocate şi a dispoziŃiilor 
legale incidente, Curtea reŃine următoarele: 

Pârâtul este un subiect specific în cadrul raporturilor de drept administrativ.  
Pârâtul îşi exercită atribuŃiile în condiŃiile legii, în domeniul în care i-a fost 

delegată puterea publică, respectiv administrarea unei anumite unităŃi administrative-
teritoriale. 

Din această perspectivă, principala obligaŃie a pârâtului este de respectare a 
legalităŃii şi de elaborarea a unor acte normative, în limitele atribuŃiilor sale, pentru care i-
a fost recunoscută existenŃa şi doar în raport de normele legale ce îi guvernează 
activitatea. 

Prin actele emise pârâtul nu poate să se suprapună competenŃelor altor persoane 
juridice sau entităŃi fără personalitate juridică, limitele sale de competenŃă fiind definite 
prin raportare la competenŃele specifice ale altor entităŃi.  

În mod cert, aşa cum s-a arătat în recursul formulat, în limita de competenŃă a 
consiliului local nu se regăseşte şi nerecunoaşterea unor drepturi legal înscrise în cartea 
funciară. 

Maniera în care pârâtul a înŃeles să dezlege o anumită situaŃie de fapt nu 
corespunde dispoziŃiilor legale incidente şi nici competenŃelor sale. 

Invocarea la acest moment a dispoziŃiilor art. 4 şi 51 din Legea nr. 4/1973, act 
normativ abrogat prin Legea nr. 50/1991, este, cert, nelgală.  

În privinŃa modificării înscrierilor din cartea funciară, legea specială, respectiv 
Legea nr. 7/1996, prevede o anumită procedură ce se impune a fi respectată, indiferent de 
persoana titularului dreptului de proprietate înscris în cartea funciară. 

Justificările prezentate de către pârât ca temei al emiterii actului administrativ 
atacat pot fi prezentate doar în faŃa serviciului de carte funciară ca temei al unei cereri de 
radiere a celor înscrieri din cartea funciară şi nu pot fundamenta manifestarea de voinŃă a 
pârâtului de nerecunoaştere faŃă de titularul înscris în cartea funciară. 

 În consecinŃă, faŃă de cele menŃionate anterior, în temeiul art. 304 pct. 9 C.pr.civ., 
se va admite recursul declarat de reclamantul Prefectul JudeŃului BistriŃa-Năsăud, iar în 
temeiul art. 1 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, se va admite acŃiunea şi se va dispune 
anularea HCL BistriŃa nr. 140/25.08.2010. 



Se va menŃine dispoziŃiile hotărârii recurate în ceea ce priveşte soluŃia dată 
excepŃiei lipsei capacităŃii de folosinŃă a pârâtului C.E. (Judecător Delia Marusciac) 

 

Procedura insolvenŃei. Deschiderea procedurii. RelevanŃa erorilor cu 
privire la numele debitoarei înscris în titlul executoriu constatator al creanŃei 

pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii 

Curtea de Apel Cluj, secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 8146 din 15 octombrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr.1516 din 21.03.2012, a Tribunalului Specializat Cluj s-a 
respins excepŃia tardivităŃii formulării contestaŃiei debitoarei la cererea de deschidere a 
procedurii insolvenŃei şi s-a respins ca neîntemeiată contestaŃia la cererea de deschidere a 
procedurii insolvenŃei formulată de către debitoarea SC S.I. SRL. 

S-a admis cererea pentru deschiderea procedurii insolvenŃei formulată de 
creditoarea SC R.P. SRL, în contradictoriu cu debitoarea SC S.I. SRL, şi s-a dispus 
deschiderea procedurii generale a insolvenŃei împotriva debitoarei SC S.I. SRL, s-a numit 
administrator judiciar provizoriu S.P. „J.I.” SPRL, care va îndeplini atribuŃiile prevăzute 
de art. 20 din Legea nr. 85/2006. 

S-a stabilit în sarcina debitoarei obligaŃia de a depune la dosarul cauzei actele şi 
informaŃiile prevăzute de art. 28 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, în termen de 10 zile de la 
deschiderea procedurii, s-a dispus desemnarea administratorului special, s-a dispus 
ridicarea dreptului de administrare al debitoarei. 

S-a stabilit în sarcina administratorului judiciar obligaŃia de a depune la dosar un 
raport asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariŃia stării de insolvenŃă a 
debitoarei, cu menŃionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform prevederilor 
art. 59 din Legea nr. 85/2006. 

S-a dispus comunicarea prezentei instanŃelor judecătoreşti în a căror jurisdicŃie se 
află sediul debitoarei, tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, aceasta din 
urmă obligaŃie fiind în sarcina administratorului judiciar. 

S-a stabilit în sarcina debitoarei obligaŃia de a pune la dispoziŃia administratorului 
judiciar toate informaŃiile cerute cu privire la activitatea debitoarei, precum şi lista 
cuprinzând plăŃile şi transferurile patrimoniale efectuate în cele 120 de zile anterioare 
deschiderii procedurii. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reŃinut că titlul executor al creditoarei îl 
constituie o hotărâre judecătorească, respectiv sentinŃa civilă nr. 9546/2010 a Judecătoriei 
Cluj-Napoca, astfel că raportat şi la dispoziŃiile art. 66 teza finala din Legea nr. 85/2006, 
cuantumul creanŃelor din aceste acte nu este supus verificării, şi de asemenea susŃinerile 
debitoarei cu privire la modul  în care a fost executat contractul de execuŃie lucrări nr. 
38/11.08.2008, contract care a stat la baza pronunŃării hotărârii menŃionate, sunt 
inadmisibile criticile debitoarei cu privire la modul de executare a contractului şi modul 
de calcul al sumelor la care aceasta a fost obligată în temeiul acestui contract prin această 
hotărâre. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de executare silită, judecătorul sindic a reŃinut că 
actele de executare silită nu au fost contestate de către debitoare pe calea contestaŃiei la 
executare, astfel că procesul verbal dresat de executorul judecătoresc cu privire la 



cheltuielile de executare are valoarea de titlu executoriu, şi se prezumă că este legal şi 
temeinic atâta vreme cât nu a fost anulat în urma exercitării unei contestaŃii la executare. 

Subsecvent şi incidental, motivele invocate de către debitoare cu privire la 
cheltuielile de executare silită sunt neîntemeiate, căci hotărârile de primă instanŃă în 
materie comercială sunt executorii de drept fără a fi necesară investirea lor cu formulă 
executorie, iar pe calea contestaŃiei la deschiderea procedurii insolvenŃei debitoarea nu 
poate formula apărări ce Ńin de domeniul contestaŃiei la executarea silită. 

În ceea ce priveşte susŃinerile debitoarei cu privire la existenŃa mai multor 
societăŃi comerciale care au aceiaşi denumire cu cea a creditoarei, urmare a demersurilor 
judecătorului sindic, în registrul comerŃului este înregistrată o singură societate 
comercială cu denumirea SC R.P. SRL, astfel că indicarea eronată a celorlalte elemente 
de identificare în cuprinsul acŃiunilor formulate de către creditoare nu reprezintă decât 
simple erori materiale care nu influenŃează certitudinea şi exigibilitatea creanŃei 
creditoarei. 

Pentru toate aceste motive, judecătorul sindic a respins ca neîntemeiată contestaŃia 
la cererea de deschidere a procedurii insolvenŃei formulată de către debitoarea SC S.I. 
SRL. 

Analizând probele administrate în cauză, raportat la prevederile art.33 din Legea 
nr.85/2006, judecătorul sindic a reŃinut următoarele: 

 Creditoarea a solicitat deschiderea procedurii insolvenŃei debitoarei, 
apreciind că aceasta se află în stare de insolvenŃă. 

Raportat la înscrisurile aflate la dosarul cauzei, respectiv sentinŃa civilă 
nr.9546/2010 pronunŃată la data de 19 iulie 2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca, judecătorul 
sindic apreciază că cererea creditoarei întruneşte condiŃiile pentru deschiderea procedurii 
insolvenŃei, respectiv creanŃa solicitată este mai mare decât valoarea prag prevăzută de 
art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006, este o creanŃă certă, lichidă şi exigibilă al cărui 
cuantum rezultă din actele aflate la dosarul cauzei, scadenŃa acesteia fiind împlinită cu 
mai mult de 90 de zile în urmă, putându-se astfel prezuma că debitoarea este în insolvenŃă 
potrivit disp. art. 3 pct. 1 lit. a din Legea nr. 85/2006. 

 Astfel, în temeiul art. 33 alin.6 din Legea nr. 85/2006 se va dispune 
deschiderea procedurii generale a insolvenŃei faŃă de debitoare, iar în temeiul art. 34 din 
acelaşi act normativ va desemna în calitate de administrator judiciar S.P. J.I. SPRL, care 
va îndeplini atribuŃiile prev. de art. 20 din lege. 

Desemnarea acestui practician în insolvenŃă pentru a îndeplini atribuŃiile specifice 
calităŃii de administrator judiciar s-a făcut cu luarea în considerare a ofertelor de preluare 
a acestei calităŃi depuse la dosar, avându-se în vedere faptul că precum în dosarele în care 
a fost desemnat în calitate de lichidator sau administrator judiciar a dat dovadă de 
profesionalism şi a îndeplinit obligaŃiile prevăzute de lege şi stabilite de judecătorul 
sindic în termenele fixate. 

 Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs debitoarea SC S.I. SRL 
solicitând admiterea recursului, modificarea sentinŃei atacate în sensul respingerii 
cererii de deschidere a procedurii insolvenŃei înaintate de SC R.P. SRL pentru o pretinsă 
creanŃă de la SC S.I. SRL în sumă de 53724,92 lei, învederând faptul că această sumă 
este ilegală, întrucât este calculată greşit de către SC R.P. SRL; cu obligarea acesteia la 
plata cheltuielilor de judecată. 



În motivele de recurs se arată că analizând acŃiunea declanşată în justiŃie de către 
SC R.P. SRL împotriva SC S.I. SRL constată că aceasta este incorectă şi imorală. Pentru 
a convinge instanŃele să o sprijine în acest demers incorect, SC R.P. SRL a umplut atât 
dosarul de fond al judecătoriei, cât şi pe cel de faŃă, cu documente care cuprind o seamă 
de neadevăruri. Din examinarea acestor documente, constată că unele dintre acestea sunt 
false, falsificate sau cuprind date şi informaŃii neadevărate. Astfel, abandonarea lucrărilor 
şi intrarea ilegală în imobil, fără înştiinŃarea sau prevenirea proprietarului şi în absenŃa 
acestuia, prin forŃarea uşii în data de 27.10.2008, când era zi de sărbătoare şi nu se lucra, 
ridicarea sculelor şi materialelor de către se R.P. SRL, s-a făcut ilegal, în ascuns, 
motivarea ulterioară fiind că SC S.I. SRL nu i-a achitat nişte bani. Arată că până la data 
de 27.10.2008, SC R.P. SRL nu a făcut nici o adresă conform prevederilor Contractului 
de execuŃie 38/2008 iar concluzia care se desprinde este că, SC S.I. SRL nu era în 
întârziere de plăti la data abandonării lucrării, deoarece nu avea o solicitare de plată din 
partea SC R.P. SRL.  

Arată, de asemenea, că documente aflate la dosarul de fond sunt falsificate, 
greşite sau cu date şi informaŃii eronate şi enumeră aceste documente respectiv Procesul 
verbal de conciliere şi Nota înaintată de către SC S.I. SRL în 19.12.2008, inventarul din 
10.02.2009, situaŃia de lucrări din 11.02.2009, preŃul manoperei faŃă de prevederile 
contractului, cantităŃile şi tipurile de materiale utilizate.  

SusŃine că expertizele din dosarul .../211/12009 sunt greşite întrucât expertul 
tehnic şi experta contabilă nu au realizat o analiză comparativă. 

Învederează, de asemenea, că sentinŃa 1516/21.03.2012, prin care instanŃa acceptă 
cererea de deschidere a procedurii insolvenŃei împotriva SC S.I. SRL pe motiv că acesta 
ar avea o creanŃă de 53724,92 lei faŃă de SC R.P. SRL având CUI RO… este lipsită de 
temei şi ilegală, deoarece această societate cu care SC S.I. SRL a încheiat Contractul de 
execuŃie nr.38/2008, nu şi-a îndeplinit nici una din obligaŃiile prevăzute în contract, nu 
are deschisă o acŃiune în justiŃie în contradictoriu cu SC S.I. SRL şi nu există o sentinŃă 
definitivă pronunŃată în favoarea SC R.P. SRL având CUI RO…. Acest lucru nu poate fi 
ignorat de către instanŃă, deoarece este ilegal.  

SusŃine că dacă instanŃa ignoră aceste aspecte de fond ale legalităŃii celor două 
sentinŃe şi a ilegalităŃii acŃiunii celor două societăŃi având CUI RO … şi RO … şi 
coroborează în mod ilegal cele două dosare ale celor două entităŃi, nu poate ignora 
ilegalităŃile multiple efectuate de către această entitate unificată de către instanŃă, 
ilegalităŃi prezentate mai sus la punctele 1-6, care arată diversitatea de metode ilegale la 
care cineva poate să apeleze pentru a obŃine banii. MenŃionează că şi în această situaŃie, 
acceptarea de către instanŃă a sumei de 53724,92 este cu totul nejustificată şi ilegală 
deoarece, aşa cum arătam în partea 1 la punctul 6, suma de 7730 lei, nu este justificată 
legal.  

Prin întâmpinarea depusă la dosar în data de 5 octombrie 2012, SC R.P. SRL 
solicită respingerea recursului, ca neîntemeiat, invocând în primul rând, excepŃia 
autorităŃii de lucru judecat cu privire la existenŃa şi cuantumul debitului, iar în al doilea 
rând arată că prin recursul formulat, nu se aduce nicio critică cu privire la nelegalitatea 
hotărârii recurate. 

Invederează faptul că recurenta nu a contestat starea de insolvabilitate, limitându-
se la a contesta creanŃa deŃinută. După cum reiese cu evidenŃă din cererea de deschidere a 



procedurii, creanŃa sa este constatată printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, 
pronunŃată în contradictoriu cu recurenta-debitoare. 

Prealabil soluŃionării recursului declarat, Curtea va proceda la soluŃionarea cererii 
de suspendare formulată. 

Curtea constată că odată cu recursul declarat, debitoarea a solicitat suspendarea 
sentinŃei comerciale pronunŃate de către judecătorul sindic la data de 21.03.2012, până la 
data soluŃionării recursului, cererea fiind întemeiată pe prevederile art.8 din Legea 
nr.85/2006, fără a fi, însă, motivată. 

Potrivit art.8 alin.4 din Legea nr.85/2006, prin derogare de la prevederile art.300 
alin.2 şi 3 C.pr.civ., cu modificările  ulterioare, hotărârile judecătorului sindic nu vor 
putea fi suspendate de instanŃa de recurs. 

Conform art.8 alin.5 din acelaşi act normativ, prevederile speciale, derogatorii de 
la dispoziŃiile art.300 alin.2 şi 3 C.pr.civ., nu se aplică în cazul judecării recursului 
împotriva următoarelor hotărâri ale judecătorului sindic: sentinŃa de respingere a 
contestaŃiei debitorului,  introdusă în temeiul art.33 alin.4; sentinŃa prin care se decide 
intrarea în procedura simplificată; sentinŃa prin care se decide intrarea în faliment, 
pronunŃată în condiŃiile art.107;  sentinŃa de soluŃionare a contestaŃiei la planul de 
distribuire a  fondurilor obŃinute din lichidare şi din încasare de creanŃe, introdusă în 
temeiul art.122 alin.3 conform dispoziŃiilor art.8 alin.5 din Legea nr.85/2006. 

Coroborând dispoziŃiile legale amintite mai sus se poate conchide că legiuitorul, 
pentru a respecta principiile care stau la baza edictării Legii nr.85/2006, a instituit regula 
în baza căreia hotărârile judecătorului sindic nu vor putea fi suspendate de instanŃa de 
recurs, instituind ca excepŃie de la regula consacrată de prevederile Codului de procedură 
doar ipotezele expres şi limitativ menŃionate în cuprinsul prevederilor art.8 alin.5 din 
Legea nr.85/2006. 

În speŃă se constată, însă, că ipoteza normei legale impusă de legiuitor prin norme 
imperative este întrunită în cauză, iar cererea debitoarei se circumscrie situaŃiilor de 
excepŃie prevăzute de lege. Cum, însă, prin cererea de suspendare formulată s-a solicitat 
suspendarea hotărârii recurate până la momentul soluŃionării recursului, iar instanŃa a 
procedat la soluŃionarea acestuia, cererea formulată este lipsită de interes. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea va respinge cererea de suspendare a 
executării  hotărârii de deschidere a procedurii insolvenŃei debitoarei. 

Analizând recursul declarat de către debitoare prin prisma motivelor de recurs şi a 
dispoziŃiilor art.304 şi 3041C.pr.civ., Curtea l-a apreciat ca fiind nefondat  pentru 
următoarele considerente: 

Demersul judiciar al creditoarei vizează deschiderea procedurii insolvenŃei 
debitoarei SC S.I. SRL pentru recuperarea unei creanŃe în cuantum de 53.724,92 lei. 

În scopul soluŃionării cererii formulate de către creditoare, instanŃa de judecată 
prin judecătorul-sindic a dispus citarea părŃilor potrivit art.87 şi urm. C.pr.civ., art. 7 lit. b 
şi art. 36 alin (1) din Legea nr. 31/1990, art. 22 şi 23 alin (2) din Legea nr. 85/2006. 

La o dată ulterioară, debitoarea a formulat contestaŃia fundamentată pe 
prevederile art.33 din Legea nr.85/2006 contestând creanŃa creditoarei. 

Curtea constată că în mod corect judecătorul sindic a respins contestaŃia 
debitoarei, susŃinerile contrare fiind nefondate.  

           Potrivit art. 379 alin. 3 şi 4 C.pr.civ., creanŃa certă este creanŃa a cărei 
existenŃă rezultă din însuşi actul de creanŃă sau şi din alte acte, chiar neautentice, emanate 



de la debitor sau recunoscute de dânsul şi este lichidă atunci când câtimea ei este 
determinată prin însuşi actul de creanŃă sau când este determinabilă cu ajutorul actului de 
creanŃă (…). 

În speŃă, probele administrate au evidenŃiat împrejurarea că creanŃa pretinsă de 
către creditoare şi pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenŃei rezultă 
dintr-o hotărâre judecătorească, irevocabilă, titlu executoriu. 

Curtea constată că judecătorul sindic a reŃinut în mod corect că hotărârea 
judecătorească este suficientă pentru a justifica pe seama creditoarei calitatea de creditor 
îndreptăŃit, creanŃa acesteia fiind certă, lichidă şi exigibilă iar scadenŃa este depăşită cu 
mai mult de 90 de zile. 

În concordanŃă cu susŃinerea judecătorului sindic, Curtea va reŃine că susŃinerea 
debitoarei privind inexistenŃa creditoarei, urmare a erorii identificate în redarea datelor de 
identificare a persoanei juridice nu poate constitui temei pentru respingerea cererii 
formulate. Astfel, probaŃiunea administrată evidenŃiază fără echivoc faptul că în registrul 
comerŃului este înregistrată o singură societate comercială cu denumirea SC R.P. SRL, 
astfel că indicarea eronată a celorlalte elemente de identificare în cuprinsul acŃiunilor 
formulate de către creditoare nu reprezintă decât simple erori materiale care nu 
influenŃează certitudinea şi exigibilitatea creanŃei creditoarei. 

Cercetând probele administrate în cauză, se observă că apărările debitoarei 
referitoare la faptul că documente aflate la dosarul de fond sunt falsificate, greşite sau cu 
date şi informaŃii eronate nu pot fi reŃinute de instanŃă la soluŃionarea cauzei întrucât toate 
aceste înscrisuri au fost analizate cu prilejul pronunŃării hotărârii judecătoreşti, titlu 
executoriu şi, ca atare, nu mai pot fi repuse în discuŃie, puterea lucrului judecat 
impunându-se. 

Cât priveşte întinderea creanŃei creditoarei, se poate observa că în mod corect 
judecătorul sindic a stabilit că aceasta derivă din titluri executorii şi întrucât nu s-a făcut 
dovada plăŃii pretins achitate de către debitoare, se poate susŃine cu temei că valoarea 
prag impusă de legiuitor este atinsă. 

Se poate conchide, aşadar, că creanŃa pretinsă de creditoare reprezintă o creanŃă 
certă, lichidă şi exigibilă în sensul art. 3 pct. 6 din Legea nr. 85/2006 şi art. 379 alin. 3 şi 
4 C.proc.civ. astfel că cererea care vizează deschiderea procedurii insolvenŃei întemeiată 
pe existenŃa acestei creanŃe apare ca fondată. 

Potrivit art.3 alin.1 lit.a din Legea nr.85/2006, insolvenŃa este acea stare a 
patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienta fondurilor băneşti 
disponibile pentru plata datoriilor exigibile; insolvenŃa este prezumată ca fiind vădită 
atunci când debitorul, după 90 de zile de la scadenŃă, nu a plătit datoria sa faŃă de unul 
sau mai mulŃi creditori şi este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea 
plăti la scadenŃă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data 
scadentei. 

Probele administrate în cauză evidenŃiază împrejurarea că debitoarea nu a făcut 
dovada faptului că deŃine lichidităŃi în măsură să confirme că  va putea plăti la scadenŃă 
datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadentei. 

Curtea conchide, aşadar, că debitoarea este în insolvenŃă şi prin urmare, cererea 
formulată de creditoare se impune a fi admisă. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea va aprecia recursul declarat de către 
debitoare ca fiind nefondat iar în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ. raportat la art.8 din 



Legea nr.85/2006 îl va respinge şi va menŃine în întregime hotărârea recurată. (Judecător 
Mihaela SărăcuŃ) 

 
     Preşedintele SecŃiei 
      Judecător Liviu Ungur 


