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Cheltuieli de judecată constând în onorariu de mediator. Activitate de informare şi 

consiliere a părţilor cu privire la procedura medierii şi avantajele acesteia. Respingerea 
cererii pentru suportarea de către partea care a pierdut procesul  

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 237 din 12 ianuarie 
2015  

Prin sentinţa civilă nr. 1407, pronunţată la data de 15.05.2014 în dosarul nr..../2013 al 
Tribunalului Sălaj a fost admisă cererea formulată de către reclamanta DIRECŢIA 
GENERALĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ZALĂU, în contradictoriu 
cu pârâtul PF M.M.. 

 A fost obligat pârâtul să plătească reclamantei suma de 249,60 lei, reprezentând 
chirie restantă aferentă perioadei 05.07.2011 – 28.06.2013, datorată în temeiul contractului de 
închiriere nr. 4529/09.11.2009 şi penalităţi de întârziere în sumă de 169,50 lei, calculate până 
la data de 09.08.2013.  

 A fost respinsă cererea reclamantei de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de 
judecată. 

 Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut următoarele: 
 La data de 09.11.2009, reclamanta Direcţia Generală de Administrare a 

Domeniului Public Zalău a încheiat cu pârâtul PF M.M., contractul de închiriere nr.4529, ce a 
avut ca obiect folosinţa tarabei nr.4, situat în Piaţa ... din municipiul Zalău, în vederea 
practicării comerţului. Pârâtul, la rândul său s-a obligat să achite lunar chiria aferentă în sumă 
de 40 lei/lună, chiria urmând să fie achitată până la data de 15 a lunii, iar în caz de întârziere, 
penalităţi de 0,1% pe zi. 

  Conform evidenţelor reclamantei, pârâtul nu a achitat chiria pentru mai multe 
luni consecutiv, sens în care, conform art.720 alin.(1) Cod procedură civilă, reclamanta a 
realizat procedura prealabilă invitând pârâtul la conciliere pentru data de 15.03.2011, ora 
12:00. Pârâtul nu a răspuns invitaţiei la conciliere, iar în data de 17.11.2011 reclamanta i-a 
notificat chiriaşului pârât rezilierea contractului începând cu data de 31.12.2011, conform 
art.20 lit.c) ca urmare a neplăţii chiriei pentru perioada 05.07.2011 – 28.06.2013. Nici 
locatarul pârât nu a făcut dovada achitării chiriei restante, deşi sarcina probei îi revenea şi nici 
măcar nu a contestat debitul ce i se pretinde, aspect dedus de către instanţă din lipsa 
întâmpinării şi neprezentarea acestuia la interogatoriu. Conform înscrisurilor depuse de 
reclamantă la dosar, cuantumul chiriei restante este de 249,60 lei. 

În drept, potrivit art.969 C.civ., aplicabil la data încheierii contractului, convenţiile 
legal încheiate au putere de lege între părţile contractante. 

Potrivit art. 8 din contractul de închiriere încheiat între părţi, plata chiriei trebuia 
efectuată lunar, până la data de 15 a lunii, în baza facturilor emise de reclamantă, iar pentru 
situaţia întârzierii la plată au fost stipulate penalităţi de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de 
întârziere. 

Astfel, văzând prevederile convenţiilor sub semnătură privată valabil încheiate între 
părţile contractante şi cu forţă obligatorie, prin care pârâtul în calitate de chiriaş s-a obligat 
expres la achitarea sumei pretinse de către reclamantă, reprezentând debite restante la plata 
chiriei, instanţa a apreciat ca întemeiată cererea formulată de către reclamantă. 
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De asemenea, văzând prevederile art.358 N.C.pr.civ. care stipulează faptul că: „ Dacă 
partea, fără motive temeinice, refuză să răspundă la interogatoriu sau nu se înfăţişează, 
instanţa poate socoti aceste împrejurări ca o mărturisire deplină sau numai ca un început de 
dovadă în folosul părţii potrivnice.”, instanţa, a apreciat neprezentarea în mod nejustificat a 
pârâtului legal citat în vederea administrării acestei probe, ca şi o mărturisire deplină în 
favoarea reclamantei cu privire la debitul invocat de către aceasta din urmă. 

Întrucât pârâtul nu a făcut dovada achitării chiriei restante la termenul stipulat prin 
contract, acesta datorează şi penalităţi de întârziere. Cuantumul acestora, raportat la debitul 
principal în sumă 249,60 lei şi la procentul de penalităţi prevăzut în contract, de 0,1% pe zi de 
întârziere, este de 169,50 lei.  

Faţă de aceste considerente, instanţa a considerat întemeiată acţiunea reclamantei şi a 
admis-o. A obligat pârâtul să plătească reclamantei suma de 249,60 lei, reprezentând chirie 
restantă aferentă perioadei 05.07.2011 – 28.06.2013, datorată în temeiul Contractului de 
închiriere nr.4529/09.11.2009 şi penalităţi de întârziere în sumă de 169,50 lei, calculate până 
la data de 09.08.2013. 

Cheltuielile de judecată efectuate de către reclamantă nefiind datorate, instanţa a 
respins cererea de obligare a pârâtei la plata acestora. În privinţa taxelor de timbru achitate 
fără a fi datorate, reclamanta are posibilitatea de a solicita restituirea, conform prevederilor 
art.45 al.1 lit. a din OUG 80/2013. 

 Împotriva sentinţei a declarat recurs Direcţia Generala De Administrare 
A Domeniului Public Zalău, solicitând admiterea recursului, casarea hotărârii in parte si pe 
cale de consecinţa, rejudecând cauza în fond admiterea recursului aşa cum a fost formulat. 

 În motivarea recursului se arată că prin sentinţa civila nr. 1407 pronunţata de 
15. 05. 2014, de către Tribunalul Sălaj, in dosarul nr. .../2013 s-a dispus respingerea sumelor 
de 50 lei reprezentând onorariu de pregătirea medierii si taxa judiciara de timbru in valoare 
de 34 lei, pe motiv ca nu ar fi datorate. 

Dar prin adresa emisa de Judecătoria Zalău la 20 august 2013 avea de îndeplinit 
următoarele obligaţii: obligaţia de a achita taxa de timbru in valoare de 34 lei si dovada 
participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii (certificat de informare) sub 
sancţiunea anularii cererii In dovedirea celor susţinute mai sus depunem contractul de 
pregătire a medierii nr.10/03.09.3013, procesul verbal de pregătire a medieri si factura nr. 
001/06.09.2013. 

Pentru aceste motive, solicită admiterea recursului şi modificarea sentinţei civile nr. 
1407/15. 05. 2014, cu privire la taxa judiciara de timbru in valoare de 34 lei si la onorariu 
privind medierea in suma de 50 lei. 

Analizând recursul formulat, curtea reţine următoarele: 
În fapt, prin sentinţa civilă nr. 1407/15.05.2014 pronunţată în dosarul nr. .../2013 al 

Tribunalului Sălaj, a fost admisă cererea formulată de către reclamanta Direcţia Generală de 
Administrare a Domeniului Public Zalău, în contradictoriu cu pârâtul PF M.M., fiind obligat 
pârâtul să plătească reclamantei suma de 249,60 lei, reprezentând chirie restantă aferentă 
perioadei 05.07.2011 – 28.06.2013, datorată în temeiul contractului de închiriere nr. 
4529/09.11.2009 şi penalităţi de întârziere în sumă de 169,50 lei, calculate până la data de 
09.08.2013.  

 Totodată, prin aceeaşi sentinţă a fost respinsă cererea reclamantei de obligare a 
pârâtului la plata cheltuielilor de judecată. 

Recurenta critică, în cuprinsul recursului formulat, dispoziţia instanţei de respingere a 
cererii sale de chemare în judecată, arătând că o parte din cheltuielile solicitate au constituit 
onorariu de pregătire a medierii, iar cealaltă parte taxa judiciară de timbru pusă în vedere de 
către instanţă a fi achitată. 
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Asupra susţinerilor recurentei, curtea reţine că sunt reale alegaţiile reclamantei 
privitoare la împrejurările că aceasta a încheiat un contract de pregătire a medierii – contract 
de prestări de servicii cu mediatorul Jeler Alexandru, în temeiul căruia a achitat acestuia din 
urmă suma totală de 450 de lei, din care 50 de lei pentru pârâtul PF M.M. şi că a achitat taxa 
judiciară de timbru de 34 de lei, astfel cum i s-a pus în vedere de către instanţa de judecată, 
dovada în acest sens fiind ataşată la dosar la fila 27. 

Cu toate acestea, curtea constată că pretenţiile reclamantei privitoare la obligarea 
pârâtului la plata acestor sume cu titlu de cheltuieli de judecată sunt neîntemeiate. 

Astfel, în ceea ce priveşte cheltuielile efectuate în temeiul contractului de pregătire a 
medierii, curtea reţine că, potrivit art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea 192/2006 privind medierea şi 
organizarea profesiei de mediator, dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau 
persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele 
medierii, inclusiv, dacă este cazul, după declanşarea unui proces în faţa instanţelor 
competente, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, 
în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de lege, dovada 
participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii făcându-se printr-un certificat 
de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea.  

Totodată art. 26 alin. 3 din acelaşi act normativ stipulează că pentru activitatea de 
informare şi consiliere a părţilor cu privire la procedura medierii şi avantajele acesteia, 
îndeplinită potrivit legii anterior încheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate 
pretinde onorariu. 

Ori, analizând aceste dispoziţii legale, curtea constată, pe de o parte, că pârâtului îi 
revenea obligaţia de a participa la şedinţa de informare privind avantajele medierii, însă, pe 
de altă parte, activitatea de informare şi consiliere a părţilor cu privire la procedura medierii 
şi avantajele acesteia reprezintă o activitate gratuită, pentru care nu se poate solicita onorariu. 

În cauză se constată că aceste cheltuieli, efectuate de către reclamantă în temeiul 
contractului de pregătire a medierii, au vizat tocmai această procedură obligatorie şi gratuită 
de informare, astfel că se constată că reclamanta, încheind convenţia în cauză cu mediatorul 
ales şi alegând să achite o sumă de bani în scopul obţinerii actului doveditor al îndeplinirii 
acestei proceduri prealabile, a eludat, în conivenţă cu mediatorul, dispoziţiile imperative ale 
art. 26 alin. 3 din Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. 

Ca atare, invocându-şi propria lipsă de diligenţă şi culpă în efectuarea acestor 
cheltuieli, reclamanta nu poate solicita în mod temeinic ca aceste sume să fie suportate de 
către pârât cu titlu de cheltuieli de judecată. 

În ceea ce priveşte taxele de timbru achitate de către reclamantă, curtea constată că, în 
conformitate cu prevederile art. 30 alin. 1 teza finală din OUG nr. 80/2013 privind taxele 
judiciare de timbru, sunt scutite de taxa judiciară de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv 
căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinţia României, 
Guvernul României, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, 
Avocatul Poporului, de Ministerul Public şi de Ministerul Finanţelor Publice, indiferent de 
obiectul acestora, precum şi cele formulate de alte instituţii publice, indiferent de calitatea 
procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice. 

În cauză, în raport de împrejurarea că sumele solicitate de la pârât constituie venituri 
publice derivate din punerea în valoare a unui bun proprietate publică, se constată că acţiunea 
reclamantei era scutită de plata taxei judiciare de timbru, în mod temeinic apreciind instanţa 
de fond în sentinţa atacată în sensul că această taxă a fost achitată fără a fi datorată. 

În raport de această situaţie de fapt, se reţin a fi aplicabile prevederile art.45 alin.1 lit. 
a din OUG nr. 80/2013, potrivit cărora sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se 
restituie, după caz, integral, parţial sau proporţional, la cererea petiţionarului, când taxa 
plătită nu era datorată. 
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În conformitate cu prevederile alin, 4 şi 5 ale aceluiaşi articol, cererea de restituire se 
adresează instanţei judecătoreşti la care s-a introdus acţiunea sau cererea, iar cererea de 
restituire soluţionată de instanţa de judecată va fi depusă, în vederea restituirii, la unitatea 
administrativ-teritorială la care a fost achitată taxa. 

Ori, în raport de aceste dispoziţii legale, prin care legiuitorul a înţeles să reglementeze 
o procedură specială de urmat în situaţia în care taxa judiciară de timbru achitată a fost 
nedatorată, procedură pe care reclamanta poate să o iniţieze prin formularea unei cereri în 
acest sens adresată instanţei de fond, curtea constată că în mod legal a apreciat instanţa în 
sensul că în cauză nu se poate obliga pârâtul la plata acestei sume. 

Astfel, întrucât reclamanta are posibilitatea de a recupera această sumă nedatorată prin 
parcurgerea procedurii reglementate de art.45 mai sus menţionat, astfel că pârâtul nu poate 
obligat la plata sumei de 34 de lei achitată cu titlu de taxă judiciară de timbru nedatorată. 

Pentru toate aceste motive mai sus expuse, curtea, în temeiul art. 496 din Codul de 
procedură civilă, constatându-l neîntemeiat, va respinge recursul declarat de recurenta 
Direcţia Generală de Administrare a Domeniului Public Zalău, împotriva sentinţei civile nr. 
1407 pronunţată la data de 15.05.2014 în dosarul nr..../2013 al Tribunalului Sălaj, pe care o 
va menţine în întregime. 

 
 

Contract. Rezoluţiune. Antecontract de vânzare-cumpărare. Contract de cesiune 
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 328 din 14 ianuarie 

2015 
Prin sentinţa civilă nr. 21170/2012 pronunţată la data de 31.10.2012 în dosarul 

nr. .../211/2011 al Judecătoriei Cluj-Napoca a fost admisă în parte acţiunea precizată 
formulată de reclamanta P.M.D., în contradictoriu cu pârâţii G.S. şi G.R.V. şi S.B.O.I. şi în 
consecinţă s-a dispus rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare legalizat prin 
încheierea de legalizare de semnătură nr. 5761/20.05.2008 a notarului public ..., încheiat între 
reclamanta P.M.D., în calitate de promitentă-cumpărătoare, şi pârâţii G.S. şi G.R.V., în 
calitate de promitenţi-vânzători, privind imobilul apartament nr.7A, situat în comuna Floreşti, 
str.... FN, jud.Cluj, corp 3, având suprafaţa utilă de 56,84 mp şi garajul nr.1 cu suprafaţa 
totală de aproximativ 3,35 mp. Prin aceeaşi hotărâre au fost obligaţi pârâţii G.S. şi G.R.V. la 
plata către reclamantă a echivalentului în lei la cursul BNR din data plăţii a sumei de 44.620 
euro, cu titlu de restituire preţ, la plata către reclamantă a echivalentului în lei la cursul BNR 
din data plăţii a sumei de 6693 euro, cu titlu de daune conform convenţiei, la plata către 
reclamantă a dobânzii legale în cuantum de 45.891,49 lei calculată pentru perioada 
31.12.2008-21.12.2011 şi obligă pârâţii la plata dobânzii legale asupra sumelor datorate şi în 
continuare până la plata efectivă a acestora. A fost respinsă ca neîntemeiată acţiunea precizată 
a reclamantei P.M.D. formulată în contradictoriu cu pârâtul S.B.O.I. având ca obiect 
rezoluţiune antecontract şi repunere în situaţia anterioară şi au fost obligaţi pârâţii G.S. şi 
G.R.V., în solidar, la plata către reclamantă a sumei de 12.392,36 lei, cu titlu de cheltuieli de 
judecată. 

Prin decizia civilă nr. 182 din 31.03.2014, pronunţată în dosarul nr. .../211/2011 
al Tribunalului Specializat Cluj s-au respins ca neîntemeiate apelurile declarate de apelanţii 
P.M.D. şi G.S. şi G.R.V. în contradictoriu cu intimatul S.B.I., împotriva sentinţei civile nr. 
21170/2012 pronunţată în 31 octombrie 2012 în dosarul nr. .../211/2011 al Judecătoriei Cluj-
Napoca, pe care a menţinut-o în întregime. 

S-a respins ca neîntemeiată cererea apelantei P.M.D. de obligare a intimaţilor la plata 
cheltuielilor de judecată în apel. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele: 
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 Prin decizia civilă nr. 262/A/2013 pronunţată la data de 23.05.2013 în dosarul 
nr. .../211/2011 al Tribunalului Cluj, a fost admisă excepţia necompetenţei materiale şi s-a 
dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Specializat 
Cluj. 

 Analizând hotărârea atacată prin prisma motivelor de apel invocate şi a susţinerilor 
din cuprinsul întâmpinărilor, tribunalul a reţinut următoarele: 

 In prealabil, Tribunalul a stabilit, de asemenea, ca raportat la obiectul litigiului care 
se referă la un antecontract de vânzare încheiat în anul 2008 precum şi la un contract de 
cesiune încheiat în anul 2009, acesta sunt supuse legii în vigoare la data încheierii acestora, 
respectiv prevederilor vechiului Cod civil (1864) şi Codului comercial. 

 Analizand in primul rand apelul paratilor G.S. şi G.R.V., Tribunalul a respins ca 
nefondata critica referitoare la aceea ca in mod gresit prima instanta nu ar fi retinut ca 
dovedita o acceptare tacita din partea reclamantei P.M.D.. 

 Tribunalul a retinut ca la data de 08.06.2009, între pârâtul G.S., în calitate de cedent, 
reprezentat prin mandatar G.R.V., şi pârâtul S.B.O.I., în calitate de cesionar, a fost încheiat 
contractul cadru de cesiune a ansamblului rezidenţial Luxembourg, prin înscris sub semnătură 
privată atestat prin încheierea de atestare avocaţială nr. 4/08.06.2009 a avocatului David 
Ioan-Adrian, prin care pârâţii G.S. şi G.R.V. au cedat pârâtului S.B.O.I. proiectul de execuţie 
de lucrări a unui număr de 6 clădiri în Ansamblul … situate în localitatea Floresti, printre 
care si clădirea în care urma să fie situat apartamentul obiect al antecontractului în cauză 
încheiat între reclamantă si pârâţii G.S. şi G.R.V.. De asemenea s-a apreciat de catre Tribunal 
ca din cuprinsul acestei conventii rezulta cu claritate ca părţile au stabilit si cu privire la 
cesiunea de creanţă a drepturilor promitenţilor vânzători fată de promitenţii cumpărători 
rezultate din antecontractele de vânzare-cumpărare încheiate asupra apartamentelor în curs de 
construire, precum si cu privire la novaţia prin schimbare de debitor referitor la obligaţiile 
promitenţilor vânzători, de execuţie, luare în folosinţă, apartamentare, întabulare în cartea 
funciară si vânzare către promitenţii cumpărători a imobilelor apartamente contractate. 

 In opinia Tribunalului, in mod intemeiat prima instanta a stabilit deci ca acest 
contract de cesiune cuprinde o cesiune de creanţă căreia îi sunt incidente prevederile art.1393 
C.civ., potrivit cărora ”cesionarul nu poate opune dreptul sau la o a treia persoana decât după 
ce a notificat debitorului cesiunea”, si ”acelaşi efect va avea acceptarea cesiunii făcută de 
debitor într-un act autentic”, precum şi o cesiune de datorie (constând în preluarea de către 
cesionar a tuturor obligaţiilor pe care cedentul le avea). 

 Astfel, Tribunalul a apreciat de asemenea ca debitorul cedent nu poate opune 
creditorului contractul încheiat cu debitorul cesionar prin care acesta din urmă s-a obligat a 
îndeplini el însuşi obligaţiile debitorului cedent faţă de creditor, câtă vreme creditorul nu a 
participat la încheierea acestuia. 

 Prima instanta s-a raportat la aceasta operatiune juridica si din perspectiva unei 
cesiuni de contract, iar Tribunalul a considerat de asemenea ca o astfel de operatiune 
presupune consimţământul neechivoc al tuturor părţilor privind încheierea unui astfel de 
contract, cedent, cesionar şi cedat. 

 Tribunalul a apreciat ca acceptarea trebuie să fie expresă, iar voinţa explicită în 
sensul acceptării, insa in cauza parâţii G. nu au comunicat contractul de cesiune către 
reclamantă şi nu au notificat-o în privinţa acestuia, iar între reclamantă şi pârâtul S.B.O.I. nu 
s-a încheiat vreun înscris care să ateste acceptarea acestuia în calitate de debitor, respectiv 
încheierea unui contract de novaţie de debitor.  

 In acest context, Tribunalul a apreciat ca in mod corect prima instanta a avut in 
vedere prevederile art. 1128 pct. 2 Cod civ. , respectiv ale art. 1130 potrivit căruia 
„novaţiunea nu se prezumă. Voinţa de a o face trebuie să rezulte evident din act”, astfel ca a 
inlaturat ca neintemeiata critica apelantilor, referitoare la acest aspect. 
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 Tribunalul a apreciat ca nu este intemeiata critica apelantilor care afirma relevanta 
faptului ca reclamanta a luat la cunostinta despre contractul cadru de cesiune, deoarece si in 
opinia Tribunalului , o asemenea acceptare tacită ar putea să fi acceptată numai dacă ar reieşi 
dintr-o conduită manifestă şi explicită că o persoană doreşte să se implice în raportul juridic, 
asumându-şi drepturile şi obligaţiile aferente. Asa dupa cum in mod intemeiat a retinut si 
prima instanta, Tribunalul a apreciat ca din probe nu a rezultat o acceptare neechivocă, 
explicită, expresă din partea reclamantei. 

 Tribunalul a apreciat ca neintemeiata si critica referitoare la aceea ca instanta de fond 
ar fi apreciat greşit că, în cazul cesiunii de contract, consimţământul părţilor trebuie să 
îmbrace cel puţin forma cerută de lege pentru validitatea contractului cedat, sens in care 
Tribunalul a retinut temeinicia unei asemenea argumentatii, raportat si la aceea ca cesiunea de 
contract este o creatie a doctrinei judiciare. 

 In concluzie, Tribunalul a apreciat, de asemenea ,ca aceasta operatiune juridica nu a 
produs nici cesiunea creanţei deţinută de pârâţii G.S. şi G. Raluca Viroica faţă de reclamantă, 
către pârâtul S.B.O.I., şi nici stingerea obligaţiilor ce reveneau pârâţilor G. în baza 
antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat cu reclamanta. 

 Referitor la hotararea judecatoreasca pe care acesti apelanti o invoca ca practica 
judiciara relevanta in speta, Tribunalul a observat ca pe de-o parte precedentul judiciar nu 
este reglementat in dreptul nostru, iar aceasta hotarare doar o astfel de calificare poate avea, 
deoarece prin ea insasi nu poate face dovada unei practici judiciare relevante.   

 Tribunalul a retinut ca la data încheierii contractului de cesiune reclamanta nu mai 
avea niciun fel de datorie faţă de pârâţii G., preţul fiind achitat integral, aspectul fiind 
necontestat, astfel ca paratii G. sunt debitori ai reclamantei pentru obligaţia principală ,deci 
sunt debitori şi pentru obligaţia accesorie. 

 De asemenea s-a retinut ca de principiu daunele interese moratorii se pot cumula cu 
cele compensatorii, iar clauza penala a fost acceptata in sensul ca procentul de 15% va fi 
achitat cu titlul de daune-interese pentru rezoluţiunea contractului. In ceea ce priveste 
cuantumul dobanzii legale , Tribunalul a observat ca acesta nici nu a fost contestat in fata 
primei instante. 

 In concluzie, Tribunalul a respins ca neintemeiate si aceste critici ale apelantilor. 
 Analizand apelul declarat de catre P.M.D., Tribunalul a respins ca neintemeiata 

critica referitoare la respingerea actiunii fata de paratul S.B.I., sens in care a observat 
confuzia in care se gaseste apelanta atunci cand sustine ca debitorul debitorilor sai ar fi un 
codebitor obligat solidar fata de ea . Dupa cum a retinut si prima instanta , între reclamantă şi 
acest pârât, nu s-a încheiat niciun raport juridic, sens in care si in opinia Tribunalului, este 
lipsita de fundament juridic critica apelantei referitoare la faptul ca acest parat i-a devenit 
debitor alături de pârâţii G. , în contextul în care apelanta nu a acceptat cesiunea de contract 
şi nu i-a plătit nici parte din preţul imobilului. 

 De asemenea, Tribunalul a considerat ca in mod nefondat apelanta sustine ca, 
referitor la aplicarea art. 225 C. pr. civ .,instanţa de fond trebuia să considere refuzul paratului 
de a răspunde la interogatoriu ca pe o mărturisire deplina, deoarece trebuie pusa intrebarea 
fireasca , in sensul de a stabili pentru ce aspecte ar dovedi aceasta marturisire. In opinia 
Tribunalului, in nici un caz nu se poate sustine ca aceasta marturisire ar putea privi 
solidaritatea, care poate fi doar legala sau convenita expres de catre parti . 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta P.M.D. solicitând a se 
dispune: 

- admiterea recursului şi modificarea hotărârii, după cum urmează, 
- admiterea apelului formulat în termen împotriva Sentinţei civile nr. 

21170/2012 din 31 oct. 2012, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul cu numărul 
de mai sus; 



8 
 

- schimbarea în parte a hotărârii atacate prin admiterea acţiunii aşa cum a fost 
formulate şi precizată faţă de toţi pârâţii, în solidar, deci inclusiv faţă de pârâtul S.B.O.I.; 

- cu cheltuieli de judecată, atât în apel cât şi în recurs, cheltuieli constând în taxe 
judiciare de timbru şi onorarii avocaţiale. 

În motivarea recursului reclamanta a arătat următoarele: 
În fapt, prin Decizia nr. 182/2014 din 31 martie 2014, instanţa a respins ca 

neîntemeiate apelurile declarate de către reclamantă şi pârâţii G. şi a respins ca neîntemeiată 
cererea reclamantei de obligare a intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată. În motivarea 
referitoare la apelul declarat de reclamanta P.M.D., instanţa a reţinut faptul că este 
neîntemeiată critica referitoare la respingerea acţiunii faţă de pârâtul S., arătând ca reclamanta 
s-ar găsi într-o confuzie atunci când susţine că debitorul debitorilor săi ar fi un codebitor 
obligat, deoarece între reclamantă şi acest pârât „nu s-a încheiat niciun raport juridic", astfel 
că acest pârât nu a devenit debitor alături de pârâţii G.. De asemenea instanţa a mai arătat că 
prevederile art. 225 C. pr. civ. nu sunt relevante deoarece „trebuie pusă întrebarea firească, în 
sensul de a stabili pentru ce aspecte ar dovedi această mărturisire". 

Apreciază hotărârea instanţei a fi nelegală prin prisma prevederilor art. 304 pct. 7, 8 si 
9 C. pr. civ.. pentru considerentele pe care le expune în cele ce urmează. 

1. În privinţa încălcării prevederilor art. 304 pct. 7 C. pr. civ. - reprezintă un 
motiv de recurs atunci „când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau când 
cuprinde motive contradictorii ori străine de natura pricinii". 

Se poate cu uşurinţă observa că din cele 24 de pagini ale hotărârii atacate, motivarea 
referitoare la apelul reclamantei se întinde pe un spaţiu mai redus decât o jumătate de pagină, 
„motivare" din care doar un mic paragraf se referă la problema juridică de drept material pe 
care s-a întemeiat calea de atac promovată de către reclamantă. 

Apreciază că simpla menţiune a faptului că între reclamantă şi pârâtul S. nu s-s 
„încheiat niciun raport juridic" nu poate reprezenta o motivare a aspectelor şi a argumentelor 
pe care reclamanta deja le-a arătat în faţa instanţei. 

Motivarea unei hotărâri include sau trebuie să includă, potrivit prevederilor art. 261 
pct. 5 C. pr. civ., motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei, precum şi 
cele pentru care au fost înlăturate susţinerile părţilor. Or, este evident că acest lucru în cazul 
de faţă nu s-a întâmplat. 

Instanţa nu a argumentat şi nu a justificat în niciun fel pe ce anume se sprijină, care 
suni chestiunile pe care se bazează atunci când face raţionamentul logic şi juridic care o 
determină să dea soluţia pronunţată. 

Consideră că aşa cum s-a interpretat deja inclusiv prin prisma jurisprudenţei CEDC 
(cauza Albina c. României, cauza Gheorghe c. României), pentru a vorbi despre o motivare a 
unei hotărâri trebuie verificat dacă aceasta lipseşte cu desăvârşire, dar trebuie verificat şi daca 
aceasta existând este concludentă sau nu dă dovadă de superficialitate. În virtutea acestei 
jurisprudenţe, o motivare insuficientă echivalează cu lipsa motivării, ceea ce s-a întâmplat şi 
în situaţia de faţă. 

Prin prisma acestei modalităţi de abordare, hotărârea instanţei încalcă dreptul la un 
proces echitabil, respectiv prevederile art. 6 din Convenţie referitoare la acest drept, care 
înglobează inclusiv dreptul la obţinerea unei soluţii motivate din partea instanţei, cum este 
cazul de faţă. 

2. În privinţa încălcării prevederilor art. 304 pct. 8 C. pr. civ. - reprezintă un 
motiv de recurs atunci „când instanţa, interpretând greşit actul juridic dedus judecăţii, a 
schimbat natura ori înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia". 

Dacă apreciaţi totuşi că se poate considera succinta expunere a instanţei de apel ca 
fiind o motivare reală, apreciază că în situaţia de faţă sunt incidente şi prevederile punctului 8 
al aceluiaşi articol, mai sus invocat. 
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Practic, instanţa de apel avea de verificat două acte juridice, respectiv raporturi 
juridice existente în virtutea a două acte juridice. În primul rând instanţa trebuia să verifice 
raportul juridic ce se naşte din contractul de vânzare-cumpărare încheiat între reclamantă şi 
pârâţii G.. În al doilea rând trebuia să verifice raportul juridic născut prin încheierea actului 
de cesiune între pârâţi, respectiv între soţii G. pe de o parte şi pârâtul S. pe de altă parte. 

Cu privire la acest al doilea act dedus judecăţii apreciază că instanţa a schimbat natura 
şi înţelesul acestuia. 

Astfel, instanţa reţine doar că „între reclamantă şi acest pârât [pârâtul S. - n.n.] nu s-a 
încheiat niciun raport juridic", apelanta nu a acceptat cesiunea de contract şi nu i-a plătit nici 
parte din preţul imobilului. Apreciază că probabil aici instanţa este cea care face o confuzie 
între raport juridic şi act juridic. Un raport juridic nu poate fi „încheiat". Într-adevăr un act 
juridic nu s-a încheiat între reclamantă şi pârâtul S.. Dar a fost încheiat un act juridic între 
pârâţii G. şi pârâtul S.. Acest act juridic a dat însă naştere unui raport juridic între pârâtul S. şi 
reclamantă, primul fiind obligat să îi transfere acesteia din urmă dreptul de proprietate asupra 
imobilului în discuţie, el asumându-şi această obligaţie (împreună cu altele) prin actul 
încheiat cu soţii G.. 

Or, instanţa în mod clar a schimbat prin interpretarea dată înţelesul evident al 
contractului de cesiune care s-a încheiat între pârâţi. Sub acest aspect, avea relevanţă inclusiv 
prevederea art. 225 C. pr. civ., pe care instanţa a înlăturat-o ca nefiind aplicabilă. 

Astfel, instanţa s-a rezumat mai mult decât succint (chiar fără să motiveze, din punctul 
de vedere al reclamantei recurente) să indice că nu există un raport direct între reclamantă şi 
pârâtul S. şi a respins acţiunea faţă de acesta, calificând aşadar eronat raportul dintre 
reclamantă şi acest debitor. 

A explicitat foarte detaliat care este opinia sa juridică referitoare la acest act şi la 
efectele pe care le produce el în raporturile dintre reclamantă şi pârât, însă instanţa a trecut cu 
vederea fără nici cel mai mic argument toate aspectele pe care reclamanta le-a invocat. 

Faţă de reclamantă, ca o consecinţă a acestui act de cesiune, pârâtul S. devine 
codebitor în solidar, alături de pârâţii G.. Pârâtul S. este debitor faţă de pârâţi G., astfel că 
reclamanta în calitatea sa de creditor are dreptul de a se îndrepta împotriva acestuia inclusiv 
pe cale indirectă exercitându-şi atribuţiile în numele debitorilor săi, pârâţi G.. 

Instanţa trebuie să aibă în vedere faptul că nu s-a desfiinţat sub nicio formă contractul 
dintre pârâţii G. şi debitorul S., prin urmare primii rămân în continuare obligat faţă de 
reclamantă, în timp ce contractul de cesiune încheiat cu pârâtul S. nu face decât să îl 
transforme pe acesta într-un debitor solidar, alături de pârâţii G.. 

Prin operaţiunile la care au luat parte, cei trei pârâţi au făcut ca situaţia să devină şi 
mai complicată, prevalându-se de contractul de cesiune pentru a fi exoneraţi fiecare. Este 
firesc a dacă mai multe părţi se obligă să rămână să răspundă pentru obligaţiile pe care şi le 
asumă. 

Astfel, indiferent că se acţionează pe cale oblică sau directă reclamanta se poate 
îndrepta atât împotriva pârâţilor G. cât şi a pârâtului S. pentru a-şi obţine recuperarea creanţei 
care îi este datorată. 

Instanţa de judecată a produs prin hotărârea pronunţată un efect incorect din punct de 
vedere juridic, lipsind total de efecte contractul de cesiune încheiat între pârâţii G. şi S.. 
Conform hotărârii instanţei, datorită faptului că între reclamantă şi pârâtul S. nu ar exista un 
raport juridic direct, cel din urmă este exonerat practic de orice obligaţia faţă de aceasta. Or, o 
astfel de soluţie nu este corectă, deoarece pârâtul S. este obligat faţă de reclamantă şi rămâne 
obligat faţă de ea în temeiul actului încheiat de el cu pârâţii G.. 

Pentru a acţiona în mod total corect din punct de vedere procedural şi al dreptului 
formal, instanţa avea obligaţia de a da o interpretare actului juridic în sensul de a produce 
efecte. Instanţa putea aprecia că avem de-a face cu o stipulaţie pentru altul, o delegaţie 
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imperfectă sau altă instituţie juridică pornind de la acest act juridic. Astfel, instanţa putea să 
facă chiar aplicarea prevederilor legale referitoare la stipulaţia pentru altul. în lipsa unei 
obligaţii din partea reclamantei faţă de pârâţi, ceea ce ar putea rezulta din contractul încheiat 
de către pârâţii G. şi S. este obligaţia acestuia din urmă de a executa o prestaţie - predarea 
imobilului - către reclamantă. În acest raport pârâţii G. ar avea calitatea de stipulanţi, S. 
promitent, iar reclamanta P. de terţ beneficiar. În temeiul acestei stipulaţii este posibil ca pe 
cale oblică reclamanta să oblige pe promitent Aceasta este însă posibil pe cale oblică, pe 
această cale terţul beneficiar având la îndemnă mijloacele juridice ale oricărui creditor. De 
asemenea, are dreptul la despăgubiri de la promitent în cazul în care neexecutarea obligaţiei i-
a cauzat prejudicii. Faptul că în mod direct nu a existat un act juridic încheiat între părţi nu 
are relevanţă, prin prisma instituţiei juridice invocate. 

În mod evident pârâtul S. nu şi-a îndeplinit obligaţia asumată şi prin atitudinea sa a 
produs prejudicii reclamantei, cuantificate prin clauza penală chiar de către părţi prin 
contractul de vânzare-cumpărare, clauză asumată inclusiv de pârâtul S. prin cesiune. Aceasta 
cu atât mai mult cu cât el a înstrăinat apartamentul promis reclamantei. În aceste condiţii este 
clar că nu se mai pune problema executării obligaţiei în natură, prin urmare rămâne 
posibilitatea achitării despăgubirilor, la care acest pârât este ţinut şi trebuie să fie ţinut în 
solidar alături de pârâţii G., deoarece dacă el îşi îndeplinea obligaţia asumată faţă de aceştia 
situaţia actuale nici nu exista. 

Indiferent de interpretarea aleasă pentru actul juridic şi independent de situaţia în care 
s-ar aprecia că în mod direct nu ar exista posibilitatea reclamantei de a acţiona, aceasta în 
calitatea sa de creditor al pârâţilor G. are la dispoziţie acţiunea oblică pentru a acţiona 
împotriva debitorilor acestora, respectiv a lui S., care răspunde în solidar. 

3. În privinţa încălcării prevederilor art. 304 pct. 9 C. pr. civ. - reprezintă un motiv de 
recurs atunci „când hotărârea pronunţata este lipsita de temei legal ori a fost data a încălcarea 
sau aplicarea greşita a legii". 

Instanţa a pronunţat o hotărâre lipsită de temei legal, deoarece din modul de redactare 
coroborat cu lipsa oricărei referiri la argumentele invocate de către reclamantă în motivele de 
apel nu se poate determina dacă legea a fost corect sau nu aplicată. 

Se poate cu uşurinţă observa că hotărârea nu este motivată în drept. Nu există niciun 
fel de prevedere legală pe care instanţa să o fi invocat în motivarea sau aşa-zisa motivare a 
hotărârii. Nu este indicat niciun articol sau vreo instituţie juridică prin prisma căreia să se 
poată identifica motivarea în drept pe care a avut-o în vedere instanţa de apel atunci când a 
ajuns la soluţia pronunţată. 

Instanţa s-a rezumat doar să menţioneze faptul că nu există nici un raport juridic, fără 
a indica vreun text legal care stă la baza unei astfel de susţineri. Practic, din modul în care 
instanţa a motivat decizia rezultă că neagă existenţa tuturor instituţiilor juridice de drept civil 
încheiate între anumite părţi, dar care produc efecte faţă de terţi. 

Aşadar, sub acest aspect sunt încălcate şi prevederile punctului 9 mai sus invocate. 
Având în vedere toate cele mai sus arătate, solicită admiterea recursului aşa cum a fost 

formulat, modificarea hotărârii instanţei de apel şi admiterea apelului, cu obligarea pârâţilor 
la plata cheltuielilor de judecată, în temeiul art. 274 C. pr. civ., conform chitanţelor existente 
la dosarul cauzei, atât în apel cât şi în recurs. 

În drept, s-au invocat prevederile art. 274, art. 304 pct. 7. 8 si 9 C. pr. civ. 
Examinând hotărârea atacată cu luarea în considerare a criticilor din recurs, 

Curtea reţine următoarele: 
Prin demersul promovat în faţa acestei instanţe reclamanta critică hotărârea instanţei 

de apel învederând faptul că aceasta ar fi nemotivată. 
Este real faptul că potrivit art. 261 alin. 1 C.pr.civ. instanţa are obligaţia de a arăta în 

cuprinsul hotărârii motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei, dar 
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această obligaţie circumscrisă şi jurisprudenţei CEDO în materie nu înseamnă că judecătorul 
trebuie să răspundă în mod concret fiecărui argument în parte adus de către participanţii la 
proces fiind suficient ca soluţia să prezinte explicit considerentele avute în vedere la 
pronunţare, cu referire evident la susţinerile părţilor. 

De altfel, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, exprimându-şi poziţia cu 
privire la obligaţia de motivare, a arătat că ,, fără să aducă atingere posibilităţii, ba chiar 
obligaţiei din partea judecătorului de a acţiona în unele cazuri după bunul plac, acesta nu ar 
trebui să răspundă decât mijloacelor pertinente ce ar putea influenta asupra soluţionării 
litigiului. 

…Obligatia instantelor de a-si motiva hotararile nu trebuie inteleasa ca necesitand un 
raspuns la fiecare argument invocat in sprijinul unui mijloc de aparare ridicat. Intinderea 
acestei obligatii poate varia in functie de natura hotararii. 

 In conformitate cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, intinderea 
motivarii depinde de diversitatea mijloacelor pe care o parte le poate ridica in instanta, 
precum si de prevederile legale, de obiceiuri, de principiile doctrinale si de practicile diferite 
privind prezentarea si redactarea sentintelor si hotararilor in diferite state. Pentru a raspunde 
cerintelor procesului echitabil, motivarea ar trebui sa evidentieze ca judecatorul a examinat 
cu adevarat chestiunile esentiale ce i-au fost prezentate. ,, 

Recurenta invocă faptul că din cele 24 de pagini ale hotărârii atacate, motivarea 
referitoare la apelul reclamantei se întinde pe un spaţiu mai redus decât o jumătate de pagină, 
„motivare" din care doar un mic paragraf se referă la problema juridică de drept material pe 
care s-a întemeiat calea de atac promovată de către reclamantă. 

Verificând considerentele hotărârii recurate, Curtea constată că instanţa de fond a 
făcut trimitere la toate aspectele relevante cauzei, argumentele care au condus la soluţia 
pronunţată faţă de reclamantă fiind întrepătrunse cu cele care au fundamentat soluţia 
pronunţată în apelul pârâţilor G.. 

Deşi se critică în recurs ,, neanalizarea,, de către instanţa de apel, a celor două 
raporturi juridice născute în baza antecontractului de vânzare-cumpărare respectiv a 
contractului de cesiune, Curtea constată că aceste susţineri sunt neîntemeiate, tribunalul 
făcând o amplă analiză a raporturilor juridice menţionate. 

În speţă, starea de fapt dedusă judecăţii vizează încheierea, între reclamantă în calitate 
de promitent-cumpărător şi pârâţii G.S. şi G.R.V., în calitate de promitenţi-vânzători a 
antecontractului de vânzare-cumpărare legalizat prin încheierea de legalizare de semnătură 
nr.5761/20.05.2008 a BNP ….  

Obiectul acestui antecontract de vânzare-cumpărare consta în promisiunea de vânzare 
de către promitenţii vânzători a apartamentului nr.7A din corpul 3 şi garajul nr.1 care urma a 
se construi pe terenul înscris în CF Floreşti, nr.10174 Floreşti, situat în Floreşti, str.... F.N., în 
baza autorizaţiilor de construire nr.10/29.01.2008 şi nr.298/14.05.2008, în schimbul preţului 
de 44620 euro, datorat de către promitenta-cumpărătoare, din care suma de 39620 euro 
achitată la data încheierii antecontractului de vânzare, iar suma de 5000 euro urmând a fi 
achitată în termen de 90 de zile calendaristice de la data semnării antecontractului (filele 9-
10). 

 Preţul total de 44620 euro a fost plătit de către reclamanta promitentă cumpătătoare în 
întregime către promitenţii vânzători, pârâţii G.S. şi G.R.V., aceştia recunoscând primirea 
preţului. 

La data de 08.06.2009 pârâţii G.S. şi G.R.V. încheie cu pârâtul S.-B.O.I. (identic cu S. 
O.I.) contractul cadru de cesiune a ansamblului rezidenţial Luxembourg, contract sub 
semnătură privată, atestat prin încheierea de atestare avocaţială nr.4/08.06.2009 emisă de 
avocat D.I.A..  
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Obiectul acestui contract cadru de cesiune consta în vânzarea către pârâtul S.B.O.I. a 
dreptului de proprietate asupra unor terenuri, şi cedarea proiectului de execuţie de lucrări a 
unui număr de 6 clădiri din ansamblul … situate în localitatea Floreşti şi a drepturilor 
rezultate din autorizaţiile de construire printre care şi pentru clădirea cu nr. 3 autorizaţia 
nr.10/29.01.2008 modificată cu autorizaţia nr.298/14.05.2008. Ca urmare, contractul de 
cesiune cadru se referea şi la imobilul în care se afla apartamentul promis reclamantei P.M.D. 
şi care a făcut obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare menţionat anterior. 

Prin notificarea şi invitaţia la conciliere din data de 03.08.2011 comunicate prin 
intermediul S.C.P.E.J. … la data de 17.06.2011 şi 04.08.2011, pârâţilor S.B.O.I., G.S. şi 
G.R.V. li s-a adus la cunoştinţă de către reclamantă intenţia sa de rezoluţiune a 
antecontractului de vânzare-cumpărare legalizat prin încheierea de legalizare de semnătură 
din 20.05.2008 de BNP … privind apartamentul nr.7A situat în Floreşti, str.... FN, corp 3 
având suprafaţa utilă de 56,84 mp, solicitând restituirea preţului achitat şi plata despăgubirii 
în sumă de 6693 euro conform contractului. 

Problema juridică ridicată în prezenta cauză aşa cum de altfel a fost reţinută încă de la 
instanţa de fond se circumscrie analizei efectului produs de contractul de cesiune încheiat de 
către pârâţi faţă de reclamantă. 

Curtea achiesează raţionamentului avut în vedere de către cele două instanţe de fond, 
potrivit căruia, din punctul de vedere al legii aplicabile în timp, art. 6 alin.1 şi 2 din Noul cod 
civil aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată în Monitorul Oficial nr.505/15.07.2011, 
care a intrat în vigoare la data de 01.10.2011, stipulează că legea civilă este aplicabilă cât 
timp este în vigoare, aceasta nu are putere retroactivă, iar actele şi faptele juridice încheiate 
ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte 
efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a 
săvârşirii ori producerii lor. 

De asemenea, art. 102 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.287/2009 privind Codul civil, prevede următoarele: contractul este supus dispoziţiilor legii 
în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce priveşte încheierea, interpretarea, efectele, 
executarea şi încetarea sa. Modificarea contractului se face cu respectarea tuturor condiţiilor 
prevăzute de legea în vigoare la data modificării. În privinţa elementelor ce nu fac obiectul 
modificării, sunt aplicabile dispoziţiile alin.1. 

Având în vedere aceste dispoziţii legale expuse anterior şi constatând că obiectul 
litigiului se referă la un antecontract de vânzare încheiat în anul 2008 precum şi la un contract 
de cesiune încheiat în anul 2009, contractele în cauză sunt supuse legii în vigoare la data 
încheierii acestora, respectiv prevederilor vechiului Cod civil (1864) şi Codului comercial. 

Contractul de cesiune menţionat anterior cuprinde o cesiune de creanţă căreia îi sunt 
incidente prevederile art.1393 C. civ., potrivit cărora ”cesionarul nu poate opune dreptul sau 
la o a treia persoana decât după ce a notificat debitorului cesiunea”, si ”acelaşi efect va avea 
acceptarea cesiunii făcută de debitor într-un act autentic”, precum şi o cesiune de datorie 
(constând în preluarea de către cesionar a tuturor obligaţiilor pe care cedentul le avea), care 
nu este reglementată expres de către codul civil 1864, dar nici interzisă, motiv pentru care 
fiind un contract îi vor fi aplicabile prevederile art.969 C.civ. Debitorul cedent nu poate 
opune creditorului contractul încheiat cu debitorul cesionar prin care acesta din urmă s-a 
obligat a îndeplini el însuşi obligaţiile debitorului cedent faţă de creditor, câtă vreme 
creditorul nu a participat la încheierea acestuia. 

Aşa cum s-a stabilit de către judecătorie şi s-a confirmat în apel, pârâţii G.S. şi G.R.V. 
nu au comunicat contractul de cesiune către reclamantă şi nu au notificat-o în privinţa 
acestuia, iar între reclamantă şi pârâtul S.B.O.I. nu s-a încheiat vreun înscris care să ateste 
acceptarea acestuia în calitate de debitor, respectiv încheierea unui contract de novaţie prin 
schimbare de debitor. Or, potrivit art. art. 1128 pct. 2 Cod civ., ”un nou debitor este substituit 
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celui vechi, care este descărcat de creditor”, operaţiune juridică care trebuie să fie expresă 
conform art. 1130 potrivit căruia „novaţiunea nu se prezumă. Voinţa de a o face trebuie să 
rezulte evident din act”. 

Totodată, prin contractul cadru de cesiune nu s-a produs nici operaţiunea juridică a 
delegaţiei imperfecte, prevăzută de art. 1132 C.civ, operaţiunea juridică presupunând la 
rândul său acordul a trei părţi: delegant, delegatar şi delegat (respectiv convenţia prin care un 
debitor aduce creditorului său angajamentul unui al doilea debitor, alături de el sau în locul 
lui). 

Prin urmare, întrucât din probe nu a rezultat o acceptare neechivocă, explicită, expresă 
din partea reclamantei, contractul cadru de cesiune a ansamblului rezidential Luxembourg, 
atestat prin încheierea de atestare avocaţială nr. 4/08.06.2009 a avocatului David Ioan-Adrian 
nu a produs nici cesiunea creanţei deţinută de pârâţii G.S. şi G. Raluca Viroica faţă de 
reclamantă, către pârâtul S.B.O.I., şi nici stingerea obligaţiilor ce reveneau pârâţilor G. în 
baza antecontractului de vânzare-cumpărare în cauză încheiat cu reclamanta, prin preluarea 
acestora de către pârâtul S.B.O.I.. 

Concluzia ce se putea trage este aceea la care au ajuns de altfel instanţele anterioare, 
în sensul în care contractul cadru de cesiune a ansamblului rezidenţial …, atestat prin 
încheierea de atestare avocaţială nr. 4/08.06.2009 a avocatului D. nu a produs nici un 
efect faţă de reclamantă, aceasta nedevenind parte în acest contract, neexistând 
exprimarea voinţei sale în acest sens. 

Astfel, obligarea pârâtului S.B.O.I. alături de ceilalţi pârâţi în favoarea reclamantei nu 
poate fi primită, între promitentul cumpărător şi cesionar neexistând niciun raport/ act juridic. 

Distincţia pe care încearcă să o facă recurenta în privinţa raportului/actului juridic este 
nerelevantă în cauză, instanţele reţinând în mod corect că nu există vreo manifestare de 
voinţă în sensul dorit de către reclamantă. 

În concluzie, invocarea de către reclamantă a faptului că acesta i-a devenit debitor 
alături de pârâţii G.S. şi G.R.V. în condiţiile în care nu a acceptat cesiunea de contract, şi nu 
i-a plătit nici parte din preţul imobilului nu are niciun temei juridic.  

 Debitorul cedent nu poate opune creditorului contractul încheiat cu debitorul 
cesionar prin care acesta din urmă s-a obligat a îndeplini el însuşi obligaţiile debitorului 
cedent faţă de creditor, câtă vreme creditorul nu a participat la încheierea acestuia. 

 Instanţele de fond s-au raportat la aceasta operatiune juridica si din perspectiva 
unei cesiuni de contract, o astfel de operatiune presupunând şi ea consimţământul neechivoc 
al tuturor părţilor. 

 În ceea ce priveşte posibila incidenţă a art. 225 C. pr. civ , Curtea consideră, la 
rândul săi, că o eventuală solidaritate între debitori trebuia să fie legală sau convenţională, 
nicidecum prezumată. 

 Faţă de toate aceste considerente, în baza art. 312 Cod proced. civilă, Curtea 
va respinge recursul declarat de P.M.D. împotriva deciziei civile nr. 182 din 31.03.2014, 
pronunţată în dosarul nr. .../211/2011 al Tribunalului Specializat Cluj pe care o va menţine în 
întregime. 

 
Contencios administrativ. Litigiu privind funcţionarii publici. Stabilirea cadrului 

procesual 
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 378 din 15 ianuarie 

2015  
Prin sentinţa civilă nr. 1535, pronunţată la data de 22.05.2014 în dosarul .../84/2014 al 

Tribunalului Sălaj, a fost respinsă ca nefondată cererea formulată de reclamanta C.E. în 
contradictoriu cu pârâta Garda Naţională de Mediu prin Comisariatul General Bucureşti, 
privind anularea Deciziei nr. 833/20.11.2012, reîncadrarea în funcţia avută anterior sau pe un 
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post echivalent, plata drepturilor salariale indexate şi a altor drepturi. Fără cheltuieli de 
judecată. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Reclamanta a avut calitatea de prim comisar gradul II clasa 80 de salarizare din cadrul 

Comisariatului Regional Cluj al Gărzii Naţionale de Mediu. 
Prin Decizia nr. 833/20.11.2012 aceasta a fost eliberată din funcţie în conformitate cu 

prevederile art. 99 alin. 2 lit. b din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. 
Potrivit aceleiaşi decizii reclamanta urma să beneficieze de un preaviz de 30 de zile 

calendaristice iar în acea perioadă Direcţia Juridică urma să identifice funcţii publice vacante 
corespunzătoare. 

Urmare apariţiei O.U.G. nr. 58/2012 privind funcţionarea Gărzii de Mediu aceasta şi-a 
modificat structura organizatorică, astfel încât toate comisariatele au fost radiate pierzându-şi 
personalitatea juridică. 

Conform art. 10 din H.G.105/2012, noua structură a Gărzii Naţionale de Mediu nu 
mai cuprinde comisariate regionale. Comisariatul general are în subordine 41 de comisariate 
judeţene, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei „Delta 
Dunării” organizate ca structuri fără personalitate juridică la nivel de serviciu. Comisariatele 
Judeţene sunt conduse de un comisar şef, funcţie publică de conducere asimilată ca salarizare 
funcţiei publice de şef serviciu. 

Din cuprinsul răspunsului primit de reclamantă la plângerea formulată împotriva 
DEC.833/2012 rezultă că în perioada preavizului i s-a pus în vedere că poate opta pentru 
funcţia de execuţie de comisar, clasa I, grad profesional superior existent la nivelul 
Comisariatului Judeţean Sălaj. 

De asemenea, i s-a comunicat că la această dată era vacantă funcţia publică de 
comisar şef a Comisariatul judeţean Vrancea înfiinţat prin reorganizare. 

Prin urmare, au fost respectate prevederile art. 99 alin. 7 din Legea nr. 188/1999 
conform căruia: „funcţionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei funcţii 
publice vacante la nivel inferior”. 

Reclamanta invocă faptul că, Dec. nr. 833 nu cuprinde o motivare a eliberării din 
funcţie ori în cuprinsul acesteia sunt invocate prevederile art. 99 lit. b din Legea nr. 188/1999 
care se referă la reducerea personalului ca urmare a reorganizării activităţii prin reducerea 
postului ocupat de funcţionarul public. 

Aşadar în cuprinsul deciziei contestate s-au arătat în esenţă temeiurile în considerarea 
cărora reclamanta a fost eliberată din funcţie. 

Reclamanta susţine de asemenea că raportul său de serviciu nu trebuia să înceteze ci 
să se modifice în sensul de a se prevedea o nouă încadrare în cadrul aceleiaşi instituţii. 
Consideră că trebuia încadrată pe funcţia de comisar şef deoarece era vacantă la data 
eliberării sale din funcţie. 

În realitate reclamanta a deţinut funcţia de prim comisar care reprezintă o funcţie 
publică de conducere specifică cu atribuţii stabilite la nivelul Comisariatului Judeţean Sălaj, 
astfel încât cererea de a fi numită în funcţia de comisar şef nu este justificată, această funcţie 
neexistând în structura Gărzii Naţionale de Mediu conf. H.G. nr. 122/2009. 

Ca urmare a schimbării intervenite la nivelul instituţiei prin adoptarea Hot. Nr. 
1005/2012 Comisariatele regionale au fost radiate şi înfiinţate Comisariatele generale ca 
servicii ale Comisariatului General iar conducerea urma să fie realizată de comisari şefi, 
posturi nou înfiinţate asimilate ca salarizare posturilor de şef serviciu. 

La art. 10 alin. 3 din H.G. 1005/2012 se precizează „Funcţia specifică de conducere de 
comisar şef se va ocupa în condiţiile legii” iar la alin. 4 se menţionează: „Comisarii şefi sunt 
numiţi şi eliberaţi din funcţie prin Decizia Comisariatului General în condiţiile legii”. 
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Ori pentru ocuparea acestui post s-a demarat procedura de organizare a concursului 
pentru ocuparea funcţiei de comisar şef iar reclamanta nu a participat la acest concurs. 

Mai susţine reclamanta că au fost încălcate dispoziţiile art. 104 alin. 2 din Legea 
nr.188/1999 privind redistribuirea funcţionarilor publici care se face într-o funcţie publică de 
aceeaşi categorie, clasă şi acelaşi grad profesional. 

Or, reclamantei i s-a dat posibilitatea să opteze pentru funcţia de comisar în cadrul 
Comisariatului Judeţean Sălaj dar i s-a adus la cunoştinţă şi funcţia vacantă corespunzătoare 
pregătirii sale, respectiv cea de comisar şef la Comisariatul Judeţean Vrancea. 

Prin urmare au fost respectate şi disp. art. 104 din Legea nr. 188/1999. 
Raportat la probele administrate în cauză instanţa a reţinut că, Decizia nr. 833/2012 a 

fost emisă cu respectarea disp. Legii nr. 188/1999 şi H.G. nr. 1005/2012 şi s-a respins ca 
nefondată cererea formulată de reclamanta C.E. în contradictoriu cu pârâta Garda Naţională 
de mediu prin Comisariatul General Bucureşti privind anularea Deciziei nr. 833/20.11.2012, 
reîncadrarea în funcţia avută anterior sau pe un post echivalent, plata drepturilor salariale 
indexate şi a altor drepturi. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta C.E., solicitând admiterea 
recursului şi modificarea în întregime a sentinţei civile atacate în sensul admiterii acţiunii aşa 
cum a fost formulată. 

În motivare arată că sentinţa recurată este dată cu încălcarea legii, respectiv a 
dispoziţiilor art. V alin, (3) şi alin. (4) din din OUG nr. 58/2012 privind modificarea unor acte 
normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor şi dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 
privind stabilitatea în funcţie şi dreptul la carieră. 

Prin OUG nr. 58/2012 a fost reorganizată structura Gărzii Naţionale de Mediu, fiind 
desfiinţate comisariatele regionale din subordinea acesteia şi reînfiinţate comisariatele 
judeţene care au existat anterior potrivit organizării stabilite de HG nr. 112/2009 (desfiinţate 
ulterior prin HG nr. 196/2010). 

OUG nr. 58/2012 prevede în art. V alin. (3) şi alin. (4): 
„(3) Patrimoniul şi personalul agenţiilor regionale pentru protecţia mediului vor fi 

preluate de către agenţiile judeţene nou-înfiinţate în termen de minimum 30 de zile de Ia data 
intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1). 

(4) Personalul preluat conform alin. (2) şi (3) este încadrai pe funcţii echivalente celor 
deţinute şi îşi păstrează drepturile salariate, cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile 
fiecărei categorii de personal'. 

Acest act normativ, a ţinut astfel seama de observaţiile Curţii Constituţionale făcute 
cu privire la alte acte normative prin care s-a urmărit ..politizarea structurilor guvernamentale 
din unităţile administrativ-teritoriale, mai precis la nivelul judeţelor'* folosindu-se de măsuri 
de reorganizare şi care au pus în discuţie „regimul constituţional şi legal actual al funcţiei 
publice'' (Decizia nr. 1257/2009. referitoare Ia OUG 37/2009). 

Conform art. 3 din Legea cadru a salarizării unitare, nr. 284/2010. funcţionarii publici 
care ocupa o altă funcţie publica prin mutare în cadrul altui compartiment sau transfer 
beneficiază de salariul de baza corespunzător funcţiei publice pe care o ocupă prin 
modificarea raportului de serviciu. Apare evident astfel că, OUG nr. 85/2012 nu avea în 
vedere ca funcţionarilor care au deţinut funcţii de conducere să li se ofere posturi de execuţie 
ci funcţii de conducere. 

Dispoziţiile art. V din OUG nr. 58/2012 au fost preluate în HG nr. 1005/2012, unde, 
la art. 20 se prevede că; „Personalul comisariatelor regionale va fi preluat în cadrul 
comisariatelor judeţene în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, 
în condiţiile legii, cu menţinerea drepturilor salariale”, Este adevărat că HG 1005/2012 se 
referă doar la menţinerea drepturilor salariale ale personalului preluat, dar aceasta, date fiind 
dispoziţiile OUG 85/2012 şi ale Legii 284/2010. mai sus menţionate, nu pot avea alta 
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semnificaţie decât cea a preluării pe o funcţie de conducere, echivalentă celei deţinute 
anterior. 

Ignorând în totalitate dispoziţiile art. V alin. (3) şi alin. (4) din OUG 85/2012, instanţa 
a apreciat în mod nelegal ca Deciziei nr. 833/20.11.2012 prin care s-a dispus încetarea 
raportului său de serviciu este legală. 

Dispoziţiile OUG nr. 58/2012 au avut în vedere principiul stabilităţii în funcţia 
publică, principiu consacrat de art. 3 lit. f) şi |a care se referă şi an. 1071 din Legea nr. 
188/1999 privind statutul funcţionarilor publici. lege organică, cel din urmă text de lege 
menţionat făcând referire la respectarea drepturilor de carieră. Astfel sunt incidente 
dispoziţiile art. 91 alin. (2) lit. c şi în nici un caz dispoziţiile art. 99 din Legea nr. 188/1999 pe 
care instanţa şi-a întemeiat hotărârea. Utilizând dispoziţiile art. 99 din Legea nr. 188/1999 
pârâta a procedat practic la eliminarea subsemnatei din Garda Naţională de mediu, împotriva 
dispoziţiilor art. V alin. (4) din OUG nr. 85/2012 care respectă dispoziţiile art. 100 alin. (2) 
lit. a) Legea nr. 188/1999 în care se arată că în caz de reorganizare a autorităţii numirea în 
noile funcţii se face cu păstrarea categoriei din care funcţionarul public face parte. 

Este evident, în temeiul OUG 58/2012 că raportul meu de serviciu nu trebuia să 
înceteze (respectiv să fiu eliberată din funcţie) ci trebuia să se modifice, trebuind să fie emisă 
o decizie în acest sens, care să prevadă noua încadrare în cadrul aceleiaşi instituţii. Termenul 
de „preluare” utilizat în OUG nr. 58/2012, arată că există o continuitate a raportului de 
serviciu a funcţionarilor din vechea structură organizatorică a Gărzii Naţionale de mediu ce 
era prevăzuta în HG 112/2009 în noua structură, prevăzută de HG 1005/2011. 

De altfel, aşa s-a procedat în anul 2009, când. structura GNM a fost modificată prin 
HG nr. 112/2009 (conform Anexei 1 a HG 112/2009). în forma organizatorică anterioară, 
stabilită prin HG 1224/2007, comisariatele judeţene erau structuri teritoriale, conduse de un 
comisar şef care avea calitatea de ordonator terţiar de credite şi era asimilat directorului 
executiv (art. 8 şi art. 9) - adică organizarea la care s-a revenit prin OUG nr. 85/2012. Prin 
HG 112/2009 au fost înfiinţate comisariatele regionale ca structuri zonale, având în subordine 
comisariate judeţene organizate ca servicii, conduse de un comisar şef (şef de serviciu) cu 
atribuţii modificate. Deci, s-a desfiinţat postul de director executiv, pe care îl ocupam şi s-a 
înfiinţat postul de şef de serviciu, tot o funcţie de conducere însă inferioară celei deţinute 
anterior. Nu s-a procedat la eliberarea mea din funcţie ca urmare a reorganizării, ci. prin 
Adresa nr. 70/23.04.2009 a Comisarului general al Gărzii de Mediu i s-a comunicat doar 
modificarea raportului de serviciu, respectiv faptul că am fost „preluată prin organizare” şi 
numită în funcţia publică specifică de conducere de comisar şef al Comisariatului Judeţean 
Sălaj din cadrul Comisariatului Regional Cluj al GNM. nou înfiinţat. 

Instanţa a ignorat faptul că Nota de fundamentare nr. 8513/GM/8.11.2012 pentru 
Avizarea Statului de Funcţii şi a structurii organizatorice a Gărzii Naţionale de Mediu, prin 
care s-a dispus eliberarea din funcţie a tuturor persoanelor care ocupau posturile de prim 
comisari este inferioară ca forţă juridică şi contrară OUG 85/2012 care dispunea preluarea lor 
pe funcţii echivalente în structurile nou create, prin urmare, este nelegală. 

Instanţa a ignorat faptul că, potrivit dispoziţiilor art. V alin, (3) şi alin. (4) din OUG 
85/2012 funcţia pe care trebuia sâ fiu trebuia să fie una de conducere. în structura 
Comisariatului judeţean Sălaj a fost înfiinţată funcţia de comisar-sef prin, efectul aceluiaşi 
HG 1005/2012 deoarece nu exista în structura anterioară potrivit HG 112/2009 în forma 
modificată prin HG 196/2010. Funcţia (ca funcţie nou înfiinţată) era vacantă la data eliberării 
mele din funcţia de prim comisar. Funcţia de comisar şef (echivalentă cu şef serviciu - art. 13 
alin. (1) lit. e) din Legea nr. 188/1999) este o funcţie de conducere de nivel inferior celei de 
prim comisar (echivalentă ci director general adjunct - an. 13 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
188/1999) deţinute de mine anterior. Aceasta este o funcţie de conducere şi nu una de 
execuţie. 
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2. Motivarea instanţei este confuză şi contradictorie. 
 Instanţa a arătat că din Adresa cu nr. 784/GM/2I.0I.20I3 rezultă faptul că i s-a oferit 

funcţia de comisar şef al comisariatului judeţean Vrancea. 
Pe de o parte, nu s-a făcut nicio dovadă privind faptul că această funcţie mi-a fost cu 

adevărat oferita. Pe de altă parte însă, dacă s-ar considera că această ofertă mi-a fost făcută, 
atunci concluziile instanţei privind faptul că aş fi putut ocupa acest post prin numire directă 
sunt în contradicţie cu motivele prin care instanţa susţine respingerea cererii sale. Postul de 
Comisar şef al jud. Vrancea a fost înfiinţat tot în urma reorganizării GNM în conformitate cu 
OUG 58/2012. Există vreo diferenţă între posibilitatea de a ocupa prin numire directă postul 
de comisar şef nou înfiinţat în jud. Sălaj faţă de posibilitatea de a ocupa prin numire directă 
un post de comisar şef nou înfiinţat în jad. Vrancea? Comentariile instanţei în legătură cu 
acest din urmă post nu fac decât să contrazică toate concluziile instanţei privind 
imposibilitatea ocupării prin numire directă a postului de comisar şef în jud. Sălaj, respectiv 
cele legate de obligativitatea concursului şi imposibilitatea unei numiri directe. 

3. Instanţa nu a ţinut cont şi nu a comentat efectele sentinţei civile nr. 138/24.03.2010 
a Curţii de Apel Cluj, intrată în puterea lucrului judecat, încălcând dispoziţiile art. 433 şi 435 
alin. (1) Cpr.civ.. 

Sentinţa civilă nr. 138/2010 a Curţii de Apel Cluj a fost pronunţată la 24.03.2010. la 
data de 26.03.2010 a intrat în vigoare HG nr. 196/2010 pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 112/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu. Pct.6 
a! HG nr. 196/2010 a modificat art. 12 din HG nr. 112/2009 în sensul desfiinţării funcţiilor de 
comisari şefi din cadrul comisariatelor judeţene, funcţii care erau prevăzute de alin. (2) al 
acestui din urmă articol. Prin efectul aceleiaşi HG nr. 196/2010 a fost create funcţiile de 
prim-comisari în cadrul Comisariatelor regionale ale GNM. Având în vedere că HG 196/2010 
nu conţinea nicio prevedere legată de modificarea raportului de serviciu al celor care ocupau 
funcţia de comisar-şef la data desfiinţării acestor funcţii subsemnata am ocupat prin concurs 
funcţia de prim comisar din cadrul Comisariatului Regional Cluj al Gărzii Naţionale de 
Mediu, conform Deciziei nr. 122/20.05.2010 a Comisarului General al GNM. 

Începând cu intrarea în vigoare a HG 1005/2012 (în perioada de executare silită a 
sentinţei civile nr. 138/2010) funcţia de Comisar şef al Comisariatului judeţean de mediu 
Sălaj a fost reînfiinţată, la momentul restructurării GNM era vacantă şi pârâta avea obligaţia 
să îmi modifice raportul de serviciu prin încadrarea mea pe această funcţie, atât potrivit 
dispoziţiilor OG nr. 58/2012 cât şi potrivit dispoziţiilor Sentinţei civile nr. 138/2010 a Curţii 
de Apel Cluj. Chiar dacă la momentul promovării prezentei acţiuni acest post ar fi ocupat, în 
conformitate cu dispoziţiile ari. 99 alin. (1) lit. c), recurenta poate fi încadrată pe acest post. 

Prin întâmpinarea înregistrată la data de 14 octombrie 2014 (f.19-22) intimata 
GARDA NAŢIONALA DE MEDIU-COMISARIATUL GENERAL, a solicitat respingerea 
recursului formulat de recurentă ca neîntemeiat şi menţinerea Sentinţei Civile nr. 1535//2014 
ca temeinică şi legală. 

În motivare a arătat în principal, că solicită anularea recursului întrucât argumentele 
aduse împotriva hotărârii de fond nu se încadrează în motivele de nelegalitate invocate, ci 
reprezintă o reiterare a apărărilor de fond şi exced motivelor de recurs limitativ şi expres 
prevăzute de lege, dezbaterea acestora neputându-se relua în calea de atac a recursului. 

Soluţionând cauza se va observa pe de o parte, că nu poate fi reţinut nici un motiv de 
nelegalitate a sentinţei civile nr. 1535/2014 pronunţată de instanţa de fond dintre cele 
limitativ şi expres prevăzute de C.proc.civ., iar pe de altă parte motivarea recursului nu se 
sprijină în mod real pe nici un motiv de nelegalitate; iar în subsidiar, în baza probelor 
administrate la dosar şi a actelor normative care au stat la baza emiterii deciziei nr. 
833/20.11.2012 emisă recurentei, solicită, respingerea recursului ca neîntemeiat şi nefondat şi 
menţinerea sentinţei recurate ca fiind temeinică şi legală. 
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Aşa cum a susţinut şi pe fondul cauzei, recurenta a deţinut funcţia publică de 
conducere de prim comisar, gradul II, clasa 80 de salarizare din cadrul Comisariatului 
Judeţean Sălaj - Comisariatul Regional Cluj, conform prevederilor HG nr. 112/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu (GNM), aflată în vigoare la acea data. 

Prin apariţia OUG nr.58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul 
protecţiei mediului şi pădurilor a fost stabilita o noua organizare a GNM , art.I, pct.l „ Garda 
Naţională de Mediu funcţionează la nivel central prin Comisariatul General, instituţie publica 
cu personalitate juridica şi are în subordine 41 de comisariate judeţene. Comisariatul 
Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, instituţii (ara 
personalitate juridica, cu statut de servicii publice deconcentrate.” 

In temeiul art. V, alin.l din OUG nr.58/2012 (în termen de 30 de zile de la data intrării 
în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta, autoritatea publica centrala pentru protecţia 
mediului va spune spre adoptare Guvernului hotărârile de reorganizare şi funcţionare ale 
Gărzii Naţionale de Mediu...), la data de 29.10.2012 intrând în vigoare HG 1005/2012 privind 
organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu. 

Urmare a noului act normativ, respectiv a HG 1005/2012, s-a produs o serie de 
modificări în structura organizatorică a GNM, prezentate şi în Nota de fundamentare nr. 
8513/GM/08.11.2012, cum ar fi: 

• desfiinţarea celor 8 comisariate regionale şi a funcţiilor publice de conducere 
de comisar regional 

• trecerea comisariatelor judeţene organizate ca structuri fara personalitate 
juridica, la nivel de serviciu, în subordinea Comisariatului General 

• desfiinţarea celor 43 de posturi de prim comisar 
• reducerea numărului de posturi pentru aparatul propriu şi structurile teritoriale 

ale GNM de la 953 la 889 
• Urmare a desfiinţării Comisariatelor Regionale şi a înfiinţării Comisariatelor 

Judeţene ca servicii aflate direct în subordinea Comisariatului General, a fost emisă Decizia 
nr. 833/20.11.2012 prin care recurenta a fost eliberata din funcţia publică de conducere de 
prim comisar, gradul II, clasa 80 de salarizare din cadrul Comisariatului Judeţean Sălaj, ca 
urmare a desfiinţării acestuia. 

Prin adresa nr. 9534/GM/04.12.2012 emisă de Comisariatul General, recurentei i-a 
fost pusă la dispoziţie funcţia publică de execuţie de comisar, clasa I, gradul profesional 
superior, existentă la nivelul Comisariatului Judeţean Sălaj din cadrul GNM, fiind respectate 
disp. art.99 alin.7 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata 
(r2): „funcţionarul public are prioritate la ocuparea unei funcţii publice vacante la nivel 
inferior”. 

Totodată, prin întâmpinare mai prezentă, schematic prevederile structurii 
organizatorice cuprinse în vechiul HG nr. 112/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii 
Naţionale de Mediu (GNM) şi noul act normativ HG 1005/2012 modificat prin OUG 
58/2012. 

Având în vedere prevederile art.23 din HG 1005/2012 privind organizarea şi 
funcţionarea ACTUALA a GNM, conform cărora la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri, abrogă HG 112/2009, precum şi a faptului că în noul act normativ, numărul 
posturilor aprobate este limitat la 889. prin Nota de fundamentare nr. 8513/GM/2012 s-a avut 
în vedere încadrarea personalului în numărul maxim de funcţii publice admise. 

 
În cuprinsul acestei Note de fundamentare pentru Avizarea Statului de funcţii şi a 

structurii organizatorice a GNM s-a specificat că „în baza aceleaşi hotărâri se desfiinţează 8 
juneţii de conducere de comisar regional, iar persoanele care ocupa aceste funcţii urmează sa 
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fie eliberate din funcţie, cu parcurgerea procedurii reglementate de art.99 din Legea nr. 
188/1999( r2) şi se înfiinţează în mod corespunzător 8 funcţii publice specifice de execuţie”. 

Acest aspect a fost comunicat recurentei prin adresa nr. 9534/GM/04.12.2012, în 
cuprinsul căreia i s-a oferit posibilitatea să opteze pentru ocuparea postului nou înfiinţat în 
cadrul Comisariatului Judeţean Sălaj al Gărzii Naţionale de Mediu. 

Decizia nr.833/20.11.2012 privind eliberarea din funcţia publică de conducere a 
recurentei, a fost emisă în baza Avizului Agenţiei Naţionale Funcţionarilor Publici nr. 
1663063/2012, cu acordarea unui preaviz de 30 de zile, urmând ca până la expirarea 
termenului, recurenta sa beneficieze de toate drepturile specific funcţiei de conducere de prim 
comisar şi cu posibilitatea de a-şi exprima acordul de numire în noua funcţie publică vacantă. 

Mai arată că recurenta nu a participat la nici unul din concursurile organizate de 
GNM. În vederea ocupării funcţiei publice de conducere de comisar sef din cadrul 
Comisariatului Judeţean Sălaj, deşi anunţurile au fost postate pe situl oficial al Gărzii 
Naţionale de Mediu. Deşi au fost organizate 3 concursuri în primele 6 luni a anului 2013. 
pentru ocuparea funcţiei publice de comisar şef din cadrul Comisariatului Judeţean Sălaj, 
recurenta nu a participat la nici unul din acestea. Pupa expirarea preavizului de 90 zile de 
concediu medical recurenta a dorit şi a acceptat transferul în funcţia publică de conducere de 
sef serviciu la Agenţia Judeţeană pentru Plaţi şi Inspecţie Sociala Sălaj, în data de 
02.04.2013(!!). 

La modificarea unui raport de serviciu al unui funcţionar public, prin transfer în 
interesul serviciului este necesar acordul scris funcţionarului public în cauză conform art. 90 
alin. (3) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, acord exprimat de recurenta în data de 02.04.2014. 
existent la dosarul cauzei. 

Totodată arată faptul că în prezent postul de comisar şef al Comisariatului Judeţean 
Sălaj este obţinut de dl. Fazacas George Ionuţ Răzvan care a participat la concursul organizat 
de către Garda Naţională de Mediu (prescurtat GNM) prin Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici (prescurtat ANFP), concurs organizat la începutul anului 2013, despre am precizat 
anterior. 

Decizia nr. 833/2012 contestată cuprinde toate elementele de fond şi formă, respectiv 
temeiul de drept, motivul de fapt, postul vacant existent la data respectivă în cadrul CJ Sălaj, 
data preavizului, modalitatea contestării deciziei. 

Instanţa de fond şi-a format convingerea că prevederile imperative ale actelor 
normative mai sus precizate, a impus o desfiinţare totală la nivelul GNM a funcţiilor publice 
de conducere de comisari regionali „şi de prim comisari, faptul că toate comisariatele au 
trecut în subordinea directă a Gărzii Naţionale de Mediu( fiind desfiinţate comisariatele 
regionale iar comisariatele judeţene au trecut în subordinea directă a GNM) funcţionând 
aşadar ca servicii şi nu în ultimul rând faptul că noile funcţii specifice de conducere ale 
acestor comisariate din cadrul GNM sunt de comisari şefi, care se vor ocupa în condiţiile 
legii, conform art.10 âlin.3 din HG 1005/2012, astfel că a pronunţat o hotărâre legală şi 
temeinică. 

Faţa de cele precizate, în baza probelor administrate la dosarul cauzei şi a actelor 
normative invocate, solicită respingerea recursului ca netemeinic, nefondat şi nelegal, cu 
consecinţa menţinerii sentinţei civile atacate, ca legală şi temeinică. 

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

1. Aşa cum relevă practicaua prezentei decizii prealabil abordării recursului sub 
aspectul motivelor invocate de recurentă, Curtea , prevalându-se de prevederile art. 489 alin. 
3 C.pr.civ., a pus în dicuţia contradictorie a părţilor motivul de ordine publică privind 
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stabilirea cadrului procesual al litigiului pendinte din perspectiva dispoziţiilor art. 161 din 
Legea nr. 554/2004 reţinând ca motiv de casare prevederile art. 488 pct. 5 C.pr.civ. 

În adevăr, conform art. 161 din Legea nr. 554/2004 instanţa de contencios 
administrativ poate introduce în cauză, la cerere, organismele sociale interesate sau poate 
pune în discuţie, din oficiu, necesitatea introducerii în cauză a acestora, precum şi a altor 
subiecte de drept. 

Acest text legal îşi găseşte aplicarea mai ales pentru ipoteza finală atunci când efectele 
actului administrativ ce urmează a fi anulat în cazul triumfului în acţiunea de contencios 
administrativ se răsfrâng nemijlocit asupra beneficiarului unui act administrativ individual 
dacă acţiunea este promovată de un terţ sau în situaţia în care beneficiarul actului atacă actul 
administrativ unilateral şi anularea acestuia produce efecte nemijlocite faţă de un terţ. 

În litigiul pendinte, circumscris cazului clasic de contencios de funcţie publică axat pe 
prevederile art. 106 rap. la art. 109 din legea nr. 188/1999, se pune problema dacă cererea 
formulată de reclamantă privind reintegrarea în funcţia ocupată anterior emiterii actului de 
eliberare din funcţie este admisibilă în situaţia în care, între timp, acea funcţie publică este 
ocupată de altă persoană şi aceasta din urmă nu a fost chemată în judecată. 

Este real că raportul material de drept administrativ de funcţie publică generat de 
emiterea actului administrativ contestat este legat între reclamantă în calitate de beneficiar al 
actului şi pârâtă în calitate de autor al actului însă sub aspect procesual trebuie reţinut că 
reclamant poate fi persoana care se pretinde vătămată de emiterea actului prin încălcarea 
unuia sau a mai multor drepturi subiective ori a lezării unui interes legitim juridiceşte ocrotit 
iar pârât poate fi autoritatea publică emitentă a actului pretins vătămător pentru reclamant. 
Numai că atunci când actul administrativ produce efecte nemijlocite mai ales ca efect al 
emiterii ori anulării acestuia sub aspect procesual litigiul trebuie configurat şi cu introducerea 
în cauză a beneficiarului actului pori,m după caz a persoanei faţă de care în mod nemijlocit se 
produc efecte juridice. 

În cazul din speţă, se reţine că , reclamanta a chemat în judecată pe pârâtă solicitând 
să se anuleze Decizia nr. 833/20.11.2012 prin care reclamanta a fost eliberată din funcţia 
publică specifică de conducere de prim comisar în cadrul Comisariatului Regional Cluj al 
Gărzii Naţionale de Mediu, apoi s-a solicitat se dispună încadrarea acesteia pe postul anterior 
ocupat sau un post echivalent la nivel judeţean sau regional în structura autorităţii precum şi 
la o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi recalculate şi cu celelalte drepturi de 
care aceasta ar fi beneficiat de la eliberarea sa din funcţie şi până pronunţarea unei hotărâri 
definitive. 

Mai mult, instanţa de recurs reţine că prin scriptul denumit concluzii, pârâta Garda 
Naţională de Mediu - Comisariatul General (f. 82 dos. fond) instanţa de fond a fost informată 
că postul de comisar şef al Comisariatului Judeţean Sălaj este ocupat de dl. F.G.R. în urma 
unui concurs organizat de GNM prin intermediul ANFP. 

În acest context, Curtea apreciază că instanţa de fond era obligată, pentru respectarea 
principiului legalităţii tras din dispoziţiile art. 7 C.pr.civ. şi cel al contradictorialităţii 
consacrat de art. 14 din acelaşi cod în aplicarea art. 161 din Legea nr. 554/2004, din oficiu, să 
pună în discuţia părţilor necesitatea introducerii în cauză a persoanei ce ocupă funcţia publică 
vizată de reclamantă ca efect al anulării actului administrativ din litigiu. 

Numai astfel se poate întrevedea pronunţarea unei soluţii legale în cauză fără a putea 
fi paralizată eficacitatea şi legalitatea sentinţei ce urma să dezlege raporturile de drept 
administrativ din litigiul pendinte. 

Într-o atare ipoteză nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 78 alin. 1 C.pr.civ. ci obligaţia 
de punere în discuţie a introducerii în cauză a altor persoane ca aplicaţie particulară a art. 161 
din Legea nr. 554/2004 se va face în temeiul art. 78 alin. 2 din Codul de procedură civilă. 
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Din această perspectivă, constatând că pentru respectarea legalităţii se impune în mod 
necesar punerea în discuţie a introducerii în cauză şi a altor persoane şi că neintroducerea în 
cauza a unor persoane care au interes în cauza este o condiţie de admisibilitate a acţiunii, 
Curtea reţine că este necesar ca în temeiul art. 496 rap. la art. 498 C.pr.civ. cu aplicarea art. 
20 alin. 3 şi art. 28 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 să caseze în întregime sentinţa atacată şi să 
dispună trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe de fond. 

2. Astfel fiind, în rejudecare instanţa de fond va pune în discuţie din perspectiva 
dispoziţiilor art. 78 alin. 2 C.pr.civ. rap. la art. 161 din Legea nr. 554/2004 necesitatea 
introducerii în cauză a persoanei ce ocupă în prezent funcţia publică de conducere de unde a 
fost eliberată reclamanta prin actul administrativ contestat sub sancţiunea prevăzută de art. 78 
alin. 2 C.pr.civ. şi cu prilejul rejudecării se vor avea în vedere şi motivele de recurs evocate 
de reclamantă pe care Curtea, dat fiind limitele judecăţii în recurs, nu le-a mai analizat 
precum şi orice alte aspecte pertinente care concură la pronunţarea unei sentinţe legale. 

 
Contencios administrativ. Regimul juridic al procesului-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor 
 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 489 din 19 ianuarie 
2015  

Prin sentinţa civilă nr. 2265, pronunţată la data de 02.06.2014 în dosarul 
nr..../100/2014 al Tribunalului Maramureş a fost admisă excepţia inadmisibilităţii invocată de 
primarul municipiului Baia Mare.  

 A fost respinsă acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta P. 
R.C., în contradictoriu cu pârâtul Primarul municipiului Baia Mare. 

 Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut următoarele: 
Vizând primul capăt de cerere, procesul verbal de recepţie la expirarea valabilităţii 

autorizaţiei de construire, contestat, a fost încheiat de pârâtă prin organele abilitate în baza 
Legii nr. 50/1991. 

În condiţiile în care autorizaţia de construire nr. 534/14.09.2009 era valabilă până la 
data de 24.09.2012 şi nici după repetatele înştiinţări, reclamanta nu a solicitat prelungirea ei, 
pârâta a procedat la evaluarea situaţiei (a lucrărilor) constatând prin procesul verbal contestat 
faptul că nu a fost finalizată construcţia, stadiul lucrărilor şi suprafaţa construită desfăşurată. 

Constatările au fost făcute de către pârâtă prin organele specializate în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu în baza unor dispoziţii legale (Legea nr. 50/1991 şi art. 254 al. 8 lit. c 
din Legea nr. 50/1991). 

În consecinţă, procesul verbal contestat nu întruneşte prescripţiile art. 8 respectiv 2 al. 
1 lit. c din Legea nr. 554/2004. 

Cât priveşte actul subsecvent procesului verbal amintit, respectiv decizia contestată 
sub al doilea capăt de cerere, la rândul ei a fost emisă în baza unor proceduri legale, respectiv 
Codul fiscal şi Normele de aplicare.  

Raportat la prevederile art. 249 Cod procedură civilă, reclamanta avea sarcina probei, 
cu toate acestea în dosarul cauzei nu s-a probat nelegalitatea sau netemeinicia deciziei de 
stabilire a impozitului pentru construcţia în discuţie.  

Împotriva sentinţei a declarat recurs P. R.C., solicitând admiterea recursului, 
casarea hotărârii atacate si rejudecând cauza, admiterea acţiunii aşa cum a fost ea formulata. 

În motivarea recursului se arată că în sentinţa civilă nr. 2265/02.06.2014, Tribunalul 
Maramureş nu a analizat cazurile de nulitate prevăzute de art.8 respectiv art. 2 al. 1 Ut. c din 
Legea nr. 554/2004 si nu a ţinut cont de situaţia de fapt prezentata de subsemnata interpretând 
eronat prevederile legale invocate in cauza. 



22 
 

In motivarea sa, Tribunalul Maramureş a reţinut ca „potrivit art.8 respectiv 2 al. 1 lit. 
c din Legea 554/2004, procesul verbal contestat nu întruneşte prescripţiile, cat priveşte actul 
subsecvent procesului verbal amintit, respectiv decizia contestata sub al doilea capăt de 
cerere, la rândul ei a fost emisa in baza unor proceduri legale, respectiv Codul fiscal si 
Normele de aplicare ". Totodată, instanţa de fond considera, in motivarea sa, ca procesul 
verbal de recepţie nr. 1/2012 cât si decizia de impunere emisa in baza procesului verbal 
amintit nu sunt acte administrative care au produs modificări a rapoartelor juridice. 

Fata de cele antementionate, apreciază ca Tribunalul Maramureş a făcut o interpretare 
greşita a prevederilor legale in materie, in ceea ce priveşte modul de apreciere a actelor 
contestate si anume procesul verbal de recepţie nr. 1/2012 si decizia de impunere emisa in 
baza procesului verbal, hotărând astfel ca ambele nu întrunesc elementele constitutive ale 
unor acte administrative care produc modificări juridice. 

De asemenea, in hotărârea data Tribunalul Maramureş nu a ţinut cont de argumentele 
aduse in susţinerea plângerii referitoare la faptul ca procesul verbal de recepţie nr. 1/2012 
întocmit de către inspectorul din cadrul organului abilitat, in baza art. 254 al. 8 lit. c din 
Codul Fiscal dar si in baza Legii nr. 50/1991 si nu a administrat in probaţiune proba cu 
martori. 

Mai mult in probaţiune, formulând întâmpinare, pârâta precizează că procesul verbal 
de recepţie nr. 1/24.09.2012 a fost încheiat in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 la 
expirarea autorizaţiei de construire nr. 534/14.09.2009, lucru care nu corespunde realităţii, 
procesul verbal de recepţie fiind încheiat abia în luna iunie 2013 şi antedatat cu data de 
24.09.2012 pentru a corespunde cu data expirării valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 
534/14.09.2009. De asemenea in întâmpinare, pârâta a precizat faptul că transmiterea 
proceselor verbale către celelalte compartimente funcţionale (direcţia de venituri) se face in 3 
zile de la întocmire, astfel ca in data de 13.06.2013 Primăria Mun. Baia Mare a înaintat 
Procesul Verbal de Recepţie nr. 1/24.09.2012 către Direcţia de Venituri a Primăriei Baia 
Mare prin adresa nr. 9681/13.06.2013. astfel pe cale de consecinţa in data de 14.06.2013 
Direcţia de Venituri-Serviciul Constatare, Impunere, Control a emis decizia 78476 in baza 
procesului verbal de recepţie nr. 1/24.09.2012 transmis in cursul lunii iunie 2013 (nicidecum 
la data expirării valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 534/14 09.2009), decizie prin care 
se precizează ca la nivelul acestei instituţii figura cu datorii in valoare de 404 lei. 

Consideră că procesul verbal de recepţie nr. 1/2012 a fost întocmit fără a respecta 
prevederile legale in vigoare, si nu a fost înştiinţată sub nici o forma in cursul anului 2012 
pentru a se putea efectua respectiva recepţie asa cum menţionează parata in probaţiune, că în 
repetate rânduri a refuzat să se prezinte pentru a solicita prelungirea autorizaţiei de construire 
nr.534/14.09.2009. 

Mai mult, Primăria Municipiului Baia Mare - Instituţia Arhitectului Sef prin adresa nr. 
17376/26.06.2013 a afirmat faptul ca Procesul Verbal de Recepţie nr. 1/2012 a fost încheiat 
cu respectarea reglementarilor HG 273/1994, pe când Tribunalul Maramureş prin hotărârea 
sa, face menţiunea ca Primăria Municipiului Baia Mare a făcut constatările prin organele 
specializate in baza Legii 50/1991 si art. 254 al. 8 lit. c din 554/2004 si nicidecum in baza 
prevederilor HG 273/1994 cum a menţionat Primăria Mun. Baia Mare - Instituţia Arhitectului 
Sef prin adresa nr. 17376/26.06.2013. 

De altfel Tribunalul Maramureş prin hotărârea sa nr. 2265/02.06.2014 comunicata in 
data de 21.07.2014, la pagina cu nr. 2 face menţiunea "Constatările au fost făcute de către 
parata prin organele specializate in exercitarea atribuţiilor de serviciu in baza unor dispoziţii 
legale (Legea nr. 50/1991 si art. 254 al. 8 lit. c din Legea nr. 50/1991): acestea in condiţiile in 
care Legea nr. 50/1991 cuprinde maxim 48 de articole, iar art. 254 la care se face referire nu 
se regăseşte in aceasta lege, astfel ca de aici reiese faptul ca Tribunalul Maramureş prin 
hotărârea sa nu si-a exercitat rolul sau activ, nu a analizat cu prioritate prevederile legale 



23 
 

incidente in materie, totodată a interpretat in mod eronat prevederile actelor normative 
enumerate in hotărârea sa. 

In acţiunea iniţiala a învederat instanţei de fond că atât procesul verbal de recepţie nr. 
1/2012 cât si decizia nr. 78476/14.06.2013 sunt acte administrative care au produs însemnate 
efecte juridice. 

Astfel, consideră că în mod neîntemeiat instanţa de fond a reţinut că procesul verbal 
de recepţie cât si decizia de impunere întocmite au respectat toate datele, deoarece din 
conţinutul acestora reiese tocmai faptul ca nu au fost respectate prevederile art. 254 al. 8 lit. c 
din Codul Fiscal cat si Legea 50/1991, precum si HG 273/1994. 

Pe fondul cauzei, arată că Tribunalul Maramureş a interpretat in mod eronat 
prevederile actelor normative enumerate in motivare, in special cele ale art. 8 respectiv art. 2 
al. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, care au fost invocate în plângere şi despre care nu se face 
vorbire in cadrul motivării 

Tot pe fondul cauzei, Tribunalul Maramureş s-a pronunţat in motivarea sa pe cu totul 
alte motive decât cele care au stat la baza plângerii formulate. 

Analizând recursul formulat, curtea reţine următoarele: 
În fapt, prin cererea de chemare în judecată formulată, reclamanta P. R.C. a solicitat 

instanţei de fond, în contradictoriu cu Primarul Municipiului Baia Mare, anularea procesului-
verbal de recepţie la expirarea valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 534/14.09.2009, 
respectiv anularea deciziei de plată nr. 9767/17.06.2013 emisă de Primăria Baia Mare – 
Direcţia de Venituri. 

Prin sentinţa civilă nr. 2265/02.06.2014 pronunţată de Tribunalul Maramureş a fost 
admisă excepţia inadmisibilităţii invocată de Primarul Municipiului Baia Mare în ceea ce 
priveşte primul petit al cererii reclamantei, fiind respinsă acţiunea în contencios administrativ 
formulată de reclamantă în contradictoriu cu pârâtul Primarul municipiului Baia Mare. 

Astfel cum reiese din cuprinsul recursului formulat în cauză, recurenta a înţeles să 
critice hotărârea judecătorească atacată, invocând drept motiv de recurs prevederile art. 488 
pct. 8 din Codul de procedură civilă vizând încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de 
drept material, respectiv a art. 8 raportat la art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, arătând totodată că instanţa nu şi-a exercitat rolul său activ, 
neţinând cont de argumentele aduse în susţinerea plângerii, neanalizând cu prioritate 
prevederile legale incidente în materie şi neadministrând proba cu martori. 

Asupra acestor susţineri, curtea reţine că, potrivit art. 8 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 
a contenciosului administrativ, obiectul acţiunii judiciare îl poate constitui anularea în tot sau 
în parte a actului, repararea pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii pentru daune morale, iar, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 2 alin. 1 lit. c din acelaşi act normativ, actul administrativ 
este actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim 
de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, 
care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice. 

Ca atare, pentru a putea fi supus analizei instanţei de contencios administrativ un act, 
acesta trebuie să întrunească condiţiile legale specifice actului administrativ reglementate de 
dispoziţiile legale mai sus menţionate. 

În ceea ce priveşte procesul-verbal de recepţie la expirarea valabilităţii autorizaţiei de 
construire nr. 534/14.09.2009 contestat în cauză, curtea constată că potrivit dispoziţiilor art. 
37 alin. 1 şi 5 teza finală din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, persoanele fizice şi juridice care realizează lucrări de construcţii în condiţiile 
prezentei legi au obligaţia de a executa integral lucrările până la termenul prevăzut în 
autorizaţie, iar în cazul construcţiilor executate cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei de 
construire, acestea nu se consideră finalizate, neputând fi întabulate în cartea funciară, în 
aceasta situaţie aplicându-se în continuare sancţiunile prevăzute de lege. 
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În conformitate cu prevederile art. 39 din acelaşi act normativ, toate construcţiile 
proprietate particulară, realizate în condiţiile acestei legi, se declară, în vederea impunerii, 
la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după terminarea lor 
completă şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de 
construire. 

Potrivit art. 254 alin. 5 şi alin. 8 lit. c din Legea nr. 571/2003 pricind Codul fiscal, 
orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a 
depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei 
publice locale în a cărei rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la 
data dobândirii, înstrăinării sau construirii, data dobândirii clădirii considerându-se, pentru 
clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în 
autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în 
condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită 
desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş.  

Legiuitorul mai prevede, în art. 254 alin. 8 lit. c, că procesul-verbal de recepţie se 
întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-
se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport cu care se stabileşte 
impozitul pe clădiri. 

Ori, astfel cum reiese din cuprinsul acestor dispoziţii legale expuse, procesul verbal de 
recepţie reglementat de dispoziţiile speciale ale art. 254 alin. 8 lit. c din Legea nr. 571/2003 
are caracterul unei operaţiuni prealabile necesare emiterii deciziei de stabilire a impozitului 
pe clădiri, procesul-verbal de recepţie consemnând în cuprinsul său suprafaţa construită în 
raport cu care se stabileşte acest impozit. 

Ca atare, procesul-verbal de recepţie la expirarea valabilităţii autorizaţiei de construire 
nr. 534/14.09.2009 nu este un act administrativ în sensul art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ, acesta neconstituind un act de autoritate cu caracter 
executoriu şi neproducând efecte juridice prin el însuşi, caracterizându-se în schimb prin 
aceea că pregăteşte luarea unei „măsuri" contra particularului, neconţinând însă el însuşi o 
asemenea măsură. 

Ori, întrucât numai actul administrativ de autoritate care singur produce efecte 
juridice, de natură a ridica sau modifica drepturi garantate de lege, poate fi atacat în 
contencios administrativ, iar nu şi actele pregătitoare în vederea elaborării actului 
administrativ de autoritate definitiv, curtea constată că în mod legal a apreciat instanţa de 
fond în sensul că procesul-verbal de recepţie la expirarea valabilităţii autorizaţiei de 
construire nr. 534/14.09.2009 nu poate fi supus analizei în procedura contenciosului 
administrativ, fiind inadmisibilă acţiunea reclamantei cu privire la petitul privitor la anularea 
acestui act. 

În ceea ce priveşte criticile recurentei privitoare la cel de-al doilea petit al cererii sale 
de chemare în judecată şi la prezumtiva lipsă de rol activ a instanţei de fond, curtea constată 
că, astfel cum reiese din cuprinsul cererii cu care a fost investită instanţa, reclamanta a dedus 
judecăţii apărări formulate succint, în principal privitoare la procesul-verbal de recepţie, fără 
a indica în concret ca sunt acele dispoziţii legale apreciate a fi fost încălcate în emiterea 
deciziei de plată nr. 9767/17.06.2013. De asemenea, reclamanta a solicitat administrarea 
probei cu martorul M.V., fără a indica instanţei în concret care este teza probatorie pentru 
evidenţierea căreia a solicitat audierea acestui martor. 

Ori, în raport de această modalitate de a-şi formula pretenţiile în cauză, curtea reţine 
că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 9 alin. 2 din Codul de procedură civilă care 
reglementează dreptul de dispoziţie al părţilor, obiectul şi limitele procesului fiind stabilite 
prin cererile şi apărările părţilor. 
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Prin acest text de lege, legiuitorul a înţeles să reglementeze unul din aspectele 
principiului disponibilităţii care guvernează procesul civil, respectiv cel privitor la dreptul 
părţii de a determina cadrul procesual, atât din punctul de vedere al obiectului, cauzei şi 
părţilor, cât şi din perspectiva apărărilor formulate în proces. 

În conformitate cu prevederile art. 22 alin. 6 din Codul de procedură civilă, 
judecătorul trebuie să se pronunţe asupra a tot ceea ce s-a cerut, fără însă a depăşi limitele 
învestirii, în afară de cazurile în care legea ar dispune altfel. 

Ca atare, instanţa judecătorească este obligată să statueze asupra celor solicitate de 
către părţi, fără a depăşi cadrul procesual trasat de către acestea în exercitarea acţiunii civile. 

De altfel, potrivit art. 14 alin. 3 din Codul de procedură civilă, părţile au obligaţia de a 
expune situaţia de fapt la care se referă pretenţiile şi apărările lor în mod corect şi complet. 

Ori, atâta timp cât reclamanta însăşi nu a înţeles să invoce în concret motive de 
nelegalitate a actului administrativ atacat, respectiv a deciziei de plată, instanţei nu îi revenea 
obligaţia de a lua în discuţie, din oficiu, astfel de motive, pentru a se reţine în cauză că 
aceasta ar fi încălcat prevederile care reglementează rolul său activ, după cum în mod eronat 
susţine recurenta. 

În ceea ce priveşte alegata omisiune a instanţei de a administra proba cu martorul 
solicitat, curtea reţine de asemenea că, în absenţa justificării împrejurărilor de fapt care se 
doreau a fi probate în cauză, instanţa nu putea proceda la încuviinţarea şi la audierea acestui 
martor. 

Astfel, conform art. 250 din Codul de procedură civilă, obiectul probei îl poate 
constitui dovada unui act juridic sau a unui fapt, dispoziţii în raport cu care se constată că, 
prin ipoteză, este necesar ca, anterior luării în discuţie a încuviinţării oricărei probe, partea 
are obligaţia de a indica care este acest act juridic sau fapt care se doreşte a fi dovedit în 
cauză. 

Privitor la singurul motiv de nelegalitate invocat de către reclamantă în cererea sa de 
chemare în judecată, curtea reţine că aceasta a arătat că, urmare a împrejurării că procesul-
verbal de recepţie este lovit de nulitate ca urmare a nerespectării prevederilor art. 7 din HG 
nr. 273/1994, este afectată de nelegalitate şi decizia de plată nr. 9767/17.06.2013. 

Ori, analizând procesul-verbal de recepţie doar ca act premergător, iar nu ca act 
administrativ de sine stătător, curtea reţine că, cu ocazia emiterii acestui act, autoritatea 
emitentă nu avea obligaţia de a respecta dispoziţiile H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea 
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, întrucât 
astfel cum reiese din prevederile art. 1, acest act normativ are în vedere recepţia ca o 
componentă a sistemului calităţii în construcţii, aceasta fiind actul prin care investitorul 
declară că acceptă, preia lucrarea cu sau fără rezerve şi că aceasta poate fi dată în folosinţă. 
Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în 
conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie. 

În prezenta cauză însă, scopul întocmirii procesului-verbal de recepţie prevăzut în 
cuprinsul dispoziţiilor art. 254 alin. 8 lit. c din Legea nr. 571/2003 pricind Codul fiscal nu 
este acela de a certifica îndeplinirea obligaţiilor de către executant faţă de beneficiar, ci 
reprezintă o etapă a uneia dintre măsurile specifice de sancţionare la care face referire 
legiuitorul în cuprinsul art. 37 alin. 5 teza finală din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii. 

Astfel, legiuitorul a ales să penalizeze investitorul, în situaţia în care acesta nu îşi 
respectă obligaţia de a executa integral lucrările până la termenul prevăzut în autorizaţie şi nu 
solicită, în condiţiile legii, prelungirea valabilităţii acestei autorizaţii, cu o sancţiune specifică 
constând în considerarea clădirii nefinalizate ca fiind dobândită de la data expirării 
termenului prevăzut în autorizaţia de construire, şi, pe cale de consecinţă, asimilare care dă 
naştere obligaţiei fiscale de plată a impozitului pe clădiri în sarcina dobânditorului. 
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Ca atare, scopul avut în vedere de către legiuitor fiind exclusiv acela ca acest proces-
verbal de recepţie să consemneze suprafaţa construită în raport cu care se stabileşte acest 
impozit pe clădiri, se constată că dispoziţiile art. 7 din HG nr. 273/1994, privitoare la 
desemnarea şi componenţa comisiilor de recepţie pentru construcţii şi pentru instalaţiile 
aferente acestora nu sunt aplicabile. 

Pe cale de consecinţă, operaţiunea prealabilă de întocmire a procesului-verbal de 
recepţie nefiind afectată de viciul de nulitatea invocată, se constată că nici în ceea ce priveşte 
actul subsecvent, respectiv deciziei de plată nr. 9767/17.06.2013 emisă de Primăria Baia 
Mare – Direcţia de Venituri, nu se poate reţine că aceasta este nelegală pentru acest motiv 
invocat de către reclamantă. 

Pentru aceste motive, apreciind că hotărârea judecătorească atacată în cauză este 
temeinică şi legală, curtea, în temeiul art. 496 din Codul de procedură civilă, va respinge 
recursul declarat de P. R.C. împotriva sentinţei civile nr.2265, pronunţată la data de 
02.06.2014 în dosarul nr. .../100/2014 al Tribunalului Maramureş, pe care o va menţine în 
întregime. 

 
Litigiu de drept internaţional privat. Suspendarea cauzei până la soluţionarea 

irevocabilă a unui litigiu într-un alt stat. Cerere de repunere pe rol. Respingere  
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 683 din 21 ianuarie 

2015  
Prin încheierea civilă din 31.10.2014 pronunţată în dosarul nr. .../2011 al Tribunalului 

Specializat Cluj s-a respins cererea de repunere pe rol formulată de către reclamantă. 
S-a menţinut măsura suspendării prezentului litigiu, în temeiul dispoziţiilor art. 244, 

alin.1, pct. 1 Cod procedură civilă până la soluţionarea irevocabilă a apelului promovat 
împotriva hotărârii pronunţate de către Tribunalul Districtual din Varşovia Secţia Economică 
XX în dosarul nr. XX GC 517/11 şi s-a trimis dosarul spre păstrare arhivei până la o nouă 
stăruinţă a părţilor. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
 În cauză nu sunt incidente prevederile Noului Cod civil invocate de către 

reclamantă în cerea ce priveşte dovedirea dreptului străin întrucât data introducerii acţiunii 
este anterioară intrării în vigoare a Noului Cod civil, în schimb a reţinut că prevederile art. 7, 
alin. 1 din Legea nr. 105/1992 care era în vigoare la data introducerii au acelaşi conţinut cu 
cel invocat de către reclamantă. În ceea ce priveşte dovada conţinutului dreptului polonez, 
instanţa a apreciat că această dovadă s-a făcut în cauză de către pârâtă prin depunerea 
extrasului tradus din Codul de procedură civil la termenul de judecată anterior şi faţă de 
prevederile art. 3985 din Codul de procedură civilă polonez şi 3981 , având în vedere şi 
poziţia părţilor, a reţinut că la acest moment nu s-a împlinit termenul de introducere a 
recursului în casaţie prevăzut de dreptul polonez împotriva deciziei pronunţate de către 
Curtea de Apel din Varşovia Secţia a VI-a civilă în data de 17 iunie 2014. 

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs reclamanta W.P. SP. Z o.o. 
solicitând admiterea recursului, casarea încheierii atacate, admiterea cererii de repunere pe rol 
şi trimiterea dosarului instanţei de fond în vederea continuării judecăţii. 

În mod greşit a apreciat instanţa că subzistă cauza de suspendare a litigiului şi că nu se 
poate dispune repunerea pe rol şi judecarea cauzei. 

Prin respingerea cererii de repunere pe rol în mod nejustificat, instanţa de fond a lipsit 
procedura arbitrală de caracteristica sa principală: celeritatea obţinerii unei hotărâri 
executorii. Reclamanta a ajuns în situaţia în care deşi a obţinut o sentinţă arbitrală în urmă cu 
mai bine de 3 ani să nu poată uza de dispoziţiile acesteia, deşi aceasta este obligatorie şi 
executorie pentru părţi încă de la data pronunţării sale în 27.05.2011. 
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Recunoaşterea acestei sentinţe arbitrale pe teritoriul României este de maximă 
importanţă, având în vedere că dispoziţiile sale sunt esenţiale pentru soluţionarea laturii civile 
a dosarului penal nr..../271/2010, aflat pe rolul Judecătoriei Oradea, dosar în care reclamanta 
figurează ca şi parte responsabilă civilmente în baza raportului juridic dintre reclamantă şi 
pârâtă, raport ce a fost supus deja judecăţii tribunalului arbitral. Efectele acestei hotărâri 
pronunţate de către Tribunalul Arbitral din Polonia se vor resimţi în mare parte în litigiile 
derulate între părţi pe teritoriul statului român. 

Urgenţa obţinerii unei hotărâri de recunoaştere a sentinţei arbitrale este dată de 
iminenta finalizare a judecăţii dosarului penal amintit mai sus, iar instanţa penală a amânat 
cauza tocmai pentru a i se oferi posibilitatea de a obţine această recunoaştere. Reclamanta are 
convingerea că în momentul de faţă nu subzistă nici o cauză de suspendare, ba mai mult, sunt 
îndeplinite toate condiţiile impuse de Convenţia de la New York pentru a obţine 
recunoaşterea şi încuviinţarea executării sentinţei arbitrale. 

Pentru a înţelege motivul pentru care reclamanta a solicitat suspendarea cauzei, 
precum şi nejustificarea soluţiei instanţei de fond de a menţine suspendarea cauzei, prezintă 
un scurt istoric al acestei cauze. 

În data de 26.10.2009, pârâta a sesizat tribunalul arbitral din Polonia cu o acţiune de 
angajare a răspunderii reclamantei pentru o serie de erori de proiectare a unui centru 
comercial. Prin sentinţa arbitrală din 27.05.2011, Tribunalul Arbitrai a respins acţiunea 
pârâtei şi a constatat în mod corect că reclamanta nu este culpabilă pentru acele erori de 
proiectare. Din cauza acelor erori de proiectare, partea din imobilul la care acestea se refereau 
s-a prăbuşit, cauzând decesul unei persoane, ceea ce a dus la formarea dosarului penal 
amintit. 

Deşi reclamanta este absolvită de orice răspundere în baza sentinţei arbitrale, a fost 
totuşi introdusă în cauză ca şi parte responsabilă civilmente, situaţie în care este nevoită să 
obţină recunoaşterea hotărârii arbitrale pe teritoriul României, pentru a putea uza de 
dispoziţiile acesteia în faţa instanţei penale. 

Ulterior sesizării instanţei cu o cerere pentru a se dispune recunoaşterea şi 
încuviinţarea executării hotărârii arbitrale, reclamanta a fost informată că pârâta a sesizat 
Tribunalul Districtual din Varşovia cu o acţiune în anularea hotărârii arbitrale. În această 
situaţie, având în vedere prevederile art.5 alin.l Iit.e) din Convenţia de Ia New York din 1958, 
reclamanta a preferat să ajungă la un acord cu pârâta pentru a solicita suspendarea, în temeiul 
art.242 alin.l pct.l Cod procedură civilă, la cererea părţilor, iar prin încheierea din 18.05,2012 
a fost dispusă pentru prima dată suspendarea prezentei cauze prin acordul părţilor. 

În momentul respectiv, având în vedere că sentinţa arbitrală a fost atacată cu o acţiune 
în anulare, a preferat să aştepte confirmarea sentinţei arbitrale de către instanţa poloneză 
statală pentru a nu risca o soluţie de respingere a cererii de recunoaştere a hotărârii arbitrale, 
deşi sentinţa arbitrală era obligatorie şi executorie de la momentul pronunţării acesteia. 

A repus cauza pe rol ulterior respingerii acţiunii în anulare de către Tribunalul 
Districtual din Varşovia şi reclamanta a solicitat instanţei să se dispună suspendarea cauzei în 
temeiul art.244 alin.l pct.l Cod procedură civilă, având în vedere că la data respectivă pârâta 
înregistrase apelul împotriva sentinţei Tribunalului Districtual din Varşovia. 

Pârâta nu s-a opus cererii de suspendare formulată de către reclamantă, iar instanţa a 
dispus, prin încheierea din 25.10.2013, suspendarea cauzei în temeiul art.244 alin.l pct.l Cod 
procedură civilă, până la soluţionarea irevocabilă a apelului formulat de către pârâtă. 

Pentru a evita perimarea litigiului, neputând să prezică durata soluţionării apelului de 
către Curtea de Apel din Varşovia, reclamanta a preferat să opteze pentru cazul de suspendare 
prevăzut de art.244 alin.l pct.l Cod procedură civilă. 

În momentul în care a obţinut decizia Curţii de Apel din Varşovia, de respingere a 
apelului formulat de către pârâtă împotriva sentinţei prin care s-a respins acţiunea în anulare, 
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reclamanta a formulat o cerere de repunere a cauzei pe rol, considerând că sentinţa arbitrală a 
fost confirmată în mod definitiv de către instanţa de apel, sens în care nu există vreun 
impediment la recunoaşterea acesteia şi la încuviinţarea executării sentinţei arbitrale. 

Reclamanta a făcut dovada inexistenţei vreunui motiv de respingere a cererii de 
repunere pe rol, probând, în temeiul art.7 din Legea 105/1992, conţinutului legii poloneze, 
care confirmă prin prevederile sale caracterul definitiv şi executoriu al deciziei instanţei de 
apel. 

Prof.dr.L.B. a comentat în opinia juridică depusă la dosarul cauzei reglementările 
poloneze referitoare la efectele deciziei instanţei de apel, precum şi efectul formulării unui 
recurs în casaţie de către pârâtă asupra procedurii de recunoaştere a hotărârii arbitrale. 
Conform dreptului procedural civil polonez, decizia instanţei de apel este definitivă si 
executorie, iar formularea unei căi extraordinare de atac nu împiedică recunoaşterea si 
încuviinţarea executării sentinţei arbitrale. 

Practic, reglementările din dreptul polonez sunt similare cu cele din dreptul intern, 
hotărârile fiind executorii şi definitive în momentul epuizării căilor ordinare de atac, ceea ce 
nu exclude punerea în executare a acestora în ciuda faptului că pe rolul instanţelor este 
înregistrată o cale extraordinară de atac, cum este recursul în casaţie. Mai mult, la data 
respingerii cererii de repunere pe rol, pârâta nu a făcut dovada înregistrării unui recurs în 
casaţie, exprimându-şi doar intenţia în acest sens, având în vedere că termenul limită pentru 
depunerea acestuia este 12.11.2014. 

Deşi instanţa putea proceda la judecarea cauzei, aceasta a apreciat că se impune 
suspendarea cauzei, în ciuda faptului că hotărârea arbitrală a fost confirmată printr-o decizie 
definitivă şi executorie, iar urgenţa obţinerii unei hotărâri de recunoaştere a sentinţei arbitrale 
şi de încuviinţare a acesteia era de netăgăduit. Prin această soluţie, instanţa privează 
reclamanta de dreptul de a beneficia de dispoziţiile unei sentinţe arbitrale obligatorii pentru 
părţi şi împiedică soluţionarea cu celeritate a cauzei penale. 

În apărare pârâta intimată S.C. C. S.R.L. a formulat întâmpinare solicitând să se 
respingă recursul declarat ca nefondat şi, pe cale de consecinţă, să se menţină în întregime 
încheierea din data de 31.10.2014 a Tribunalului Specializat Cluj şi a se lua act că toate 
cheltuielile de judecată ocazionate de prezenta procedură vor fi solicitate în cadrul dosarului 
principal privind cererea de recunoaştere şi încuviinţare a executării sentinţei arbitrale. 

În drept s-au invocat prevederile: art. 244 şi urm. C. pr. Civ., Convenţia de la New 
York. 

Examinând hotărârea atacată cu luarea în considerare a criticilor din recurs şi a 
apărărilor din întâmpinare, Curtea reţine următoarele: 

Prin încheierea de şedinţă pronunţată în şedinţa din data de 25 octombrie 2013 de 
Tribunalul Specializat Cluj s-a dispus suspendarea cauzei având ca obiect recunoaştere şi 
executare hotărâre arbitrală străină până la soluţionarea irevocabilă a apelului promovat 
împotriva hotărârii pronunţate de către Tribunalul Districtual din Varşovia Secţia Economică 
XX în dosarul nr. XX GC 517/11. 

 Tribunalul a apreciat că faţă de existenţa posibilităţii în continuare a exercitării 
căii de atac a recursului în casaţie, în prezent nu este îndeplinită condiţia soluţionării 
irevocabile a apelului menţionat astfel că s-a respins cererea de repunere pe rol formulată de 
către reclamantă şi a menţinut măsura suspendării litigiului. 

Prin încheierea pronunţată la data de 31.10.2014 în dosar nr. .../2011 a Tribunalului 
Specializat Cluj s-a respins cererea de reluare a judecăţii cauzei formulată de către W., fiind 
menţinută măsura suspendării judecăţii cauzei dispuse în temeiul art 244 C. pr. Civ. 

Împotriva încheierii a formulat recurs W., criticând hotărârea recurată pe 
considerentul că, prin menţinerea stări de suspendare a cauzei, se aduce atingere celerităţii 
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procedurii de recunoaştere şi încuviinţare a executării sentinţei arbitrale din 27.05.2011, 
pronunţată de către arbitrul unic Dr. M.T.. 

Curtea reţine că suspendarea a fost dispusă de instanţa de fond până la soluţionarea de 
către instanţele de judecată competente din Polonia a litigiului privind cererea în anulare 
formulată de către C. împotriva Sentinţei arbitrale.  

Astfel, suspendarea cauzei a fost dispusă în temeiul art. 244 C. pr. Civ. până la 
soluţionarea irevocabilă a cererii în anulare de către instanţele de drept comun poloneze. 
După cum arată chiar W., decizia pronunţată de către Curtea de Apel Varşovia are un caracter 
definitiv însă nu irevocabil, fiind susceptibilă de reformare de către instanţa superioară - 
Curtea Supremă a Poloniei în cadrul recursului în casaţie 

Recurenta nu contestă faptul că, în cadrul căii de atac a recursului în casaţie, Curtea 
Supremă a Poloniei poate pronunţa o hotărâre de admitere a recursului cu consecinţa 
admiterii cererii în anulare formulate împotriva Sentinţei arbitrale. 

Atâta vreme cât la data soluţionării cererii de repunere pe rol nu expirase termenul de 
formulare a recursului în casaţie iar la data judecării prezentului recurs intimata C. formulase 
recurs în casaţie, această din urmă procedură este pendinte în faţa instanţei de judecată din 
Polonia şi justifică pe deplin menţinerea măsurii de suspendare a cauzei. 

Doar aceste aspecte s-au impus a fi analizate de către instanţa de fond cu prilejul 
soluţionării cererii de repunere pe rol şi de asemenea doar asupra menţinerii motivelor de 
suspendare trebuie să se pronunţe instanţa în recurs, fiind fără relevanţă susţinerile legale de 
celeritatea procedurii sau pronunţarea unei hotărâri date de o instanţă română. 

Aşa cum sesizează şi intimata, chiar W. recunoaşte în mod implicit, în cuprinsul 
cererii de recurs că cele două suspendări ale procedurii în faţa instanţei naţionale – prima prin 
acord, a doua facultativă - au avut în vedere procedurile privind cererea în anulare a Sentinţei 
arbitrale derulate în faţa instanţei din Polonia, hotărâtor fiind aşadar, procedura în anulare iar 
nu etapa procesuală a procedurii în anulare şi caracterele unei anumite etape procesuale. 

Soluţia ce urmează a fi pronunţată de către instanţa română învestită cu cererea 
privind recunoaşterea şi încuviinţarea Sentinţei arbitrale depinde de soluţiile care se vor 
pronunţa de către instanţele din Polonia în ceea ce priveşte litigiul privind cererea în anulare a 
Sentinţei arbitrale derulat în faţa instanţelor de drept poloneze. 

Această interdependenţă între hotărârea instanţelor poloneze şi cererea de 
recunoaştere a respectivei hotărâri se menţine pe întreaga durată a procedurilor privind 
cererea în anulare a sentinţei arbitrale ce sunt pendinte în faţa instanţelor de judecată 
poloneze. 

Faţă de aceste împrejurări, în baza art. 312, 244 şi urm. Cod proced. civilă, Curtea va 
respinge recursul declarat de W.P. SP. Z o.o. împotriva încheierii civile din 31.10.2014 
pronunţată în dosarul nr. .../2011 al Tribunalului Specializat Cluj pe care o va menţine în 
întregime.  

 
Opoziţie la executare. Aspecte procedurale 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 826 din 22 ianuarie 
2015 

Prin sentinţa civilă nr. 10837/06.11.2012 pronunţată de Judecătoria Bistriţa în dosar 
civil nr. .../2011, s-a respins excepţia prescripţiei dreptului creditoarei de a solicita executarea 
silită invocată de oponenţi. 

 S-a respins opoziţia la executare formulată de oponentul S.G., în contradictoriu 
cu intimata SC C.R.M. SRL. 

 S-a respins opoziţia la executare formulată de oponentul P.I. în contradictoriu 
cu intimata SC C.R.M. SRL, obiect al dosarului conexat nr. 13482/190/2012. 



30 
 

 Prin decizia civilă nr. 58 din 12.03.2014, pronunţată în dosarul nr. .../2011 al 
Tribunalului Bistriţa Năsăud, a fost respinsă ca nefondat apelul declarat de apelanţii oponenţi 
S.G. şi P.I. împotriva sentinţei civile nr.l0837 din 06.ll.20l2 pronunţată de Judecătoria Bistriţa 
în dosar civil nr. .../l90/201l. 

 Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut următoarele: 
Referitor la competenţa de soluţionare a opoziţiei la executare, instanţa a reţinut că 

iniţial oponenţii S.G. şi respectiv P.I. s-au adresat Judecătoriei Vişeu de Sus, care prin 
sentinţele civile nr.3009 din 08.l2.20ll pronunţată în dosar nr. .../20ll şi respectiv sentinţa 
civilă nr.30l0 din 8.l2.20ll pronunţată în dosar nr. .../20ll, a admis excepţia necompetenţei 
teritoriale invocată de instanţă din oficiu şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei, 
având obiect opoziţie la executare, în favoarea Judecătoriei Bistriţa.  

Au fost avute în vedere prevederile art.l06 alin.l din Legea nr. 38/l934 modificată, 
potrivit cărora sunt aplicabile biletului la ordin, în măsura în care nu sunt incompatibile, cu 
natura acestui titlu dispoziţiunile relative la cambie, precum şi prev.art.62 alin.2 , teza I din 
acelaşi act normativ, conform căruia, opoziţia se introduce la instanţa care a investit 
respectivul bilet la ordin cu formulă executorie. Cum biletul la ordin a fost investit cu formulă 
executorie de către Judecătoria Bistriţa, se constată competenţa teritorială ca fiind una 
exclusivă, potrivit art.l59 alin.3 C.pr.civ, de la care părţile nu pot deroga, procedându-se ca 
atare . Însuşindu-şi raţionamentul instanţei de fond privitor la competenţă tribunalul constată 
că în mod corect a fost investită Judecătoria Bistriţa cu soluţionarea opoziţie la executare 
formulată de oponenţi, în cauză fiind incidente disp.art.62 alin.2 din Legea nr. 58/l934, motiv 
pentru care acest capăt de cerere s-a dovedit a fi nefondat şi a fost respins ca atare.  

În privinţa excepţiilor ce vizează nulitatea biletului la ordin pentru scadenţe succesive, 
a inadmisibilităţii executării silite cambiale, precum şi cea referitoare la prescripţia dreptului 
de a cere executarea silită, instanţa de apel a constatat că acest excepţii au făcut obiectul 
analizei şi a soluţionării în faţa instanţei de fond, care le-a dat o soluţie absolută temeinică şi 
legală, nefiind dat nici un motiv de anulare sau de schimbare a hotărârii instanţei de fond. 
Apelanţii nu au făcut altceva prin apelul declarat, decât să reitereze aceleaşi excepţii ridicate 
în faţa instanţei de fond cu aceeaşi motivare, fără a motiva apelul din punctul de vedere a 
legalităţii şi a temeiniciei.  

Reiterând aceste excepţii s-a constatat că în mod corect instanţa de fond a respins 
excepţia nulităţii biletului la ordin întemeiată pe dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 58/l934 cu 
modificările ulterioare, potrivit cărora, o cambie poate fi trasă: la vedere; la un anumit tip de 
la vedere; la un anumit tip de la data emisiunii; la o dată fixă, iar cambiile cu alte scadenţe 
sau cu scadenţe succesive sunt nule, invocându-se faptul că biletul la ordin ar avea scadenţe 
succesive.  

Verificând titlul de valoare a cărui executare se cere (f.33 dosar fond), s-a constatat că 
acesta conţine o singură scadenţă, respectiv data de l7.l2.2008, fiind astfel fără relevanţă 
faptul că în contractul de credit nr.2l8 din23.08.2007 şi respectiv actul adiţional nr.l/2008, s-a 
stipulat contractul că biletul la ordin emis pentru garantarea restituirii creditului va avea 
scadenţă la vedere. 

Aşa fiind, excepţia nulităţii biletului la ordin întemeiată pe aceste dispoziţii legale 
apare ca fiind nefondată şi în mod corect instanţa de fond a respins-o ca atare. 

Referitor la excepţia inadmisibilităţii executării cambiale atâta timp cât creditorul a 
apelat la o acţiune cauzală născută din raportul fundamental, respectiv din contractul de 
credit, instanţa de fond a reţinut în mod corect faptul că SC C.R.M. SRL, în calitate de 
creditor al SC G.W.C. SRL, s-a înscris la masa credală a societăţii falite cu creanţa ce rezultă 
din contractul de credit bancar nr. 218/23.08.2007 modificat şi completat prin actul adiţional 
nr. 1/04.09.2008 şi din contractul de cesiune de creanţă din 23.09.2009, iar în cauza de faţă, 
având în vedere şi caracteristicile titlului de credit constând în biletul la ordin, executarea 
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silită are ca obiect creanţa rezultata din acesta, pentru care avaliştii P.I. şi S.G. au garantat că 
va fi achitat de către emitentul biletului la ordin. 

 Potrivit art. 52 din Legea nr. 58/1934 „trăgătorul, acceptantul, girantul şi avalistul 
cambiei sunt ţinuţi solidar faţă de posesor. Posesorul are dreptul de urmărire împotriva tuturor 
acestor persoane, individual sau colectiv, fără a fi ţinut să observe ordinea în care s-au 
obligat. Acelaşi drept îl are orice semnatar care a plătit cambia. Acţiunea pornită împotriva 
unuia din obligaţi, nu împiedică urmărirea celorlalţi, chiar dacă sunt posteriori aceluia 
împotriva căruia s-a procedat mai întâi”. 

De vreme ce principiul solidarităţii cambiale constituie una din caracteristicile 
fundamentale ale dreptului cambial, vor fi înlăturate susţinerile oponenţilor apelanţi cu privire 
la necesitatea executării silită a bunurilor împrumutatului, apoi a garantului imobiliar şi abia 
ulterior a avaliştilor. Posesorul cambial are drept de urmărire împotriva tuturor obligaţilor 
cambiali, individual sau colectiv, fără a fi ţinut să observe ordinea în care s-au obligat (art. 52 
alin. 2). Mai mult, conform art. 52 alin. 4 acţiunea cambială pornită împotriva unuia din 
obligaţii cambiali nu împiedică urmărirea celorlalţi, chiar dacă sunt posteriori aceluia 
împotriva căruia s-a acţionat mai întâi. 

Înscrierea la masa credală a debitoarei SC G.W.C. SRL nu împiedică pe creditor la 
demararea procedurilor de executare silită împotriva terţilor codebitori în vederea recuperării 
creanţei sale, motiv pentru care, făcând aplicarea dispoziţiilor legale mai sus arătate, a fost 
respinsă ca neîntemeiată această excepţie, dispusă de către instanţa de fond, prin hotărârea 
apelată, motiv pentru care, s-a respins în apel acest capăt de cerere.  

În fine, referitor la excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, apelanţii 
au invocat faptul că în cauză sunt incidente disp. art. 94 alin.2 din Legea nr. 58/l934, potrivit 
cărora, acţiunile posesorului împotriva giranţilor şi împotriva trăgătorului se prescriu printr-
un an socotit de la data protestului, făcut în timp util de la data scadenţei în caz de 
stipulaţiune fără cheltuieli.  

Cu privire la această excepţie, în mod corect instanţa de fond a reţinut că textul 
invocat de către oponenţi nu este aplicabil în prezenta speţă, fiind incidente disp.art.94 alin. l 
din acelaşi act normativ, deoarece această prescripţie se referă la acţiunile de regres care sunt 
îndreptate de către deţinător împotriva trăgătorului şi giranţilor în anumite situaţii şi nu 
privesc acţiunile directe pe care deţinătorul le face împotriva persoanelor obligate la plată în 
mod direct, cum sunt avaliştii, respectiv oponenţii apelanţi din prezenta cauză. Aşa cum 
statuează prev.art.35 din Legea nr. 58/l934, avalistul este ţinut în acelaşi mod cu acela pentru 
care a garantat, obligaţia sa fiind valabilă chiar dacă obligaţiunea pe care a garantat-o ar fi 
nulă din orice altă cauză decât un viciu de formă.  

Trebuie arătat faptul că oponenţii apelanţi în calitate de avalişti s-au obligat să 
garanteze obligaţiile asumate de emitentul debitor SC G.W.C. SRL , astfel că în caz de 
neplată ei pot fi obligaţi în mod direct la plata sumelor pe care debitorul o datorează. Această 
acţiune directă este supusă prescripţiei de 3 ani , potrivit prev.art.94 alin. l din L.58/l934. In 
acelaşi sens Normele cadru ale BNR nr.6/l994 statuează la pct. 456 lit. a, un termen de 3 ani 
de la data scadenţei pentru orice acţiune sau executare cambială directă, dispoziţii ce sunt 
aplicabile şi biletului la ordin în temeiul prevederilor art.l36 din Legea nr. 58/l934. 

Cel puţin pentru considerentele mai sus reţinute, instanţa de apel a apreciat hotărârea 
pronunţată de către instanţa de fond ca fiind temeinică şi legală, întemeiată pe probatoriul ce 
s-a administrat şi cu o corectă aplicare a dispoziţiilor legale incidente în materie, motiv pentru 
care, analizând prezentul apel l-a găsit ca fiind nefondat şi a fost respins ca atare în toate 
petitele sale, făcând aplicarea art. 296 C.pr.civ.  

Împotriva acestei decizii a formulat recurs oponenţii S.G. şi P.I., solicitând în 
principal în temeiul art. 312 alin 5 Cod pr civ, casarea hotărârii atacate şi trimiterea cauzei 
instanţei de apel Tribunalul Bistriţa Nasaud pentru rejudecare, iar în subsidiar în temeiul art. 
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304 pct. 7, pct. 9 Cod pr. civ. casarea hotărâri atacate şi în consecinţa admiterea Opoziţiei la 
executare formulata de recurenţi aşa cum a fost formulata şi obligarea pârâtei la plata 
cheltuielilor de judecata, taxa judiciara de timbru judiciar şi onorariu avocat. 

În motivare a arătat că recurenţii au introdus Opoziţie la executare iar prin sentinţa 
civila nr. 10837/06.11.2012 Judecătoria Bistriţa Năsăud s-a pronunţat în sensul respingeri 
acesteia. 

Împotriva sentinţei civile nr. 10837/2012 a Judecătoriei Bistriţa au formulat apel, în 
termen legal, recurenţii şi au solicitat admiterea apelului, în principal, anularea sentinţei civile 
nr. 10837 din 06.11.2012 pronunţată de Judecătoria Bistriţa şi trimiterea cauzei la Judecătoria 
Vişeu de Sus pentru soluţionare în primă instanţă a opoziţiei la executare iar, în subsidiar, 
schimbarea în întregime a sentinţei civile nr. 10837 din 06.11.2012 pronunţată de Judecătoria 
Bistriţa şi admiterea opoziţiei la executare cu consecinţa anulării titlului executoriu 
reprezentat de biletul la ordin emis de G.W.C. SRL la 29.08.2008 şi avalizat de apelanţi, 
anularea executării silite. 

Au motivat apelul şi au arătat că au invocat în faţa instanţei de fond excepţia nulităţii 
biletului la ordin pentru scadenţe succesive, iar soluţia pe care a pronunţat-o această instanţă 
este dată cu încălcarea legii. 

Au mai arătat că raportul fundamental din care a rezultat emiterea biletului la ordin, 
respectiv contractul de credit, cuprinde menţiunea la pct.5 liniuţa a doua, faptul că se va emite 
bilet la ordin cu scadenţa la vedere. Această convenţie a fost încălcată de către beneficiar în 
condiţiile în care a fost stabilită scadenţa biletului la ordin la 17.12.2008 

Referitor la excepţia inadmisibilitatea executării silite cambiale invocată în faţa 
instanţei de fond au mai arătat că potrivit art.64 alin.3 din Legea nr. 85/2006, posesorul 
cambiei nu poate exercita acţiunea cauzală decât oferind debitorului restituirea cambiei, 
depunând-o la grefa instanţei competente .Acest text se coroborează cu prevederile art. 65 
alin.3 din Legea nr. 85/2006, potrivit căruia, posesorii de titluri de valoare la ordin sau la 
purtător pot solicita administratorului judiciar restituirea titlurilor originale şi păstrarea la 
dosar a unor copii certificate. Cu privire la acestea, susţinem noi primă instanţă a confundat 
acţiunea cambială cu acţiunea cauzală. Art. 52 alin.4 invocat, permite chiar după pornirea 
acţiunii urmărirea celorlalţi, iar din moment ce a fost formulată o declaraţie de creanţă s-a 
opta pentru acţiunea cauzală bazată pe raportul fundamental, adică pe contractul de credit. 
Prin înscrierea creanţei în tabelul de creanţe al debitoarei, se impune predarea biletului la 
ordin către avalişti, pentru a nu se mai putea exercita acţiunea cambială. 

Referitor la prescripţia dreptului de a cere executarea silită, recurenţii az arătă că 
instanţa de fond a soluţionat în mod greşit această excepţie, atunci când a reţinut că nu sunt 
aplicabile prevederile art.94 alin.2 din Legea nr. 58/1934, precum şi prev.art.456 lit.b din 
Normele cadru a BNR care prevăd că acţiunile posesorului împotriva giranţilor şi împotriva 
trăgătorului se prescriu în termen de 1 an de ia data protestului sau de la data scadenţei în caz 
de stipulaţiune, când în cauză sunt incidente prevederile art.35 alin. l din Legea nr. 58/1934, 
potrivit cărora, avalistul este ţinut în acelaşi mod ca acela pentru care a garantat, respectiv în 
acelaşi mod ca şi societatea comercială SC G.W.C. SRL, ori, dacă pentru trăgător termenul 
de prescripţie este de 1 an şi pentru avalist termenul de prescripţie este tot 1 an, termen care 
curge de la 17.12.2008 , termen îndeplinit la data demarării executării silite. 

În finalul motivelor de apel, au apreciat că Judecătoria Bistriţa nu era competentă 
teritorial să soluţioneze cauze, nefiind incidente prevederile art. 62 alin.2 din Legea nr. 
58/1934, opoziţia fiind formulată pe calea incidentală şi înregistrată la Judecătoria Vişeu de 
Sus de unde s-a disjuns şi s-a decimat competenţa în favoarea Judecătoriei Bistriţa, situaţie în 
care apreciază că a operat o prorogare de competenţă în favoarea Judecătoriei Vişeu de sus. 

Instanţa a apreciat ca nu poate fi primită nici excepţia invocată de către subsemnaţii 
recurenţi vizând inadmisibilitatea executării silite cambiale, raportat la faptul că 
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împrumutătorul a promovat o acţiune cauzală întemeiată pe contractul de credit, deoarece în 
calitate de creditor, s-a înscris în tabelul creanţelor debitoarei SC G.W.C. SRL, iar procedura 
insolvenţei priveşte exclusiv patrimoniul acestei societăţi, pe când garanţiile reale sau 
imobiliare constituite de terţe persoane pentru garantarea obligaţiilor societăţii aflată în 
procedura insolvenţei, nu fac obiectul acestei proceduri. 

Arată creditorul SC M.R.B. prin SC C.R.M. SRL intimat că executarea silită pe care a 
demarat-o vizează urmărirea creanţei înscrisă în biletul la ordin, pentru care avaliştii apelanţi 
au garantat că o vor achita, aspect ce nu are nimic comun cu creanţa datorată de către 
societatea debitoare aflată în insolvenţă şi întemeiată pe contractul de credit bancar. Obiectul 
cauzei prezente îl constituie o opoziţie la executare formulată de către avalist şi nu o 
contestaţie, având ca obiect contestarea creanţei datorate de către creditorul persoană juridică. 
Faptul că s-a înscris la masa credală a debitoarei SC G.W.C. SRL nu împiedică demararea 
procedurilor de executare silită împotriva terţilor codebitori în vederea recuperării creanţei 
sale, deoarece însăşi legea îi conferă posibilitatea de opta pentru oricare din modalităţile de 
recuperare a creanţelor. 

 În ce priveşte competenţa teritorială a instanţei de a soluţiona opoziţia la executare, 
instanţa a apreciat că în mod corect Judecătoria Bistriţa este competentă, fiind aplicabile 
disp.art.62 alin.2 din Legea nr. 58/1934. 

Pentru termenul de judecată din 15.01.2014 recurenţii au formulat prin apărător ales o 
cerere în probaţiune, în care au solicitat administrarea în apel a probei verificării de scripete 
sau o expertiză tehnică de specialitate, în vederea verificării semnăturii aplicate de către 
apelantul S.G., pe biletul la ordin (f. 33 din dosar nr. .../2011), susţinând că nu au semnat şi 
nu au avalizat acest bilet la ordin, că semnătura nu-i aparţine nici grafic şi nici din punct de 
vedere caligrafic, iar la data emiterii lui nu aveam funcţii de exerciţiu în cadru SC G.W.C. 
SRL. 

Pusă în discuţia părţilor, această cerere de probaţiune a fost respinsă de către instanţa 
de apel în temeiul disp. art. 292 alini din C. pr. civilă, potrivit cărora, părţile nu se vor putea 
folosi înaintea instanţei de apel de alte motive, mijloace de apărare şi dovezi, decât de cele 
invocate la prima instanţă sau arătate în motivarea apelului ori în întâmpinare. Cum aceste 
probatorii au fost solicitate în instanţa de apel, iar nu prin motivarea apelului declarat, în 
condiţiile în care, nu au fost invocate în faţa instanţei de fond, tinzând spre formularea unor 
cereri noi în apel, aspect prohibit de prev.art.294 alin. l C.pr.civ, tribunalul a respins ca 
neîntemeiat această cerere. 

Tribunalul Bistriţa Năsăud pronunţându-se asupra cauzei, reţine referitor la 
competenţa de soluţionare a opoziţiei la executare, că iniţial oponenţii S.G. şi respectiv P.I. s-
au adresat Judecătoriei Vişeu de Sus, care prin sentinţele civile nr.3009 din 08.12.2011 
pronunţată în dosar nr. …/336/2011 şi respectiv sentinţa civilă nr.3010 din 8.12.2011 
pronunţată în dosar nr. …/336/2011, a admis excepţia necompetenţei teritoriale invocată de 
instanţă din oficiu şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei, având obiect opoziţie la 
executare, în favoarea Judecătoriei Bistriţa. 

Au fost avute în vedere prevederile art.106 alin. l din Legea nr. 38/1934 modificată, 
potrivit cărora sunt aplicabile biletului la ordin, în măsura în care nu sunt incompatibile, cu 
natura acestui titlu dispoziţiunile relative la cambie, precum şiprev.art.62 alin.2, teza I din 
acelaşi act normativ, conform căruia, opoziţia se introduce la instanţa care a investit 
respectivul bilet la ordin cu formulă executorie. Cum biletul la ordin a fost investit cu formulă 
executorie de către Judecătoria Bistriţa, se constată competenţa teritorială ca fiind una 
exclusivă, potrivit art.159 alin. 3 C.pr. civ, de la care părţile nu pot deroga, procedându-se ca 
atare. Însuşindu-şi raţionamentul instanţei de fond privitor la competenţă tribunalul constată 
că în mod corect a fost investită Judecătoria Bistriţa cu soluţionarea opoziţie la executare 
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formulată de oponenţi, în cauză fiind incidente disp.art.62 alin.2 din Legea nr. 58/1934, motiv 
pentru care acest capăt de cerere se dovedeşte a fi nefondat, urmând a fi respins ca atare. 

În ce priveşte critica asupra competentei de soluţionarea a opoziţie la executare 
apreciază că Judecătoria Bistriţa nu era competenta teritorial sa judece cauza în prima 
instanţa şi ca urmare Tribunalul Bistriţa Nasaud în instanţa de apel. 

În cauza nefiind incidente art. 62 alin 2 Legea nr. 58/1934, opoziţia la executare a fost 
formulata pe cale incidentala în cadrul contestaţiei la executare depusa la Judecătoria Vişeu 
de Sus, de unde s-a declinat şi s-a judecat la Judecătoria Bistriţa. 

Apreciază ca s-a operat o prorogare de competenta în favoarea Jud Viseu de Sus şi 
prin urmare solicitam anularea sentinţei Judecătorie Bistriţa casarea Deciziei atacate şi 
trimiterea cauzei ia instanţa competenta 

Mai arată că tribunalul se pronunţa în privinţa excepţiilor ce vizează nulitatea biletului 
la ordin pentru scadenţe succesive, a inadmisibilităţii executării silite cambiale, precum şi cea 
referitoare la prescripţia dreptului de a cere executarea silită, - „Instanţa de apel şi constată că 
acest excepţii au făcut obiectul analizei şi a soluţionării în faţa instanţei de fond, care le-a dat 
o soluţie absolută temeinică şi legală, nefiind dat nici un motiv de anulare sau de schimbare a 
hotărârii instanţei de fond”. 

Apelanţii nu au făcut altceva prin apelul declarat, decât să reitereze aceleaşi excepţii 
ridicate în faţa instanţei de fond cu aceeaşi motivare, fără a motiva apelul din punctul de 
vedere a legalităţii şi a temeiniciei 

Reiterând aceste excepţii se constata că în mod corect instanţa de fond a respins 
excepţia nulităţii biletului la ordin întemeiată pe dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 58/1934 cu 
modificările ulterioare, potrivit cărora, o cambie poate fi trasă: la vedere ; la un anumit tip de 
la vedere ; la un anumit tip de la data emisiunii; la o dată fixă, iar cambiile cu alte scadenţe 
sau cu scadenţe succesive sunt nule, invocându-se faptul că biletul la ordin ar avea scadenţe 
succesive. 

Verificând titlul de valoare a cărui executare se cere (f.33 dosar fond), se constată că 
acesta conţine o singură scadenţă , respectiv data de 17.12.2008, fiind astfel fără relevanţă 
faptul că în contractul de credit nr.218 din23.08.2007 şi respectiv actul adiţional nr. l/2008, s-
a stipulat contractul că biletul la ordin emis pentru garantarea restituirii creditului va avea 
scadenţă la vedere. Aşa fiind, excepţia nulităţii biletului la ordin întemeiată pe aceste 
dispoziţii legale apare ca fiind nefondată şi în mod corect instanţa de fond a respins-o ca 
atare. 

În ce priveşte critica asupra soluţionării de către tribunal a excepţiilor ce vizează 
nulitatea biletului la ordin pentru scadenţe succesive, a inadmisibilităţii executării silite 
cambiale, recurenta arată că biletul la ordin este nul absolut, întrucât are scadenţe succesive. 
Potrivit art. 106 raportat la art. 36 alin 2 din Legea nr. 58/1934 biletele la ordin care au 
scadenţe succesive sunt nule absolut. De asemenea potrivit pct. 223 din Norma BNR nr. 
6/1994 scadenţa trebuie să fie unică, titlul cu scadenţe succesive fiind nul. Potrivit art. 36 
exista patru tipuri de scadenţe: 

- la vedere 
- la un anumit timp de la vedere 
- la un anumit timp de la data emisiunii 
- la o zi fixă 
Susţine că biletul la ordin are o primă scadenţă la vedere şi o a doua scadenţă la o dată 

fixă, adică are scadenţe succesive şi în acest fel este nul absolut. 
Vă rog să observaţi contractul de credit nr. 218/23.08.2007 (pct. 5 Garanţii Mobiliare 

a 2 a liniuţă), actul adiţional nr. 1/04.09.1008 (ART 6 GARANŢII MOBILIARE, a 3 a 
liniuţă) şi contractul de cesiune de creanţă din 23,02.2009 (Art. 1 GARANŢII lit. g, i, j, 1). în 
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toate aceste contracte rezultă cu claritate că biletele la ordin emise Ia 29.08.2008 au scadenţa 
„LA VEDERE" - menţiune consemnată expres. 

Cea de-a doua scadenţă este date înscrisă la rubrica SCADENŢA adică o dată fixă. În 
acest fel biletul la ordin este nul absolut. 

Recurenţii arată că menţiunea din contractul de credit nr. 218/23.08.2007 (pct. 5 
Garanţii Mobiliare a 2 a liniuţă), actul adiţional nr. 1/04.09.1008 (ART 6 GARANŢII 
MOBILIARE, a 3 a liniuţă) - respectiv menţiunea că emitentul G.W.C. prelungeşte 
convenţional perioada prezentării la plată a biletelor la ordin la un termen de 3 ani de la data 
emiterii. Această menţiune asumată doar de emitentul biletului la ordin prin semnarea 
contractului şi a actului adiţional - confirmă susţinerea noastră că biletul la ordin a fost emis 
la vedere, adică în termenul de prezentare putea fi prezentat oricând la plată, neavând 
scadenţă la o dată fixă ci banca în limita termenului de prezentare putea oricând să îl prezinte 
la plată. 

Potrivit art. 106 raportat la art. 36 alin 2 din Legea nr. 58/1934 biletele la ordin care 
au scadenţe succesive sunt nule absolut. Fiind un bilet cu scadenţa la vedere, posesorul îl 
putea prezenta oricând la plată. în consecinţă rubrica „data scadenţei" nu trebuia completată 
anterior prezentării la plată. Prin completarea acestei rubrici cu data de 17.12.2008 s-a 
conferit o a doua scadenţă. Astfel potrivit art. 105 raportat la art. 36 din Legea nr. 58/1934 
biletul la ordin este nul absolut, întrucât are două scadenţe: o scadenţă la vedere şi o scadenţă 
la data fixă. 

Aceeaşi concluzie rezultă şi din practica judiciară depusă (decizia civila nr. 1897/2003 
a Curţii de Apel Cluj)- „în speţă biletul la ordin are în mod evident şi fără posibilitate de 
interpretare două scadenţe: o scadenţă la vedere în rubrica STIPULAT şi o scadenţă la o zi 
fixă la rubrica SCADENŢĂ. în consecinţă biletul la ordin este în întregime nul ca titlu de 
credit cambial 

Tribunalul se pronunţa referitor la excepţia inadmisibilităţii executării cambiale atâta 
timp cât creditorul a apelat la o acţiune cauzală născută din raportul fundamental , respectiv 
din contractul de credit, instanţa de fond a reţinut în mod corect faptul că SC C.R.M. SRL, în 
calitate de creditor al SC G.W.C. SRL, s-a înscris la masa credală a societăţii falite cu creanţa 
ce rezultă din contractul de credit bancar nr. 218/23.08.2007 modificat şi completat prin actul 
adiţional nr. 1/04.09.2008 şi din contractul de cesiune de creanţă din 23.09.2009, iar în cauza 
de faţă, având în vedere şi caracteristicile titlului de credit constând în biletul la ordin, 
executarea silită are ca obiect creanţa rezultata din acesta, pentru care avaliştii P.I. şi S.G. au 
garantat că va fi achitat de către emitentul biletului la ordin. 

Potrivit art. 52 din Legea nr. 58/1934 „trăgătorul, acceptantul, girantul şi avalistul 
cambiei sunt ţinuţi solidar faţă de posesor. Posesorul are dreptul de urmărire împotriva tuturor 
acestor persoane, individual sau colectiv, fără a fi ţinut să observe ordinea în care s-au 
obligat. Acelaşi drept îl are orice semnatar care a plătit cambia. Acţiunea pornită împotriva 
unuia din obligaţi, nu împiedică urmărirea celorlalţi, chiar dacă sunt posteriori aceluia 
împotriva căruia s-a procedat mai întâi". 

De vreme ce principiul solidarităţii cambiale constituie una din caracteristicile 
fundamentale ale dreptului cambial, vor fi înlăturate susţinerile oponenţilor apelanţi cu privire 
la necesitatea executării silită a bunurilor împrumutatului, apoi a garantului imobiliar şi abia 
ulterior a avaliştilor. Posesorul cambial are drept de urmărire împotriva tuturor obligaţilor 
cambiali, individual sau colectiv, fără a fi ţinut să observe ordinea în care s-au obligat (art. 52 
alin. 2). Mai mult, conform art. 52 alin. 4 acţiunea cambială pornită împotriva unuia din 
obligaţii cambiali nu împiedică urmărirea celorlalţi, chiar dacă sunt posteriori aceluia 
împotriva căruia s-a acţionat mai întâi. 

Înscrierea la masa credală a debitoarei SC G.W.C. SRL nu împiedică pe creditor la 
demararea procedurilor de executare silită împotriva terţilor codebitori în vederea recuperării 
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creanţei sale, motiv pentru care, făcând aplicarea dispoziţiilor legale mai sus arătate, va fi 
respinsă ca neîntemeiată această excepţie, dispusă de către instanţa de fond, prin hotărârea 
apelată, motiv pentru care, se va respinge în apel acest capăt de cerere. 

Criticile asupra soluţionării de către tribunal referitor la excepţia inadmisibilităţii 
executării cambiale atâta timp cât creditorul a apelat la o acţiune cauzală născută din raportul 
fundamental, respectiv din contractul de credit: 

Biletul la Ordin s-a emis la data de 29.08.2008 după deschiderea procedurii 
insolvenţei Sc G.W.C. Srl în dos .../112/2008 a Tribunalului Bistriţa Năsăud. În data de 
08.07.2008 s-a înregistrat dosarul .../112/2008 la Tribunalul Bistriţa Năsăud cu obiect 
insolvenţa SC G.W.C. SRL. 

Art. 34 din L 85/2006 prevede ca „prin sentinţa de deschidere a procedurii generale 
judecătorul sindic va desemna un lichidator judiciar iar în cazul deschiderii procedurii 
simplificate va desemna un lichidator provizoriu 

Art. 18 din Legea nr. 85/2006 - „După ridicarea dreptului de administrare debitorul 
este reprezentat de administratorul judiciar./ lichidator care ii conduce activitatea 
comerciala”; 

Art. 36 din Legea nr. 85/2006 - De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept 
toate acţiunile judiciare şi extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea 
creanţelor. 

Art. 46 din Legea nr. 85/2006 - „în afara de cazurile prevăzute la art 49 sau cele 
autorizate de judecătorul sindic toate actele , operaţiunile şi plăţile efectuate de debitor 
ulterior deschiderii procedurii sunt nule. 

Art. 47 din Legea nr. 85/2006 - „deschiderea procedurii ridica dreptul de administrare 
constând în dreptul de a-si conduce activitatea , de a dispune de bunurile debitorului. 

Prin urmare Biletul la ordin stipulat fără protest emis în data de 29.08.2008 de către 
SC G.W.C. SRL este nul de drept. 

Tribunalul se pronunţa cu privire la excepţia prescripţiei dreptului de a cere 
executarea silită astfel: 

Cu privire la această excepţie, în mod corect instanţa de fond a reţinut că textul 
invocat de către oponenţi nu este aplicabil în prezenta speţă, fiind incidente disp.art.94 alin. l 
din acelaşi act normativ, deoarece această prescripţie se referă la acţiunile de regres care sunt 
îndreptate de către deţinător împotriva trăgătorului şi giranţilor în anumite situaţii şi nu 
privesc acţiunile directe pe care deţinătorul le face împotriva persoanelor obligate la plată în 
mod direct, cum sunt avaliştii, respectiv oponenţii apelanţi din prezenta cauză. Aşa cum 
statuează prev. art. 35 din Legea nr. 58/1934, avalistul este ţinut în acelaşi mod cu acela 
pentru care a garantat, obligaţia sa fiind valabilă chiar dacă obligaţiunea pe care a garantat-o 
ar fi nulă din orice altă cauză decât un viciu de formă. 

Trebuie arătat faptul că oponenţii apelanţi în calitate de avalişti s-au obligat să 
garanteze obligaţiile asumate de emitentul debitor SC G.W.C. SRL, astfel că în caz de neplată 
ei pot fi obligaţi în mod direct la plata sumelor pe care debitorul o datorează. Această acţiune 
directă este supusă prescripţiei de 3 ani, potrivit prev.art.94 alin l din Legea nr. 58/1934. 

Criticile asupra soluţionării de către tribunal cu privire la excepţia prescripţiei 
dreptului de a cere executarea silită şi a în admisibilităţii acţiunii cambiale, invocă excepţia 
inadmisibilităţii executării cambiale de vreme ce creditoarea a apelat la acţiunea cauzala - 
născuta din raportul fundamental, respectiv din contractul de credit. 

Susţine ca odată demarata acţiunea cauzala prin înscrierea creditoarei în tabelul 
creditorilor G.W.C. şi respectiv prin executarea garanţiilor imobiliare nu este posibila 
concomitent exercitarea executării silite în baza biletului ia ordin. 

A fost administrator şi asociat al SC G.W.C. SRL - societate din care a înţeles să se 
retragă, renunţând la mandatul de administrator şi cesionând părţile sociale. Cu toate acestea 
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anterior retragerii mele (în perioada în care aveam doar calitatea de asociat) - SC G.W.C. 
SRL a obţinut o linie de credit potrivit contractului de credit nr. 218/23.08.2007 şi a actelor 
adiţionale nr 1/04.09.1008 şi 2/2008 (despre actul adiţional nr. 2/2008 nu cunosc când a fost 
întocmit şi nici conţinutul acestuia). Acest credit a fost garantat de către SC E. SRL cu 
ipotecă înscrisă pe mai multe imobile, de asemenea cu un gaj asupra disponibilităţilor băneşti 
din conturile bancare precum şi cu bilete la ordin.  

Apreciază că se impune executarea iniţial a împrumutatului, adică a creditorului 
principal, apoi a garantului imobiliar şi abia ulterior a avalistilor biletului la ordin.  

In acest sens cere creditoarei să se îndrepte iniţial împotriva debitorului principal, şi 
numai în subsidiar în cazul în care nu şi-ar satisface în acest mod creanţa să se îndrepte 
împotriva recurentului fidejusor. Indică creditorului bunurile ce pot fi mai întâi executate - 
astfel toate bunurile indicate în contractul de cesiune de creanţă la pct. 1 Garanţii lit. 
a,b,c,d,e.. 

Referitor la prescripţia dreptului de a cerere executarea silita  
Art. 94 din Legea nr. 58/1934 - „orice acţiuni rezultând din cambii împotriva 

acceptantului se prescriu în3 ani socotiţi de la data scadentei. 
Acţiunile posesorului împotriva giranţilor şi împotriva atrăgătorului se prescriu printr-

un an socotit de la data protestului făcut în timp util sau de la data scadentei în caz de 
stipulaţiune fără cheltuieli. 

Acţiunea giranţilor unii împotriva altora şi împotriva trăgătorului se prescriu în 6 luni 
socotite din ziua în care girantul a plătit cambia sau din ziua în care acţiunea de regres a fost 
pornita împotriva sa. 

Avalistul este ţinut în acelaşi mod ca acela pentru care a garantat adică în acelaşi mod 
ca şi trăgătorul G.W.C. SRL . 

Daca pentru trăgător termenul de prescripţie este de un an şi pentru avalist termenul 
de prescripţiei este tot de un an, şi curge de la data scadentei 17.12.2008 acest termen fiind 
îndeplinit la momentul demarării executării silite. 

Cu privirea la inadmisibilitatea administrării în apel a altor probe critică soluţia 
Tribunalului Bistriţa Năsăud din următoarele: 

Face cunoscut instanţei ca Biletul la ordin emis în data de 29.08.2008 pentru suma de 
171 000 lei nu a fost semnat şi avalizat de către S.G.. 

În speţa susţin ca nu îi aparţine semnătura, nu corespunde nici grafic sub forma 
scrisului şi nici din punct de vedere caligrafic. 

În data de 29.08.2013 nu a avut funcţii de exerciţiu la Sc W.C. SRL. 
Respingerea cererii în probaţiune cu privire la verificarea de scripte şi efectuarea unei 

expertize grafice a fost făcuta fără temei atâta timp cat art. 292 Cod pr civ permite instanţei sa 
încuviinţeze probe a căror necesitate reiese din dezbateri. 

Nu crede ca este o soluţie legala şi temeinica pentru ca în sarcina unei persoane ( 
S.G.) sa fie puse plata unei sume de 165 560 euro pentru care aceasta nu si-a asumat nici o 
obligaţie, nu a semnat un astfel de bilet la ordin şi nu are nici o legătura cu ava liza rea 
acestuia 

Chiar daca justiţiabilul nu a uzat de dreptul de a propune probe pertinente, concludent 
şi necesare cauzei în aflarea adevărului instanţa este obligata în baza rolului activ sa 
administreze orice fel de proba în scopul aflării adevărului şi pronunţării unei soluţii 
temeinice şi legale în cauza. 

In speţa Tribunalul Bistriţa Năsăud nu numai ca nu si-a exercitat rolul activ art. 128 
alin 5 Cod pr. civ. , art. 292 u,p Cod pr. civ. - judecătorul poate din oficiu sa puna în discuţia 
pârtilor necesitatea administrări unor probe pe care le poate ordona chiar daca părţile se 
împotrivesc”, art. 128 alin 5 Cod pr civ.. 
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Mai arată că suma prevăzuta pe Biletul la ordin atacat nu a fost folosita de 
subsemnaţii , nu a fost folosita în interesul Sc G.W.C. SRL , şi ceea ce ceea ce este grav şi 
culpabil pentru creditor M.R.B. aceasta a eliberat suma de 150 000 euro ştiind ca Societatea 
G.W.C. srl se afla în incidenţa de plaţi şi nu a rambursat debite scadente la data când s-a 
eliberat suma înscrisa pe biletul la ordin . 

Consideră ca creditoarea M.R.B. nu-si poate invoca propria culpa în susţinerea 
intereselor sale. 

Nimeni nu poate invoca în susţinerea intereselor sale propria sa culpa, „Nemo auditur 
propriam turpitudinem aliegans”. 

Aduce la cunoştinţa instanţei ca potrivit contractului de credit nr 218/23.08.2007 şi a 
actelor adiţionale nr. 1/04.09.1008 şi 2/2008 , acest credit a fost garantat de către SC E. SRL 
cu ipotecă imobiliara înscrisă pe mai multe imobile, de asemenea cu un gaj asupra 
disponibilităţilor băneşti din conturile bancare precum şi cu bilete la ordin. 

Apreciază că se impune executarea iniţial a împrumutatului, a ipotecilor imobiliare 
adică a creditorului principal, apoi a garantului imobiliar şi abia ulterior a avaliştilor biletului 
la ordin. 

În acest sens cerem creditoarei să se îndrepte iniţial împotriva debitorului principal, şi 
numai în subsidiar în cazul în care nu şi-ar satisface în acest mod creanţa să se îndrepte 
împotriva recurentului fidejusor. A indicat în fata instanţei de fond şi apel bunurile ce pot fi 
mai întâi executate - astfel toate bunurile indicate în contractul de cesiune de creanţă la pct. 1 
Garanţii lit. a,b,c,d,e. 

În drept, a invocat prevederile art. 304 pct. 6. pct. 7, pct. 9 , art. 312 alin 5 Cod pr. civ. 
de la 1865 art. 274 cod pr. civ. art. 62 raportat la art. 105 şi art. 36 din Legea nr. 58/1934 art. 
36, 46,47, din L 85/2006 

Prin întâmpinarea înregistrată la data de 19 ianuarie 2015 (f. 25-30), intimata S.C. 
C.R.M. S.A Bucureşti, a solicitat în principal, respingerea recursului ca inadmisibil, iar în 
subsidiar, respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea ca temeinică şi legală decizia 
civilă nr. 58/12.03.2014.  

În motivare a arătat că prin Decizia Civilă nr. 58/12.03.2014, în mod corect, 
Tribunalul Bistriţa-Năsăud a resping apelul promovat de către reclamanţii recurenţi S.G. şi 
P.I. apreciind ca fiind temeinică şi legală soluţia primei instanţe. 

Apreciază că se impune, în principal, respingerea recursului ca inadmisibil, pentru 
următoarele considerente: 

Prin promovarea recursului împotriva Deciziei Civile nr. 58/12.03.2014 a 
Tribunalului Bistriţa-Năsăud, recurenţii nu fac altceva decât să reitereze toate apărările din 
primă instanţă şi din apel, fără a critica decizia recurată sub aspectul legalităţii acesteia. 

Criticile aduse de către recurenţi, fiind neîntemeiate, nu se încadrează în nici unul din 
motivele de nelegalitate pentru care se poate solicita modificarea sau casarea hotărârii, 
motive prevăzute în mod limitativ de dispoziţiile art. 304 C. proc. civ. 

Având în vedere că hotărârea primei instanţe a fost analizată prin prisma motivelor de 
apel, hotărârea dată de către instanţa de apel nu poate fi examinată decât prin prisma 
motivelor de nelegalitate. 

În motivarea recursului nu există precizat niciun motiv de nelegalitate a hotărârii 
recurate, criticile aduse fiind legate doar de aspectele de fond ale cauzei. 

Prin motivele de recurs nu sunt invocate încălcări ale legii sau aplicarea greşită a legii 
de către instanţa de apel. Toate acestea, pentru că, analizând hotărârea recurată, se poate lesne 
observa că instanţa de apel a respectat cu stricteţe legea, nici unul din motivele care ar putea 
duce la modificarea hotărârii (prev. de art. 304 pct. 6, 7, 8 şi 9 C. proc. civ.) nu sunt 
aplicabile. 
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Or, dispoziţiile art. 302 indice 1 alin. 1 lit. c Cod procedură civilă sunt exprese şi 
stabilesc clar că în recurs nu pot fi invocate decât motive de nelegalitate a hotărârii atacate. 

În cazul în care se va trece peste inadmisibilitatea recursului, solicită aprecierea 
recursului ca fiind nefondat, sub aspectul următoarelor motive: 

1. Privitor la excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită. în mod corect 
instanţa de apel a menţinut ca fiind legală soluţia primei instanţe, motivat de faptul ca în speţa 
nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 94 alin. 2 din Legea nr. 58/1934, ci dispoziţiile art. 94 alin. 
1 din legea mai sus referită. 

Consideră ca recurenţii se află intr-o gravă eroare atunci când susţin că în speţă sunt 
aplicabile dispoziţiile art. 94 alin. 2 din Legea nr. 58/1934. Acţiunea cambială este directă sau 
de regres: directă contra acceptantului şi avaliştilor săi şi de regres contra oricărui alt obligat. 

Conform prevederii art. 33 din Legea nr. 58/1934, avalul este garanţia înscrisă pe 
biletul la ordin asumată de emitent sau o terţă persoană (in cazul de fata asociaţii persoane 
fizice) de a plăti suma pentru care a fost emis biletul la ordin, în aceleaşi condiţii ca şi 
emitentul. Spre deosebire de girant care îşi asuma o garanţie de plată numai ca efect legal al 
transmiterii prin gir al biletului la ordin, avalul are ca unic şi direct scop constituirea 
garanţiei. 

 În calitate lor de avalişti ai debitorului SC G.W.C. SRL, rambursarea împrumutului 
contractat de către acest debitor, rezultând astfel în sarcina acestora o obligaţie directă de 
plată asumată faţă de creditorul împrumutător. 

Garanţia dată prin aval are un caracter autonom, producând efecte juridice proprii. 
Independenta obligaţiei de garanţie prin aval este expres consacrata de art. 35 alin. 1 din 
Legea nr. 58/1934 care prevede ca avalistul este ţinut în acelaşi mod ca şi acela pentru care a 
garantat (n.n. - debitorul SC G.W.C. SRL), obligaţia sa fiind valabila chiar daca obligaţiunea 
pe care a garantat-o ar fi nula din orice altă cauză decât un viciu de forma, adică din cauze 
substanţiale care nu ţin de formalismul cambiei/biletului la ordin. Astfel, câtă vreme 
recurenţii nu au probat nulitatea obligaţiei asumate pentru vreun viciu de formă, rămân 
obligaţi întocmai ca şi debitorul principal. Tot în acest sens, Normele cadru ale BNR nr. 
6/1994 prevăd la pct. 207 şi 208, ca obligaţia avalistului este o obligaţie autonomă, în sensul 
ca el (avalistul) poate invoca împotriva posesorului cambiei numai excepţiile sale şi nu ale 
persoanei pe care a avalizat. 

Mai arată că sunt în prezenta unei acţiuni directe rezultate din cambie, respectiv din 
biletul la ordin a cărui nulitate se solicită; fiind vorba de o acţiune directă împotriva 
persoanelor obligate în mod direct la plată {cum este cazul avalistului care se obligă să 
garanteze obligaţia asumata de către debitor), termenul de prescripţie este de 3 ani şi nu de 1 
an, asa cum în mod greşit susţin recurenţii. 

Aşa cum în mod corect a reţinut şi instanţa, dispoziţiile art. 94 alin. 2 din Legea nr. 
58/1934 vizează acele acţiuni în regres îndreptate împotriva trăgătorului şi împotriva 
giranţilor şi care sunt prescriptibile în termen de 1 an. 

2. Cât priveşte respingerea probei cu verificarea de scripte şi cu expertiza grafologică, 
probe ce, în mod corect, au fost respinse de către instanţa de apel, vă rugăm să observaţi că, 
prin administrarea acestor probe, se tindea la probarea unor aspecte noi care au fost pentru 
prima dată invocate în faţa instanţei de apel, chestiune ce contravine dispoziţiilor prevăzute 
de art. 294 alin. 1 Cod procedură civilă. 

În ceea ce priveşte solicitarea avaliştilor de a-si diviza creditorul urmărirea, vă rugăm 
să aveţi în vedere prevederile art. 52 din Legea nr. 58/1934 potrivit cărora " Trăgătorul, 
acceptantul, girantul şi avalistul cambiei sunt ţinuţi solidar fata de posesor. Posesorul are 
dreptul de urmărire împotriva tuturor acestor persoane, individual sau colectiv, fără a fi ţinut 
sa observe ordinea în care s-au obligat Acelaşi drept II are orice semnatar care a plătit 
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cambia. Acţiunea pornita împotriva unuia din obligaţi, nu împiedica urmărirea celorlalţi, 
chiar daca sunt posteriori aceluia 'împotriva căruia s-a procedat mai întâi." 

 Ca efect al solidarităţii pasive, creditorul are libertate de opţiune în ceea ce-l priveşte 
pe codebitorul solidar de la care urmează să pretindă plata în întregime a datoriei. Această 
libertate se analizează, pe de o parte, ca o consecinţă logică a faptului că toţi codebitorii 
solidari sunt debitori principali, iar pe de altă parte, ca o consecinţă a situaţiei debitorului 
urmărit, care nu poate opune creditorului beneficiul de diviziune pentru a-l obliga pe acesta 
să-şi dividă urmărirea. 

Atâta vreme cât obligaţia principală, pentru garantarea căreia a fost constituită 
garanţia, nu a fost executată subscrisa creditoare, în mod legal, am procedat la executarea 
silită a garanţilor. Prin urmare, orice susţinere contrară rămâne fără suport şi este lipsită de 
relevanţă. 

3. Referitor la critica recurenţilor privitoarea la nulitatea biletului la ordin pentru 
scadente succesive, aşa cum în mod corect a apreciat şi instanţa de apel şi prima instanţa, nu 
poate fi reţinuta incidenţa dispoziţiilor art. 106 raportat la art. 36 alin. final din Legea nr. 
58/1954 întrucât biletul la ordin a cărui nulitate se invocă conţine o singură scadenta: o dată 
fixă (17.12.2008). 

Omiţând că biletul la ordin este un titlu formal, autonom abstract şi independent de 
raportul juridic care a generat emiterea acestuia, recurenţii susţin ipoteza scadenţei la vedere 
invocând aspecte ce decurg din contractul de credit (încheiat între emitentul biletului la ordin 
şi Banca M.R.B.), şi chiar din contractul de cesiune. Or, potrivit pct. 207 din Normele cadru 
ale BNR nr. 6/1994: "Obligaţia avalistului este o obligaţie cambiala autonomă, în sensul ca 
avalistul se poate servi în contra posesorului de excepţiile derivând din raporturile sale 
personale cu acesta, daca ele exista, dar în niciun caz nu se poate servi de excepţiile personale 
ale persoanei pentru care a dat avalul faţă de posesorul cambiei". Aşadar, obligaţia avalistului 
este o obligaţie autonomă, în sensul ca el (avalistul) poate invoca împotriva posesorului 
cambiei numai excepţiile sale şi nu ale persoanei pe care a avalizat. 

Mai mult decât atât, biletul la ordin în discuţie nu are rubrica "scadenta" necompletata 
pentru a putea fi tratat ca un bilet la ordin cu scadenta la vedere, iar din cuprinsul biletului la 
ordin nu rezulta nici o menţiune expresa de scadenta la vedere. împrejurarea că în contractul 
de credit s-a prevăzut că biletul la ordin va avea scadenta la vedere nu este de natură sa 
confere acestuia o altă scadentă decât cea care apare pe biletul la ordin, câtă vreme în 
cuprinsul biletului la ordin este menţionată la rubrica "scadenta" o anumită dată şi cât timp în 
cuprinsul acestuia nu are menţiunea expresă "la vedere". 

Prin urmare, biletul la ordin în discuţie avalizat de recurenţă îmbracă forma scrisă şi 
cuprinde toate menţiunile prevăzute la art. 104 din Legea nr. 58/1934 pentru a produce efecte 
şi a se putea solicita o plată creanţei conţinute în acesta. 

 4. Nu în ultimul rând, în ceea ce priveşte critica privitoare la inadmisibilitatea 
executării silite cambiale raportat la faptul că subscrisa societate am promovat acţiune 
cauzală în temeiul contractului de credit vă rugăm să o înlăturaţi ca nefondată. 

Societatea, în calitate de creditor al SC G.W.C. SRL (urmare a cesiunii de creanţa 
intervenite intre aceasta şi bancă), s-a înscris la masa credală a societăţii debitoare în 
insolventa cu creanţa ce rezultă din contractul de credit bancar nr. 218/2007, astfel cum 
acesta a fost completat prin actul adiţional nr. 1/04.09.2008. Procedura insolvenţei priveşte 
exclusiv patrimoniul societăţii supuse unei astfel de proceduri, iar garanţiile reale sau 
imobiliare constituite de terţe persoane pentru garantarea obligaţiilor societăţii falite nu fac 
obiectul procedurii de insolventa. 

Executarea silita demarată în dosarul execuţional nr. 328/ex/2011 vizează urmărirea 
creanţei înscrisă în biletul la ordin pentru care avalistul a garantat ca va fi achitata de către 
emitentul biletului la ordin şi nu are ca obiect creanţa datorata de debitoarea în insolventa, 
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rezultată din contractul de credit bancar şi cu care subscrisa societate s-a înscris la masa 
credală. Obiectul cauzei de fata îl constituie o opoziţie la executare silită formulata de către 
avalistul - terţ garant împotriva biletului la ordin, şi nu o contestaţie având ca obiect 
constatarea creanţei datorate de debitor. 

Dispoziţiile art. 36 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei prevăd că "de la 
data deschiderii procedurii insolvenţei, se suspendă toate acţiunile judiciare şi extrajudiciare 
ÎMPOTRIVA DEBITORULUI". Rezultă că, împotriva garanţilor, executarea silită nu este 
suspendată, astfel încât demararea procedurilor execuţionale împotriva garanţilor avalişti este 
un act în deplin acord cu dispoziţiile legale. 

Înscrierea la masa credală a debitoarei SC G.W.C. SRL nu împiedică şi demararea 
procedurilor de executare silită împotriva terţilor codebitori în vederea recuperării creanţei, 
aceste operaţiuni fiind desfăşurate în acord cu dispoziţiile legale şi în vederea îndestulării 
creanţei noastre. 

Mai mult, chiar şi în cadrul procedurii de executare silită, legea conferă creditorului 
posibilitatea de a opta pentru oricare din modalităţile de recuperare a creanţelor prevăzute de 
lege, simultan sau succesiv, neîngrădind astfel dreptul acestuia de a-si realiza creanţa. 

Prin înscrierea la masa credală în cadrul procedurii insovenţei debitoarei SC G.W.C. 
SRL, precum şi prin demararea procedurii de executare silită asupra avaliştilor, subscrisa 
creditoare nu am făcut altceva decât de a ne exercita drepturile legitime de a obţine în mod 
cat mai eficient şi mai repede satisfacerea creanţei sale. 

În susţinerea celor de mai sus invocăm prevederile art. 52 din Legea nr. 58/1934 
potrivit cărora " Trăgătorul, acceptantul, girantul şi avalistul cambiei sunt ţinuţi solidar fata 
de posesor. Posesorul are dreptul de urmărire împotriva tuturor acestor persoane, individual 
sau colectiv, fără a fi ţinut sa observe ordinea în care s-au obligat Acelaşi drept il are orice 
semnatar care a plătit cambia. Acţiunea pornita împotriva unuia din obligaţi, nu împiedica 
urmărirea celorlalţi, chiar daca sunt posteriori aceluia 'împotriva căruia s-a procedat mai 
întâi." 

Altfel spus, având în vedere şi caracteristicile titlului de credit reprezentat de biletul la 
ordin, izvorul obligaţiilor de plată ale debitorului - persoană juridică şi ale avaliştilor - 
persoane fizice sunt total diferite. 

5. În ceea ce priveşte competenta teritorială de soluţionare a opoziţiei la executare ce 
face obiectul prezentului dosar, apreciază că aceasta aparţine Judecătoriei Bistriţa, în speţa 
fiind aplicabile dispoziţiile art. 62 alin. 2 Legea 58/1934, întrucât titlul ce stă la baza 
executării a cărei anulare se solicită este unul cambial, iar dreptul comun în această materie îl 
constituie Legea nr.58/1934. 

Aşadar, fata de motivele invocate şi temeiul de drept arătat, obiectul prezentului dosar 
îl constituie o opoziţie la executare cambială, reglementată de art.60-62 din Legea nr.58/1994 
ca fiind un mijloc procedural prin care se atacă însuşi fondul dreptului de creanţă ce decurge 
din titlul în litigiu şi nu o contestaţie la executare. 

Pentru toate aceste considerente, solicită respingerea recursului şi menţinerea hotărârii 
atacate ca fiind temeinică şi legală. 

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

 1. Cu privire la excepţia inadmisibilităţii recursului invocată pe calea 
întâmpinării calificată de Curte ca fiind de fapt excepţia de nulitate a recursului trasă din 
dispoziţiile art. 303 alin. 1 şi 2 corelativ cu art. 306 alin. 1 şi art. 3021 alin. 1 lit. c) din Codul 
de procedură civilă de la 1865 aplicabil în cauză prin prisma efectelor art. 3 alin. 1 din Legea 
nr. 76/2012, instanţa s-a pronunţat în practicaua prezentei decizii. 



42 
 

 2. În ceea ce priveşte motivele de recurs, Curtea reţine că sub aspectul 
competenţei teritoriale în mod corect a fost rezolvată de instanţa de apel, care a interpretat 
corect dispoziţiile legale pertinente incidente în materie. 

 Astfel, prin încheierea pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus în dos. nr. 
…/336/2011 ţinând seama că titlul executoriu în speţă nu este o hotărâre judecătorească şi că 
contestatorul a invocat apărări de fond împotriva acestuia, a fost calificată cererea ca fiind 
opoziţie la executare şi astfel s-a disjuns petitul privind opoziţia la executare iar prin sentinţa 
civilă nr. 3010 din 8 decembrie 2011 a aceleiaşi judecătorii pronunţată în dos. nr. …/336/201 
a fost admisă excepţia de necompetenţă teritorială invocată din oficiu şi s-a dispus declinarea 
competenţei de soluţionare a opoziţiei la executare în favoarea Judecătoriei Bistriţa. 

 Pentru a statua astfel, Judecătoria Vişeu de Sus a reţinut în esenţă că în cauză 
sunt incidente prevederile art. 60 alin.2 teza I din Legea nr. 58/1934 competenţa fiind una 
exclusivă conform art. 159 pct. 3 C.pr.civ. de la 1865. 

 Trebuie notat de la început că în cauza de faţă, ţinând seama de data la care a 
început executarea silită şi care se plasează înainte de data intrării în vigoare a Codului de 
procedură civilă , respectiv Legea nr. 134/2010, normele procesuale aplicabile sunt cele ale 
Codului de procedură civilă de la 1865 aşa cum rezultă explicit din prevederile art. 3 alin.1 
din Legea nr. 76/2012. 

 Mai mult este de notat că şi dispoziţiile art. 62 alin.2 din Legea nr. 54/1938 au 
suferit o modificare sub aspectul competenţei materiale. Dacă până la modificarea operată de 
Legea nr. 76/2012 competenţa materială de soluţionare a opoziţiei la executare era dată în 
competenţa judecătoriei care a investit cambia (biletul la ordin) cu formulă executorie text şi 
soluţie în vigoare conform modificărilor operate prin OG nr. 11/1993, după modificarea 
operată prin Legea nr. 76/2012 contestaţia deci şi opoziţia se va soluţiona de instanţa de 
executare stabilită de Codul de procedură civilă. 

 Din cele ce precedă, conform regulilor de aplicare a legii în timp stabilite de 
art. 3 alin. 1 din Legea nr. 76/2012, norma în vigoare care stabileşte competenţa materială şi 
teritorială este acea prevăzută de art. 62 alin. 2 cu trimitere la art. 106 alin. 1 din Legea nr. 
54/1938 înainte de modificarea operată prin Legea nr. 76/2012. 

 Din această perspectivă, trebuie notat că textul art. 62 alin. 2 din Legea nr. 
54/1938 în forma aplicabilă litigiului a stabilit o competenţă teritorială exclusivă care are 
regimul prevăzut la art. 159 pct. 3 C.pr.civ. de la 1865, respectiv norma de competenţă nu 
poate fi înlăturată prin voinţa părţilor. 

 Aşa fiind, corect a fost stabilită competenţa de Judecătoria Vişeu de Sus iar 
Judecătoria Bistriţa, fiind instanţa care a investit cu formulă executorie biletul la ordin din 
litigiu, s-a investit corect şi legal cu judecarea acestui litigiu.  

 Pe cale de consecinţă, în mod corect instanţa de apel a interpretat şi aplicat în 
cauză dispoziţiile art. 106 alin. 1 rap. la art. 62 alin. 2 din legea nr. 54/1938 coroborat cu 
prevederile art. 159 pct. 3 C.pr.civ. de la 1865 şi art. 3 alin.1 din Legea nr. 76/2012. 

 Recurentul invocă un caz de prorogare de competenţă fără însă să indice dacă 
acesta are izvor legal sau judecătoresc sau convenţional. 

 Din economia instituţiei prorogării de competenţă rezultă clar că prorogarea 
legală intervine în cazuri expres prevăzute de lege, or în speţă nu a fost identificat un 
asemenea caz. 

 Prorogarea judecătorească de competenţă intervine în temeiul unei hotărâri 
judecătoreşti în anumite cazuri prevăzute de lege: recuzarea tuturor judecătorilor, strămutare, 
comisie rogatorie etc. ceea ce în speţă nu e cazul. 

 În fine prorogarea convenţională, sau voluntară, de competenţă intervine în 
temeiul unei înţelegeri a părţilor, în cazul în care legea permite părţilor să deroge de la 
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regulile de competenţă pe care le stabileşte. Cazul clasic de aplicare a acestei instituţii este 
situaţia competenţei teritoriale reglementate de norme dispozitive. 

 Trebuie notat că nici această situaţie nu este prezentă în speţă deoarece aşa 
cum s-a relevat în precedent, competenţa teritorială stabilită de art. 62 alin.2 din Legea nr. 
58/1938 în varianta aplicabilă litigiului era stabilită prin norme imperative de la care părţile , 
prin convenţie, şi instanţa, prin hotărâre, nu pot deroga , competenţa teritorială fiind exclusivă 
şi deci nu operează prorogarea de competenţă în faţa primei instanţe sesizate cu contestaţia la 
executare aşa cum incorect încearcă să susţină recurentul. 

 Din această perspectivă, Curtea urmează să reţină că primul motiv de recurs nu 
este întemeiat. 

 2. Cu referire la critica privind greşita aplicarea a normelor juridice privind 
calificarea biletului la ordin cu scadenţă unică ori succesivă, trebuie notat că ambele instanţe 
de fond au făcut corect aplicarea dispoziţiilor art. 106 alin. 1 rap. la art. 36 alin. final din 
Legea nr. 54/1938, statuând că biletul la ordin din litigiu are o scadenţă fixă, respectiv data de 
17.12.2008. 

 Aşa cum rezultă din textul legal precitat , biletul la ordin cu alte scadenţe decât 
cele expres prevăzute de norma legală cât şi cele cu scadenţe succesive sunt nule. 

 Împrejurarea că în contractul de credit ce reflectă raportul juridic fundamental 
care a generat emiterea biletului la ordin s-a prevăzut că scadenţa biletului este la vedere iar 
în biletul la ordin este menţionat că scadenţa este la o dată înscrisă în rubrica scadenţă nu 
conduce la nulitatea biletului respectiv. 

 Şi este aşa, deoarece biletul la ordin are natura juridică a unui act juridic civil 
acauzal, formal, autonom şi abstract , independent de raportul juridic care a generat emiterea 
acestuia. 

 Aşa cum rezultă din conţinutul biletului la ordin din litigiu , aspect de altfel 
necontestat în cauză, acesta are înscrisă o dată la rubrica scadenţă, deci nu poate fi interpretat 
că este emis cu scadenţa la vedere. 

 Faptul că în contractul ce reprezintă raportul juridic fundamental s-a menţionat 
că biletul la ordin ce va fi emis va avea scadenţa la vedere nu înseamnă şi nu conduce la 
nulitatea biletului la ordin emis cu o altă scadenţă, ci mai degrabă se pune problema 
consecinţelor nerespectării clauzei contractuale dar nu pe terenul valabilităţii biletului la 
ordin. 

 Şi este aşa, deoarece biletul la ordin are un regim juridic distinct de raportul 
juridic fundamental. 

 Faţă de cele ce precedă, şi acest motiv de recurs va fi privit ca nefundat. 
 3. Cu privire la critica privind inadmisibilitatea executării silite cambiale 

raportat la împrejurarea că intimata SC C.R.M. SA Bucureşti a promovat o acţiune cauzală în 
temeiul contractului de credit înscriindu-se la masa credală a societăţii debitoare în insolvenţă 
cu creanţa ce rezultă din contractul de credit, Curtea reţine că acest demers nu paralizează 
executarea garanţiilor debitorului insolvent. 

 Aşa cum rezultă din prevederile art. 36 din Legea nr. 86/2006 incidentă în 
materia insolvenţei se suspendă de drept toate acţiunile judiciare şi extrajudiciare ce vizează 
recuperarea creanţelor împotriva debitorului nu şi asupra garanţiilor personale constituite de 
acesta. 

 Avalul este actul juridic prin care avalistul se obligă să garanteze obligaţia 
asumată de unul dintre debitorii cambiali. 

 Astfel fiind, creditorului îi este recunoscut dreptul de opţiune în a alege mai 
multe forme de executare ori realizare a creanţei, simultan sau succesiv, iar dacă dreptul este 
exercitat cu buna credinţă nu poate fi paralizat de o altă procedura de recuperare eventual 
demarată simultan ori concomitent. 
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 Mai mult, trebuie notat că izvorul creanţei datorate de debitorul principal este 
contractul de credit iar izvorul creanţei datorate de avalist este însuşi biletul la ordin titlu 
diferit faţă de primul. 

 Faţă de cele ce precedă, Curtea reţine că procedura de insolvenţă este o 
procedură diferită de procedura de executare cambială. În prima este susceptibilă de 
valorificare creanţa datorată de debitorul insolvent iar în cea de a doua se poate valorifica 
creanţa datorată de avalist în contul debitorului insolvent , aceste proceduri neexcluzându-se 
una pe alta aşa cum corect s-a reţinut de către ambele instanţe de fond şi cum s-a arătat pe 
larg în precedent. 

 Aşa fiind, şi acest motiv de recurs va fi respins ca nefondat. 
 4. În ceea ce priveşte excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, 

Curtea reţine că în mod corect instanţa de apel a statuat că soluţia primei instanţe este corectă 
în ceea ce priveşte interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 94 alin. 2 din legea nr. 58/1934, 
evidenţiind foarte clar că acţiunea cambială împotriva avalistului este o acţiune directă şi nu 
de regres. 

 În acest context, termenul de prescripţie este de 3 ani, ca termen general, 
termenul de un an prevăzut de art. 94 alin. 2, termen special de prescripţie, vizează acţiuni de 
regres împotriva trăgătorului şi împotriva giranţilor. 

 Astfel fiind, şi acest motiv de recurs nu poate fi privit ca fondat. 
 5. Cu privire la ultima critică, aşa cum corect a statuat instanţa de apel, 

conform, art. 294 alin. 1 C.pr.civ. de la 1865 nu se pot invoca aspecte noi în faţa instanţei de 
apel care nu au fost supuse judecăţii la prima instanţă, ori o probă care tinde să dovedească 
acest aspecte nu poate fi încuviinţată. 

 Invocarea omisiunii exercitării rolului activ pus pe seama primei instanţe ori a 
tribunalului, după caz, nu poate face obiectul unui motiv de apel sau de recurs aşa cum 
rezultă explicit din prevederile art. 129 alin. 51 C.pr.civ. de la 1865. 

 Faţă de toate argumentele prezentate în precedent, Curtea reţine că recursul nu 
este fondat sens în care în temeiul art. 312 C.pr.civ. de la 1865 se va respinge ca atare. 

 
Suspendarea executării actului administrativ-fiscal. Condiţii. Admiterea cererii 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 838 din 22 ianuarie 
2015 

Prin sentinţa civilă nr. 5813, pronunţată la data de 21.10.2014 în dosarul nr. 
.../117/2014 al Tribunalului Cluj, a fost admisă cererea de chemare în judecată având ca 
obiect suspendarea actului administrativ fiscal, formulată de reclamanta B.T. în 
contradictoriu cu pârâta Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj. 

S-a suspendat executarea deciziei de impunere nr. 66116/14.08.2014, privind taxa pe 
valoarea adăugată si alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice 
care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale, 
emisă de pârâtă, până la pronunţarea instanţei de fond.  

A fost admisă în parte cererea privind reducerea cauţiunii şi s-a dispus reducerea 
acesteia la suma de 20.000 lei, precum şi restituirea către reclamantă a sumei de 10.000 lei, 
parte a cauţiunii în valoare de 30.000 lei consemnată la CEC Bank, potrivit recipisei de 
consemnare seria TA nr. 3119404/20.10.2010 şi nr. 843624/1/20.10.2014. Fără cheltuieli de 
judecată. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Prin Decizia de impunere nr. 6616/14.08.2014 emisă de către A.J.F.P. Cluj, Serviciul 

Inspecţie fiscală persoane fizice 1, s-a stabilit în sarcina reclamantei obligaţia de plată a 
următoarelor sume de bani: 115.811 lei reprezentând TVA, 90.991 lei reprezentând 
dobânzi/majorări de întârziere si 17.373 lei reprezentând penalităţi de întârziere (f.60-76). 
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Prin această decizie s-a reţinut că în perioada 01.08.2008-31.12.2012, reclamanta a efectuat 
38 de tranzacţii imobiliare, rezultând că aceasta a desfăşurat o activitate economică în scopul 
obţinerii de venituri, cu caracter de continuitate, astfel că intră în categoria „persoană 
impozabilă”, conform art. 127 alin.1 din Codul fiscal. S-a mai reţinut că reclamantei nu i se 
aplică scutirea prevăzută de art. 141 alin. 2 lit. f) din Codul fiscal. Întrucât reclamanta nu s-a 
considerat plătitor de TVA, nu a întocmit si nu a depus decontul de TVA, nu a colectat si nu a 
plătit TVA, pârâta a calculat în mod retroactiv asupra tuturor tranzacţiilor această taxă 
precum şi obligaţiile fiscale accesorii, rezultând o obligaţie fiscală totală în cuantum de 
224.175 lei. 

Reclamanta a formulat în data de 27.08.2014, contestaţia prevăzută de art. 205 Cod 
Procedură Fiscală (f.14-17). 

Potrivit art. 14 alin. 1 teza I din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004: „În 
cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în 
condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, 
persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării 
actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond". 

Prin urmare, pentru a se dispune suspendarea executării unui act administrativ, în 
condiţiile art. 14 din Legea nr. 554/2004, este necesar să fie îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii: a) să fie introdusă plângerea prealabilă împotriva actelor vătămătoare; 
b) măsura suspendării să fie necesară pentru prevenirea unei pagube iminente, astfel cum 
aceasta este definită în art. 2 alin. 1 lit. ş) din Legea nr. 554/2004; c) să fie vorba despre un 
caz bine justificat, astfel cum acesta este definit de art. 2 alin. 1 lit. t) din Legea nr. 554/2004. 

În ceea ce priveşte condiţia cazului justificat, în accepţiunea art. 2 alin. 1 lit. t) din 
Legea nr. 554/2004, prin „cazuri bine justificate" se înţeleg împrejurările legate de starea de 
fapt şi de drept, care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului 
administrativ. 

Actul administrativ se bucură de prezumţia de legalitate care are ca fundament 
prezumţia de autenticitate a actului şi prezumţia veridicităţii sale, aflate şi la baza caracterului 
său de titlu executoriu. Principiul legalităţii actelor administrative presupune ca autoritatea 
administrativă emitentă a actului să nu încalce legea şi toate deciziile sale să se întemeieze 
numai pe lege. Principiul legalităţii actelor administrative presupune asigurarea efectivă a 
acestor condiţii în procesul de emitere a actului administrativ.  

În speţă instanţa a constatat că aparenţa de legalitate a actului administrativ fiscal este 
serios pusă la îndoială, fiind întemeiate unele din argumentele invocate de către reclamantă. 
Astfel, în mod întemeiat s-a învederat că prin modul de calcul al taxei pe valoare adăugată, 
respectiv prin adăugarea acesteia la preţul din contracte, fără a considera suma reprezenta 
taxa ca fiind inclusă în preţul contractelor, se încalcă hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene pronunţată în cauzele reunite C-249/12 si C-250/12.  

În mod neîntemeiat pârâta consideră şi menţionează chiar în cuprinsul întâmpinării 
depuse la dosar că în materie fiscală dispoziţiile Codului fiscal se aplică cu prioritate faţă de 
normele Uniunii Europene şi sunt superioare dreptului Uniunii Europene. Aşadar, pârâta 
nesocoteşte în mod direct şi conştient acquis-ul comunitar, obligatoriu pentru statul român, 
aşadar pentru toate organele şi autorităţile sale. Aceasta deoarece dreptul UE are efect direct 
şi se aplică cu prioritate faţă de prevederile contrare sau insuficiente din dreptul intern, în 
temeiul Tratatului de Funcţionare al Uniunii Europene şi al jurisprudenţei CJUE, fiind 
necesar a fi înlăturate dispoziţiile din dreptul intern contrare dreptului UE. Astfel cum se 
menţionează în Declaraţia cu privire la supremaţia dreptului UE, anexată actului final al 
Conferinţei interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona semnat la 13.12.2007, 
în conformitate cu jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, tratatele şi 
legislaţia adoptată de Uniune pe baza tratatelor au prioritate în raport cu dreptul statelor 
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membre, în condiţiile prevăzute de jurisprudenţa menţionată anterior. S-a hotărât şi ca Avizul 
Serviciului juridic al Consiliului, astfel cum figurează în documentul 11197/07 (JUR 260), să 
fie anexat actului final. Conform Avizul Serviciului juridic al Consiliului din 22 iunie 2007, 
„din jurisprudenţa Curţii de Justiţie reiese că supremaţia dreptului comunitar (faţă de dreptul 
intern – n.n.) este un principiu fundamental al dreptului comunitar. Conform Curţii, acest 
principiu este inerent naturii specifice a Comunităţii Europene”.  

De asemenea, pârâta a nesocotit prevederile art. 148 alin. 2 din Constituţia României 
conform cărora „Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii 
Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate 
faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de 
aderare”. Hotărârile CJUE care interpretează dreptul Uniunii Europene, astfel cum este şi 
hotărârea pronunţată în cauzele reunite C-249/12 si C-250/12, constituie „reglementări 
comunitare cu caracter obligatoriu” în sensul art. 148 alin. 2 din Constituţia României. Prin 
urmare, nerespectarea hotărârii menţionate, potrivit căreia „Directiva 2006/112/CE a 
Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în 
special articolele 73 şi 78 din aceasta, trebuie interpretată în sensul că, atunci când preţul 
unui bun a fost stabilit de părţi fără nici o menţiune cu privire la taxa pe valoarea adăugată, 
iar furnizorul bunului respectiv este persoana obligată la plata taxei pe valoarea adăugată 
datorate pentru operaţiunea supusă taxei, preţul convenit trebuie considerat, în cazul în care 
furnizorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobânditor taxa pe valoarea adăugată 
solicitată de administraţia fiscală, ca incluzând deja taxa pe valoarea adăugată”, înlătură, 
pentru motivele menţionate, aparenţa de legalitate a deciziei de impunere. 

Întemeiat este si argumentul reclamantei conform căruia, în mod aparent, o mare parte 
din terenurile pentru care pârâta a calculat si a aplicat TVA, stabilind şi obligaţii fiscale 
accesorii, sunt exceptate de la plata acestor taxe. Conform art. 141 alin.2 lit.f) din Codul 
fiscal, sunt scutite de TVA livrările de terenuri neconstruibile. Terenul construibil este definit 
ca fiind „orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot executa construcţii, conform 
legislaţiei în vigoare” iar din certificatele de urbanism depuse la dosar (f.19-31), rezultă că 
terenul înscris în C.F. nr. 13 Chinteni are destinaţia de teren agricol extravilan cu folosinţa 
actuală fâneaţă, terenul înscris în C.F. 1845 Vlaha are destinaţia de teren agricol extravilan si 
folosinţa actuală arabil, terenul situat în satul Aiton înscris în Certificatul de urbanism nr. 
61/06.03.2009 are folosinţa actuală de teren agricol, arabil în extravilan, terenul situat în satul 
Aiton înscris în Certificatul de urbanism nr. 69/06.03.2009 are folosinţa actuală de teren 
arabil, situat în extravilan. De asemenea, anexat concluziilor scrise, reclamanta a depus, în 
copie, înscrisuri care de asemenea dovedesc lipsa caracterului construibil cu privire la unele 
terenuri avute în vedere la emiterea deciziei de impunere, acestea înscrisuri fiind dovada de 
atestare a terenului în intravilan nr. 6348/16.10.2014, certificatul de urbanism nr. 
571/04.03.2009, adresa Primăriei com.Baciu nr. 668/IV/14.10.2014, dovada atestării 
terenurilor în intravilan nr. 6347/16.10.2014, adresele nr. 1401/2014, 1399/2014 şi nr. 
1400/2014 ale comunei Aiton, adresa nr. 6346/2014 a Primăriei com. Chinteni, adresa nr. 
5874/2014 a Primăriei com. Săvădisla. Cu privire la celelalte terenuri pentru care utilizarea 
admisă, potrivit certificatelor de urbanism, este aceea de „construcţii”, aparenţa de 
nelegalitate a actului administrativ fiscal nu este pusă la îndoială, din acest punct de vedere. 
Înlăturarea aparenţei de nelegalitate a actului administrativ fiscal este însă evidentă în privinţa 
terenurilor agricole situate în extravilan, care sunt neconstruibile si sunt exceptate, potrivit 
art. 141 alin.2 lit. f din Codul fiscal, de la aplicarea TVA.  

Aşadar, pentru motivele anterior menţionate, legalitatea actului administrativ fiscal 
este serios pusă la îndoială, în mod aparent, astfel că prima condiţie prevăzută de art. 14 
alin.1 din Legea nr. 554/2004 este îndeplinită. 
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Susţinerile reclamantei privind succesiunea în timp a ordinelor preşedintelui ANAF si 
corelarea acestora cu prevederile HG nr. 520/2013 si cele din Codul de Procedură Fiscală 
referitoare la competenţa organului fiscal sunt chestiuni care nu răstoarnă în mod evident 
aparenţa de legalitate a actului administrativ fiscal. De asemenea, argumentele referitoare la 
procedura administrativ fiscală, respectiv la nefinalizarea inspecţiei fiscale, emiterea si 
conţinutul avizului de inspecţie fiscală, modul de calcul al duratei inspecţiei fiscale sunt 
chestiuni care privesc fondul litigiului administrativ fiscal si nu determină în mod evident o 
răsturnare a aparenţei de legalitate a actului administrativ fiscal. 

Potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. 1 lit. ş) din Legea nr. 554/2004, prin „pagubă 
iminentă" se înţelege prejudiciul material viitor şi previzibil sau, după caz, perturbarea 
previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public. Prin 
„serviciu public”, potrivit art. 2 alin. 1 lit. m) din Legea nr. 554/2004, se înţelege „activitatea 
organizată sau, după caz, autorizată de o autoritate publică, în scopul satisfacerii unui interes 
legitim public”. 

Analizând această cerinţă, instanţa a constatat că este îndeplinită, având în vedere că 
sumele de bani reprezentând creanţa fiscală principală şi creanţa fiscală accesorie, prin 
cuantumul lor extrem de ridicat în condiţiile în care în mod aparent s-au încălcat principii 
fundamentale de stabilire şi de calculare a acestora, respectiv modalitatea de includere în 
preţul contractului a creanţei fiscale principale si excluderea tranzacţiilor din sfera plăţii 
TVA, afectează patrimoniul reclamantei, persoană fizică, în mod grav. Aceasta nu 
beneficiază de o separare a patrimoniului similar situaţiei existente în cazul unei persoane 
juridice, astfel că dreptul său de proprietate, garantat nu doar incidental prin prisma acquis-ul 
comunitar în materia taxei pe valoare adăugată, ci si, în mod direct, de Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului si a libertăţilor fundamentale, este serios restrâns, fără să fie 
incidentă vreuna din situaţiile permise de art. 1 par. 2 din Protocolul nr.1 la CEDO. 

În consecinţă, pentru motivele de fapt şi de drept evidenţiate, tribunalul constatând că 
acţiunea promovată de reclamantă este întemeiată, a admis-o. Instanţa, în temeiul art. 215 
alin. 2 C.pr.fisc., a admis numai în parte cererea de reducere a cauţiunii stabilite, având în 
vedere, pe de o parte, starea de sănătate a reclamantei care reclamă efectuarea unor cheltuieli 
suplimentare, stare atestată prin actele medicale depuse la dosar însă reţinând, pe de altă 
parte, că sumele pe care reclamante le-a încasat în temeiul contractelor având ca obiect 
transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor sunt într-un cuantum ridicat. Plata 
cauţiunii s-a efectuat, aşadar accesul la justiţie al reclamantei nu a fost restrâns. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Cluj, solicitând admiterea recursului şi modificarea sentinţei atacate, în sensul 
respingerii cererii de suspendare a executării sentinţei civile 5813/21.10.2014 pronunţata de 
Tribunalul Cluj în dosarul nr. .../117/2014. 

În motivare a arătat că prin sentinţa atacata instanţa de fond a reţinut că aparenţa de 
legalitate a actului administrativ fiscal este serios pusă la îndoială, fiind întemeiate pe doua 
dintre argumentele invocate de către reclamantă. 

Astfel, s-a reţinut în primul rând ca prin modalitatea de calcul al taxei pe valoare 
adăugată, respectiv prin adăugarea acesteia la preţul din contracte, fără a considera suma 
reprezenta taxa ca fiind inclusă în preţul contractelor, se încalcă hotărârea Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene pronunţată în cauzele reunite C-249/12 şi C-250/12, şi prevederile art. 148 
alin. 2 din Constituţia României care statuează ca prevederile tratatelor constitutive ale 
Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au 
prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne. 

În esenţa, acestea sunt cele doua motive pentru care tribunalul a considerat întemeiata, 
şi a admis cererea formulata. 
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Fata de primul motiv reţinut, arată ca dispoziţiile art.1 al.(3) al Codului Fiscal care 
reprezintă legea speciala în materie fiscala , statuează, fără a face diferenţieri intre legislaţia 
interna şi cea comunitara, ca „ în materie fiscală, dispoziţiile prezentului cod prevalează 
asupra oricăror prevederi din alte acte normative, în caz de conflict între acestea aplicându-se 
dispoziţiile Codului fiscal." Supunem atenţiei instanţei de control judiciar faptul ca la data 
'întocmirii Deciziei de impunere, şi chiar şi la data întocmirii prezentei, aceasta dispoziţie 
legala, a cărei aplicare este în sarcina expresa a organului fiscal, este în vigoare, nefiind 
abrogata. Prin urmare, modalitatea de calcul a t.v.a. prin procedeul sutei mărite nu este de 
natura sa contureze o aparenta de nelegalitate a deciziei de impunere. 

În al doilea rând, s-a reţinut faptul ca, în mod aparent, o mare parte din terenurile 
pentru care pârâta a calculat şi a aplicat TVA, stabilind şi obligaţii fiscale accesorii, sunt 
exceptate de la plata acestor taxe. Conform art. 141 alin.2 lit.f) din Codul fiscal, sunt scutite 
de TVA livrările de terenuri neconstruibile. Terenul construibil este definit ca fiind „orice 
teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot executa construcţii, conform legislaţiei în 
vigoare". S-a reţinut ca din certificatele de urbanism depuse la dosar (f.19-31), rezultă că 
terenurile în cauza au destinaţie de terenuri agricole, care sunt neconstruibile şi sunt 
exceptate, potrivit art. 141 alin.2 lit. f din Codul fiscal, de la aplicarea TVA. 

În ceea ce priveşte cel de-al doilea motiv de aparenta de nelegalitate, consideram 
neîntemeiate argumentele instanţei de fond. Astfel, faptul ca terenurile în cauza au destinaţie 
de terenuri agricole nefiind construibile, nu este suficient pentru ca tranzacţiile aferente sa fie 
încadrate în categoria celor exceptate potrivit art. 141 a!in.2 lit. f din Codul fiscal, de la 
aplicarea TVA. 

Practica CEDO (Hotărârea C-180/10 din 2011/09/15 - Slaby) a statuat ca „50. O 
persoană fizică ce a exercitat o activitate agricolă pe un teren recalificat drept teren destinat 
construcţiei, în urma unei modificări a planurilor de amenajare a teritoriului, intervenită din 
motive independente de voinţa acestei persoane, nu trebuie considerată persoană impozabilă 
în scopuri de TVA în sensul articolului 9 alineatul (1) şi al articolului 12 alineatul (1) din 
Directiva TVA dacă vinde terenul respectiv, în ipoteza în care aceste vânzări se înscriu în 
cadrul administrării patrimoniului privat al acestei persoane. 51 Dacă, în schimb, această 
persoană, în vederea realizării vânzărilor menţionate, ia măsuri active de comercializare a 
terenului prin utilizarea unor mijloace similare celor adoptate de un producător, de un 
comerciant sau de un prestator de servicii în sensul articolului 9 alineatul (1) ai doilea 
paragraf din Directiva TVA, această persoană trebuie considerată că exercită o „activitate 
economică" în sensul articolului menţionat şi, în consecinţă, trebuie considerată persoană 
impozabilă în scopuri de TVA." 

Prin urmare, simplul fapt ca terenurile tanzacţionate erau neconstruibile fiind destinate 
agriculturii, nu este suficient pentru a arunca o umbra de îndoiala asupra legalităţii deciziei de 
impunere din acest motiv, în sensul ca tranzacţiile cu aceste terenuri s-ar încadra în categoria 
celor exceptate de la plata T.V.A.. 

Mai arată ca reclamanta nu a avut calitate de producător agricol, respectiv nu a 
desfăşurat activitate agricola (pe terenurile în cauza, anterior tranzacţionării lor, astfel încât 
vânzarea sa se înscrie în categoria administrării patrimoniului privat al persoanei, singurul 
argument adus de contestatoare pentru neîncadrarea sa în categoria taxabila, fiind acela ca 
terenurile erau neconstruibile la data vânzării, ci aveau destinaţie agricola, fără alte precizări, 
argument care a fost însuşit de instanţa de fond pentru a retine aparenta de nelegalitate a 
deciziei de impunere. 

Or, acest fapt nu este de natura a contura în sine o aparenta de nelegalitate a deciziei 
de impunere. Fără a fi folosit anterior terenurile conform afecţiunii lor, contestatoarea a 
efectuat în perioada 01.01.2008-31.12.2012 a unui număr de 38 tranzacţii imobiliare şi prin 
urmare, în mod corect a fost considerată de către organele fiscale că exercită o „activitate 
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economică" în sensul articolului menţionat şi, în consecinţă, a fost încadrata în categoria 
persoanelor impozabile în scopuri de TVA." 

În concluzie, practica CEDO sus menţionata, arata ca afectaţiune (fie ea şi agricola) a 
terenurilor tranzacţionate nu este de natura a contura apriori natura taxabila/netaxabila a 
tranzatiei. 

În ceea ce priveşte incidenţa în cauza a cerinţei pagubei iminente, care sa impună 
suspendarea executării deciziei de impunere, arată în primul rând ca instanţa de fond nu a 
combătut susţinerile organului fiscal, făcute prin întâmpinare. Punerea în executare a deciziei 
de impunere nu poate fi considerata generatoare de paguba pentru patrimoniul reclamantei, 
întrucât executarea actului administrativ poarta doar riscul de a pune în dificultate financiara 
reclamanta. Cu alte cuvinte paguba trebuie sa fie şi iminenta si, ar trebui sa constea intr-o 
împrejurare determinata şi dovedita efectiv, şi nu doar presupusa. Achitarea la scadenta a 
obligaţiilor bugetare reprezintă o obligaţie legala, prevăzuta de O.G. nr. 92/2203. Altfel, s-ar 
ajunge la concluzia ca cerinţa referitoare la iminenta procedurii unei pagube este presupusa în 
toate cazurile executării unui act administrativ, ceea ce ar contraveni caracterului de excepţie 
al instituţiei suspendării executării actelor administrative. 

În sensul celor de mai sus s-a pronunţat înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de 
Contencios Administrativ Fiscal,care, prin decizia nr.2537 din 13 mai 2010 a statuat ca „ 
Executarea unei obligaţii bugetare, stabilita printr-un act administrativ fiscal nu poate 
constitui prin ea însăşi o paguba, în sensul art.2 alin.(1) lit.ş) din Legea nr. 554/2004. Într-
adevăr, din punct de vedere economic, orice diminuare a patrimoniului este echivalenta cu o 
paguba, dar din punct de vedere juridic, paguba este reprezentata doar de o diminuare ilicita a 
patrimoniului (). Debitoarei nu i se poate aplica un tratament preferenţial fata de alţi 
contribuabili. 

„Suspendarea executării actului este insa o măsura de excepţie, care se justifica numai 
daca actul administrativ conţine dispoziţii a căror îndeplinire i-ar produce reclamantului un 
prejudiciu greu sau imposibil de înlăturat în ipoteza anularii actului, condiţie care nu este 
îndeplinita în cauza. Susţinerile reclamantei potrivit cărora prin executarea actului 
administrativ i s-ar provoca r o perturbare a activităţii şi producerea unui prejudiciu material, 
nu pot fi "reţinute în primul rând ca nu exista o astfel de tulburare nici paguba dovedita, iar pe 
de alta parte nu I se poate aplica un tratament preferenţial fata de alţi contribuabili” (ICCJ-
SCAF, Decizia nr.2419/10.05.2007 în dosarul nr.8626/2/2006). 

Motivele invocate de reclamanta şi reţinute de instanţa de fond ca întemeiate nu pot fi 
încadrate în categoria cauzelor producătoare de pagube iminente deoarece obligaţiile bugetare 
curente sunt scadente la termenele stabilite de lege. 

Dimpotrivă, prin suspendarea executării actului administrativ atacat (obligaţiile 
suplimentare), nu se uşurează situaţia reclamantei ci se complica, întrucât nu se suspendă şi 
calculul accesoriilor bugetare aferente acestora care curg de drept, pe fiecare zi de întârziere, 
până la data plăţii, mărind astfel cuantumul datoriilor.  

Având în vedere cele ce preced, solicită admiterea recursului şi modificarea sentinţei 
atacate, în sensul respingerii cererii de suspendare a executării sentinţei civile 
5813/21.10.2014 pronunţata de Tribunalul Cluj în dosarul nr. .../117/2014. 

Prin întâmpinarea înregistrată la data de 18 noiembrie 2014, (f.9-10) intimata B.T., 
a solicitat în principal, în temeiul art. 489 alin. (2) NCPC, anularea recursului, ca urmare a 
faptului că motivele de recurs nu se încadrează în motivele de casare prevăzute de art. 488 
alin. (1) NCPC; iar în subsidiar, respingerea recursului declarat ca fiind nefondat; cu 
obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată în recurs. 

În motivare invocă excepţia nulităţii recursului ca urmare a faptului că motivele de 
recurs nu se încadrează în motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) NCPC 
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Astfel, în arhitectura noului proces civil, motivele de casare sunt expres şi limitativ 
prevăzute de art. 488 alin. (1) NCPC, iar sancţiunea, atunci când motivele expuse nu se 
încadrează în ipotezele de casare, este prevăzută de art. 489 alin. (2) NCPC: nulitatea 
recursului. 

Reţine mai întâi că Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj nu a încadrat 
recursul formulat în niciunul din motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) NCPC. S-a 
preferat formula „normele legale la care am făcut referire în text', deşi în text nu există 
amintit decât un singur text din Codul de Procedură Civilă, cel privind posibilitatea judecării 
cauzei în lipsă. Prin urmare, sancţiunea nulităţii apare drept necesară. 

În al doilea rând, arată că în fapt recurenta îşi exprimă doar nemulţumirea faţă de 
soluţia primei instanţe, fără a indica motive de nelegalitate. Se vorbeşte în context de practica 
CEDO privind tranzacţiile imobiliare (o necunoscută pentru noi), de faptul că instanţa ar fi 
îngreunat sarcina reclamantei prin hotărârea pronunţată, întrucât nu ar fî suspendat şi 
curgerea accesoriilor, de faptul că în abstracto în cazul punerii în executare a deciziilor de 
impunere nu ar exista o pagubă iminentă. Raportat la aceste chestiuni, apreciem că încadrarea 
în motivele de casare nu este posibilă, nemulţumirea organului fiscal nefiind per se aptă să 
conducă la concluzia că hotărârea primei instanţe ar fî viciată de vreun motiv de nelegalitate. 

În ce priveşte solicitarea de respingere a recursului ca nefondat, intimata arată că în 
măsura în care instanţa ar respinge excepţia nulităţii recursului, ar rămâne desigur de discutat 
recursul pe fond, prin raportare la alegaţiile organului fiscal. Prin urmare, raportat la acestea, 
arată următoarele: 

(a) Discuţie referitoare la normele juridice aplicabile în cauză: 
Recurenta pretinde că în speţă prezumţia de legalitate a deciziei de impunere nu ar fi 

afectată întrucât „ ... practica CEDO sus menţionată, arată că afectaţiunea (fie ea şi agricolă) a 
terenurilor tranzacţionate nu este de natură a contura apriori natura taxabilă/netaxabilă a 
tranzacţiei'. 

Raportat la această poziţie procesuală, ne îngăduim câteva observaţii: 
- în speţă, prin cererea de suspendare, subsemnata am pretins că organul fiscal a 

aplicat greşit dispoziţiile fiscale naţionale relevante. Astfel, terenurile considerate 
„construibile" erau în fapt neconstruibile, după cum rezultă din documentaţia depusă la dosar 
pentru termenul din 21.10.2014 (conform adeverinţelor eliberate de Primării). Am clamat, în 
aceeaşi linie de apărare, că organul fiscal a ignorat jurisprudenţa interpretativă relevantă a 
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în afacerile Slaby-Kuc (Curtea reţinând faptul că 
vânzarea pură şi simplă a terenurilor nu reprezintă o „activitate economică" şi astfel nu dă 
naştere unei „persoane impozabile"), respectiv Tulică-Plavoşin (prin aceea că TVA adăugată 
trebuie considerată întotdeauna ca fiind inclusă în preţul tranzacţiilor). 

- Confuzia organului fiscal este uriaşă, acesta vorbind despre practica CEDO, 
ceea ce demonstrează că hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene n-au fost nici măcar 
citite, iar argumentul nostru şi hotărârea instanţei nu au fost înţelese. 

- în acest context, menţinem argumentele expuse în susţinerea cererii de 
suspendare şi apreciem că nu există o veritabilă critică a hotărârii Tribunalului Cluj, pe care 
vă solicităm respectuos să o menţineţi în totalitate. 

(b) Starea actuală a litigiului principal: 
 Menţionează faptul că în litigiul principal, în urma contestaţiei formulate 

conform art. 205 şi următoarele Cod procedură fiscală, Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj a şi admis în parte contestaţia, prin decizia nr. 777 din 27.10.2014. 
Rezultă de aici faptul că, măcar în parte, decizia de impunere emisă de către Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj nu se mai bucură de prezumţia de legalitate. În prezent, 
este în curs de soluţionare o cerere de completare a deciziei de soluţionare a contestaţiei, iar 
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acţiunea având ca obiect anularea parţială a deciziei de soluţionare a contestaţiei şi a deciziei 
de impunere a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj. 

(c) Discuţie referitoare la îndeplinirea condiţiei prevenirii unei pagube iminente: 
Recurenta pare să susţină şi faptul că în speţă n-ar exista o „pagubă iminentă", S-a 

spus, în acest context, inclusiv faptul că suspendarea nu ar profita reclamantei-intimate, 
întrucât instanţa ar fi suspendat doar executarea obligaţiei principale, iar nu şi curgerea 
penalităţilor. 

Cu privire la această chestiune, apreciază că organul fiscal face o confuzie gravă între 
suspendarea executării silite şi suspendarea executării actului administrativ, atribuind în mod 
greşit în speţă efectele primei proceduri hotărârii Tribunalului Cluj. Dimpotrivă, arată că 
suspendarea deciziei de impunere, conform art. 14 din Legea nr. 554/2004, are efectele 
prevăzute de art. 215 alin. (3) Cod procedură fiscală, anume suspendarea oricăror efecte ale 
actului administrativ fiscal. Cu alte cuvinte, actul suspendat nu poate fi pus în executare şi nu 
dă naştere la obligaţii fiscale accesorii pe durata suspendării. Eventualul prejudiciu pe care l-
ar clama fiscul este acoperit, în condiţiile în care reclamanta-intimată a consemnat o cauţiune 
semnificativă la dispoziţia organului fiscal. 

Pentru că s-a invocat jurisprudenţa înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în susţinerea 
poziţiei sale potrivit căreia executarea unui act administrativ fiscal nelegal, conţinând 
obligaţii fiscale de o valoare semnificativă, este de natură să creeze o pagubă, facem trimitere 
la două hotărâri recente ale înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia Contencios 
Administrativ şi Fiscal: 

- Decizia nr. 6131 din 12 septembrie 2013. Prin această hotărâre, înalta Curte a 
confirmat o soluţie de suspendare a Curţii de Apel Cluj, într-un litigiu referitor la domeniul 
TVA pentru activităţile imobiliare, purtat cu D.G.F.P. Cluj. înalta Curte a menţionat expressis 
verbis validarea argumentelor referitoare la faptul că valoarea ridicată a obligaţiilor fiscale şi 
consecinţele unei executări silite asupra patrimoniului persoanei fizice justifică suspendarea 
actului administrativ fiscal. 

- Decizia nr. 6364 din 26 septembrie 2013. Prin această hotărâre, înalta Curte a 
cenzurat o soluţie a Curţii de Apel Cluj de respingere a cererii de suspendare, în acelaşi 
domeniu. Soluţia a fost justificată prin raportare la Recomandarea R (89) 8 a Comitetului de 
Miniştri al Consiliului Europei privitoare la protecţia judiciară provizorie în materie 
administrativă şi la recomandarea Rec (2003) 16 a Comitetului de Miniştri al Consiliului 
Europei referitoare la protecţia provizorie şi procedurile accelerate în faţa instanţelor de 
contencios administrativ. Instanţa supremă a menţionat, în context, pentru a justifica 
admiterea recursului, faptul că din specificul executării silite decurge o pagubă iminentă şi că 
întotdeauna fiscul este dator să probeze că nu există o asemenea pagubă. 

În consonanţă cu linia de argumentare a Înaltei Curţi, apreciază şi în speţă există o 
pagubă iminentă. Aşa cum a arătat, dincolo de valoarea mare a obligaţiilor fiscale, riscurile 
sunt generate şi de faptul că: împotriva intimatei s-au luat deja măsuri asigurătorii; iar aceasta 
se află într-o situaţie medicală complicată, fiind sub tratament medical şi sub iminenţa unui 
operaţii pentru cancer (astfel încât veniturile acesteia, în parte afectate de obligaţia de plată a 
unei cauţiuni consistente, nu pot suferi „şocul” unei executări a actului administrativ fiscal). 
Pe cale de consecinţă, solicită respingerea recursului. 

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

 1. Sub aspectul preliminar al excepţiei nulităţii recursului pe considerentul că 
memoriul de recurs nu cuprinde niciunul din motivele de casare expres şi limitativ prevăzute 
la art. 488 alin. 1 C.pr.civ. recurenta exprimându-şi doar nemulţumirea faţă de soluţia 
instanţei de fond, Curtea reţine că, deşi în mod explicit nu se arată că recursul se încadrează 
într-un anumit motiv prevăzut de textul legal precitat, trebuie notat că potrivit art. 489 
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C.pr.civ. sancţiunea nulităţii recursului intervine dacă recursul nu a fost motivat în termen 
legal, cu excepţia prevăzută la alin. 3 al textului legal şi care nu face obiectul examinării în 
prezenta speţă cât şi în ipoteza în care motivele invocate nu se încadrează în motivele de 
casare prevăzute la art. 488. 

 Astfel fiind, chiar dacă recurentul nu a invocat explicit şi expres unul din 
motivele de casare prev. la art. 488 C.pr.civ. dar cu toate acestea motivele invocate se 
încadrează în motivele de casare prevăzute la art. 488 atunci sancţiunea nulităţii recursului nu 
mai operează (art. 489 alin. 2 C.pr.civ.). 

 În acest sens, trebuie examinat în speţă dacă motivele invocate de recurentă 
sunt sau nu încadrabile în unul din motivele de casare prevăzute la art. 488 C.pr.civ. Din 
această perspectivă, Curtea observă că recurenta a dezvoltat critici în memoriul de recurs ce 
se pot încadra în motivul prevăzut la art. 488 alin. 1 pct. 8 C.pr.iv. respectiv aduce critici 
hotărârii evidenţiind că aceasta a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de 
drept material. 

 Esenţial este că criticile poartă asupra celor două condiţii prevăzute de art. 14 
din legea nr. 554/2004 privind suspendarea judecătorească a actului administrativ cu specială 
trimitere la specificul regimului de suspendare a actului administrativ fiscal. 

 Faţă de cele ce precedă, Curtea urmează ca în temeiul art. 489 alin. 2 C.pr.civ. 
să respingă excepţia nulităţii recursului. 

 2. Cât priveşte motivele de recurs, aşa cum s-a relevat mai sus, privite sub 
unghiul art. 488 pct. 8 C.pr.civ., Curtea reţine că instanţa de fond, în raport de circumstanţele 
cauzei a pronunţat o hotărâre legală, neputându-i-se imputa că sentinţa pronunţată a fost dată 
cu încălcarea ori aplicare greşită a prevederilor art. 14 din Legea nr. 554/2004 atât sub 
aspectul condiţiei existenţei cazului bine justificat cât şi sub aspectul condiţiei existenţei 
pagubei iminente. 

 Astfel, sub primul aspect, într-o primă abordare recurenta critică sentinţa 
atacată pe considerentul că la elaborarea actului administrativ fiscal sub aspectul stării da fapt 
şi de drept ar prevala exclusiv normele de drept interne în dauna celor edictate la nivelul 
organelor cu activitate legislativă din cadrul Uniunii Europene. 

 Or, de principiu atât dreptul Uniunii care are caracter obligatoriu faţă de statele 
membre cât şi jurisprudenţa de aplicare a acestui drept generată de Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene au prevalenţă faţă de dreptul naţional. 

 Că este aşa, rezultă cu pregnanţă atât din dispoziţiile art. 148 din Constituţia 
României cât şi din cele ale Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană.  

 Astfel fiind, cum sistemul fiscal al statelor membre ale UE este un domeniu 
armonizat, teza conform căreia din conţinutul art. 1 alin. 3 din Codul fiscal ar rezulta că legea 
fiscală internă prevalează întotdeauna faţă de legislaţia UE nu este întemeiată aceasta 
ignorând cele menţionate anterior. 

 Dincolo de aceste consideraţii., Cutea reţine că în cauză instanţa de fond a 
observat corect că actul administrativ este în aparenţă nelegal fiind adoptat cu ignorarea 
efectelor hotărârii CJUE în cauza Tulică şi Pvloşin care a dezlegat problema de drept 
referitoare la TVA în sensul că aceasta trebuie considerată ca fiind inclusă în preţul 
tranzacţiilor. 

 Acest aspect dă naştere unei aparenţe de nelegalitate a actului administrativ 
fiscal şi este susceptibil a fi avut în vedere în analiza îndeplinirii condiţiei cazului bine 
justificat cerinţă necesară pentru a se evalua dacă executarea actului administrativ este 
susceptibilă de suspendare. 

Cât priveşte ultima condiţie, Curtea are în vedere circumstanţiere legală a acesteia în 
art. 2 alin. 1 lit. ş) din Legea nr. 554/2004 unde se arată că prin expresia pagubă iminentă se 
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înţelege prejudiciul material viitor şi previzibil sau, după caz, perturbarea previzibilă gravă 
a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public. 

Sigur, actul a cărui suspendare se solicită produce efecte executorii, practic 
reclamanta este obligată ca de îndată, voluntar, sau ulterior, în cel mai scurt timp, silit, să 
plătească sumele de bani ce fac obiectul deciziei de impunere. 

Cu trimitere la practica judiciară a Înaltei Curţi, Curtea reţine că: Executarea unei 
obligaţii bugetare, stabilită printr-un act administrativ fiscal care se bucură de prezumţia de 
legalitate nu poate constitui prin ea însăşi o pagubă, în sensul art.2 alin.(1) lit. ş) din Legea 
nr. 554/2004. Într-adevăr, din punct de vedere economic, orice diminuare a patrimoniului 
este echivalentă cu o pagubă, dar din punct de vedere juridic, paguba este reprezentată doar 
de o diminuare ilicită a patrimoniului. (ÎCCJ-SCAF, decizia nr. 2537 din 13 mai 2010). 

Aşa cum s-a arătat în jurisprudenţa CEDO prin aplicarea interpretării specifice 
acesteia şi prin utilizarea noţiunilor autonome, procedurile jurisdicţionale în materie fiscală 
sunt calificate ca acuzaţii în materie penală, ce intră sub incidenţa art. 6 din Convenţie, ceea 
ce impune a se reţine cu trimitere la art. 6 parag. 2 care conferă garanţii în această materie că 
nu se opune, în principiu, executării silite a unor sancţiuni fiscale înainte de obţinerea unei 
hotărâri judecătoreşti definitive, dar într-o astfel de situaţie statul trebuie să-şi exercite 
prerogativele sale în limite rezonabile şi astfel să se asigure un just echilibru între interesele 
aflate în cauză. 

Or, executarea actului administrativ de îndată, având în vedere considerentele ce 
preced, ar destabiliza justul echilibru prefigurat între interesul statului de a stabili şi percepe 
sumele de bani cu titlu de creanţă fiscală pe baza unor acte valabile şi interesul 
contribuabilului care are dreptul să-şi păstreze patrimoniul fără a fi prejudiciat prin acte de 
executare puse sub semnul legalităţii şi care nu are la îndemână o cale eficace de a întoarce 
executarea primind o reparaţie integrală, justă şi echitabilă faţă de prejudiciul încercat. 

Pe cale de consecinţă, Curtea reţine că recursul nu este fondat, sens în care în temeiul 
art. 14 alin. 4 rap. la art. 28 alin. 1 din legea nr. 554/2004 cu aplic. art. 496 şi art. 498 se va 
respinge ca atare. 

  Cheltuieli de judecată nu s-au solicitat. 
 

Contencios administrativ. Regimul juridic al cererii în anulare prevăzute de art. 1 
alin.(6) din Legea nr. 554/2004 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 957 din 26 ianuarie 
2015  

Prin sentinţa civilă nr. 1269/09.04.2014 a Tribunalului Maramureş pronunţată în dosar 
nr. .../100/2013, s-a admis cererea formulată de reclamanta SC M. SRL, împotriva pârâtului 
Consiliul Local al Municipiului Baia Mare. 

S-a dispus anularea HCL Baia Mare nr. 419/29.11.2012. 
A fost obligată pârâta la plata către reclamantă a sumei de 4,30 RON cheltuieli de 

judecată. 
Pentru a dispune în acest sens, tribunalul a reţinut că prin cererea formulată la data de 

26.04.2013 şi înregistrată sub numărul .../100/2013, reclamanta SC M. SRL a chemat în 
judecată pe pârâtul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE solicitând 
anularea HCL 419/29.11.2012, cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea cererii, reclamanta arată următoarele: 
Prin hotărârea atacată, pârâta a decis revocarea altor două hotărâri anterioare, 

respectiv HCL 204/2012 şi HCL 325/2012, prin care se stabile restituirea garanţiei de 
participare a reclamantei la o licitaţie, a căror obiective nu au mai fost realizate. 

Hotărârea atacată este ilegală, aceasta modificând unilateral un acord de voinţă a două 
părţi contractante, încălcându-se principiul simetriei în contracte şi prevederile art. 1 alin. 6 
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din Legea 554/2004, întrucât cele două acte administrative erau intrate în circuitul civil la 
momentul revocării. 

În drept se indică prevederile Legii 554/2004, Codul civil, Codul de procedură civilă. 
În susţinerea cererii se depun în copie adresă pârâtă, procese verbale, HCL 526/2005, 

HCL 419/2012, HCL 325/2012, HCL 204/2012, corespondenţă părţi. 
La data de 21.10.2013, pârâta a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea 

acţiunii ca nefondată. 
A mai reţinut tribunalul că, astfel cum reiese din probatoriul administrat în cauză, 

pentru participarea la licitaţia organizată la data de 30.01.2006, în baza HCL nr. 540/2005, 
reclamanta a depus cu titlu de garanţie de participare suma de 484.731,60 RON. 

Ulterior, din motive ce nu fac obiectul prezentei cauze, între părţi nu s-a mai încheiat 
contractul prefigurat şi pentru care a avut loc organizarea licitaţiei.  

Prin HCL nr. 204/2012 din data de 25.05.2012 (fila 18 – 19) se dispune aprobarea 
restituirii garanţiei de participare consemnate de reclamantă cu ocazia licitaţiei din 
30.01.2006, organizată în baza HCL nr. 540/2005, fără alte pretenţii financiare, în situaţia în 
care SC M. SRL se pronunţă pentru rezoluţiunea promisiunii de vânzare cumpărare. 

Prin HCL nr. 325/2012 din 14.09.2012 (fila 16 – 17) se dispune aprobarea restituirii 
garanţiei de participare în cuantum de 484.731,60 RON consemnată de reclamantă cu ocazia 
licitaţiei din 30.01.2006, organizată în baza HCL nr. 540/2005, suma urmând a fi virată în 
contul indicat, deschis la BRD. 

Ulterior, la data de 29.11.2012, prin HCL nr. 419/2012, atacată în prezenta cauză, 
(filele 14 – 15), se dispune revocarea HCL nr. 204/2012 şi HCL nr. 325/2012 privind 
restituirea garanţiei de participare consemnate de SC M. SRL cu ocazia licitaţiei din 
30.01.2006. 

Printre motivele adoptării acestei hotărâri se reţine în principal faptul că reclamanta nu 
este de acord cu semnarea unui angajament prin care să arate că renunţă la eventualele 
pretenţii cu titlu de daune pentru neîncheierea contractului. 

Potrivit art. 1 alin. 6 din Legea 554/2004, autoritatea publică emitentă a unui act 
administrativ unilateral nelegal poate să solicite instanţei anularea acestuia, în situaţia în care 
actul nu mai poate fi revocat întrucât a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice.  

Reiese de aici, faptul că, un act administrativ care a intrat în circuitul civil şi a produs 
efecte juridice nu mai poate fi revocat de către autoritatea emitentă. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor dispoziţiei legale mai sus enunţate, instanţa 
apreciază că, hotărârile de consiliu local revocate au intrat în circuitul civil şi au produs efecte 
juridice, respectiv au consfinţit dreptul reclamantei de a-i fi restituită garanţia de participare 
de bună voie de către pârâtă şi fără a mai fi nevoie de o acţiune în instanţă. 

Un alt efect juridic produs este cel al întreruperii termenului de prescripţie în raport de 
o eventuală acţiune a reclamantei de recuperare a garanţiei de participare. 

Or, având în vedere faptul că actele administrative revocate prin hotărârea atacată în 
prezenta cauză, au intrat în circuitul civil şi au produs efecte juridice, pârâta nu mai putea să 
şi le revoce, singura cale posibilă rămânând acţiunea în instanţă. 

Având în vedere aceste considerente şi apreciind că actul administrativ atacat a fost 
adoptat cu încălcarea dispoziţiilor legale, instanţa a admis acţiunea conform dispozitivului.  

Pârâta a fost obligată la plata cheltuielilor de judecată reprezentând taxă judiciară de 
timbru şi timbru judiciar în cuantum de 4,30 RON, nefăcându-se dovada altor cheltuieli.  

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâtul Consiliul Local al municipiului 
Baia Mare, solicitând să se admită în principiu prezentul recurs, iar pe cale de consecinţă să 
se dispună casarea în tot a sentinţei recurate ca nelegală, cu reţinerea cauzei spre rejudecare; 
în urma rejudecării cauzei, respingerea acţiunii în contencios administrativ, ca netemeinică şi 
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nelegală şi pe cale de consecinţă menţinerea în tot a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Baia Mare cu nr. 419 din data de 29.11.2012, ca temeinică şi legală. 

In motivarea recursului s-au învederat următoarele: 
În fapt, în cursul anului 2005, pârâta Consiliul local al Municipiului Baia Mare a 

decis, prin H.C.L. Baia Mare nr. 526/19.12.2005, organizarea licitaţiei publice în vederea 
realizării obiectivului "Parc Turistic", zona Baraj .... 

Obiectul licitaţiei anterior menţionate a constat în înstrăinarea dreptului de proprietate, 
respectiv a dreptului de folosinţă asupra terenurilor pe care câştigătorul acesteia urma să 
realizeze investiţia, după cum urmează: 

i. suprafaţa de 134,0562 Ha păşune, aparţinând domeniului privat al Municipiului 
Baia Mare, situată în zona Baraj - ..., prin vânzare la licitaţie publică, preţul de pornire fiind 
echivalentul în lei a sumei de 1.340.000 euro, la care se adaugă TVA. 

ii. suprafaţă de 86,46 Ha pădure, aparţinând domeniului public al Municipiului Baia 
Mare: prin concesionare pentru o perioadă de 49 de ani, prin licitaţie publică, redevenţă 
anuală de pornire fiind echivalentul în lei a sumei de 10.000 euro, la care se adaugă TVA 
[...]". 

Totodată, prin caietul de sarcini ce a stat la baza licitaţiei, s-a stabilit în sarcina 
participanţilor obligaţia de constituire a unei garanţii de participare în cuantum de 134.000 
euro, aceasta urmând să fie achitată în lei la cursul de schimb stabilit de BNR din ziua 
constituirii. 

Astfel, în data de 30.01.2006, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, a avut loc 
licitaţia menţionată mai sus, iar în urma analizării ofertelor, reclamanta S.C. M. S.R.L. a fost 
declarată câştigătoare, adjudecând imobilul pentru suma de 1.353.400 euro, la care se adaugă 
TVA. 

Ulterior organizării licitaţiei publice, prin H.C.L. Baia Mare nr. 4/31.01.2006, a fost 
constituită Comisia specială de analiză şi verificare a modului de desfăşurare a licitaţiei 
organizate în data de 30.01.2006. 

În urma verificărilor realizate de comisia specială, aceasta a propus amânarea semnării 
contractului de vânzare - cumpărare până la soluţionarea, definitivă şi irevocabilă, a dosarului 
nr. 551/2006, respectiv a dosarului nr. 800/2006, ambele aflate la acel moment pe rolul 
Tribunalului Maramureş. 

Astfel, raportat la concluziile comisiei de analiză şi verificare a modului de 
desfăşurare a licitaţiei organizate în data de 30.01.2006, pârâta Consiliul Local al 
Municipiului Baia Mare, a adoptat în data de 28 martie 2006, H.C.L. Baia Mare nr. 131/2006, 
prin care a decis: 

„încheierea contractului de vânzare - cumpărare, transferul dreptului de proprietate 
asupra terenului afectat de P.U.Z. aprobat prin HCL 525/2005, adjudecat prin licitaţie publică 
în favoarea S.C. M. S.R.L., se va realiza după soluţionarea definitivă şi irevocabilă a tuturor 
litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată având ca obiect acest teren, ta un termen 
stabilit printr-o hotărâre a Consiliului Local”; 

ii. se vor reanaliza termenele stabilite în caietul de sarcini şi se vor stabili noi 
termene, printr-o hotărâre a Consiliului Local; 

iii. se menţine obligaţia în sarcina adjudecatarului, respectiv a S.C. M. S.R.L., de 
a suporta contravaloarea documentaţiei, avizelor şi acordurilor legale efectuate cu ocazia 
întocmirii PUZ-ului aprobat, în sumă de 50.000 Euro, fără TVA, conform caietului de sarcini. 

Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr. 131/2006 a fost comunicată reclamantei 
SC M. SRL la sediul procedural ales al avocatului .... 

Reclamanta nu a formulat nicio obiecţiune sau plângere prealabilă împotriva HCL nr. 
131 /2006, astfel că reclamanta SC M. SRL şi-a însuşit şi acceptat în întregime prevederile 
acesteia. 
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În cursul anului 2007 au fost soluţionate în favoarea Municipiului Baia Mare, 
respectiv a Consiliului Local Baia Mare, definitiv şi irevocabil toate litigiile aflate pe rolul 
instanţelor de judecată, însă nu s-a putut proceda Ia semnarea contractului de vânzare-
cumpărare deoarece, între timp, Direcţia Naţională Anticorupţie a demarat cercetări penale 
pentru fapte de corupţie, faţă de numiţii H.I. şi G.C., reprezentanţi (asociaţi şi administratori) 
ai societăţilor participante la licitaţia organizată în data de 30.06.2006, respectiv reprezentanţi 
ai reclamantei. 

Totodată, se arată faptul că pe tot parcursul efectuării cercetărilor penale pârâta din 
prezenta cauză, a manifestat un rol activ în aflarea soluţiei adoptate tocmai pentru a putea 
perfecta contractul de vânzare-cumpărare cu câştigătorul licitaţiei desfăşurate în baza HCL 
nr. 526/2005 şi HCL nr. 540/2005. 

De asemenea, anterior soluţionării dosarului penal, astfel cum rezultă din adresa nr. 
3039/03.05.2010, pârâta a intenţionat să restituie intimatei S.C. M. S.R.L. garanţia constituită 
având în vedere faptul că nu a fost perfectat contractul de vânzare - cumpărare în mai bine de 
4 ani de la data organizării licitaţiei. 

Ca urmare a adresei menţionate anterior, intimate a comunicat recurentei adresa nr. 
9480/05.05.2010, prin care i s-a adus la cunoştinţă faptul că până la acea dată nu a fost 
adoptată vreo soluţie în dosarul penal, respectiv faptul că „nu solicită restituirea cauţiunii 
depuse întrucât se consideră în continuare câştigătorul licitaţiei”. 

După ce a fost declinată competenţa de soluţionare a dosarului penal în repetate 
rânduri, Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare a dispus prin Rezoluţia din data de 
25.06.2010 adoptată în dosarul penal nr. 357/P/2009, neînceperea urmăririi penale faţă de 
numiţii H.I. şi G.C. sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 60 alin. (1) din Legea 
nr. 21/1996 cu referire la art. 5 şi 6 din Legea nr. 21/1996, în legătură cu licitaţia organizată 
în temeiul H.C.L. nr. 526/2005. 

Astfel, în data de 04.04.2012, reclamanta SC M. SRL a fost invitată la sediul pârâtei 
pentru stabilirea anumitor aspecte formale legate de semnarea contractului, aspect ce rezultă 
din adresa nr. 9564/30.03.2012, comunicată reclamantei SC M. SRL în data de 02.04.2012, 
depusă în probaţiune în faţa instanţei de fond. 

Având în vedere faptul că reclamanta nu a dat curs invitaţiei, în data de 10.04.2012, 
Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a adoptat HCL nr. 142/10.04.2012, prin care s-au 
hotărât următoarele:  

„Încheierea contractului de vânzare - cumpărare a terenului în suprafaţă de 134,0562 
Ha, cu S.C. M. S.R.L. 

ii. prelungirea cu 6 ani şi 4 luni a termenelor stabilite prin caietul de sarcini 
aprobat prin H.C.L. nr. 540/2005, respectiv până la data de 30.07.2012 "; 

iii. până la data încheierii contractului de vânzare - cumpărare, S.C. M. S.R.L. va 
face dovada întregirii avansului, în condiţiile art. II. 1. din caietul de sarcini, şi a achitării, în 
condiţiile art. V.4. din caietul de sarcini, a sumei reprezentând contravaloarea documentaţiei, 
a avizelor şi acordurilor legale efectuate cu ocazia întocmirii P.U.Z.-ului, respectiv 
208.154,155 lei - echivalentul sumei de 50.000 EURO+TVA, menţionându-se faptul că, în 
cazul în care SC M. SRL nu se va prezenta pentru încheierea contractului de vânzare - 
cumpărare în formă autentică, se consideră încetat raportul juridic dintre părţi născut în urma 
licitaţiei din 30.01.2006. 

Mai mult decât atât, în data de 07.05.2012, prin intermediul societăţii profesionale de 
executori judecătoreşti "...", Municipiul Baia Mare a invitat, din nou, reclamanta S.C. M. 
S.R.L., să se prezinte la sediul primăriei în data de 30.07.2012, ora 12:00, în vederea 
deplasării împreună cu reprezentantul primăriei la Biroul Notarului Public ales de către SC 
M. SRL cu scopul de a face demersurile necesare în vederea perfectării informă autentică a 
contractului de vânzare - cumpărare. 
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Împotriva H.C.L. 142/2012, reclamanta S.C. M. S.R.L. a formulat plângere prealabilă, 
înregistrată la Primăria Baia Mare sub nr. 13569/11.05.2012, solicitând revocarea hotărârii 
consiliului local, susţinând faptul că adoptarea unei hotărâri de consiliu local care 
reglementează raporturi juridice de drept civil, în care părţile sunt pe poziţii de egalitate, este 
în mod evident nelegală. 

In acest sens, se evidenţiază faptul că, urmare a respingerii plângerii prealabile, 
reclamanta SC M. SRL nu a formulat o acţiune în contencios administrativ împotriva 
Deciziei de respingere anterior împlinirii termenului impus (30.07.2012), efectele HCL 
142/2012 nefiind suspendate, iar raportat la acest aspect rezultă faptul că reclamanta a luat la 
cunoştinţă, respectiv a acceptat cele dispuse prin hotărârea de consiliu mai sus menţionată. 

Ulterior, în data de 14.05.2012, reclamanta a invitat pârâta, în baza art. 720' C.P.C., la 
conciliere directă, în vederea soluţionării pe cale amiabilă a divergenţelor ivite. 

Ca urmare a acestei convocări, pârâta a adoptat H.C.L. nr. 204/25.05.2012 prin care s-
a hotărât: „restituirea garanţiei de participare, fără alte pretenţii financiare în situaţia în care, 
în lipsa altor pretenţii financiare, reclamanta se pronunţă pentru rezilierea promisiunii de 
vânzare - cumpărare" 

Această decizie s-a întemeiat pe faptul că din partea pârâtei nu exista niciun 
impediment în perfectarea contractului de vânzare - cumpărare în formă autentică, sens în 
care a fost înaintată şi invitaţia de semnare a contractului. 

Astfel, în lipsa unei culpe din partea pârâtei, în situaţia rezoluţiunii promisiunii de 
vânzare - cumpărare, reclamanta S.C. M. S.R.L., putea beneficia de restituirea garanţiei de 
participare, numai în cazul în care menţiona în mod expres că nu mai are alte pretenţii 
financiare. 

Ulterior, reclamanta a expediat o notificare, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub 
nr. 17767/25.06.2012, prin care a solicitat restituirea garanţiei de participare la licitaţie şi 
totodată a indicat conturile în care să se facă această plată. 

La această notificare, pârâta a reiterat reclamantei faptul că, pentru a se restitui 
garanţia, se impune, anterior, încheierea unui înscris prin care să se arate ferm că S.C. M. 
S.R.L. se pronunţă pentru rezoluţiunea promisiunii de vânzare-cumpărare fără alte pretenţii 
financiare. 

De asemenea, evidenţiem faptul că în data de 30.07.2012, data stabilită pentru 
încheierea contractului de vânzare - cumpărare în forma autentică, reclamanta, deşi convocată 
expres în acest sens, a refuzat să se prezinte. 

Astfel, potrivit prevederilor normelor de aplicare a ordonanţei privind achiziţiile 
publice. în cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului de 
achiziţie publică, organizatorul licitaţiei are dreptul de a reţine garanţia de participare. 

În încercarea de a soluţiona amiabil aceste divergenţe, în data de 14 septembrie 2012, 
fără a abroga dispoziţiile H.C.L. 204/25.05.2012. Consiliul Local al Municipiului Baia Mare 
a adoptat H.C.L. 325/2012, cu privire la restituirea garanţiei de participare, în cuantum de 
484.731,60 lei, consemnată de S.C. M. S.R.L. cu ocazia licitaţiei din 30.01.2006, dovedind 
încă o dată buna-credinţă. 

HCL 325 trebuie interpretată în coroborare cu HCL 204 (sens în care aceasta din urmă 
a fost menţionată în considerentele HCL 325), respectiv în sensul în care se doreşte restituirea 
garanţiei, în contul menţionat de reclamantă, dacă se doreşte rezilierea şi nu sunt alte pretenţii 
financiare din partea acesteia. 

Reclamanta SC M. SRL a răspuns în data de 01.10.2012 din nou, prin indicarea 
contului bancar, însă f3ră să facă nicio altă precizare cu privire la încetarea raportului juridic 
născut cu ocazia licitaţiei din 30.01.2006, respectiv a faptului că nu vor solicita alte pretenţii 
financiare. 
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Ulterior, reclamanta a promovat o acţiune civilă ce formează obiectul dosarului nr. 
575/100/2013 aflat pe rolul Tribunalului Maramureş, prin care solicită rezoluţiunea 
promisiunii de vânzare - cumpărare, restituirea sumei de 134.000 Euro, reprezentând garanţia 
de participare la licitaţie, respectiv obligarea pârâtei Ia plata sumei de 1.000.000 Euro pentru 
repararea prejudiciului cauzat societăţii datorită faptului că „Municipiul Baia Mare ar fi 
refuzat, fără vreun temei legal, încheierea contractului de vânzare - cumpărare". 

Astfel fiind, având în vedere: 
a), refuzul reclamatei de a semna contractul de vânzare - cumpărare a terenului în 

suprafaţă de 134,0562 Ha; 
b). refuzul de a încheia diferendul pe cale amiabilă prin rezilierea promisiunii de 

vânzare - cumpărare fără alte pretenţii financiare; 
c). dispoziţiile HCL 204/25.05.2012 şi ale HCL 325/14.06.2012, prin care restituirea 

garanţiei este condiţionată de rezilierea promisiunii de vânzare - cumpărare fără alte pretenţii 
financiare din partea reclamantei; 

d). faptul că cele două hotărâri nu au intrat în circuitul civil; 
pârâta a adoptat H.C.L. nr. 419/29.11.2012 (hotărâre a cărei anulare s-a solicitat prin 

acţiunea în contencios administrativ promovată de către reclamantă), prin care au fost 
revocate cele două hotărâri ale consiliului menţionate mai sus, respectiv HCL 204/2012 şi 
HCL 325/2012. 

Scopul adoptării acestei hotărâri a fost de a valorifica prevederile promisiunii de 
vânzare - cumpărare, ale caietului de sarcini şi ale legislaţiei în vigoare cu privire la 
achiziţiile publice, în sensul încetării raporturilor contractuale pentru neîndeplinirea culpabilă 
a obligaţiilor contractuale de către reclamantă şi recuperării contravalorii documentaţiei, a 
avizelor şi acordurilor legale efectuate cu ocazia întocmirii P.U.Z. respectiv suma de 
208.154,155 lei, reprezentând echivalentul sumei de 50.000 EURO+TVA. 

În acest sens a fost adoptată H.C.L. 420/29.11.2012 prin care au fost adoptate 
aspectele mai sus indicate. 

Împotriva H.C.L. nr. 419/29.11.2012, reclamanta SC M. SRL a formulat o plângere 
prealabilă, înregistrată la pârâtă în data de 28.12.2012 sub număr 34229. 

Prin Decizia nr. 34229 din data de 16.01.2013, pârâta a dispus respingerea plângerii 
prealabile mai sus menţionate, şi pe cale de consecinţă menţinerea în tot a H.C.L. nr. 
419/29.11.2012. 

Împotriva Deciziei nr. 34229, reclamanta SC M. SRL a formulat o acţiune în 
contencios administrativ ce a format obiectul dosarului nr. .../100/2013 al Tribunalului 
Maramureş. 

Dosarul menţionat anterior a fost soluţionat prin Sentinţa civilă nr. 1269 pronunţată în 
data de 09.04.2014, prin care instanţa de fond a admis acţiunea formulată de către reclamanta, 
şi pe cale de consecinţă a dispus anularea H.C.L. nr. 419/29.11.2012. 

Sentinţa civilă nr. 1269/09.04.2014 o consideră ca fiind nelegală din următoarele 
considerente; 

I. Hotărârea pronunţată de instanţa de fond nu cuprinde motivele pe care se sprijină. 
Potrivit art. 425 alin. (1) lit. b) din N.C.P.C.: „hotărârea va cuprinde: b) 

considerentele, în care se vor arăta obiectul cererii şi susţinerile pe scurt ale părţilor, 
expunerea situaţiei de fapt reţinută de instanţă pe baza probelor administrate, motivele de fapt 
şi de drept pe care se întemeiază soluţia, arătându-se atât motivele pentru care s-au admis, cât 
şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor;". 

Astfel, legiuitorul a instituit în sarcina instanţei de judecată, obligaţia de a motiva 
hotărârea adoptată, presupunând stabilirea în considerentele hotărârii a situaţiei de fapt 
expusă în detaliu, încadrarea în drept, examinarea argumentelor părţilor şi punctul de vedere 
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al instanţei faţă de fiecare argument relevant, şi, nu în ultimul rând, raţionamentul logico-
juridic care a fundamentat soluţia adoptată. 

Aceste cerinţe legale sunt impuse de însăşi esenţa înfăptuirii justiţiei, iar forţa de 
convingere a unei hotărâri judecătoreşti rezidă din raţionamentul logico-juridic, clar, explicit 
şi întemeiat pe considerente de drept. 

În practica judiciară s-a statuat că judecătorii sunt datori să arate în cuprinsul hotărârii 
motivele de fapt şi de drept în temeiul cărora şi-au format convingerea, cum şi cele pentru 
care s-au înlăturat cererile părţilor. Fără arătarea motivelor şi a probelor neputând fi exercitat 
controlul judiciar. 

Motivarea hotărârii este necesară pentru ca părţile să cunoască motivele ce au fost 
avute în vedere de către instanţă în pronunţarea soluţiei, iar instanţa ierarhic superioară să 
aibă în vedere, în aprecierea legalităţii şi temeiniciei hotărârii, şi considerentele pentru care s-
a pronunţat soluţia. 

De asemenea, motivarea hotărârii trebuie să fie clară, precisă şi inteligibilă, să nu se 
rezume la o însuşire de fapte şi argumente, să se refere la probele administrate în cauză şi să 
fie în concordanţă cu acestea, să răspundă în fapt şi în drept la toate pretenţiile şi apărările 
formulate de părţi şi să conducă în mod logic şi convingător la soluţia cuprinsă în dispozitiv. 

În practica judiciară, s-a decis că motivarea sumară şi confuză a unei hotărâri 
judecătoreşti echivalează cu nemotivarea hotărârii. 

Potrivit art. 488 pct. (6) din N.C.P.C.: „Casarea unor hotărâri se poate cere numai 
pentru următoarele motive de nelegalitate: 6) când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se 
întemeiază sau când cuprinde motive contradictorii ori numai motive străine de natura 
pricinii". 

 Din interpretarea dispoziţiilor legale anterior menţionate, reiese faptul că o hotărâre 
poate fi casată pentru motivul prevăzut de art. 488 pct. (6) din N.C.P.C., în următoarele 
situaţii: 

- există contradicţie între considerente şi dispozitiv, astfel că nu se poate şti ce 
anume a decis instanţa; 

- există contradicţie între considerente, în sensul că din unele rezultă 
netemeinicia acţiunii, iar din altele faptul că este întemeiată; 

- lipseşte motivarea soluţiei sau aceasta este superficială ori cuprinde 
considerente ce nu au legătură cu pricina în care a fost pronunţată soluţia respectivă; 

- instanţa de control judiciar copiază considerentele hotărârii atacate fără a 
răspunde motivelor de critică, ş.a.m.d. 

Nemotivarea hotărârii este un viciu de formă care atrage nulitatea hotărârii. 
Conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, noţiunea de proces 

echitabil presupune ca o instanţă care nu a motivat decât pe scurt hotărârea sa, să fi examinat 
totuşi în mod real problemele esenţiale care i-au fost supuse şi nu doar să reia pur şi simplu 
concluziile părţilor litigante. 

La o sumară analiză a Sentinţei civile nr. 1269 pronunţate în data de 09.04.2014 în 
dosar nr. .../100/2013 al Tribunalului Maramureş, se poate constata cu uşurinţă faptul că 
instanţa de fond s-a rezumat la a reitera susţinerile intimatei din cererea de chemare în 
judecată, fără a răspunde în fapt şi în drept la pretenţiile şi apărările formulate de părţi. 

Totodată, se poate constata cu uşurinţă faptul că în motivarea sentinţei nu există nicio 
trimitere cu privire la apărările formulate de recurenta pârâtă prin întâmpinare sau concluziile 
scrise depuse la dosar. 

Apărările invocate atât în întâmpinare cât şi în cuprinsul concluziilor scrise, sunt 
esenţiale în judecarea cauzei, deoarece acestea vizau în principal motivele pentru care 
apreciem că actul administrativ nu a produs efecte juridice şi implicit nu se poate considera 
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că a intrat în circuitul civil, iar pe cale de consecinţă nu sunt îndeplinite condiţiile legale 
impuse prin art. 1 alin. (6) din Legea 554/2004. 

Cu privire la aceste apărări, sentinţa pronunţată de instanţa de fond nu cuprinde nicio 
motivare, aceasta rezumându-se să motiveze hotărârea plecând de la premisa că actul 
administrativ atacat a intrat în circuitul civil. 

Astfel, având în vedere motivarea superficială a sentinţei instanţei de fond, în temeiul 
art. 488 pct. 6) din N.C.P.C., solicităm să dispuneţi casarea sentinţei civile nr. 1269 
pronunţate în data de 09.04.2014 în dosar nr. .../100/2013 al Tribunalului Maramureş, ca 
nelegală.  

II. Hotărârea a fost dată cu aplicarea greşită a normelor de drept material: 
Ca un prim aspect, în cuprinsul motivării sentinţei, instanţa de fond, în mod 

netemeinic şi nelegal, a reţinut faptul că: „sub aspectul îndeplinirii condiţiilor dispoziţiei 
legale mai sus enunţate, instanţa apreciază că, hotărârile de consiliu local revocate au intrat în 
circuitul civil şi au produs efecte juridice, respectiv au consfinţit dreptul reclamantei de a-i fi 
restituită garanţia de participare de bună voie de către pârâtă şi fără a mai fi nevoie de o 
acţiune în instanţă." (pagina 2, paragraf 12). 

Contrar celor reţinute de către instanţa de fond, prin noţiunea de „intrare in circuitul 
civil" se înţelege faptul că actele administrative unilaterale, în prezenta cauză hotărârile 
consiliului local, au produs efecte juridice. 

După cum s-a arătat şi mai sus, prin adoptarea H.C.L. nr. 204/25.05.2012 s-a hotărât: 
„restituirea garanţiei de participare, fără alte pretenţii financiare în situaţia în care, în lipsa 
altor pretenţii financiare, intimata SC M. SRL se pronunţă pentru rezilierea promisiunii de 
vânzare - cumpărare." 

Astfel, rezultă în mod fără echivoc faptul că H.C.L. nr. 204/2012 şi H.C.L. 325/2012 
au fost adoptate sub o condiţie suspensivă, respectiv acordul expres al intimatei SC M. SRL 
cu privire la renunţarea Ia orice altă pretenţie financiară, respectiv acordul acesteia cu privire 
la rezoluţiunea promisiunii de vânzare - cumpărare. 

Condiţia suspensivă, este aceea condiţie până Ia îndeplinirea căreia însăşi existenţa 
obligaţiei este suspendată, efectele pendente conditionae fiind că actul juridic nu îşi produce 
efectele juridice, existenţa (eficacitatea) drepturilor subiective civile şi a obligaţiilor 
corelative, ce ar izvorî din acel act fiind suspendate. 

Această condiţie nu este îndeplinită în prezenta cauză, mai mult decât atât, după cum 
am arătat şi mai sus, intimata SC M. SRL a promovat o acţiune civilă ce formează obiectul 
dosarului nr. 575/100/2013 aflat pe rolul Tribunalului Maramureş, prin care solicită pe de o 
parte, rezoluţiunea promisiunii de vânzare - cumpărare şi restituirea sumei de 134.000 Euro, 
reprezentând garanţia de participare la licitaţie, pe de altă parte, obligarea recurentei la plata 
sumei de 1.000.000 Euro pentru repararea prejudiciului cauzat societăţii datorită faptului că 
^Municipiul Baia Mare ar fi refuzat, fără vreun temei legal, încheierea contractului de 
vânzare - cumpărare". 

Astfel, având în vedere faptul că: 
i) cele două hotărâri adoptate de către recurentă reprezintă o oferta de a rezoluţiona 

contractul pe cale amiabilă, 
ii) oferta recurentei nu a fost acceptată de către intimata SC M. SRL, 
iii) în temeiul celor două hotărâri nu a fost încheiat niciun act juridic (în prezenta 

cauză, actul de rezoluţiune a promisiunii de vânzare - cumpărare), 
rezultă în mod fără echivoc faptul că H.C.L. nr. 204/2012 şi H.C.L. 325/2012 nu au 

produs efecte juridice şi implicit nu au intrat în circuitul civil, în sensul dispoziţiilor art. 1 
alin. (6) din Legea nr. 554/2004, existenţa şi efectele juridice urmărite prin încheierea 
acestora fiind suspendate până la îndeplinirea condiţiei suspensive. 
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Din aceleaşi considerente, nu pot fi reţinute nici susţinerile instanţei de fond, potrivit 
cărora: „Un alt efect juridic produs este cel al întreruperii termenului de prescripţie în raport 
de o eventuală acţiune a reclamantei de recuperare a garanţiei de participare" (pagina 3, 
paragraf 1). 

Pe de o parte, un act juridic afectat de o condiţie suspensivă neîndeplinită nu face 
parte din categoria actelor juridice care întrerup prescripţia extinctivă în sensul Decretului 
167/1958, iar pe de altă parte, acest aspect este lipsit de relevanţă pentru soluţionarea 
prezentei pricini. 

În altă ordine de idei, evidenţiem faptul că în mod netemeinic şi nelegal, instanţa de 
fond, a reţinut şi faptul că: „Or, având în vedere faptul că actele administrative revocate prin 
hotărârea atacată în prezenta cauză, au intrat în circuitul civil şi au produs efecte juridice, 
pârâta nu mai putea să şi le revoce, singura cale posibilă rămânând acţiunea în instanţă", 
dispoziţiile art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004 nefiind incidente în prezenta cauză. 

Potrivit art. 1 alin. (6) din Legea 554/2004: autoritatea publică emitentă a unui act 
administrativ unilateral nelegal poate să solicite instanţei anularea acestuia, în situaţia în care 
actul nu mai poate fi revocat întrucât a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice. în 
cazul admiterii acţiunii, instanţa se pronunţă, dacă a fost sesizată prin cererea de chemare în 
judecată, şi asupra validităţii actelor juridice încheiate în baza actului administrativ nelegal, 
precum şi asupra efectelor juridice produse de acestea" 

Din economia dispoziţiilor legale de mai sus, rezultă în mod fără faptul că anularea 
unui act administrativ unilateral poate fi dispusă numai de către instanţa de judecată în cazul 
în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

1. Actul administrativ unilateral este nelegal; 
2. Actul administrativ unilateral trebuie să fi produs efecte juridice, respectiv să fi 

intrat în circuitul civil. 
Scopul urmărit de legiuitor prin reglementarea în mod expresă a condiţiilor în care 

actele administrative unilaterale pot fi anulate numai de către instanţele de judecată, a fost 
acela de a evita menţinerea în circuitul civil a unor acte nelegale, respectiv pentru a da 
posibilitatea organelor emitente de a-şi îndrepta erorile efectuate, fără a fi afectată siguranţa 
circuitului civil. 

Astfel, în ceea ce priveşte prima condiţie, respectiv nelegalitatea HCL 204/2012 şi a 
HCL 325/2012, menţionăm faptul că această condiţie nu este îndeplinită în prezenta cauză, 
recurenta adoptând hotărârile de consiliu în conformitate cu prevederile normelor în vigoare 
la aceea dată. 

Totodată, în ceea ce priveşte cea de a doua condiţie, după cum s-a arătat şi mai sus, 
actele administrative unilaterale emise de către recurentă sunt afectate de o condiţie 
suspensivă, şi pe cale de consecinţă efectele juridice ale acestora sunt suspendate până la 
îndeplinirea condiţiei. 

Interpretând, per a contrario, dispoziţiile legale prevăzute de art. 1 alin. (6) din Legea 
554/2004, rezultă faptul că, în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile menţionate anterior, 
organul emitent al actului administrativ unilateral poate dispune revocarea acestuia prin 
emiterea unui nou act administrativ. 

Concluzionând, atât timp cât cele două hotărâri emise de către recurentă, respectiv 
HCL 204/2012 şi HCL 325/2012 nu au intrat în circuitul civil, neproducând efecte juridice, 
rezultă în mod fără echivoc faptul că recurenta, în mod temeinic şi legal a decis prin 
adoptarea HCL 419/29.11.2012, revocarea celor două hotărâri, aceasta fiind o prerogativă a 
autorităţii administrative emitente. 

Din toate aceste motive se solicită instanţei să dispună: 
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> în temeiul art. 496 alin. (1) din N.C.P.C., raportat la art. 488 pct. 6) şi pct. 8) 
din N.C.P.C., admiterea în principiu a prezentului recurs, iar pe cale de consecinţă casarea în 
tot a sentinţei recurate ca nelegală, cu reţinerea cauzei spre rejudecare; 

> în urma rejudecării cauzei, în temeiul art. 18 alin. (1) din Legea 554/2004, 
respingerea acţiunii în contencios administrativ, ca netemeinică şi nelegală şi pe cale de 
consecinţă să dispuneţi: 

> menţinerea în tot a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare cu 
nr. 419 din data de 29.11.2012, ca temeinică şi legală; 

> în temeiul art. 453 din N.C.P.C., obligarea intimatei la suportarea cheltuielilor 
de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 486 din N.C.P.C., art. 488 pct. 6) şi pct. 8) 
din N.C.P.C., art. 496 alin. (1) din N.C.P.C., art. 18 alin. (1) din Legea 554/2004, respectiv 
art. 453 din N.C.P.C. 

Prin întâmpinarea formulată în cauză, intimata SC M. SRL a solicitat respingerea 
recursului şi obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată. 

Prin sentinţa atacată instanţa de fond a admis cererea subscrisei şi, pe cale de 
consecinţă, a anulat HCL nr. 419/29.11.2012 a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, 
considerând că actele administrative revocate prin HCL 419/2012 au intrat deja în circuitul 
civil. 

Prin recursul declarat recurentul afirmă faptul că sentinţa instanţei de fond este 
nelegală raportat la două categorii de motive.  

I. În primul rând, recurentul afirmă faptul că sentinţa instanţei de fond nu cuprinde 
motivele pe care se sprijină. 

Dintr-o simplă lectură a sentinţei atacate rezultă faptul că motivul pentru care instanţa 
a anulat hotărârea atacată este faptul că actele administrative revocate prin intermediul 
acesteia au intrat deja în circuitul civil. 

Pentru o mai bună înţelegere a celor afirmate anterior, se face o scurtă trecere în 
revistă a stării de fapt care a condus la prezentul litigiu şi pe care instanţa de fond a avut-o în 
vedere atunci când a pronunţat soluţia. 

Astfel, în anul 2006, prin HCL 526/2005 a fost aprobată vânzarea prin licitaţie publică 
a unor terenuri în suprafaţă de 134,0562 ha - păşune, aparţinând domeniului privat al 
municipiului Baia Mare, terenuri situate în zona Baraj-....  

Societatea intimată a câştigat licitaţia organizată, sens în care trebuia încheiat 
contractul de vânzare cumpărare în forma autentică, pentru ca ulterior acestui moment să 
începem realizarea investiţiei propuse, astfel cum a fost ea impusă prin caietul de sarcini. 

In consecinţă, în momentul câştigării de către subscrisa a licitaţiei privind vânzarea 
terenurilor mai sus identificate s-a încheiat între Municipiul Baia Mare şi societatea intimată 
o promisiune de vânzare cumpărare.  

În temeiul acestui contract Municipiul Baia Mare s-a obligat să ne vândă dreptul de 
proprietate asupra a 134,0562 Ha de păşune aparţinând domeniului privat al municipiului 
Baia Mare, situate în zona Baraj-.... 

Dată fiind această stare de fapt, societatea intimată a depus o garanţie de 134.000 
EURO, garanţie solicitată pentru încheierea în viitor a contractului autentic de vânzare 
cumpărare. 

În anul 2011, prin adresa nr. 2428/11.03.2011 emisă de Primăria municipiului Baia 
Mare, i se comunica societăţii intimate faptul că o mare parte din terenurile care au fost 
promise spre vânzare nu poate face obiectul contractului autentic, aparţinând domeniului 
public.  
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De la momentul câştigării de către intimată a licitaţiei organizare pentru vânzarea 
terenurilor au trecut mai bine de şase ani, perioadă de timp în care promitentul vânzător a 
refuzat fără niciun temei legal încheierea contractului autentic de vânzare cumpărare. 

Reiterând susţinerile din întâmpinarea depusă la dosar, recurentul încearcă să-şi 
justifice atitudinea culpabilă de neîncheiere a contractului autentic prin aceea că ar fi existat o 
cercetare penală a asociatului societăţii noastre legată de modul în care s-a desfăşurat licitaţie.  

Or, această cercetare nu ar fi avut cum să suspende încheierea contractului, în 
contextul în care nu privea societatea intimată, ci o persoană fizică. Mai mult, nici un moment 
nu a început măcar urmărirea penală sau nu s-a dispus trimiterea în judecată a vreunei 
persoane în acel dosar, ci a existat doar o sesizare căreia organele de cercetare au fost nevoite 
să-i dea curs. învederăm instanţei faptul că cercetarea penală s-a finalizat cu o rezoluţie de 
neîncepere a urmăririi penale. 

Litigiile la care se face referire tot de recurent în cuprinsul recursului, ca o justificare a 
neîncheierii contractului autentic de vânzare cumpărare, au fost finalizate în anul 2007, după 
acel moment asupra terenurilor scoase la licitaţie nemaiexistând alte revendicări. 

În realitate, recurentul nu a avut posibilitatea să vândă terenurile pe care le-am licitat, 
dat fiind faptul că mare parte din ele sunt şi în acest moment în domeniul public, deci sunt 
inalienabile. 

Această stare de fapt a generat emiterea celor două HCL revocate prin actul atacat azi. 
Astfel, Consiliul Local Baia Mare a adoptat cele două hotărâri, HCL 204/2012 şi HCL 
325/2012, prin care s-a decis restituirea garanţiei de participare la licitaţie achitată de 
subscrisa. 

Prin HCL 204/25.05.2012 Consiliul Local a statuat faptul că „se aprobă restituirea 
garanţiei de participare consemnate de SC M. SRL cu ocazia licitaţiei din 30.01.2006, 
organizată în baza HCL 540/2005, fără alte pretenţii financiare, în situaţia în care SC M. SRL 
se pronunţă pentru rezoluţiunea promisiunii de vânzare cumpărare". 

Deşi recurentul afirmă că citează din HCL 204/2012 (pagina 9 a recursului), o analiză 
a conţinutului hotărârii ne indică faptul că acesta, cu extrem de multă rea credinţă, încearcă să 
inducă în eroare instanţa modificând textul actului administrativ. Astfel, recurentul modifică 
conţinutul HCL astfel încât acesta devine: „.... restituirea garanţiei de participare, fără alte 
pretenţii financiare în situaţia în care, în lipsa altor pretenţii financiare, intimata SC M. în 
acest fel, recurentul adaugă o condiţie inexistentă în actul administrativ - aceea ca intimata să 
nu are pretenţii financiare faţă de Consiliul Local Baia Mare - şi denaturează sensul clar al 
actului. 

În hotărârea citată mai sus organul deliberativ al municipiului nu a stabilit nicio 
condiţie pe care intimata ar trebui să o îndeplinesc pentru a mi se restitui garanţia, cu excepţia 
opţiunii pentru rezoluţiunea promisiunii de vânzare. 

Mai mult, din lectura textului HCL rezultă faptul că restituirea garanţiei urmează să se 
facă fără ca, Consiliul Local Baia Mare să emită pretenţii financiare.  

Încercarea de a deturna sensul dispoziţiilor HCL nu are cum să fie primită, în 
condiţiile în care conţinutul Hotărârii 204/2012, citat anterior, nu permite decât concluzia că 
nu există vreo condiţie impusă nouă, cu excepţia rezoluţiunii promisiunii de vânzare, pentru a 
i se returna garanţia.  

Cu riscul de a ne repeta, arătăm că din cuprinsul HCL 204/2002 rezultă clar faptul că 
organul emitent, Consiliul Local Baia Mare, decide că nu are nici pretenţie financiară de care 
să fie legată restituirea garanţiei. 

Intimata învederează de asemenea, instanţei de judecată faptul că această hotărâre ne-
a fost comunicată şi, deci, a intrat în circuitul civil, producând efecte, aspect demonstrat în 
cele ce urmează.  
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Astfel, răspunzând solicitărilor exprese din cuprinsul HCL 204/2012, printr-o serie de 
notificări expediate recurentului de intimată (prin care a realizat procedura convocării la 
conciliere cu privire la anumite pretenţii pe care le avea faţă de aceasta), s-a pronunţat asupra 
rezoluţiunii promisiunii de vânzare cumpărare. Chiar dacă rezoluţiunea este o sancţiune, ea 
poate fi decisă de ambele părţi, aspect care s-a şi realizat. 

 Ulterior adoptării HCL 204/25.05.2012 intimata a expediat o notificare recurentului 
prin care a solicitat virarea sumei reprezentând garanţia de participare într-unui din conturile 
indicate, deschise la Banca Italo Romena Baia Mare , respectiv la BRD Baia Mare. 

Punând în executare HCL 204/2012, Consiliul Local Baia Mare a adoptat HCL 
325/14.09.2012 prin care: 

„Se aprobă restituirea garanţiei de participare, în cuantum de 484731,6 lei, 
consemnată de SC M. SRL cu ocazia licitaţiei din 30.01.2006, organizată în baza HCL nr. 
540/2005. Garanţia va fi virată în contul indicat de societate deschis la BRD " 

Analizând conţinutul acestui din urmă act administrativ rezultă cu claritate faptul că 
prin acesta s-a dispus, fără a se impune vreo condiţie, restituirea garanţiei.  

De asemenea, dat fiind faptul că se indică expres în conţinutul acestei HCL ca virarea 
banilor să se facă în contul deschis la BRD, indicat de noi prin notificarea despre care am 
făcut vorbire anterior, expediată ca urmare a adoptării HCL 204/2012, rezultă faptul că 
această din urmă HCL (204/2012) a produs efecte juridice, intrând deci în circuitul civil. 

În plus, se solicită instanţei de judecată să analizeze expunerea de motive a HCL 
325/2012, în speţă actele care au fost avute în vedere în momentul adoptării ei.  

In cuprinsul listei de acte se face trimitere la un răspuns comunicat intimatei, prin care 
i s-ar fi condiţionat rezoluţiunea antecontractului de renunţarea la alte pretenţii financiare.  

In consecinţă, în momentul în care Consiliu Local Baia Mare a analizat problema 
restituirii garanţiei a avut în vedere şi acea propunere de rezoluţiune condiţionată de lipsa 
pretenţiilor financiare din partea societăţii intimate şi s-a decis restituirea necondiţionată a 
garanţiei. 

Şi această hotărâre de consiliu local ne-a fost adusă la cunoştinţă şi, mai mult, în 
temeiul HCL 325/2012 ni s-a solicitat, în data de 19.09.2012, să indicăm un număr de cont 
bancar în care să ne fie viraţi banii achitaţi ca şi garanţie. Această solicitare reprezintă, în 
mod clar, punerea în executare a HCL 325/2012, sens în care acest act a produs efecte 
juridice. 

Interpretarea juridică a stării de fapt anterior expuse este simplă cele două HCL 
revocate prin actul administrativ atacat au intrat în circuitul civil, deci ele nu mai puteau fi 
revocate. 

In acest context, soluţia instanţei de fond, întemeiată tocmai pe faptul că actele 
revocate au intrat în circuitul civil, este perfect legală, sens în care motivul invocat de 
recurent nu poate să îi susţină cererea. 

Instanţa de fond, realizând o analiză completă a stării de fapt care i-a fost supusă 
atenţiei, a stabilit că cele două acte administrative, HCL 204/2012 şi HCL 325/2012 
reprezintă şi o recunoaştere a creanţei noastre constând în suma de bani virată cu titlu de 
garanţie. Această recunoaştere a creanţei reprezintă, la rândul ei, un alt motiv pentru care se 
poate susţine faptul că actele au intrat în circuitul civil. 

Astfel, este unanim cunoscut faptul că recunoaşterea datoriei reprezintă unul din 
cazurile de întrerupere ale prescripţiei. In condiţiile în care prin cele două acte revocate s-a 
realizat o recunoaştere a datoriei CL Baia Mare faţă de subscrisa, este evident că s-a întrerupt 
curgerea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune având ca obiect restituirea acestei 
garanţii.  

Or, dat fiind faptul că s-a produs deja efectul de întrerupere a prescripţiei, nu se poate 
susţine cu succes ideea că actele revocat nu ar fi intrat în circuitul civil. 
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Faţă de aceste considerente, rezultă fără niciun dubiu faptul că instanţa de fond nu 
doar că şi-a motivat soluţia, ci a motivat-o corect, sens în care hotărârea atacată este legală şi 
temeinică. 

II. Cel de-al doilea motiv invocat de recurent are în vedere o presupusă aplicare 
greşită a normelor de drept în materie. 

Ca un prim argument, se încearcă a se demonstra faptul că cele două hotărâri de 
consiliu local revocate prin actul atacat nu ar fi fost „adoptate sub o condiţie suspensivă", 
condiţie care ar consta în renunţarea intimatei la orice pretenţii financiare faţă de Consiliul 
Local Baia Mare.  

Ceea ce se încearcă a se argumenta subsumat acestui motiv este faptul că cele două 
hotărâri nu şi-au produs efectul de rezoluţiune a promisiunii de vânzare cumpărare datorită 
existenţei unei condiţii suspensive. 

În primul rând, intimată doreşte să atragă atenţia asupra faptului că obiectul 
prezentului litigiu nu îl reprezintă rezoluţiunea promisiunii de vânzare cumpărare, sens în 
care analiza intervenirii acestei sancţiuni excede cadrului procesual. Instanţa de fond a 
analizat posibilitatea de revocare a actelor administrative şi a ajuns la concluzia că actele au 
intrat în circuitul civil, producând efecte juridice. Acesta este obiectul cu care a fost investită 
instanţa, sens în care subsumat acestui obiect ar fi trebuit să se limiteze analiza recursului. 

Trecând acum la motivul invocat de recurent, se arată faptul că susţinerile conform 
cărora efectele actelor administrative nu s-ar fi produs, fiind suspendate, sunt netemeinice. 
Astfel, unul din efecte produse deja se raportează la comunicarea hotărârilor de consiliu local 
ce conţin decizia de restituire a garanţiei, comunicare urmată de opţiunea intimatei de 
rezoluţiune a promisiunii de vânzare şi indicarea de către intimată a numărului de cont în care 
să îi fie viraţi bani. Cu alte cuvinte, urmare a adoptării acestor hotărâri, coroborate cu 
atitudinea intimatei, s-a consolidat obligaţia Consiliului Local Baia Mare de restituire a 
garanţiei.  

Cel de-al doilea efect reţinut de instanţa de fond este recunoaşterea existenţei 
debitului, sens în care a fost întreruptă prescripţia extinctivă. 

Cu toate că analiza rezoluţiunii promisiunii de vânzare cumpărare excede cadrului 
procesual din prezentul litigiu, pentru a nu lăsa neanalizată această ipoteza, ea porneşte de la 
construcţia pe care recurentul s-a străduit să o realizeze, modificând conţinutul HCL 
204/2012.  

După cum s-a arătat anterior, recurentul a încercat, cu rea credinţă, să adauge la 
conţinutul HCL 204/2012 o condiţie care nu a existat în cuprinsul actului. Analiza HCL 
204/2012 arată faptul că nu a fost impusă nicio condiţie pentru restituirea garanţiei, cu 
excepţia acceptării pure şi simple a rezoluţiunii promisiunii de vânzare cumpărare. 

Urmare a acestei distorsionări a realităţii, recurenta ajunge la concluzia că ne-am afla 
în faţa unei oferte condiţionate de a rezoluţiona promisiunea de vânzare, ofertă neacceptată de 
intimată. Or, o astfel de afirmaţie nu este susţinută decât de prezentarea falsă a realităţii de 
către recurentă, aspect care, odată denunţat, nu mai poate să fundamenteze ipoteza pe care 
recurenta o promovează. 

Nu se va mai reţine atenţia instanţei cu analiza efectelor celor două hotărâri de 
consiliu local revocate, făcând trimitere la analiza detaliată făcută în combaterea primului 
motiv de recurs.  

Singurul aspect subliniat este concluzia la care s-a ajuns, aceea conform căreia actele 
au intrat în circuitul civil, au produs efecte juridice, sens în care devin incidente dispoziţiile 
art. 1 alin. 6 din Legea 554/2006. 

Conform acestui text de lege, autoritatea publică nu mai poate revoca actul emis în 
situaţia în care acesta a intrat în circuitul civil.  
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Din analiza anterioară rezultă că hotărârile revocate au intrat în circuitul civil, motiv 
pentru care actul administrativ care le revocă încalcă dispoziţiile legale, fiind astfel lovit de 
nulitate. 

Instanţa de fond şi-a întemeiat soluţia exact pe această dispoziţie a legii, arătând faptul 
că actele administrative ce au produs efecte juridice nu mai pot fi revocate. In continuarea 
acestui raţionament şi în acord deplin cu dispoziţiile Legii 554/2004, instanţa arată că singura 
cale posibilă pentru desfiinţarea actelor administrative ar fi acţiunea în instanţă. Această 
remarcă a instanţei se încearcă a fi exploatată de recurentă atunci când afirmă că autoritatea 
contractantă nu ar putea cere anularea hotărârilor de consiliu local, ele fiind adoptate în 
condiţii de legalitate. 

In primul rând, soluţia instanţei de fond nu a fost de anulare a HCL 204 şi 325, ci 
dimpotrivă de menţinere a efectelor acestora, în sensul anulării actului de revocare a celor 
două HCL despre care chiar recurentul recunoaşte că sunt legale. 

În altă ordine de idei, afirmaţia instanţei de fond, conform căreia pentru desfiinţarea 
efectelor actelor revocate nelegal ar exista deschisă calea acţiunii în instanţă nu este un motiv 
care sprijină soluţia pronunţată, fiind doar o remarcă făcută pe baza textului de lege. In acest 
context, atacul realizat de recurentă care ţinteşte această afirmaţie a instanţei este nefondat, 
dat fiind faptul că soluţia instanţei are în vedere o altă problemă decât cea a anulării celor 
două HCL şi nu se întemeiază pe acest argument. 

În acest context, şi acest motiv invocat de recurent, conform căruia hotărârea a fost 
dată cu aplicarea greşită a legii, este nefondat. 

Faţă de aceste considerente, susţinerile recurentului enumerate în cuprinsul 
memoriului de recurs sunt nefondate, sens în care se solicită respingerea recursului declarat, 
menţinând în totalitate soluţia instanţei de fond. 

În data de 23.01.2015 recurentul Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a depus la 
dosar „Concluzii scrise”, reiterându-se motivele cuprinse în memoriul de recurs. 

Analizând recursul declarat, Curtea reţine următoarele: 
Pentru participarea la licitaţia organizată la data de 30.01.2006, în baza Hotărârii 

Consiliului Local nr. 540/2005, reclamanta a depus cu titlu de garanţie de participare suma de 
484.731,60 RON. Încheierea contractului pentru care licitaţia a fost organizată nu a mai avut 
loc. 

Prin HCL nr. 204/25.05.2012 a fost aprobată restituirea garanţiei de participare 
consemnate de reclamantă pentru licitaţia din 30.01.2006 (HCL nr. 540/2005), fără alte 
pretenţii financiare, în situaţia în care SC M. SRL se pronunţă pentru rezoluţiunea 
promisiunii de vânzare cumpărare. 

Ulterior, HCL nr. 325/2012 din 14.09.2012 aprobă restituirea garanţiei de participare 
în cuantum de 484.731,60 RON, suma urmând a fi virată în contul indicat, deschis la BRD. 

HCL nr. 419/29.11.2012 dispune revocarea HCL nr. 204/2012 şi HCL nr. 325/2012 
privind restituirea garanţiei de participare consemnate de SC M. SRL cu ocazia licitaţiei din 
30.01.2006, reţinându-se că reclamanta nu este de acord cu semnarea unui angajament prin 
care să arate că renunţă la eventualele pretenţii cu titlu de daune pentru neîncheierea 
contractului.  

Analiza legalităţii HCL nr. 419/2012 constituie obiectul prezentei cauze. Prima 
instanţă a anulat-o considerând incidentă regula cuprinsă în art. 1 alin. 6 din Legea 554/2004.  

În conformitate cu acest text legal, autoritatea publică emitentă a unui act 
administrativ unilateral nelegal poate să solicite instanţei anularea actului, în situaţia în care 
el nu mai poate fi revocat întrucât a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice.  

De esenţa aplicării textului este intrarea în circuitul civil şi producerea de efecte 
juridice. Prima instanţă a considerat că hotărârile de consiliu local revocate au intrat în 
circuitul civil şi au produs efecte juridice, acest moment fiind marcat, în opinia tribunalului, 
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de faptul că au consfinţit dreptul reclamantei de a-i fi restituită garanţia de participare de bună 
voie de către pârâtă şi fără a mai fi nevoie de o acţiune în instanţă, iar un alt efect ar fi 
întreruperea termenului de prescripţie în raport de o eventuală acţiune a reclamantei de 
recuperare a garanţiei de participare. 

Curtea observă că HCL nr. 204/2012 a fost aprobată restituirea garanţiei de participare 
consemnate de reclamantă, fără alte pretenţii financiare, numai în situaţia în care SC M. SRL 
se pronunţă pentru rezoluţiunea promisiunii de vânzare cumpărare. Aprobarea restituirii a fost 
deci condiţionată prin ea însăşi. De asemenea, HCL nr. 325/2012 a aprobat restituirea 
garanţiei de participare suma urmând a fi virată în contul indicat, deschis la BRD, însă, pe de 
o parte, nu a fost pusă în aplicare, iar, pe de altă parte, nu a schimbat efectul condiţional al 
hotărârii anterioare. 

De altfel, chiar HCL nr. 419/2012 de revocare reţine caracterul condiţional al 
hotărârilor revocate şi neîndeplinirea condiţiei renunţării la eventualele pretenţii din partea 
reclamantei.  

Prin urmare, nu se poate reţine că hotărârile de consiliu local revocate ar fi intrat în 
circuitul civil şi ar fi produs efecte juridice, nici măcar sub aspectul întreruperii unei 
eventuale prescripţii. 

Curtea mai observă că ambele hotărâri revocate nu reprezintă altceva decât o simplă 
prezentare a unei conduite viitoare posibile, un fel de mandat dat aparatului executiv al 
autorităţii în gestionarea aspectelor concrete pe marginea garanţiei de participare. Aşadar, şi 
din această perspectivă, nu se poate reţine generarea unor efecte faţă de terţi, alţii decât 
structurile interne ale autorităţii locale. 

Reclamanta recunoaşte expres prin acţiune că nu a fost îndeplinită condiţia de care 
depindea restituirea cauţiunii, astfel încât intrarea în circuitul civil nu s-a realizat. 

A mai susţinut reclamanta că printr-o serie de notificări s-a pronunţat asupra 
rezoluţiunii contractului, încheindu-se un acord, însă această renunţare nu a fost făcută fără 
alte pretenţii, cum reieşea din HCL nr. 204/25.05.2012, astfel încât nu se poate susţine că ar fi 
existat un acord de voinţe în sensul rezoluţiunii şi restituirii garanţiei. 

Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 20 din Legea nr. 554/2004, Curtea urmează să 
admită recursul, să caseze, în tot, sentinţa atacată, în sensul că, rejudecând, va respinge 
acţiunea. 

 
Reducerea onorariului avocaţial. Criterii 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 964 din 22 ianuarie 
2015  

Prin sentinţa civilă nr. 1876 din 13 iunie 2014 pronunţată în dosarul n r. .../2014 a 
Tribunalului Sălaj, s-a admis în parte, acţiunea formulată de reclamantul T.N., în 
contradictoriu cu pârâta COMUNA R. PRIN PRIMAR, cu sediul în R., nr.39, judeţul Sălaj. 

A fost obligată pârâta să plătească reclamantului 61.869, 70 lei cu titlu de dobândă 
legală calculată la suma de 486.247, 45 lei de la scadenţă până la data de 16.01.2014, precum 
şi în continuare, până la data achitării efective. 

A fost obligată pârâta să plătească reclamantului 1421,86 lei cheltuieli de judecată 
parţiale.  

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că prin cererea formulată la data de 
01.01.2014 reclamantul T.N., în contradictoriu cu pârâta COMUNA R. PRIN PRIMAR a 
solicitat pronunţarea unei hotărâri prin care acestea din urmă să fie obligată la plata sumei de 
61.869, 87 lei reprezentând dobânda legală calculată la suma de 486.247, 45 lei de la 
scadenţă şi până la restituirea efectivă. 



68 
 

 În fapt se arată că pârâta a fost obligată să restituie reclamantului 
contravaloarea investiţiilor executate la Complexul Zootehnic R., în valoare de 486.247, 45 
lei. 

 Prin Decizia civilă 179/2012 Curtea de Apel Cluj a anulat ca netimbrat 
recursul pârâtei, cu toate acestea pârâta nu a procedat la achitarea sumelor 

 În drept au fost invocate disp. art. 1489 Cod civil şi OG nr. 13/2011. 
 În probaţiune s-au depus înscrisuri. 
 Prin întâmpinare, pârâta a arătat că la data de 10.09.2013 a fost somată prin 

executor să plătească sumele de bani cuprinse în hotărârea judecătorească, iar Legea nr. 
110/2007 stabileşte un termen de plată de 6 luni de la data la care instituţia a primit somaţia 
de plată a titlului executoriu. Prin urmare termenul de plată al debitului ar fi 10.03.2014. În 
condiţiile în care termenul scadenţei de plată al obligaţiei principale nu s-a împlinit este 
incident art. 6 din acelaşi act normativ, în sensul că obligaţia de plată trebuie executată în 30 
de zile calendaristice de la data primirii facturii sau a oricărei alte cereri echivalente de plată 
(f. 34). 

 Reclamantul a depus răspuns la întâmpinare prin care se arată că datoria 
pârâtei a devenit exigibilă la data de 12.12.2012 când s-a pronunţat instanţa asupra anulării 
apelului pârâtei, iar termenul de 6 luni nu suspendă curgerea dobânzii. Cu privire la celelalte 
susţineri reclamanta arată că titlul executoriu fiind o hotărâre judecătorească nu se aplică 
situaţiei de faţă (f. 40). 

 În cursul judecăţii s-a încuviinţat proba cu înscrisurile depuse de părţi. 
Faţă de probatoriul administrat, instanţa a reţinut următoarele:  
Prin sentinţa civilă nr. 4226/2012 pronunţată în dosarul nr. .../2011al Tribunalului 

Sălaj, s-a admis acţiunea reclamantului T.N., în contradictoriu cu pârâţii Comuna R. şi 
Consiliul Local R. care au fost obligaţi să restituie reclamantului contravaloarea investiţiilor 
executate la Complexul Zootehnic R., în valoare de 486.247, 45 lei. 

Curtea de Apel Cluj a anulat apelul formulat de pârâţi, ca netimbrat, iar hotărârea 
instanţei de fond a rămas definitivă la data de 12.12.2012. 

 Reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la plata dobânzii legale potrivit 
dispoziţiilor OG nr. 13/2011 de la data de 12.12.2012. 

Instanţa a reţinut că pârâta nu contestă cuantumul dobânzii legale, ci data de la care 
aceasta începe să curgă. În acest sens, instanţa a apreciat că Legea nr. 110/2007 invocată de 
pârâtă, stabileşte doar o modalitate de executare a creanţelor stabilite prin titluri executorii în 
sarcina instituţiilor publice, însă obligaţiile de plată se nasc de la momentul rămânerii 
definitive a hotărârilor judecătoreşti. 

Faptul că prin măsurile stabilite de Legea nr. 110/2007 se produce prorogare legală a 
executării silite a titlurilor executorii în situaţia specială şi expresă în care executarea creanţei 
nu are loc din cauza lipsei de fonduri, nu se poate retine neexigibilitatea creanţelor, astfel că 
pe durata amânării executării silite, dobânda legală curge, creanţa fiind de la început certă, 
lichidă si exigibilă. Ceea ce se amână este executarea silită a creanţei consfinţite prin titlul 
executoriu, iar nu existenţa ori întinderea si nici exigibilitatea ei. 

De asemenea, instanţa a reţinut că în speţă nu este incident nici art. 6 din Legea nr. 
73/2013 invocat de pârâtă, în condiţiile în care actul normativ priveşte măsurile pentru 
combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din 
contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, astfel că nu este 
incident în speţă, nefiind vorba de obligaţia de plată a sumelor de bani rezultând din 
contractele încheiate cu profesionişti. 

Instanţa a reţinut că pentru repararea integrală a prejudiciului, reclamantul este 
îndreptăţit să solicite şi folosul nerealizat, potrivit art. 1489 şi 1535 Cod civil, respectiv 
dobânda legală calculată conform art. 3 din O.G. nr. 13/2011, de la data la care hotărârea 
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instanţei a rămas definitivă ( 12.12.2012) şi până la data plăţii efective., în condiţiile în care 
pârâta nu a procedat la îndeplinirea obligaţiei sale de plată către reclamant a sumei de 
486.247, 45 lei. 

Principiul răspunderii patrimoniale presupune reparaţia in natură si integrală a 
prejudiciului, iar o justă reparaţie a prejudiciului suferit de reclamant ca urmare a lipsei de 
folosinţă a sumelor de bani ce-i reveneau, presupune restituirea nu numai a acestei sume ci şi 
a dobânzii legale calculate pentru perioada cuprinsă între data de la care s-a stabilit definitiv 
dreptul reclamantului la contravaloarea investiţiilor şi data restituirii integrale către acesta a 
sumelor datorate de pârâtă. 

 Având în vedere cele de mai sus, instanţa a obligat pârâta COMUNA R., să plătească 
reclamantului 61.869, 70 lei cu titlu de dobândă legală calculată la suma de 486.247, 45 lei de 
la scadenţă (12.12.2012) şi până la data de 16.01.2014, precum şi în continuare, până la data 
achitării efective. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată instanţa a admis cererea reclamantului doar 
în parte. 

Instanţa a reţinut în ceea ce priveşte onorariul avocatului în cuantum de 3100 lei, 
potrivit facturilor şi chitanţelor de la f. 59-61, că prevederile art. 451 alin. 3 Cod procedură 
civilă recunosc instantei dreptul de a cenzura cheltuielile de judecata reprezentând onorariul 
avocatului, ori de cite ori va constata, motivat, că acesta este vădit disproporţionat în raport 
cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfăşurată de avocat, ţinând seama şi 
de circumstanţele cauzei.  

În aplicarea prevederilor art. 451 alin. 3 C.pr.civ. instanţa nu a intervenit în contractul 
de asistenta juridica dintre avocat si client, care s-a menţinut în integralitate, (drept urmare, 
clientul va plati avocatului onorariul cuvenit), ci doar apreciaza în ce masura onorariul stabilit 
trebuie suportat de partea adversa, tinând seama de natura si complexitatea prestatiei 
avocatului acestuia. 

În acest sens în jurisprudenta CEDO s-a statuat ca partea care a câstigat procesul nu 
va putea obtine rambursarea unor cheltuieli, decât în masura în care se constata realitatea, 
necesitatea si caracterul lor rezonabil. 

În aprecierea cuantumului onorariului, instanţa a avut în vedere atât valoarea pricinii 
cât şi proporţionalitatea onorariului cu volumul de muncă presupus de specificul cauzei, 
determinat de elemente precum complexitatea, dificultatea sau noutatea speţei. Or în speţă, 
cauza nu prezintă un grad ridicat de dificultate sau noutate, fiind vorba de dobânda legală 
aferentă unei creanţe deja stabilite printr-o hotărâre judecătorească. 

Raportat la cele de mai sus, instanţa a apreciat că onorariul avocatului de 3100 lei nu 
poate fi suportat de către debitor în întregime, depăşind, în ceea ce-l priveşte, un caracter 
rezonabil. 

Ca urmare, instanţa a procedat la reducerea onorariul avocatului de la suma de 3100 
lei la suma de 1400 lei (TVA inclus) ce are un caracter rezonabil fiind justificată în raport de 
circumstanțele mai sus expuse. 

La această sumă s-a adăugat suma achitată cu titlu de taxă judiciară de timbru, potrivit 
chitanţei de la fila 31 dos. …/337/2004, in sumă de 2342, 39 lei, sens în care pârâta a fost 
obligată să plătească reclamantului cheltuieli de judecată parţiale.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul recurent T.N. solicitând 
admiterea acestuia, cu consecinţa casării in parte a Sentinţei civile nr. 1987/13.06.2014 şi 
rejudecând cauza să se pronunţe o nouă hotărâre prin care să se dispună obligarea pârâtei-
intimate la plata in integralitate a cheltuielilor de judecată solicitate reprezentând onorariu 
avocaţial in cuantum de 3.100 lei( TVA inclus), conform inscrisurilor justificative aflate la 
dosar la filele 59-61 
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În dezvoltarea motivelor de recurs se arată că prin Sentinţa civilă nr. 1876/13.06.2014 
pronunţată in prezentul dosar, Tribunalul Sălaj a admis in parte acţiunea formulată de către 
reclamant in contradictoriu cu pârâta-intimată Primăria Comunei R. prin primar, care a fost 
obligată la plata in favoarea reclamantului a sumei de 61.869,70 lei cu titlu de dobândă legală 
calculată la suma de 486.247,45 lei de la scadenţă până la data de 16.01.2014 precum şi in 
continuare până la data achitării efective. 

Totodată, constatând culpa procesuală a pârâtei-intimate. a obligat-o la plata parţială a 
cheltuielilor de judecată solicitate, respectiv a sumei de 2342.30 lei cu titlu de taxă judiciară 
şi reţinând incidenţa dispoziţiilor art. 451 lin. 2 NCPC a dispus reducerea onorariului 
avocaţial de la suma de 3.100 lei cu TVA inclus la suma de 1.400 lei ( TVA inclus) 

Prin incheierea civilă pronunţată la data de 30 iunie 2014 Tribunalul Cluj a dispus 
îndreptarea din oficiu a erorii materiale strecurate in cuprinsul dispozitivului Sentinţei civile 
nr. 1876/2014 in privinţa cuantumului corect al sumei acordate cu titlu de cheltuieli de 
judecată, respectiv suma totală de 3.743 lei şi nu 1.421,86 lei aşa cum a fost reţinut greşit in 
dispozitivul sentinţei civile. 

Se apreciază că hotărârea pronunţată este nelegală fiind dată cu incălcarea greşită a 
normelor de drept material, instanţa realizând o aplicare greşită a normelor de drept instituite 
de art. 451 alin.2 NCPC, respectiv a criteriilor prevăzute de textul de lege menţionat care 
prevăd posibilitatea instanţelor de judecată de a proceda la reducerea onorariilor avocaţiale. 

Conform dispoziţiilor art. 453 alin 1 NCPC partea care pierde procesul va fi obligată, 
la cererea părţii care a câştigat, să ii plătească acesteia cheltuielile de judecată, incluzând 
conform art. 451 si onorariul avocaţial, in măsura in care se face dovada existenţei şi 
intinderii acestora, până la închiderea dezbaterilor asupra fondului. 

In speţă, acţiunea reclamantului a fost admisă in integralitate, pârâta-intimată fiind 
obligată la plata întregii sume solicitate, respectiv 61.869,70 lei cu titlu de dobândă legală 
calculată la suma de 486.247,45 lei de la scadenţă până la data de 16.01.2014 ţ precum şi in 
continuare până la data achitării efective, astfel incât. in mod corect a constatat şi reţinut 
culpa procesuală a pârâtei-intimate. care reprezintă fundamentul juridic al acordării 
cheltuielilor de judecată efectuate de către parte in vederea soluţionării problemei litigioase, 
obligând-o la plata acestora. 

In mod greşit insă, raportat la dispoziţiile art. 451 alin.2 NCPC instanţa de judecată a 
dispus reducerea cuantumului onorariu de avocat, realizând o analiză necorespunzătoare a 
criteriilor prevăzute de textu! de !sge. 

Dispoziţiile art. 451 alin.2 NCPC prevăd prerogativa instanţei de judecată de a 
cenzura cu prilejul stabilirii cheltuielilor de judecată cuantumul onorariului avocaţial atunci 
când acesta apare vădit disproporţionat in raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu 
activitatea desfăşurată de avocat, ţinând seama şi de circumstanţele cauzei. Prin urmare, 
legiuitorul a prevăzut in mod clar anumite criterii care trebuie avute in vedere de către 
instanţa de judecată atunci când realizează o aplicare a dispoziţiilor art. 451 alin.2 NCPC, 
criterii care raportat la circumstanţele speţei nu au fost (analizate corect de către instanţa de 
judecată. 

De asemenea, dispoziţiile art. 451 alin.2 NCPC sunt menite să împiedice abuzul de 
drept, prin deturnarea onorariului de avocat de la finalitatea sa firească, aceea de a permite 
justiţiabilului să beneficieze de o asistenţă juridică calificată pe parcursul procesului. In 
acelaşi sens este şi jurispridenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care a statuat că 
onorariile avocaţiale urmează a fi recuperate numai in măsura in care acestea constituie 
cheltuieli necesare şi care au fost in mod real făcute, in limita unui cuantum rezonabil. 

Prin urmare, in acord cu aceste principii, in aprecierea cuantumului onorariului 
avocaţial instanţa de judecată trebuie să aibă in vedere in mod concret criteriile prevăzute de 
art. 451 alin.2 NCPC, simplul considerent, astfel cum a fost reţinut de către instanţa de 
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judecată, respectiv faptul că speţa nu prezintă in grad de dificultate ridicat iar sumele 
solicitate reprezintă dobândă legală aferentă unei creanţe deja stabilite printr-o hotărâre 
judecătoarescă anterioară, nefiind in măsură a justifica reducerea cuantumului onorariului 
avocaţial solicitat sau să conducă la concluzia că suma de 3.100 lei cu TVA inclus depăşeşte 
limitele rezonabile. 

Astfel, instanţa de judecată nu a avut in vedere valoarea pricinii care constă in 
obţinerea pentru reclamant a unei sume considerabile, respectiv 61.869,70 lei, sumă care până 
la achitarea efectivă de către pârâta-intimată urmează a se mări. De asemenea, nu a fost avut 
in vedere faptul că onorariul solicitat in sumă de 3.100 lei include şi TVA, astfel incât in final 
suma încasată de către avocat este de doar 2.500 lei asupra căreia urmează a fi aplicate de 
asemenea taxele şi impozitele datorate ( 16% impozit pe venit, 6,5% CAS , 11% contribuţii 
Barou ) . In atare condiţii, la stabilirea cuantumului onorariului toate aceste aspecte sunt avute 
in vedere şi se impun a fi reţinute şi de către instanţele de judecată. 

Se mai observă că onorariul avocaţial perceput a fost în jur de 5% din sumele pretinse 
ceea ce este pe deplin uzual şi rezonabil. 

In plus taxa de timbru datorată pentru exerciţiul acţiunii a fost de 2.342,39 lei, sens în 
care un onorar de 3.100 lei cu TVA inclus nu poate fi apreciat disproporţionat. 

 
Reducerea onorariului nu face altceva decât să încurajeze partea în culpă să ) 

acţioneze din nou abuziv şi în contra dispoziţiilor legale. Reclamantul nu a recuperat nici 
până în prezent sumele datorate mie iar pârâta este scutită de plata unor cheltuieli necesare 
exerciţiului drepturilor sale!! 

De asemenea, nici cel de-a doilea criteriu prevăzut de acelaşi text de lege, instanţa de 
judecată nu a verificat proporţionalitatea onorariului cu volumul de muncă presupus pentru 
pregătirea apărării. Se impune a fi avută in vedere munca depusă de către avocat constând in 
redactarea acţiunii, susţinerea acesteia in faţa instanţei, şi nu in ultimul rând deplasarea 
avocatului de la Cluj-Napoca la Zalău, fapt ce implică costuri si timp, toate aceste demersuri 
fiind realizate pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de asistenţă juridică. 

Aceste aspecte sunt avute in vedere la momentul încheierii contractului de asistenţă 
juridică şi se reflectă in cuantumul acestuia. In niciun caz, raportat la aspectele menţionate, 
nu se poate reţine că suma de 3.100 lei cu TVA inclus reprezintă o sumă care depăşească 
caracterul rezonabil sau care să constituie un mijloc de îmbogăţire nejustificat, onorariul fiind 
stabili inter partes conform art. 127, 128 si 129 din Statutul profesiei de avocat. 

Prin reducerea, in mod nejustificat al cuantumului onorariului avocaţial, raportat la 
menţiunile anterioare, reclamantul, parte care a câştigat procesul, sunt in imposibilitate de 
recuperare integrală a cheltuielilor de judecată efectuate şi dovedite, fără a fi in culpă 
procesuală, aceasta aparţinând in integralitate pârâtei-intimate care nu a înţeles a-şi îndeplini 
obligaţiile care ii incumbă. 

Analizând recursul prin prisma motivelor invocate, Curtea de Apel constată că 
acesta este nefondat, pentru următoarele considerente: 

I. 
Reclamantul recurent a criticat hotărârea primei instanţe sub aspectul greşitei aplicări 

a criteriilor prevăzute de dispoziţiile art.451 alin.2 NCPC în cazul reducerii onorariului 
avocaţial, critică subsumată motivului de casare prevăzut de art. 488 pct. 8 Cod procedură 
civilă, incident când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicare greşită a normelor de 
drept material. 

Prin urmare, Curtea, în conformitate cu dispoziţiile derogatorii de la prevederile 
art.425 alin.1 lit. b) NCPC, prevăzute de art. 499 din acelaşi act normativ, va analiza doar 
motivul de casare invocat. 

II. 
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Cu titlu preliminar, trebuie precizat că instanţa are posibilitatea să reducă onorariul de 
avocat, atunci când acesta este „vădit disproporţionat în raport cu valoarea sau complexitatea 
cauzei ori cu activitatea desfăşurată de avocat, ţinând seama şi de circumstanţele”, fără ca 
aceasta să însemne intervenirea în raporturile dintre avocat şi clientul său. Dimpotrivă, în 
virtutea relativităţii efectelor obligatorii ale contractelor, onorariul convenit între părţi rămâne 
valabil stabilit, dar recuperarea acestuia de la partea căzută în pretenţii se va face în 
cuantumul şi în limitele stabilite de instanţă, atunci când aceasta apreciază că trebuie 
redimensionat cuantumul, în raport de criteriile legale. 

În acest sens, Curtea Constituţională a stabilit (spre exemplu, Decizia nr.401 din 14 
iulie 2005, publicată în M. Of. nr.848 din 20 septembrie 2005) că, fără a interveni în 
raporturile dintre părţi, cenzurarea onorariului de către instanţă este posibilă, având în vedere 
că prin însuşirea acestuia potrivit hotărârii judecătoreşti pronunţate, creanţa devine certă, 
lichidă şi exigibilă, dobândind totodată, caracter de opozabilitate faţă de partea potrivnică. 

Aşa fiind, invocarea art.127,128 şi 129 din Statul profesiei de avocat subliniază 
tocmai caracterul inter partes al stabilirii onorariului avocaţial, fără însă să poată influenţa 
aplicarea criteriilor legale în cazul în care instanţa apreciază că se impune reducerea acestuia. 

Curtea constată că art. 451 alin. 2 NCPC prevede câteva repere în aprecierea 
cuantumului cheltuielilor de judecată, prevăzând că instanţa poate, chiar şi din oficiu, să 
reducă motivat partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaţilor, atunci 
când acesta este vădit disproporţionat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu 
activitatea desfăşurată de avocat, ţinând seama şi de circumstanţele cauzei.  

Prin urmare, aprecierea se face, pe de o parte, în raport cu valoarea sau complexitatea 
cauzei, iar, pe de altă parte, cu activitatea desfăşurată de avocat, în ambele cazuri ţinând 
seama şi de circumstanţele cauzei.  

Cele două repere sunt cumulativ stabilite, în sensul că un onorariu trebuie să 
corespundă fiecăruia dintre criterii pentru a nu fi redus de instanţă de judecată. Per a 
contrario, dacă sub aspectul unuia dintre criterii onorariul este excesiv, acesta va fi redus.  

Din această perspectivă, prima instanţă a făcut aplicarea criteriului legal în raport cu 
complexitatea cauzei când a reţinut că pricina nu prezintă un grad ridicat de dificultate, fiind 
vorba de o dobândă legală aferentă unei creanţe deja stabilite printr-o hotărâre 
judecătorească. 

Sub aspectul modului în care aprecierea asupra corespondenţei mărimii onorariului cu 
reperele legale se face în concret, Curtea reţine că această apreciere se face global, asupra 
ansamblului cauzei, fără a fi necesar ca instanţă să aprecieze asupra fiecărei componente a 
activităţii în parte.  

În speţă, având în vedere cauza, tribunalul a apreciat global activitatea necesară a fi 
desfăşurată la suma de 1.400 lei TVA inclus, iar marja de apreciere concretă nu este diferită 
sau superioară multiplelor alte cazuri în care judecătorii pot face aprecieri subiective pe 
chestiuni factuale; este vorba despre o manifestare a esenţei atribuţiilor jurisdicţionale, de a 
putea tranşa diferende aşa încât nu se poate spune că reducerea onorariului ar fi o primă de 
încurajare pentru partea aflată în culă procesuală, neexecutarea de bună voie a sumelor 
menţionate în titlurile executorii putând fi sancţionată prin alte mijloace procesuale şi de 
drept material.  

Curtea constată că aprecierea nu a fost abuzivă şi şi-o însuşeşte la rândul său. 
În fine, Curtea remarcă că, deşi a fost atacată formal şi încheierea de îndreptare a 

erorii materiale, împotriva acesteia nu s-a formulat nicio critică concretă, dimpotrivă a fost 
îndreptată o eroare de calcul în defavoarea reclamantului, cheltuielile de judecată fiind 
augmentate de la 1421,86 lei la 3.743 lei. 

Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 496 NCPC, Curtea urmează să respingă 
recursul. 
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Insolvenţă. Confirmarea planului de reorganizare 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 18 din 15 ianuarie 
2015  

Prin sentinţa civilă nr. 2.758 din 19.06.2014, pronunţată în dosarul nr. .../2013 al 
Tribunalului Maramureş, s-a respins planul de reorganizare propus de către debitoarea SC 
E.A. SRL, administrator judiciar fiind desemnat C.A.P.I. C.C. şi a fost fixat termen pentru 
continuarea procedurii la data de 04.12.2014. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că în tabelul definitiv al 
creanţelor împotriva averii debitoarei au fost înscrişi cinci creditori, aparţinând celor trei 
categorii prevăzute de art. 100/3 din Legea nr. 85/2006, respectiv creanţe garantate (1), 
bugetare (2) şi chirografari (1). A fost înscrisă şi creanţa subordonată a administratorului 
statutar/special, constând în aport social (f.153-157, vol.II). 

După depunerea la dosarul cauzei a tabelului definitiv al creanţelor, debitoarea şi-a 
manifestat intenţia de reorganizare, depunând în acest sens planul de reorganizare, la care a 
ataşat înscrisuri (f.190-230 -vol.II).  

În procesul verbal încheiat la data de 20.03.2014, cu ocazia şedinţei adunării 
creditorilor debitoarei SC E.A. SRL, convocată de administratorul judiciar, s-au consemnat 
următoarele : 35,9176 % din creanţele bugetare, 100% din creanţele garantate şi 91,9547% 
din creanţele chirografare şi-au exprimat votul pozitiv în privinţa planului de reorganizare. 

În consecinţă, dintr-un total de trei categorii, planul de reorganizare propus de către 
debitoare a fost votat favorabil de: categoria de creditori garantaţi – C.E.R.B. SA (100% din 
categorie) ; 35,9176 % din creanţele bugetare, restul din categorie votând respingerea 
planului; creditorul chirografar E.E.R. SA a votat pentru respingerea planului ; iar creditorul 
I.V., înscris în tabelul definitiv ca posesor al unei creanţe subordonate a votat favorabil 
planului de reorganizare. 

Administratorul judiciar l-a inclus pe ultimul în categoria creanţelor chirografare şi a 
apreciat că o pondere de 91,9547% din creanţele chirografare şi-au exprimat votul pozitiv în 
privinţa planului de reorganizare. 

Potrivit dispoziţiilor art. 101 (1) din Legea nr. 85/2006, Planul va fi confirmat dacă 
vor fi îndeplinite cumulativ anumite condiţii. 

Potrivit alin. 4 al art. 100 din Legea nr. 85/2006, un plan va fi socotit acceptat de o 
categorie de creanţe dacă în categoria respectivă planul este acceptat de o majoritate absolută 
din valoarea creanţelor din acea categorie. 

Pentru considerentele sus menţionate, instanţa a considerat că nu sunt îndeplinite 
condiţiile legale pentru confirmarea planului, având în vedere că în categoria creanţelor 
bugetare, planul a fost votat favorabil doar de un creditor ce deţine 35,9176 % din creanţele 
bugetare, iar creanţa creditorului I.V. este una subordonată, inclusă în prevederile art.123/9 
din Legea nr. 85/2006, ce va fi plătită abia după îndestularea tuturor creditorilor chirografari, 
prin urmare, ponderea votului său favorabil nu e relevantă pentru confirmarea planului de 
reorganizare.  

Împotriva acestei sentinţe C.C. - CABINETE ASOCIATE DE PRACTICIENI ÎN 
INSOLVENŢĂ a declarat apel prin care a solicitat modificarea sentinţei în sensul confirmării 
planului de reorganizare propus de către debitoare prin administratorul special. 

În motivarea apelului, apelanta a arătat că soluţia judecătorului sindic de respingere a 
planul de reorganizare propus de către debitoarea SC E.A. SRL este nelegală şi neîntemeiată 
întrucât nu trebuie făcută confuzie între categoriile de creanţe prevăzute de art. 123 şi cele 
prevăzute de art. 100 alin. 3 din Legea nr. 85/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 
În opinia apelantei, art. 123 prevede clasificarea creanţelor după ordinea de prioritate pe care 
acestea le au în cazul distribuirilor de sume în cadrul procedurii de faliment neavând nici o 
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legătură cu categoriile de creanţe care votează pentru aprobarea sau respingerea unui plan de 
reorganizare. Aceste categorii sunt prevăzute de art. 100 alin. 3 din Legea nr. 85/2006. Din 
lecturarea celor două articole menţionate se poate observa că nu fiecare creanţă având o 
anumită ordine de prioritate are corespondent într-o categorie de creanţe care votează planul 
de reorganizare. Admiţând ad absurdum că nici o creanţă subordonată nu poate participa la 
votarea planului de reorganizare pentru că nu poate fi inclusă într-una din categoriile de 
creanţe menţionate la art. 100 alin. 3, ar trebui să eliminăm şi creanţele având ordinea de 
prioritate 3, 5, 6 şi 7 conform art. 123. Nici creanţele având această ordine de prioritate nu au 
un corespondent direct în categoriile de creanţe prevăzute de art. 100 alin. 3. 

Apelanta mai arată că, în vederea votării planului de reorganizare toate creanţele 
înscrise în tabelul definitiv trebuie incluse în una din categoriile de creanţe menţionate la art. 
100 alin. 3. Astfel, creanţele sunt împărţite în categoriile prevăzute în art. 100 alin. 3 şi strict 
doar în aceste categorii. În ceea ce priveşte creanţa creditorului I.V. care în conformitate cu 
prevederile art. 123 într-adevăr are ordinea de prioritate 9, aceasta a fost inclusă în categoria 
creanţelor chirografare, dar această creanţă nu este una garantată, neavând constituită garanţie 
de vreun fel asupra bunurilor din patrimoniul debitoarei, nu este nici salarială, aceasta 
neprovenind din raporturi de muncă, nu este nici bugetară, nefiind vorba de impozite şi taxe 
şi cu atât mai mult nu este nici una stabilită conform art. 96 alin.l. In aceste condiţii, chiar şi 
prin eliminarea celorlalte categorii, creanţa creditorului I.V. nu putea fi inclusă decât în 
categoria creanţelor chirografare. 

Apoi, mai arată apelanta, fiecare creanţă acceptată în tabelul definitiv trebuie să 
participe la votarea planului de reorganizare şi implicit trebuie inclusă în una din cele cinci 
categorii de creanţe prevăzute la art. 100 alin. 3. Singura excepţie în acest sens este prevăzută 
de art. 100 alin. 5 din Legea nr. 85/2006 cu modificările şi completările ulterioare, iar această 
condiţie impusă de art. 100 alin. 5 este îndeplinită. Prin planul de reorganizare şi implicit 
acceptarea acestuia creditorului I.V. îi sunt distribuite sume mai mici decât în cazul 
falimentului. Astfel, se poate observa că în varianta reorganizării creditorului I.V. nu îi sunt 
plătite sume de bani, iar în cazul falimentului acesta ar beneficia de distribuiri în valoare de 
37.212,56 lei. Acest fapt se poate observa din lecturarea planului de reorganizare propus şi 
chiar şi din anexa nr. 8 la planul de reorganizare „Situaţia comparativă a distribuirilor în 
varianta reorganizării şi a falimentului". Ori, prin art. 100 alin. 5 legiuitorul a prevăzut exact 
astfel de situaţii şi nu a stabilit vreo limită minimă cu i care trebuie să fie inferioare 
distribuirile către titularii acestor creanţe între varianta; reorganizării şi cea a falimentului. In 
cazul de faţă se poate observa că suma de 0 lei (achitată în varianta reorganizării) este mai 
mică de 37.212,56 lei (distribuită în varianta falimentului. 

Creditorul a renunţat la eventualele sume cuvenite în situaţia reorganizării în vederea 
sprijinirii reorganizării debitoarei, în aceste condiţii fiind evident că avea dreptul să participe 
la votarea planului de reorganizare. La fel de evident este şi faptul că această creanţă nu putea 
fi considerată ca făcând parte decât din categoria creanţelor chirografare. 

În altă ordine de idei, apelanta arată că măsura respingerii planului de reorganizare, în 
situaţia în care conform procesului verbal al adunării creditorilor nr. 2 din 20.03.2014 acesta 
a fost acceptat de către adunarea creditorilor prin votul favorabil a două categorii de creanţe 
din cele trei existente echivalează cu desfiinţarea hotărârii adunării creditorilor. Ori în 
conformitate cu art. 14 alin. 7 din Legea nr. 85/2006 „Hotărârea adunării creditorilor poate fi 
desfiinţată de judecătorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat 
împotriva luării hotărârii respective şi au făcut să se consemneze aceasta în procesul verbal al 
adunării, precum şi la cererea creditorilor îndreptăţiţi să participe la procedura insolvenţei, 
care au lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor", dar în cazul de faţă nici unul dintre 
creditorii debitoarei nu a contestat procesul verbal al adunării creditorilor prin care a fost 
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votat planul de reorganizare, astfel că desfiinţarea acestuia de către judecătorul-sindic a fost 
făcută cu încălcarea prevederilor legale imperative. 

În concluzie, apelanta consideră că votul exprimat de creditorul I.V. a fost unul 
valabil, acesta având dreptul să participe la votarea planului de reorganizare. 

Totodată, apelanta menţionează că prin sentinţa apelată judecătorul sindic nu a dispus 
şi intrarea în faliment a societăţii debitoare, stabilind doar un termen pentru continuarea 
procedurii la data de 04.12.2014. Ori în situaţia neconfirmării planului de reorganizare 
conform prevederilor art. 107 alin. 1 pct. A, lit. c judecătorul-sindic trebuia să dispună şi 
intrarea în faliment a debitoarei.  

Situaţia creată este total potrivnică tuturor părţilor implicate în procedură. Atât 
debitorul cât şi creditorii se regăsesc într-o incertitudine în ceea ce priveşte traseul procedurii. 
Astfel, în situaţia actuală debitorul nu mai are nici un interes legitim să-şi continue activitatea 
şi să-şi achite datoriile curente şi dobânzile bancare, iar creditorii din acest motiv sunt foarte 
reticenţi în a colabora cu debitoarea. Cu atât mai mult cu cât odată cu intrarea în faliment, în 
temeiul art. 107 din Legea nr. 85/2006, procedura insolvenţei pătrunde pe un culoar cu sens 
unic, legiuitorul român nereglementând posibilitatea ca din faliment un debitor să mai poată 
reveni în reorganizare judiciară. Însă în contextul actual societatea debitoare nu se află nici în 
faliment dar ca efect al sentinţei apelate nu va putea accede nici în procedura, reorganizării. 

Având în vedere cele de mai sus, este evident că sentinţa apelată este nelegală. În 
cadrul procedurii existau două variante de urmat, ori respingerea planului şi dispunerea 
intrării în faliment a debitoarei, ori confirmarea planului de reorganizare şi reorganizarea 
societăţii, cea de-a doua variantă fiind, în opinia apelantei, soluţia legală, neexistând motive 
pentru respingerea planului de reorganizare. 

Intimata DIRECŢIA GENERALĂ REGIOANALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-
NAPOCA prin ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE MARAMUREŞ a 
depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului şi menţinerea ca temeinică şi 
legală a sentinţei apelate întrucât planul de reorganizare propus nu este viabil datorită faptului 
că n-au prezentat contracte în vederea realizării resurselor financiare necesare realizării 
acestuia (f.51). 

Analizând apelul formulat, Curtea reţine următoarele: 
Planul de reorganizare propus de administratorul special al debitoarei SC E.A. SRL a 

structurat creditorii înscrişi în tabelul definitiv de creanţe în trei categorii şi anume: creditori 
garantaţi, creditori bugetari şi creditori chirografari.  

Potrivit programului de plăţi ce însoţeşte planul de reorganizare din cele 3 categorii de 
creanţe urmează să beneficieze de distribuiri în perioada de reorganizare titularii creanţelor 
garantate şi bugetare şi creditorul chirografar E.E.R. SA, fiind exclus de la distribuiri 
creditorul chirografar I.V..  

Procesul-verbal al Adunării creditorilor din 20 martie 2014 atestă faptul că planul de 
reorganizare propus de administratorul special al debitoarei a fost votat de două categorii de 
creditori respectiv de creditorii garantaţi şi de creditorii chirografari, în timp ce creditorii 
bugetari au respins planul de reorganizare. 

Având în vedere că planul de reorganizare a fost votat de două categorii din cele trei 
prevăzute în planul de reorganizare, administratorul judiciar a conchis că planul a fost votat 
cu majoritatea cerută de lege şi a solicitat judecătorului sindic confirmarea acestuia. 

Prin sentinţa civilă nr. 2758 din 19 iunie 2014 judecătorul sindic a respins planul de 
reorganizare reţinând nevalabilitatea votului exprimat de creditorul I.V. în categoria 
creanţelor chirografare ca efect al caracterului subordonat al creanţei recunoscute în favoarea 
acestuia. 
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Soluţia de respingere a planului de reorganizare este criticată de administratorul 
judiciar C.C.-CABINETE ASOCIATE DE PRACTICIENI ÎN INSOLVENŢĂ din mai multe 
perspective. 

În primul rând, administratorul judiciar susţine că dispoziţiile art. 123 alin. 9 din 
Legea nr. 85/2006 nu prezintă relevanţă în cauză deoarece la momentul exprimării dreptului 
de vot asupra planului de reorganizare creditorii se împart doar în categoriile de creanţe 
prevăzute de art. 100 din Legea nr. 85/2006. 

Achiesând la argumentele apelantului, Curtea reţine că votul asupra planului de 
reorganizare se exercită în condiţiile expres prevăzute de art. 100 din Legea nr. 85/2006 care 
împarte creanţele în cinci categorii distincte (creanţe garantate, salariale, bugetare, 
chirografare stabilite conform art. 96 alin. 1 şi celelalte creanţe chirografare). Fiecare 
categorie de creanţă votează separat. Creanţele chirografare sunt împărţite de lege în două 
categorii, respectiv chirografare stabilite conform art. 96 alin. 1 şi celelalte creanţe 
chirografare.  

În cazul de faţă, planul de reorganizare împarte creditorii în creditori garantaţi, 
bugetari şi chirografari, fără a exista creanţe chirografare stabilite conform art. 96 alin. 1. 

  În cadrul categoriei creanţelor chirografare obişnuite, reglementate de art. 100 
alin. 3 lit. e) legea nu mai face nicio distincţie în funcţie de izvorul efectiv al creanţei şi nu le 
mai subclasifică în maniera în care o face art. 123 din Legea nr. 85/2006. 

De asemenea, legea insolvenţei prevede în mod expres la art. 100 alin. 2 că fiecare 
creanţă beneficiază de un drept de vot, pe care titularul acesteia îl exercită in categoria de 
creanţe din care face parte creanţa respectivă. Singura interdicţie în exercitarea dreptului de 
vot este prevăzută de art. 100 alin. 5 din Legea nr. 85/2006. În acord cu această prevedere 
legală creditorii care, direct sau indirect, controlează, sunt controlaţi sau se află sub control 
comun cu debitorul, în sensul legislaţiei pieţei de capital, pot vota cu privire la plan doar în 
cazul în care acesta le acordă mai puţin decât ar primi în cazul falimentului. 

În acord cu poziţia exprimată de administratorul judiciar, Curtea apreciază că votul 
creditorului I.V. poate fi cenzurat doar din perspectiva interdicţiei instituite de art. 100 alin. 5 
din Legea nr. 85/2006. Prevederile art. 123 din Legea nr. 85/2006 sunt absolut irelevante în 
cauza de faţă cât timp acestea reglementează ordinea de distribuire a fondurilor obţinute în 
etapa de lichidare, etapă evident subsecventă celei supuse analizei judecătorului sindic şi care 
a privit în concret solicitarea de confirmare a unui plan de reorganizare. 

Conform informaţiilor furnizate de ORC, la momentul deschiderii procedurii 
insolvenţei 90% din părţile sociale erau deţinute de Ilut Claudiu Adrian, iar 10% din părţile 
sociale de către I.V., asociat care s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe cu suma de 
231.186,61 lei. 

Pentru a verifica dacă interdicţia impusă de art. 100 alin. 5 din Legea nr. 85/2006 era 
aplicabilă creditorului I.V., Curtea a apelat la legislaţia pieţei de capital care defineşte 
noţiunea de control exercitat asupra unei societăţi comerciale. 

Potrivit art. 2 pct. 16 lit. b din Legea nr. 297/2004, controlul este definit ca fiind 
relaţia dintre societatea-mama şi o filiala sau o relaţie similară între orice persoana fizica sau 
juridică şi o societate comercială; orice filiala a unei filiale va fi considerată o filiala a 
societăţii-mama, care este în fapt entitatea care controlează aceste filiale; se considera 
legătura strânsă şi situaţia în care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate 
permanent de una şi aceeaşi persoana printr-o relaţie de control. 

În condiţiile în care creditorul I.V. deţine 10% din părţile sociale ale debitoarei şi 
participă la procesul deliberativ al debitoarei, dreptul de administrare nefiind încă ridicat, 
Curtea apreciază că în privinţa creditorului I.V. se poate susţine cu temei că acesta 
controlează activitatea debitoarei. Prevederile art. 100 alin. 5 din Legea nr. 85/2006 stabilesc 
că un creditor care controlează debitoarea direct sau indirect poate vota planul de 
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reorganizare doar în cazul în care în etapa reorganizării ar primi mai puţin decât ar primi în 
cazul falimentului. Această condiţionare este îndeplinită în cazul creditorul I.V. deoarece 
programul de plată ce constituie anexă a planului de reorganizare nu prevede nicio plată pe 
durata reorganizării în favoarea acestuia, în timp ce simularea pentru ipoteza falimentului 
preconizează distribuiri în valoare de 37.212,56 lei pentru titularul creanţei subordonate. 

În concluzie cum prin planul propus creanţa subordonată rămâne neplătită iar în caz 
de faliment s-ar plăti în proporţie de 37.212,56 lei se poate constata că în mod greşit 
judecătorul sindic a statuat că acest creditor nu putea vota în categoria creditorilor 
chirografari. 

Susţinerile apelantului conform cărora planul de reorganizare a fost votat de două 
categorii de creanţe sunt corecte şi se impun a fi validate, fiind întrunită majoritatea cerută de 
art. 101 alin. 1 lit. A din Legea nr. 85/2006 pentru ca planul de reorganizare să fie considerat 
votat în adunarea creditorilor. 

 Fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de lege atât în privinţa conţinutului cât şi a 
aprobării cu majoritate în adunarea creditorilor, în mod greşit judecătorul sindic a respins 
cererea de confirmare a planului de reorganizare. 

Cu toate că şi critica referitoare la omisiunea luării măsurii trecerii debitoarei în 
faliment ca şi consecinţă a respingerii planului de reorganizare este întemeiată, analiza 
acesteia devine de prisos ca urmare a validării primei critici de nelegalitate. 

Faţă de toate aceste considerente, Curtea va admite apelul declarat de C.C.-
CABINETE ASOCIATE DE PRACTICIENI ÎN INSOLVENŢĂ, administrator judiciar al 
debitoarei S.C. E.A. S.R.L. împotriva sentinţei civile nr. 2.758 din 19.06.2014, pronunţată în 
dosarul nr. .../2013 al Tribunalului Maramureş, pe care o schimbă în tot, în sensul că admite 
cererea formulată de administratorul judiciar şi confirmă planul de reorganizare propus de 
către debitoarea S.C. E.A. S.R.L. 

 
Societate. Radiere din Registrul comerţului. Condiţii  

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 40 din 19 ianuarie 
2015 

Prin sentinţa civilă nr.551 din 02.04.2014 pronunţată în dosarul nr..../2013 al 
Tribunalului Bistriţa-Năsăud s-a admis ca întemeiată plângerea formulată de petenta I. SPRL, 
în calitate de lichidator al intimatei SC C. SRL, şi în consecinţă: s-a anulat rezoluţia 
nr.8879/21.08.20l3 a Directorului Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bistriţa-Năsăud:s-a dispus radierea Societăţii SC C. SRL având număr de ordine ORC ..., 
CUI ...; s-a dispus înregistrarea în Registrul Comerţului a menţiunii de radiere, comunicarea 
şi efectuarea publicităţii legale a încheierii, în condiţii prevăzute de lege. 

 Prezenta încheiere s-a publicat în condiţiile art.237 (9) din Legea societăţilor nr. 
3l/l900 rep. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul analizând cu prioritate excepţia tardivităţii 
introducerii plângerii invocată de intimata ORC Bistriţa-Năsăud, a găsit-o ca fiind 
neîntemeiată, urmând a o respinge ca atare. Rezoluţia directorului Oficiului Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud a fost pronunţată la 2l.08.20l3, iar 
plângerea formulată de către I. SPRL a fost formulată şi înaintată societăţii de curierat poştal 
la 30.09.20l3 , astfel că această plângere este în termenul de l5 zile prevăzut de art.6 alin.3 
din OUG nr.ll6/2009.  

Prin încheierea judecătorului delegat la registrul comerţului nr. 1053/09.03.2005, s-a 
constatat dizolvarea de drept a SC. C. SRL potrivit art. 30 din L. nr. 359/2004 iar ulterior, 
prin încheierea nr. 5563/l5.ll.2005 a fost numit lichidator G.L. în baza prev. art. 252 şi urm. 
din Legea societăţilor, nr. 31/1990 rep., forma în vigoare la acea dată. 
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Lichidatorul a întocmit situaţia financiară de lichidare şi raportul de lichidare, prin 
care a arătat că nu au fost identificaţi asociaţii, corespondenţa s-a restituit şi nici nu au fost 
identificate bunuri ori sume de bani cu care să se acopere creanţa faţă de Administraţia 
Finanţelor Publice Bistriţa, astfel că a propus radierea societăţii din registrul comerţului în 
condiţiile art. 260 şi urm. din L. nr. 31/1990. 

Prin rezoluţia directorului Oficiului Registrului Comerţului teritorial Bistriţa-Năsăud 
(ORC BN), nr. 8879/2l.08.2013 s-a respins cererea de radiere formulată de lichidator cu 
motivarea că societatea înregistrează datorii faţă de bugetul consolidat, iar potrivit art. 260 
alin. (4) din Legea nr. 31/1990 rep., în cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare 
de insolvenţă, în condiţiile legislaţiei insolvenţei, creditorii vor putea cere deschiderea 
procedurii insolvenţei. 

Această Rezoluţie a directorului ORC BN este neîntemeiată şi este lipsită de suport 
legal, pentru considerentele ce se vor arăta în continuare. 

Potrivit art. 260 alin. 1-10 din Legea nr. 31/1990, modificată prin OUG nr. 43/2010: 
(1) lichidarea societăţii trebuie terminată în cel mult un an de la data dizolvării. Pentru motive 
temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu perioade de câte 6 luni, dar nu cu mai 
mult de 24 de luni cumulat. 

 (2) Lichidarea nu liberează pe asociaţi şi nu împiedică deschiderea procedurii de 
faliment a societăţii.(3) În termen de 30 de zile de la dizolvare vor fi numiţi lichidatorii, în 
condiţiile art. 262, respectiv art. 264. (4) În termen de 60 de zile de la numire, lichidatorul 
trebuie să depună la oficiul registrului comerţului, pentru menţionare în registrul comerţului, 
un raport privind situaţia economică a societăţii. Dacă, potrivit raportului, debitorul 
îndeplineşte condiţiile pentru deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă, lichidatorul 
are obligaţia de a solicita deschiderea acestei proceduri în termen de 15 zile de la data 
depunerii raportului. (5) La împlinirea unui termen de 6 luni de la numire, lichidatorul trebuie 
să depună la oficiul registrului comerţului un raport privind stadiul operaţiunilor de lichidare. 
La împlinirea termenului de un an prevăzut la alin. (1) lichidatorul trebuie să depună la 
oficiul registrului comerţului un nou raport, însoţit, dacă este cazul, şi de hotărârea instanţei 
de prelungire a termenului de lichidare, pentru menţionare în registrul comerţului. (6) Pentru 
fiecare prelungire a termenului de lichidare, lichidatorul are obligaţia de a depune la oficiul 
registrului comerţului hotărârea instanţei, precum şi raportul privind stadiul operaţiunilor de 
lichidare. (7) Nerespectarea obligaţiei de depunere a rapoartelor prevăzute la alin. (4) - (6) 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 100 lei. Constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează, din oficiu sau în urma sesizării oricărei 
părţi interesate, de către directorul oficiului registrului comerţului şi/sau de persoana sau 
persoanele desemnate de către directorul general al Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru 
instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului. (8) În termen 
de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor depune la registrul comerţului cererea de 
radiere a societăţii din registrul comerţului, sub sancţiunea unei amenzi judiciare de 200 lei 
pentru fiecare zi de întârziere, care va fi aplicată de tribunalul în circumscripţia căruia îşi are 
sediul societatea, în urma sesizării oricărei părţi interesate. Încheierea judecătorului prin care 
se dispune amendarea lichidatorului este executorie şi poate fi atacată numai cu apel. (9) 
Sancţiunea prevăzută la alin. (7) se aplică şi lichidatorului care nu introduce cererea de 
deschidere a procedurii insolvenţei în termenul prevăzut la alin. (4). (10) Dacă în termen de 3 
luni de la expirarea termenului menţionat la alin. (1), prelungit de tribunal după caz, oficiul 
registrului comerţului nu a fost sesizat cu nicio cerere de radiere sau cu nicio cerere de 
numire a lichidatorului, societatea este radiată din oficiu din registrul comerţului. Radierea se 
dispune prin sentinţă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul societăţii, 
pronunţată la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, cu citarea societăţii şi a 
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Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a direcţiei generale a finanţelor publice 
judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz”. 

Mai mult, prin art. VI din OUG nr.43/2010 s-a prevăzut în mod expres că : (1) 
Prevederile art. 260 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se 
aplică în mod corespunzător şi procedurilor de dizolvare sau lichidare voluntară aflate în 
derulare la data intrării în vigoare a acesteia, data de la care curg termenele prevăzute la art. 
260 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiind data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

 (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), societăţile care la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă se află în dizolvare sau lichidare voluntară de mai mult de 3 
ani sunt radiate din oficiu din registrul comerţului. Radierea se dispune prin sentinţă a 
tribunalului comercial*) sau a secţiei comerciale*) a tribunalului în a cărui circumscripţie se 
află sediul societăţii, la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Soluţionarea 
cererii se face cu citarea societăţii şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a 
direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz. 
Procedura prevăzută de art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru 
instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului se aplică în 
mod corespunzător. 

 Făcând abstracţie de faptul că societatea a fost dizolvată de drept şi a intrat în 
lichidare, că nu au fost respectate termenele pentru lichidarea acesteia şi că nici nu s-a 
formulat vreo sesizare pentru amendarea lichidatorului, nu este întemeiată respingerea cererii 
de radiere, întrucât în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile pentru deschiderea procedurii 
simplificate a falimentului, lichidatorul apreciind în mod corect că o creanţă de 2.443 lei nu 
justifică deschiderea procedurii simplificate a falimentului. 

De altfel, teza a II-a de la alin. (4), prevede în mod expres că „dacă potrivit 
raportului, debitorul îndeplineşte condiţiile pentru deschiderea procedurii simplificate de 
insolvenţă, lichidatorul are obligaţia de a solicita deschiderea acestei proceduri în termen de 
15 zile de la data depunerii raportului”, această obligaţie nu subzistă dacă nu sunt îndeplinite 
condiţiile deschiderii procedurii. 

Practica judiciară s-a pronunţat constant în sensul că maniera optimă de cenzurare a 
exercitării abuzive a dreptului de către debitor prin lichidator constă în respingerea cererii 
de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei ca neîntemeiată, deoarece starea de 
insolvenţă a debitorului nu a fost dovedită datorită cuantumului modic al creanţei, nefiind 
întrunite condiţiile prev. de art. 27 din Legea nr. 85/2006.  

În speţă, însă, nu sunt aplicabile nici prevederile Legii nr. 428/2002 care ar împiedica 
radierea societăţii din registrul comerţului, aşa cum a susţinut intimata A.J.F.P. Bistriţa-
Năsăud. 

 Textul art.5 alin.4 din Legea nr.3l4/200l a fost introdus prin articol unic al 
Legii nr.428/2002 pentru aprobarea OUG nr. l8l/200l privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 3l4/200l şi are următorul cuprins: „Radierea este nulă de drept în toate cazurile 
privitoare la societăţile comerciale cu datorii faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor 
sociale de stat, la datoria publică internă, precum şi faţă de alţi creditori cu care au litigii, 
aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti.  

 Trebuie notat că acest alineat se adaugă prin Legea de aprobare a ordonanţei 
de urgenţă menţionate anterior, celor trei alineate propuse pentru modificare şi completare 
prin ordonanţa de urgenţă. 

 Aşa fiind, raportat la textul art.5 alin.l cu care trebuie corelat alin.4 din acelaşi 
articol, se are în vedere că incidenţa normei juridice de la art.5, în întregul ei, este 
circumscrisă sferei de reglementare a Legii nr. 3l4/200l, respectiv relaţiilor sociale în legătură 
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cu societăţile comerciale care în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii nu 
îşi vor fi majorat capitalul social la nivelul minim stabilit conform Legii nr.3l/l990 şi care 
sunt dizolvate de drept şi intră în lichidare pe această dată.  

 Astfel fiind, acţiunea normei juridice consacrate de art.5 alin.4 este limitată la 
sfera şi obiectul de reglementare a Legii nr. 3l4/200l pentru reglementarea situaţiei unor 
societăţi comerciale (care viza majorarea capitalului social) neputându-se accepta că această 
normă este una de principiu de vreme ce este conţinută într-un act normativ special. 

 Or, se ştie norma specială nu poate căpăta caracter general fără o dispoziţie 
expresă în acest sens.  

 Întrucât norma prevăzută la art.5 alin.4 din Legea nr. 3l4/200l nu este 
conţinută şi în Legea nr. 3l/l990 aceasta nu poate fi aplicată în toate cazurile de radiere a 
societăţilor comerciale. 

 În acest context, sub aspectul normelor de tehnică legislativă în vigoare la data 
adoptării textului legal conţinut de art.5 alin.4 din Legea nr. 3l4/200l sunt de semnalat 
dispoziţiile art.48 din Legea nr.23/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată.  

 Dispoziţiile art.3 alin.5 din OUG nr. ll6/2009 pentru instituirea unor măsuri 
privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului prevăd că societăţile comerciale 
aflate sub incidenţa Legii nr.3l4/200l pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale, 
cu modificările şi completările ulterioare, în stare de dizolvare sau de lichidare, se radiază din 
registrul comerţului, prin sentinţa pronunţată de instanţă. 

 Această este o normă de procedură specială, derogatorie de la regula instituită 
de această ordonanţă de urgenţă în art.l prin care s-a reglementat la nivel de principiu: Prin 
derogare de la prevederile Legii nr.26/l990 privind registrul comerţului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale legii nr. 3l/l990 privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile celorlalte 
acte normative incidente, competenţa de soluţionare a cererilor de înregistrare în registrul 
comerţului şi, după caz, a altor cereri aflate în competenţa de soluţionate a judecătorului 
delegat aparţine, până la reglementarea activităţii de înregistrare în registrul comerţului 
efectuată de registratori comercial, directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă 
tribunal şi/sau persoanei ori persoanelor desemnate de către directorul general al Oficiului 
Naţional al Registrului Comerţului. 

 Împrejurarea că dispoziţiile art.260 alin.l0 parte finală, conţine o normă de 
trimitere la dispoziţiile art.3 din OUG nr. ll6/2009 nu conduce la concluzia că cererea de 
radiere se va soluţiona cu aplicarea dispoziţiilor speciale ale legii nr.3l4/200l ci că acesteia îi 
vor fi aplicabile normele de procedură corespunzătoare, respectiv art.3 cu excepţia celei 
prevăzute la alin.5 care conţine o normă specială ce se aplică exclusiv societăţilor comerciale 
aflate sub incidenţa Legii nr.3l4/200l. 

 Ca atare, o cerere de radiere făcută de lichidatorul numit în baza Legii 
nr.359/2004, întemeiată pe disp.art.260 alin.8 din Legea nr.31/1990 rep., este întemeiată şi 
trebuie admisă. 

 În aceste condiţii, tribunalul a apreciat că se impune radierea societăţii din registrul 
comerţului, astfel că în baza disp. art. 6 din OUG nr. 116/2009 privind instituirea unor măsuri 
privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, s-a admis plângerea lichidatorului, 
s-a anulat rezoluţia directorului ORC BN şi s-a dispus radierea SC C. SRL şi efectuarea 
menţiunilor de radiere în registrul comerţului şi de publicitate, în condiţiile legii. 

  Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud solicitând admiterea apelului aşa cum a fost formulat şi 
casarea sentinţei prin care s-a dispus radierea SC Concret SRL. 
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 În motivele de apel se arată că prin rezoluţia directorului ORTC Bistriţa-
Năsăud nr.8879/21.08.2013 a fost respinsă cererea de radiere a SC C. SRL formulată de către 
I. SPRL. Împotriva acestei rezoluţii a făcut plângere în termenul legal lichidatorul numit 
motivând ca societatea a fost dizolvată de drept în baza art.237 alin.1 lit.b din Legea 31/1990 
şi întrucât nu au fost identificate bunuri în patrimoniul societăţii care să acopere creanţa 
creditorului, A.F.P.Bistriţa-Năsăud, a solicitat radierea acesteia. De asemenea, cuantumul 
redus al creanţei nu permite deschiderea procedurii simplificate a falimentului în condiţiile 
prevăzute de Legea 85/2006. 

 În cauză, A.J.F.P.Bistriţa-Năsăud a depus întâmpinare prin care se susţine 
poziţia ORCT Bistriţa-Năsăud de respingere a cererii de radiere a societăţii, întrucât aceasta 
figurează cu obligaţii fiscale faţă de bugetul general consolidat al statului, evitându-se astfel 
prejudicierea bugetului statului, întrucât potrivit prev.art.176 alin.6 din C.pr.fiscală, creanţele 
fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiate din registrul comerţului, se scad din 
evidenţa analitică de plătitor după radiere făcând imposibilă recuperarea creanţelor. 

Analizând apelul formulat din perspectiva motivelor invocate, Curtea le-a apreciat ca 
fiind nefondate din următoarele considerente: 

Curtea recunoaşte dreptul organului fiscal întemeiat pe dispoziţiile art. 91 alin. 1 din 
Codul de procedură fiscală care are la dispoziţie un termen de 5 ani de prescripţie în interiorul 
căruia să stabilească obligaţiile fiscale constând în impozitul minim conform art. 18 din 
Codul fiscal. Mai mult, este probată într-un mod lipsit de echivoc şi recunoscută inclusiv de 
către lichidatorul judiciar care a promovat prezentul demers existenţa unui debit fiscal de 
2443 lei în sarcina debitoarei supuse procedurii de lichidare. Chestiunea esenţială care se 
impune a fi analizată şi de care depinde soluţionarea prezentului apel este aceea dacă 
existenţa acestei creanţe reprezintă un impediment absolut în radierea societăţii debitoare.  

Analiza textelor legale incidente nu relevă existenţa unui astfel de impediment absolut 
şi nici măcar apelanta A.J.F.P. Bistriţa Năsăud nu a invocat un text legal care să împiedice 
radierea, motivele de apel fiind caracterizate mai mult prin argumente de oportunitate decât 
unele pertinente de legalitate. Simpla afirmaţie de ordin general că apelanta are un interes 
public în recuperarea debitului în lipsa altor elemente care să împiedice radierea nu poate 
paraliza demersul reclamantei prin lichidator desemnat în condiţiile Legii 31/1990.  

În realitate, potrivit dispoziţiilor art. 260 alin. 4 din Legea 31/1990 ,,În termen de 60 
de zile de la numire, lichidatorul trebuie să depună la oficiul registrului comerţului, pentru 
menţionare în registrul comerţului, un raport privind situaţia economică a societăţii. Dacă, 
potrivit raportului, debitorul îndeplineşte condiţiile pentru deschiderea procedurii 
simplificate de insolvenţă, lichidatorul are obligaţia de a solicita deschiderea acestei 
proceduri în termen de 15 zile de la data depunerii raportului,, . 

Acest raport privind situaţia economică a fost realizat şi a concluzionat că societatea 
nu mai desfăşoară activitate încă din anul 2003, nu mai deţine acte contabile, nu există bunuri 
de valorificat şi nici alte posibilităţi de realizare a unor sume pentru acoperirea unicei creanţe 
de 2443 lei, una cu caracter bugetar. În această situaţie art. 260 din Legea 31/1990 deschide 
două posiblilităţi: fie deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei faţă de debitoare fie 
înaintarea unei propuneri de radiere a debitoarei din registrul comerţului. 

1) În practica constantă a Curţii de Apel Cluj s-a statutat că, cererea formulată de către 
debitor prin lichidator în condiţiile art. 270 indice 1 din Legea 31/1990 trebuie să 
îndeplinească toate condiţiile generale pentru deschiderea acestei proceduri aşa cum sunt 
reglementate de 27 şi 28 din Legea 85/2006. Trebuie precizat în acest context faptul că nu se 
poate face nici o diferenţiere din punct de vedere procedural prin prisma incidenţei art. 27 
alin. 1 şi 2 din Legea 85/2006 între o cerere făcută de către un debitor ,,în funcţiune,, şi un 
debitor dizolvat şi faţă de care a fost numit un lichidator în condiţiile Legii 31/1990, 
lichidator care într-adevăr este unicul îndreptăţit să reprezinte societatea comercială într-un 
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astfel de demers. Trebuie precizat foarte clar în acest context faptul că cererea formulată de 
către lichidatorul desemnat la O.R.C. în condiţiile Legii 31/1990 este tot o cerere formulată 
de debitor în vederea deschiderii procedurii de insolvenţă, situaţie în care admisibilitatea şi 
temeinicia acesteia vor fi apreciate prin raportare la dispoziţiile art. 28 din Legea 85/2006.  

În aceste condiţii, dacă nu există creanţe sau dacă aceste creanţe sunt prescrise (în 
consecinţă neexigibile) nu este dovedită starea de insolvenţă pe care lichidatorul are sarcina 
să o probeze. Mai mult, dacă se invocă doar un cuantum general al creanţelor care apar într-o 
balanţă contabilă veche în condiţiile în lipsa unei identităţi a creditorilor starea de insolvenţă 
nu este dovedită deoarece o creanţă nu are o existenţă abstractă ci este legată indisolubil de 
identitatea unui creditor şi de un raport juridic concret. 

Mai mult, chiar dacă creanţele nu sunt prescrise, au fost respinse constant cererile de 
deschidere a procedurii dacă cuantumul creanţei este unul infim, cu motivarea că, chiar dacă 
nu există o valoare prag în cazul cererilor formulate de către debitor, starea de insolvenţă nu 
se poate raporta la o creanţă infimă. Am reţinut în acest sens că scopul procedurii insolvenţei 
constă în acoperirea pasivului, însă pentru a spera obţinerea sumelor necesare pentru plata 
unor creanţe modice (scop care de cele mai multe ori este imposibil de realizat) costurile ar fi 
substanţial mai mari. Maniera optimă de cenzurare a exercitării abuzive a dreptului în aceste 
condiţii de către debitor prin lichidator constă în respingerea cererii de deschidere a 
procedurii simplificate a insolvenţei ca neîntemeiată, deoarece starea de insolvabilitate a 
debitorului nu a fost dovedită deoarece nu se poate raporta la un total infim al creanţelor, 
nefiind întrunite condiţiile prevăzute de art. 27 din Legea nr. 31/1990. 

Se mai susţine de către practicienii în insolvenţă ca argument contrar faptul că 
lichidatorul numit la ORC este obligat să formuleze o astfel de cerere prin prisma 
dispoziţiilor art. 270 indice 1 din Legea 31/1990. Aspectul invocat este corect însă nu poate 
întemeia admiterea cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă deoarece obligaţia 
lichidatorului de a formula o astfel de cerere nu împiedică instanţa să analizeze temeinicia 
acestei cereri şi să aprecieze cu privire la starea de insolvenţă a debitoarei. Formularea cererii 
nu echivalează cu admiterea automată a acesteia, dimpotrivă, judecătorul are deplina libertate 
să aplice textele anterior enunţate, aşa cum procedează cu orice altă cerere de deschidere a 
procedurii de insolvenţă.  

Mai mult, în condiţiile noului cod al insolvenţei adoptat prin Legea 85/2014 se 
instituie o valoare prag de 45.000 de lei inclusiv pentru cererile formulate de către debitor, 
categorie în care se înscriu şi demersurile lichidatorilor numiţi la ORC în numele societăţilor 
dizolvate. 

2) Pentru toate aceste argumente, deschiderea procedurii insolvenţei în cazul concret 
analizat pentru recuperarea unei creanţe în cuantumul modic de 2443 lei este iluzorie. În 
concluzie, a doua opţiune posibilă este reglementată de art. 260 alin. 8 din Legea 31/1990, 
text potrivit căruia ,,În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor depune la 
registrul comerţului cererea de radiere a societăţii din registrul comerţului, sub sancţiunea 
unei amenzi judiciare de 200 lei pentru fiecare zi de întârziere, care va fi aplicată de 
tribunalul în circumscripţia căruia îşi are sediul societatea, în urma sesizării oricărei părţi 
interesate. Încheierea judecătorului prin care se dispune amendarea lichidatorului este 
executorie şi poate fi atacată numai cu apel,, 

Lichidatorul desemnat pentru debitoarea a procedat conform acestui text legal însă 
cererea de radiere a fost în mod nelegal respinsă cu motivarea ambiguă a existenţei unor 
datorii. În realitate, existenţa unor datorii nu constituie un impediment real pentru radierea 
unor societăţi din registrul comerţului, aşa cum pe de altă parte închiderea procedurii de 
lichidare nu este condiţionată de recuperarea integrală sau parţială a creanţelor, cu excepţia 
situaţiei limitativ reglementată a societăţilor dizolvate în baza dispoziţiilor art. 314/2001, 
situaţie care este total străină de cazul concret analizat.  
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În ceea ce priveşte apelul declarat de către ONRC, argumentele anterior prezentate 
justifică respingerea şi a acestui apel. Mai mult, fiind în culpă procesuală este legală şi 
temeinică inclusiv obligarea apelantei pârâte la plata cheltuielilor de judecată. Trebuie 
precizat în acest context faptul că refuzul nejustificat de radiere a societăţii a determinat 
necesitatea prezentului demers în instanţă, iar costurile aferente plângerii sunt desigur în baza 
principiului culpei procesuale în sarcina apelantei OFICIUL NAŢIONAL AL 
REGISTRULUI COMERŢULUI. 

Pentru toate aceste argumente, în baza dispoziţiilor art. 480 alin. 1 N.C.P.C., instanţa 
va respinge apelul declarat de către apelanta ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A 
FINANŢELOR PUBLICE BISTRIŢA-NĂSĂUD împotriva sentinţei civile nr. 551 
pronunţată la data de 02.04.2014 în dosarul nr..../2013 al Tribunalului Bistriţa Năsăud, pe 
care o va menţine în întregime. 

 
Societate. Retragere asociat. Înţelesul sintagmei „motive temeinice” 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 46 din 19 ianuarie 
2015  

Prin sentinţa civilă nr. 1633, pronunţată la data de 30.04.2014 in dosarul nr. .../2013 al 
Tribunalului Maramureş, a fost admisă în parte acţiunea formulată de către reclamanţii T.I.V. 
şi T.T.E., în contradictoriu cu pârâţii SC D. SRL, C.E. şi C.I., Z.R. şi Z.V.. 

 S-a încuviinţat retragerea reclamanţilor T.I.V. şi T.T. din SC D. SRL, Baia 
Mare. 

 S-a dispus modificarea structurii capitalului social al societăţii pârâte raportat 
la retragerea reclamanţilor din societate. 

 S-a dispus înscrierea la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Maramureş a menţiunilor privind modificarea structurii capitalului social ca urmare a 
retragerii reclamanţilor din societate. 

 A fost respinsă cererea reclamanţilor privind constatarea retragerii 
reclamantului T.I.V. din funcţia de administrator al SC D. SRL. 

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a reţinut că reclamanţii şi pârâţii sunt 
asociaţi în cadrul SC D. SRL, societate ce a fost înfiinţată în anul 1997, iar structura 
capitalului social compus din 250 părţi sociale a câte 10 lei a fost repartizat după cum 
urmează: C.E.- 10 părţi sociale a câte 10 lei fiecare – 4 % din total; C.I. - 80 părţi sociale a 
câte 10 lei fiecare –32 % din total; Z.R. - 10 părţi sociale a câte 10 lei fiecare – 4 % din total; 
Z.V. - 70 părţi sociale a câte 10 lei fiecare –28 % din total; T.I.V.- 70 părţi sociale a câte 10 
lei fiecare –28 % din total; T.T.E.- 10 părţi sociale a câte 10 lei fiecare – 4 % din total 

Administrarea şi reprezentarea societăţii este asigurată conform dispoziţiilor art.7 din 
actul constitutiv, de către 3 administratori, în persoana asociaţilor C.I., T.I.V. şi Z.V., fiecare 
cu putere deplină în relaţiile cu terţii. 

Reclamanţii au comunicat pârâţilor intenţia de a se retrage din societate, însă nu au 
obţinut acordul celorlalţi asociaţi. 

Potrivit art. 226 alin1, lit. c din Legea 31/1990 asociatul in societatea nume colectiv , 
în comandită simplă sau în societatea cu răspundere limitată, atunci când nu se realizează 
acordul unanim, se poate retrage din societate pentru motive temeinice. 

Ocrotirea libertăţii manifestării de voinţă implică şi recunoaşterea dreptului 
asociatului de a se retrage dintr-o societate, mai ales atunci când durata societăţii este 
nedeterminată. Acest drept trebuie să fie exercitat cu bună credinţă, în conformitate cu scopul 
pentru care este recunoscut de lege şi în corelaţie cu principiul executării cu bună credinţă a 
obligaţiilor asumate prin constituirea societăţii. 

Buna credinţă este prezumată, iar pârâţii nu au reuşit să probeze reaua credinţă a 
reclamanţilor. 
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Aceştia din urmă au prezentat acte medicale care au caracter oficial şi care nu au fost 
combătute cu contraprobe, că starea sănătăţii lor este afectată de boli care presupun evitarea 
stresului şi care, în opinia instanţei, se circumscriu noţiunii de „ motive temeinice”cuprinsă în 
conţinutul art. 226 alin1, lit. c din Legea 31/1991(fila 82). Având în vedere şi neînţelegerile 
evidente dintre reclamanţi şi asociaţii-pârâţi, durata nedeterminată a funcţionării societăţii şi 
prezumţia de bună credinţă de care se bucură reclamanţii în ceea ce priveşte demersul lor de 
retragere din societate, instanţa a apreciat că se impune admiterea acţiunii sub aspectul 
petitelor având ca obiect modificarea structurii capitalului social şi înscrierea în evidentele 
ORC a menţiunilor privind această modificare. Instanţa a respins capătul de cerere având ca 
obiect constatarea retragerii reclamantului T.I.V. din funcţia de administrator al SC D. SRL. 
Având în vedere prevederile art. 194 alin 1 lit. d din Legea 31/1990 instanţa a apreciat că 
numirea şi revocarea administratorului constituie atributul exclusiv al adunării generale a 
asociaţilor, astfel încât instanţa nu poate substitui voinţa acestui organ al societăţii pârâte. 

 Pentru aceste considerente instanţa a admis în parte acţiunea reclamanţilor, 
conform dispozitivului prezentei hotărâri. 

 Împotriva acestei sentinţe au formulat apel reclamanţii C.E., C.I., Z.R., Z.V., SC D. 
SRL prin care au solicitat admiterea apelului si, casarea in parte a sentinţei apelate si reţinând 
cauza spre rejudecare, pe fondul cauzei, respingerea acţiunii promovata de reclamanţii T.I.V. 
si T.T.E. ca netemeinica si nelegala. 

 În motivare se arată că prin cererea introductiva din acest dosar, reclamanţii 
asociaţi au solicitat ca instanţa sa încuviinţeze retragerea din societate cu consecinţa 
modificării structurii capitalului social al societăţii raportat la retragerea lor din societate, sa 
se dispună înscrierea la ORC Maramureş a menţiunilor privind modificarea capitalului social, 
obligarea SC D. SRL la plata către reclamanţi a drepturilor cuvenite ca urmare a retragerii; - 
in ceea ce priveşte reclamatul T.I.V. s-a solicitat sa se constate retragerea din funcţia de 
administrator al SC D. SRL si sa se dispună înscrierea la ORC a menţiunilor in acest sens. 

 Instanţa investita cu judecarea fondului, a disjuns petitul 5 privind drepturile 
pretinse de reclamanţi in Dosarul nr. .../2014, pana la soluţionarea cauzei din prezentul dosar. 

 Judecând cauza pe fond, instanţa a admis in parte acţiunea reclamanţilor, 
respectiv a incuviintat retragerea acestora din societate, a dispus modificarea structurii 
capitalului social al societăţii, a dispus înscrierea la ORC a menţiunilor privind modificarea 
structurii capitalului social ca urmare a retragerii. 

 Instanţa de fond a respins cererea reclamanţilor privind constatarea retragerii 
din funcţia de administrator a D-lui T.I.V.. 

 Apreciază nelegala si nefondata soluţia instanţei de fond in ceea ce priveşte 
admiterea cererilor reclamanţilor pentru următoarele considerente: 

1. In motivarea SENTINŢEI Civile nr. 1633/30.04.2014, potrivit art. 226, alin.l 
lit.c) din Legea nr. 31/1990, instanţa arata necesitatea ocrotirii libertăţii manifestării 

de voinţa a asociatului de a se retrage dintr-o societate, precizând ca acest act trebuie sa fie 
exercitat cu buna-credinta. 

 Mai apreciază instanţa de fond ca buna credinţa trebuie sa fie si este in speţa 
prezumata, deoarece paraţii, nu au făcut dovada contrarie si nu au probat reaua credinţa a 
reclamanţilor. 

 De asemenea, arătă ca instanţa de fond a pus accent si a fundamentat buna-
credinta a reclamanţilor pe baza unor acte medicale, unele emise de medicul de familie a 
reclamantului T.I.V., care nu sunt opozabile , inclusiv arată ca sunt acte emise dupa 
promovarea acţiunii, pe parcursul lunii martie, 2014 ( scrisoarea medicala), ceea ce apreciază 
ca nu poate constitui un motiv real si legal de promovare si nici de admitere a acţiunii. 

 Desi se prevalează de anumite afecţiuni, indescifrabile din actele medicale, 
instanţa admiţând cererea reclamanţilor, omite a motiva in ce măsura aceste afecţiuni 
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afectează situaţia reclamantului T.I.V. in calitate de asociat, si de ce aceste afecţiuni medicale 
nu ii afectează calitatea de angajat al societăţii. 

 De altfel, instanţa de fond nu s-a pronunţat in motivarea hotărârii de probele 
multiple depuse de subscrisa la dosar prin notele de şedinţa din 04.03.2014, prin care fac 
dovada deplinei puteri de munca a reclamantului T.I.V. si a implicării sale in multe alte 
afaceri.  

 Se mai arată că nu a renunţat la calitatea de director economic, respectiv la cea 
de administrator, pe care le întruneşte pana la data prezentei. 

 Pentru aceste motive solicită anularea in parte a hotărârii instanţei de fond si 
respingerea cererii reclamantului T.I.V. de retragere din societate ca netemeinic si nelegal 
promovata. 

 Arată ca actele medicale depuse in probatiune se refera numai la reclamantul 
T.I.V., nu si la reclamanta T.T.E., iar instanţa de fond in mod nelegal si neîntemeiat a admis 
acţiunea pe aceleaşi considerente pentru ambii reclamanţi, motiv pentru care solicită anularea 
in parte hotărârii instanţei de fond si respingerea cererii reclamantei T.T.-Eusenia de retragere 
din societate ca netemeinic si nelegal promovata. 

 Privind Convocarea Adunării Generale a Asociaţilor făcuta de către reclamanţi 
la sediul Biroului Avocaţilor F. si Asociaţii o apreciază ca fiind ilegala, si îşi menţin părerea 
ca aceasta trebuia convocata la sediul societăţii conform prevederilor imperative ale art. 110, 
alin. (2) din Legea nr. 31/1990. 

 De asemenea, arătă ca reclamanţii au promovat acţiunea din acest dosar, 
ignorând si incalcand prevederile art.l36/l din Legea nr.31/1990 privind exercitarea 
drepturilor asociaţilor, nerespectand drepturile si interesele legitime ale societăţii si ale 
celorlalţi asociaţi. 

 Anterior promovării acţiunii nu s-a avut in vedere si nu s-a uzitat de 
posibilitatea legala a cesionarii pârtilor sociale către ceilalţi asociaţi sau terţe persoane fizice 
sau juridice din afara societăţii. 

 Arătam ca reclamanţii nu au respectat pactul societar. 
 Prin cererea lor au accentuat riscul de lichiditate si cel reputational al societăţii 

in cadrul mediului de afaceri. 
 Astfel, arată ca demersurile reclamanţilor sunt dăunătoare societăţii atat din 

punct de vedere financiar, cat si al imaginii ei. Inclusiv martorul propus de către reclamanţi, 
in depoziţia sa a afirmat ca apreciază ca motiv al retragerii neînţelegerile strict personale 
dintre asociaţi, nu privind aspectele din SC D. SRL, iar instanţa de fond nu a ţinut cont de 
aceasta proba in aprecierea bunei-credinte a reclamanţilor. De altfel, atat timp cat exista 
neînţelegeri intre asociaţi, datorate intereselor membrilor de familie a acestora (a se vedea 
depoziţia martorului in acest sens) apreciază ca nu poate fi admisa legal prezumţia de buna -
credinţa a reclamanţilor, motiv pentru care apreciază nelegala hotărârea instanţei de fond. 

 Motivaţia reala asupra retragerii celor doi asociaţi este faptul ca societatea la 
ora actuala nu mai este la fel de rentabila ca in anii precedenţi, neaducand profituri similare 
celor încasate anterior, aceştia încercând ca prin retragerea abuziva si nelegal solicitata sa 
realizeze venituri in mod discreţionar si detrimentul societăţii si a celorlalţi asociaţi. 

 Motivul retragerii din societate nu este cel al unor afecţiuni privind starea de 
sănătate, in cazul reclamantului T.I.V., motiv pentru care apreciază ca nu poate fi reţinuta 
buna credinţa a acestuia, iar in cazul reclamantei T.T. cererea ca fiind complet neîntemeiata, 
nefiind justificata prin nici un fel de probe sau alt temei de drept. 

 Prin întâmpinarea formulată T.I.V. şi T.T.E. au solicitat respingerea apelului 
ca nefondat. 

 În motivare se arată că prin cererea de apel formulată, pârâţii apreciza sentinţa 
instanţei de fond ca fiind netemeinica si nelegala solicitând casarea sentinţei, reţinerea cauzei 
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spre judecata si respingerea acţiunii formulate. In motivarea apelului, pârâţii indica faptul ca 
motivele medicale invocate nu ar fi suficiente pentru a fi considerate motive temeinice si că 
în realitate reclamanţii ar fi fost de rea-credinta in promovarea prezentei acţiunii pentru ca nu 
ar fi încercat ieşirea din societate prin cesionarea pârtilor sociale. 

 Apelul este nefondat, iar argumentele invocate în susţinerea apelului nu au nici 
o legătura cu realitatea si înscrisurile depuse la dosarul de fond.  

 De asemenea, instanţa a reţinut corect ca intre parti exista neînţelegeri grave 
care se incadreaza în categoria motivelor temeinice. 

 In ultimii ani de activitate a societăţii neînţelegerile între asociaţi au fost tot 
mai preganante culminând cu refuzul de a se mai întâlni sau discuta direct problemele 
societăţii. Administratorul T.I. sau asociata T.T. nu au fost nici măcar consultaţi în ultimii 
ani, şi cu atât mai puţin au participat, la deciziile luate de către ceilalţi administratori si 
asociaţi în cadrul administrării Societăţii. Apreciază că vârsta, problemele medicale justificate 
cu actele ataşate si lipsa de orice fel de comunicare directa cu ceilalţi asociaţi si 
administratori sunt motive temeinice care se încadrează pe disp. art. 226 alin 1 lit c. din 
Legea 31/1990 pentru a solicita retragerea din societate. 

 Date fiind prevederile art. 7 din Actul Constitutiv si prin prisma disp. art. 197 
alin 1 si 3 din Legea 31/1990 corborat cu disp. art. 75 din Legea 31/1990 care prevede că 
„Dreptul de a reprezenta societatea aparţine fiecărui administrator, afară de stipulaţie contrară 
în actul constitutiv", Administratorul T.I.V. avea posbilitatea din punct de vedere juridic sa 
convoace adunarea generală a asociaţilor având pe ordinea de zi aprobarea retragerii 
asociaţilor, stabilirea drepturilor cuvenite etc. Convocarea Adunării Generale a Asociaţilor 
putea fi efectuată doar de către Administratorul T.I.V., nefiind necesar acordul celorlalţi 
administratori. In argumentarea poziţiei apel, pârâţii confundă mecanismul de funcţionare al 
unui Consiliu Director în cazul societăţilor pe acţiuni si mecanismul de funcţionare al unei 
societăţi cu răspundere limitată condusă de mai mulţi administratori numiţi prin statut. 

 Prezumţia legală este aceea ca fiecare administrator are puteri depline, iar 
faptul că existăa mai mulţi administratori numiţi nu echivalează cu obligarea lor de a lua 
decizii sau de a efectua acte în numele societăţii cu unanimitate de voturi. în actul constitutiv 
al societăţii nu există o dispoziţie în acest sens. Dimpotrivă, din formularea alin 1 si alin 2 al 
art. 7 din Actul Constitutiv rezulta ca Administratorul poate angaja şi salariza personalul 
societăţii, gestionează societatea, poate încheia acte conform hotărârii AGA şi poate 
transmite dreptul său de Administrare în baza unei procuri speciale, etc.  

 Faţă de imposibilitatea retragerii asociaţilor in lipsa acordului pârâţilor, 
singura posbibilitate pentru reclamanţi este promovarea prezentei acţiuni conform disp. 226 
alin 1 lft. c precum si alin 2 si 3 ale aceluiaşi articol din Legea 31/1990. Procedura convocării 
AGA s-a efectuat cu respectarea dispoziţiilor legale, respectiv în cuprinsul convocărilor au 
indicat faptul că T.I.V. are calitatea de Administrator al SC D. SRL conform art. 7 din Actul 
Constitutiv al societăţii. De asemenea, a indicat ca si temei al convocării art. 195 alin. 1 din 
Legea 31/1990. In ce priveşte posibilitatea convocării conform disp. art. 195 alin 2 din Legea 
31/1990, arătăm că asociatul cu 28% din capitalul social are si calitatea de Administrator si 
prin urmare nu mai este necesară solicitarea către un Administrator de a convoca Adunarea 
Generala a Societăţii pentru ca deja are aceasta posibilitate conform calităţii conferite prin art. 
7 din Actul Constitutiv.   

 Reclamanţii au dat dovada de buna credinţa, au încercat să rezolve litigiul pe 
cale amiabilă prin discuţii verbale si chiar au efectuat conform legii convocarea AGA pentru 
două date diferite. Nu inteleg de ce sunt acuzaţi de rea-credinta câtă vreme paraţii nu s-au 
prezentat la nici una din Adunările generale convocate si au refuzat orice întâlnire cu 
reclamanţii pentru a incerca rezolvarea litgiului pe cale amiabilă. Mai mult, daca ar fi lecturat 
atent convocatoarele AGA, ar fi observat ca pe ordinea de zi exista si un punct*privind 
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modalitatea de stabilire a noii structuri a asociaţilor inclusiv prin transferarea pârtilor sociale 
către ceilalţi asociati , pct. 3). Afirmaţia ca nu s-a avut în vedere posibilitatea cesionării 
părţilor sociale nu este adevărata. 

 Prin prisma dispoziţiilor art. 226 alin. 1 lit c. motivele temeinice care pot 
fundamenta hotărârea instanţei de retragere asociat nu se limitează doar la cele medicale. 
Instanţa de fond poate constata existenta unor motive temeinice determinate de neînţelegerile 
grave dintre asociaţi, aspecte ce afectează voinţa societară. Raportat la practica judiciara 
anexata la dosar, reprezintă motiv temeinic in sensul legii, atunci cand suntem in prezenta 
unei societăţi constituite pe termen nelimitat, iar asociaţii refuza nejustificat incuviintarea 
retragerii unui alt asociat. Conform art. 10 din actul constitutiv suntem in prezenta unei 
societăţi constituite pe termen nelimitat. Reclamanţii au fost de buna credinţa si au convocat 
AGA la doua date diferite in scopul de a se retrage din societate sau de a cesiona părţile 
sociale către ceilalţi asociaţi. Aceştia au refuzat categoric a se prezenta la AGA si a aproba 
retragerea, cesiunea pârtilor sociale sau chiar lichidarea societăţii, astfel cum rezulta din 
răspunsul la convocator anexat acţiunii introductive. Neînţelegerile dintre părţile asociaţi sunt 
evidente in acest sens. 

 De asemenea, din declaraţia martorului audiat in instanţa, a rezultat faptul ca 
din anul 2011 relaţiile dintre asociaţi au fost foarte reci si ca de atunci reclamanţii nu s-au mai 
implicat in activitatea societăţii. Practic din 2011 activitatea a fost condusa fără a fi consultaţi 
cu privire la vreun aspect al activităţii. 

 Apreciază ca prin prisma celor 3 elemente(motivele de sănătate, refuzul 
categoric de a aproba ieşirea din societatea constituita pe termen nedeterminat şi 
neînţelegerile, lipsa de comunicare din ultimii 3 ani privind activitatea economică a societăţii) 
instanţa de fond poate pronunţa o hotărâre prin care să încuviinţeze retragerea reclamanţilor 
din societate. 

 Analiza apelului declarat în raport de motivele invocate şi prevederile legale 
determinate ca incidente relevă următoarele : 

 Intimaţii reclamanţii si apelanţii -pârâţi sunt asociaţi în cadrul SC D. SRL .Societatea 
a fost înfiinţată în anul 1997 iar structura capitalului social compus din 250 parti sociale a 
cate 10 lei a fost repartizată după cum urmează: C.E. - 10 parti sociale a cate 10 lei fiecare 
- 4% din total;C.I. - 80 parti sociale a câte 10 lei fiecare - 32% din total; Z.R. - 10 parti 
sociale a cate 10 lei fiecare - 4% din total;  Z.V. - 70 parti sociale a câte 10 lei fiecare - 28% 
din total; T.I.V. - 70 parti sociale a câte 10 lei fiecare - 28% din total;  T.T.E. - 10 
parti sociale a cate 10 lei fiecare - 4% din total. 

 Administratrea si reprezentarea societăţii a fost asigurată conform dispoziţiilor 
art. 7 din Actul Consitutiv de către 3 administratori : C.I., T.I.V. şi Z.V., fiecare cu puteri 
depline în relaţiile cu terţi.  

 Reclamanţii au comunicat celorlalţi asociaţi faptul că doresc sa se retragă din 
societate întucât vârsta si starea de sănătate nu le mai permite continuarea unor activităţi 
economice ce implică un anumit nivel de stres si activitate susţinută. In concret asociaţii 
reclamanţi suferă de afecţiuni cardiace sau alte afecţiuni medicale ce intră în conflict direct cu 
activitatea economică derulata in cadrul societăţii.  

 La data de 31.07.2013 s-a emis prima convocare a Adunării Generale a Asociaţilor 
prin intermediul executorului judecătoresc sub nr. 46/N/31.07.2013. în aceasta convocare s-a 
indicat faptul că Adunarea Generala este convocată la cabinetul avocatului pentru data de 13 
august 2013, ora 11, în Baia Mare, Str. ... nr. 59A/23, Judeţul Maramureş cu următoarea 
ordine de zi: 

 1. Aprobarea retragerii asociaţilor T.I.V. şi T.T. din Societate, pentru motive 
temeinice, respectiv vârsta si starea de sănătate a asociaţilor care nu le mai permit derularea 
activităţilor aferente calităţii de asociat. 
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 2. Aprobarea retragerii din funcţia de Administrator al asociatului T.I.V., raportat 
la ieşirea acestuia din societate. 

 3. Stabilirea noii structuri a participării la capitalul social a celorlalţi asociaţi 
rămaşi în societate după retragerea asociaţilor T.I.V. şi T.T., fie prin transferarea părţilor 
sociale către asociaţii rămaşi în Societate si păstrarea capitalului social existent, fie prin 
reducerea numărului de părţi sociale si diminuarea corespunzătoare a capitalului social, 
potrivit prevederilor art. 226 alin. 1 lit. c din Legea 31/1990. 

 4. Stabilirea prin acordul asociaţilor a drepturilor patrimoniale cuvenite 
asociaţilor retraşi T.I.V. şi T.T., pentru părţile sociale deţinute ori daca se va considera 
necesar desemnarea unui expert pentru determinarea acestor drepturi. Costurile de evaluare 
vor fi suportate de societate aşa cum prevăd disp. art. 226 alin 3 din Legea 31/1990. 

 5. In lipsa acordului privind punctele 1, 2 si 3 indicate mai sus în prezentul 
Convocator, să se supună AGA aprobarea dizolvării SC D. SRL urmată de lichidarea acesteia 
şi stabilirea lichidatorului conform disp. art. 11 din Actul Constitutiv nr. 2916/27.02.2008. 

 6. Modificarea Actului Constitutiv al Societăţii după cum urmează: a. 
Modificarea Preambulului Actului Constitutiv al Societăţii prin eliminarea asociaţilor T.I.V. 
şi T.T.E., ca urmare a retragerii acestora din Societate; b. Modificarea art. 5 din Actul 
Constitutiv al Societăţii privind aportul si participarea asociaţilor la capitalul social în sensul 
celor stabilite la punctul 2 din prezentul Convocator; c.Modificarea art. 7 din Actul 
Constitutiv al Societăţii prin eliminarea administratorului T.I.V.. 

 Convocarea a fost comunicată la data de 01.08.2013 cu toti asociaţii, iar la 
data de 05.08.2013 s-a primit un răspuns din partea asociaţilor convocaţi si din partea 
societăţii prin care se confirma recepţia convocării si ni se indică faptul ca nu vor da curs 
convocării înaintate pentru ca ei nu apreciază ca fiind legală convocarea efectuată. 

 Starea de fapt astfel decelată coroborat cu probatoriul administrat au determinat 
prima instanţă să admită, în parte cerea formulată de reclamanţi reţinând că starea sănătăţii 
lor este afectată de boli care presupun evitarea stresului şi care, în opinia instanţei, se 
circumscriu noţiunii de „ motive temeinice”cuprinsă în conţinutul art. 226 alin1, lit. c din 
Legea 31/1991 şi neînţelegerile evidente dintre reclamanţi şi asociaţii-pârâţi, durata 
nedeterminată a funcţionării societăţii şi prezumţia de bună credinţă de care se bucură 
reclamanţii în ceea ce priveşte demersul lor de retragere din societate.  

 Apelanţii au formulat critici referitoare la valoarea pe care prima instanţă a acordat-o 
ocrotirii libertăţii manifestării de voinţa a asociatului de a se retrage dintr-o societate, 
precizând ca acest act trebuie sa fie exercitat cu buna-credinta. 

 În literatura juridică s-a susţinut că” deşi buna credinţă este un concept juridic, el are 
la bază, totuşi, un concept sociologic sau chiar etic: bunul simţ comun. Ceea ce pentru omul 
obişnuit, ne-familiarizat cu conceptele juridice, este de bun simţ, trebuie să fie de bun simţ şi 
pentru jurist. Cel ce acţionează după bunul simţ comun, este de bună credinţă. Iar buna 
credinţă este starea normală a omului, care nu trebuie, deci probată, ci doar afirmată. Cel ce 
intenţionează să contrazică afirmarea bunei credinţe, trebuie să facă proba contrară, a relei-
credinţe”.  

 Aşadar simpla afirmare a bunei credinţe este suficientă iar teza apelantei că singurul 
argument pentru care instanţa a admis acţiunea a fost validarea conţinutului documentelor 
medicale pe care pârâţii îl contestă , nu poate fi validată . 

 Dacă este suficientă afirmarea bunei credinţe pentru a răsturna această prezumţie 
partea care urmăreşte acest deziderat trebuie să dovedească cu elemente concrete , ceea ce nu 
se poate reţine că s-a realizat în cauză . 

 Doar contestarea documentelor medicale nu poate fi apreciată ca fiind dovada deplină 
a relei credinţe a părţii .  
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 De altfel verificarea condiţiilor necesare pentru validarea demersului judiciar 
declanşat de reclamanţi nu a fost realizată de prima instanţă doar din această perspectivă, 
fiind doar un argument în ansamblul considerentelor .  

 Prima instanţă a reţinut că ocrotirea libertăţii manifestării de voinţă implică şi 
recunoaşterea dreptului asociatului de a se retrage dintr-o societate, mai ales atunci când 
durata societăţii este nedeterminată. Acest drept trebuie să fie exercitat cu bună credinţă, în 
conformitate cu scopul pentru care este recunoscut de lege şi în corelaţie cu principiul 
executării cu bună credinţă a obligaţiilor asumate prin constituirea societăţii. 

 Este adevărat că au existat unele interpretări mai restrictive cu privire la posibilitatea 
asociatului de retragere din societate invocându-se principiul forţei obligatorii a contractului 
din care derivă regula simetriei în contracte .  

 Opinia majoritară în doctrină a fost cea care s-a fundamentat pe principiul libertăţii 
asociere , principiu care se validează şi la momentul exprimării acordului de asociere dar şi la 
momentul exercitării dreptului de retragere .  

 Motivul fundamental pentru care s-a apreciat că se impune aplicarea principiului în 
mod simetric a fost faptul că în relaţie cu durata nedeterminată de funcţionare omisiunea 
validării aplicării principiului ar echivala cu încălcarea unui principiu fundamental , cel al 
libertăţii de asociere .  

 Interpretarea textelor legale incidente în materie din legislaţia specială art 226 potrivit 
cărora asociatul în societatea cu răspundere limitată se poate retrage din societate: în cazurile 
prevăzute în actul constitutiv; în cazurile prevăzute la art. 134; cu acordul tuturor celorlalţi 
asociaţi; în lipsa unor prevederi în actul constitutiv sau când nu se realizează acordul unanim 
asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri a tribunalului, supusă 
numai apelului , relevă că legiuitorul a introdus dispoziţii exprese pentru a confirma 
posibilitatea asociatului de se retrage din societate . 

 Omisiunea consemnării în actul constitutiv al condiţiilor de retragere din societate mu 
poate paraliza aşadar dreptul asociatului de se retrage aşa cum încearcă să acrediteze apelanţii 
devenind incidente prevederile art 226 alin1 c)potrivit cărora în lipsa unor prevederi în actul 
constitutiv sau când nu se realizează acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive 
temeinice, în baza unei hotărâri a tribunalului, supusă numai apelului. 

 Motivele temeinice nefiind circumstanţiate de către legiuitor acestea au rămas a fi 
determinate de asociaţi în ipoteza în care retragerea are loc pe cale amiabilă sau de către 
instanţă , în situaţia în care retragerea este una judiciară .  

 Instanţa a fost investită cu o acţiune în autorizarea retragerii , reclamanţii evidenţiind 
că demersurile extrajudiciare de obţinere a acordului celorlalţi asociaţi pentru retragere au 
eşuat .  

 Apelanţii au înţeles să acorde o pondere importantă în cadrul apelului criticilor care 
vizează aspecte de nelegalitate în viziunea lor cu privire la demersurile realizate de 
reclamanţi în convocarea adunării generale . 

 Instanţa de fond şi instanţa de apel nu sunt investite cu soluţionarea vreunei acţiuni în 
anularea hotărârilor adunării generale astfel că toate criticile formulate din această 
perspectivă sunt străine de cauză şi nu pot primi valenţele dorite de apelanţi .  

 Prezentarea documentelor criticate de apelanţi s-a realizat doar în justificarea 
parcurgerii procedurii amiabile anterior investirii instanţei , pentru justificarea demersului 
judiciar şi evidenţierea încercării soluţionării pretenţiilor pe cale amiabilă .  

 Textul care fundamentează demersul judiciar al reclamanţilor , art 226 alin 1 lit c 
statuează că în lipsa unor prevederi în actul constitutiv sau când nu se realizează acordul 
unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri a 
tribunalului, supusă numai apelului. 
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 Expunerea motivelor de fapt şi drept coroborată cu documentele prezentate a relevat 
că doar în raport de caracterul subsidiar al acţiunii derivat din textul evocat a fost necesară 
prezentarea convocatoarelor pentru adunarea generală iar criticile referitoare la legalitatea 
acestora nu pot fi examinate de către instanţa investită cu acţiunea în autorizarea retragerii 
decât din perspectiva parcurgerii acestei etape .  

 Corect a reţinut instanţa de fond că art. 10 din actul constitutiv confirmă existenţa 
unei societăţi constituite pe termen nelimitat , iar reclamanţii au fost de buna credinţa si au 
convocat AGA la doua date diferite in scopul de a se retrage din societate sau de a cesiona 
părţile sociale către ceilalţi asociaţi iar aceştia au refuzat categoric a se prezenta la AGA si a 
aproba retragerea, cesiunea pârtilor sociale sau chiar lichidarea societăţii, astfel cum rezulta 
din răspunsul la convocator anexat acţiunii introductive, concluzionând că neînţelegerile 
dintre asociaţi sunt evidente in acest sens. 

 Instanţa investită cu acţiunea în autorizarea retragerii este îndreptăţită să verifice 
existenţa motivelor temeinice iar în lipsa oricărei circumscrieri legale a acestora este chemată 
ca în raport de circumstanţele cauzei să determine şi conţinutul motivelor temeinice .  

 Determinarea conţinutului sintagmei „ motive temeinice” se realizează atât din 
perspectiva interesului asociatului cât şi prin raportare la interesul social, echilibrul între 
acestea fiind însă esenţial .  

 Apelanţii au învederat că deşi reclamanţii s-au prevalat de anumite afecţiuni, 
indescifrabile din actele medicale, instanţa admiţând cererea reclamanţilor,a omis a motiva in 
ce măsura aceste afecţiuni afectează situaţia reclamantului T.I.V. in calitate de asociat, si de 
ce aceste afecţiuni medicale nu ii afectează calitatea de angajat al societăţii. 

 Curtea apreciază că împrejurarea că reclamanţii au prezentat documente medicale în 
justificarea motivelor pentru care nu mai doresc să fie asociaţi şi înţeleg să îşi exercite dreptul 
de a se retrage din societate nu poate fi corelată cu maniera în care aceleaşi persoane exercită 
alte drepturi sau obligaţii pe care le-au dobândit din calitatea lor de administrator sau chiar 
asociat în alte entităţi .  

 Singurii în măsură să aprecieze care din drepturi şi obligaţii doresc să le păstreze în 
echilibru cu starea lor de sănătate sunt reclamanţii interesul lor fiind în primul rând ocrotit 
prin această procedură de către legiuitor .  

 Motivele temeinice nu au fost evaluate de către prima instanţă doar prin raportare la 
documentele medicale ci şi în relaţie cu raporturile existente între asociaţi .  

 Existenţa neînţelegerilor dintre asociaţi este un motiv temeinic atât pentru retragere 
cât şi pentru excludere iar acestea suprapuse peste situaţia personală a reclamanţilor au 
justificat admiterea acţiunii de către prima instanţă  

 Toate demersurile apelanţilor în etapa de încercare de soluţionare amiabilă a 
conflictului ivit , poziţia procesuală a acestora în faţa primei instanţe şi exercitarea apelului 
confirmă că între asociaţi există neînţelegeri suficient de grave pentru a se impune 
modificarea structurii persoanei juridice , prin autorizarea retragerii reclamanţilor , nefiind 
nici în interesul societăţii desfăşurarea activităţii sub aceste auspicii .  

 Considerentele evidenţiate au relevat că apelul declarat apare ca fiind nefondat , 
criticile formulate de apelanţi neputând fi validate astfel că reţinând că prima instanţă a 
reţinut în mod corect starea de fapt şi a aplicat judicios normele legale incidente , Curtea în 
baza art . 480 NCPC , va respinge apelul declarat de apelanţii C.E., C.I., , Z.R., , Z.V., SC D. 
SRL împotriva sentinţei civile nr. 1633, pronunţată la data de 30.04.2014 in dosarul nr. 
.../2013 al Tribunalului Maramureş pe care o menţine in întregime.  
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Excepţie de neexecutare a contractului. Condiţii  
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 86 din 26 ianuarie 

2015  
Prin sentinţa civilă nr. 1433 pronunţată la data de 10.02.2014 in dosarul nr. .../2013 

al Tribunalului Cluj, a fost admisă cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta 
S.C. I.P.S. S.R.L. în contradictoriu cu pârâta Comuna C.. 

A fost obligată pârâta la plata în favoarea reclamantei a sumei de 59.882 lei cu titlu de 
preţ datorat în temeiul contractului de prestări servicii nr. 1069/01.04.2010 şi al facturii 
fiscale nr.16/03.08.2010. 

A fost obligată pârâta la plata în favoarea reclamantei a sumei de 54.969,84 lei cu titlu 
de penalităţi de întârziere calculate până la data introducerii acţiunii, precum şi la plata 
penalităţilor de întârziere de 0,1% din preţul datorat pentru fiecare zi calendaristică de 
întârziere, începând cu data introducerii cererii şi până la plata efectivă. 

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a reţinut că între pârâta Comuna C. în 
calitate de autoritate contractantă şi reclamanta S.C. I.P.S. S.R.L. în calitate de operator 
economic s-a încheiat la data de 01.04.2010 contractul de servicii nr. 1069, având ca obiect 
consiliere privind criteriile de eligibilitate ale pârâtei pentru aplicarea la un număr de patru 
Programe Operaţionale Sectoriale Naţionale şi ale Uniunii Europene: „Creşterea 
Competitivităţii Economice” (POS CCE), Axa Prioritară 4 „Creşterea eficienţei energetice şi 
a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice”, Domeniul Major de 
Intervenţie (DMI) 2 „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea 
energiei verzi”, Operaţiunea „Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi 
capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice 
regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică 
sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor 
resurse regenerabile de energie”; respectiv consultanţă profesională prin redactarea cererii de 
finanţare în raport cu studiul de fezabilitate avansat de specialişti şi alte lucrări de 
specialitate, completarea dosarului cu actele de eligibilitate necesare cu toate anexele, 
solicitate de finanţator.  

În schimbul acestui serviciu, pârâta s-a obligat la plata unui preţ de 59.882 lei care 
urma a fi achitat în termen de 15 zile de la data înregistrării facturii la compartimentul de 
specialitate care face plata; factura se va emite la data încheierii procesului verbal de predare 
primire a documentaţiei tehnice care face obiectul contractului (art. 10.2 din contract). 

Conform procesului verbal înregistrat sub nr. 164, la data de 28.04.2010 s-a realizat 
predarea-primirea dosarului de finanţare completat cu toate actele de eligibilitate necesare şi 
cu toate anexele solicitate de POSCCE Bucureşti, acest proces verbal atestând faptul că 
prestatorul a furnizat contractantului serviciul conform contractului nr. 1069/01.04.2010. 

Pe cale de consecinţă, reclamanta S.C. I.P.S. S.R.L. a emis factura fiscală nr. 
16/03.08.2010 pentru suma de 59.882 lei, acceptată de pârâtă. 

Suma menţionată nu a fost achitată de Comuna C. nici până la acest moment şi 
obligarea la plata acesteia reprezintă capătul principal al prezentei cereri de chemare în 
judecată. 

În apărare, pârâta a invocat excepţia de neexecutare a contractului de către societatea 
reclamantă. 

Astfel, printr-o primă adresă, nr. 147289/03.08.2010, Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri prin Direcţia Generală Energie, Petrol şi Gaze a solicitat 
pârâtei să depună unele documente lipsă/informaţii suplimentare/clarificări în vederea 
îndeplinirii criteriilor de conformitate administrativă şi de eligibilitate, prin care s-a adus la 
cunoştinţa comunei lipsa de la dosar a hotărârii de consiliu local pentru aprobarea 
cheltuielilor aferente proiectului.  
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Pârâta a răspuns la această adresă prin comunicarea Hotărârii de Consiliu Local din 
data de 13.08.2010. 

Apoi, printr-o a doua adresă, nr. 75718/02.02.2011, Ministerul a solicitat o serie de 
informaţii/clarificări în etapa de evaluare a proiectului, care trebuiau a fi comunicate în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii adresei. 

Comuna C. a formulat la rândul său adresa nr. 372/02.02.2011 către S.C. I.P.S. 
S.R.L., prin care i-a înainta notificarea primită, cu solicitarea de a răspunde la aceste cereri şi 
de a corecta sau suplini lipsurile de calitate ale lucrării.  

Reclamanta a răspuns prin adresa nr. 423/07.02.2011, prin care a încunoştinţat pârâta 
că parte din lucrare a fost subcontractată şi că subcontractanţii nu oferă lămuririle necesare 
fără achitarea preţului aferent.  

Pe cale de consecinţă, pârâta a formulat propriul răspuns către Minister, iar prin 
adresa nr. 79563/30.06.2011 i s-a comunicat faptul că proiectul a fost înscris în lista de 
rezervă, dat fiind punctajul atribuit de către instituţia abilitată.  

Având în vedere aceste aspecte, pârâta susţine că reclamanta nu şi-a îndeplinit în mod 
corespunzător obligaţiile asumate prin contract, în sensul că nu a făcut demersuri pentru 
adoptarea hotărârii de consiliu local necesare, respectiv a refuzat a redacta răspunsul la 
solicitarea ulterioară a Ministerului, în condiţiile în care informaţiile solicitate priveau 
chestiunile tehnice abordate de operatorul economic. Lipsa răspunsului în termenul indicat 
(de 5 zile lucrătoare) a determinat analiza proiectului fără luarea în considerare a răspunsului 
formulat de comună şi rezultatul comunicat de către unitatea finanţatoare. 

Această neexecutare este de asemenea culpabilă societăţii şi – în opinia pârâtei – 
justifică refuzul plăţii, prin invocarea excepţiei de neexecutare întemeiată pe principiul 
reciprocităţii şi interdependenţei obligaţiilor contractuale. 

S.C. I.P.S. S.R.L., pe de altă parte, arată că pârâta i-a solicitat informaţii şi servicii de 
consultanţă suplimentare, în vreme ce contractul de prestări-servicii nr.1069/2010 încetase, ca 
urmare a executării obligaţiilor ce îi reveneau şi a împlinirii termenului contractual şi deşi 
pârâta nu-şi executase în mod culpabil obligaţia de plată a preţului. De aceea, reclamanta a 
refuzat prestarea de servicii de consultanţă suplimentare în principal pentru că această 
solicitare exceda obiectul contractului semnat între părţi. 

Apoi, toate răspunsurile formulate de pârâtă sunt preluate din proiectul/cererea de 
finanţare şi din studiul de fezabilitate întocmite şi predate pârâtei încă din luna aprilie 2010.  

De asemenea, consilierea acordată a fost finalizată cu o documentaţie, proiect, studiu 
de fezabilitate pe care pârâta le va putea folosi în viitor, exact în această formă, Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Direcţia Generală Energie, Organismul 
Intermediar pentru Energie comunicând pârâtei prin scrisoarea privind includerea proiectului 
în Lista de rezervă nr. 79563/30.06.2011, în pag. 2, că „în cazul în care vor exista proiecte 
aprobate la care nu se va putea încheia contract de finanţare sau se vor retrage, vor fi aprobate 
pentru finanţare proiecte din lista de rezervă în ordinea descrescătoare punctajului obţinut”. 
Totodată, s-a mai precizat că „există posibilitatea transmiterii cererii de finanţare la data 
lansării următoarei cereri de propuneri de proiecte”. 

Tribunalul a reţinut că excepţia de neexecutare a contractului reprezintă un mijloc de 
apărare aflat la dispoziţia uneia dintre părţile contractului sinalagmatic, în cazul în care i se 
pretinde executarea obligaţiei care îi incumbă, fără ca partea care pretinde această executare 
să îşi execute propriile obligaţii. 

Temeiul juridic al excepţiei de neexecutare a contractului îl constituie interdependenţa 
obligaţiilor reciproce din contractele sinalagmatice, împrejurarea că fiecare dintre aceste 
obligaţii constituie cauza juridică a obligaţiei corelative. 

În lipsa unor reglementări exprese a acestei instituţii în vechiul Cod civil, teoria şi 
practica au statuat că pentru invocarea excepţiei de executare a contractului trebuie să fie 
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întrunite cumulativ următoarele condiţii: obligaţiile reciproce ale părţilor să-şi aibă temeiul în 
acelaşi contract; să existe din partea cocontractantului o neexecutare a obligaţiei, chiar 
parţială, dar suficient de importantă; neexecutarea să nu se datoreze faptei înseşi a celui care 
invocă excepţia, faptă care să-l fi împiedicat pe celălalt să-şi execute obligaţia; părţile să nu fi 
convenit un termen de executare a uneia din obligaţiile reciproce. 

În speţă, pârâta Comuna C. era obligată conform dispoziţiilor art. 10.2. din contractul 
încheiat să achite preţul în termen de 15 zile de la data înregistrării facturii fiscale 
nr.16/03.08.2010. Pârâta nu a contestat comunicarea şi înregistrarea facturii. 

Cu toate acestea şi fără nicio justificare, pârâta nu a plătit preţul. 
Pe cale de consecinţă, la data solicitării care a făcut obiectul adresei 

nr.372/02.02.2011, exista deja o întârziere semnificativă la plată din partea pârâtei, fără ca 
aceasta să se fi prevalat de neexecutarea obligaţiilor de către reclamantă. 

Pe de altă parte, prin răspunsul formulat reclamanta S.C. I.P.S. S.R.L. a invocat 
tocmai excepţia de neexecutare a contractului, arătând că datorită neplăţii preţului nu poate 
proceda la acordarea lămuririlor solicitate.  

Având în vedere aceste aspecte, urmează că pârâta Comuna C. nu mai poate invoca în 
prezenta cauză neexecutarea corespunzătoare a contractului de către societatea 
cocontractantă, întrucât neexecutarea indicată de parte se datorează tocmai faptei sale de a 
nu-şi fi executat obligaţia contractuală de plată a preţului. 

Cât priveşte solicitarea pârâtei ca instanţa să facă aplicarea punctului 11.1. din 
contract urmată de o compensare între penalităţile datorate de reclamantă şi suma datorată de 
pârâtă, tribunalul constată că pârâta Comuna C. nu a formulat o cerere reconvenţională în 
acest sens decât la termenul de judecată din data de 20.01.2014, când s-a admis excepţia 
tardivităţii invocată de reprezentantul reclamantei şi s-a aplicat sancţiunea decăderii pârâtei 
din dreptul de a formula cerere reconvenţională. 

Pe cale de consecinţă, instanţa nu poate proceda la analiza conduitei societăţii 
reclamante şi a modalităţii în care şi-a îndeplinit obligaţiile asumate, respectiv la 
aplicabilitatea dispoziţiilor pct. 11.1 din contract în favoarea pârâtei, parte care are, însă, la 
dispoziţie calea unei acţiuni distincte în justiţie pentru invocarea acestor aspecte. Doar în acel 
cadru procesual se poate verifica întinderea obligaţiilor contractuale care incumbau 
reclamantei şi executarea lor concretă, obligaţia de a răspunde la adresa înaintată de pârâtă şi 
efectele dăunătoare ale omisiunii de obţinere şi de ataşare a hotărârii de consiliu local, 
respectiv ale refuzului de a comunica informaţii şi lămuriri. 

Pe de altă parte, în prezenta cauză nu se poate constata compensarea datoriilor 
reciproce, atâta vreme cât pretinsa creanţă a pârâtei nu este certă, lichidă şi exigibilă. 

Pentru toate acestea, în temeiul art. 286 din O.U.G. nr. 34/2006 raportat la art. 18 
alin.3 lit. e din Legea nr. 554/2004, instanţa a dat eficienţă prevederilor contractuale şi a 
obligat pârâta la plata în favoarea reclamantei a sumei de 59.882 lei cu titlu de preţ datorat în 
temeiul contractului de prestări servicii nr. 1069/01.04.2010 şi al facturii fiscale 
nr.16/03.08.2010. 

Potrivit art. 11.2 din contract, achizitorul s-a obligat şi la plata de penalităţi în valoare 
de 0,1% pe zi de întârziere în cazul în care nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la 
expirarea perioadei prevăzute în punctul 10.2, adică cele 15 zile de la înregistrarea facturii în 
contabilitatea pârâtei. 

Făcând aplicarea acestor prevederi, pârâta a fost obligată la plata în favoarea 
reclamantei a penalităţilor în cuantum de 54.969,84 lei, astfel cum au fost calculate până la 
data introducerii acţiunii, precum şi la plata penalităţilor de întârziere de 0,1% din preţul 
datorat pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, începând cu data introducerii cererii şi 
până la plata efectivă. 
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 Împotriva acestei sentinţe a formulat apel COMUNA C., prin care a solicitat 
admiterea apelului şi ca urmare anularea hotărârii atacate cu consecinţă trimiterii spre 
rejudecare instanţei de fond în vederea administrării probaţiunii şi a analizării acestora, în 
baza disp. art. 480 alin. 3 teza a doua N.cp.civilă, iar în subsidiar admiterea apelului şi ca 
urmare schimbarea în tot a hotărârii atacate în sensul respingerii acţiunii introductive de 
instanţă şi admiterii cererii reconvenţionale formulate, cu cheltuieli de judecată.  

 Pe fondul cauzei, arată că prin cererea introductivă, intimata-reclamantă a 
solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 59.882 lei, cu titlu de preţ pentru contractul de 
prestări servicii încheiat între părţi cu nr. 1069/01.04.2010, precum şi la plata penalităţilor de 
întârziere în cuantum de 54.969,84 lei datorate de la momentul scadenţei şi pană la momentul 
introducerii cererii de chemare în judecată, obligarea la plata penalităţilor de întârziere 
datorate de la momentul introducerii cererii de chemare în judecată şi pană la momentul plăţii 
efective, cu cheltuieli de judecată.  

 Instanţa de fond făcând o aplicare greşită a normelor legale în vigoare, 
respectiv încălcând în mod flagrant cerinţele normelor în discuţie, a admis acţiunea, 
precizând, în esenţă, că s-a dovedit faptul că apelanta nu şi-a îndeplinit obligaţiile 
contractuale, sens în care suma solicitată de către intimata-reclamantă este una certă, lichidă 
şi exigibilă, de unde se trage concluzia că această este singura care şi-a îndeplinit obligaţiile 
contractuale.   

 In fapt, nelegalitatea sentinţei atacate rezidă din interpretarea eronată de către 
judecătorul fondului a prevederilor art. 969 Cod civil alături de cele ale art. 977, art. 983 Cod 
civil şi art. 1073 din acelaşi Cod civil român. 

 Esenţa prezentului dosar constă în interpretarea acţiunilor/inacţiunilor 
efectuate de părţile împrocesuate cu privire la îndeplinirea obligaţiilor contractuale ce au fost 
menţionate în cuprinsul contractului de prestări servicii nr. 1069/01.04.2010. În acest sens 
ambele părţi au invocat o neexecutare a contractului menţionat, de către partea adversă, 
susţinere ce din partea pârâtei a fost dovedită prin probele administrate, probe şi susţineri ce 
din păcate nu au fost analizate de către instanţa de fond. 

 Aşa cum rezultă din actele depuse în probaţiune, între pârâtă şi SC Interpukt 
Proiect System SRL a fost încheiat contractul de servicii nr. 1069/01.04.2010 prin care 
ambele părţi şi-au asumat atat obligaţii cat şi drepturi. Astfel, Prestatorul s-a obligat să 
efectueze anumite servicii, ce au fost bine determinate în art. 4 – Obiectul principal al 
contractului, iar pârâta s-a obligat la a achita serviciile menţionate în contract şi prestate 
conform acestuia de către prestator, practic conform înţelegerii dintre părţi. 

 Prin contractul de servicii părţile au stabilit ca prestatorul să execute servicii 
de consiliere privind criteriile de eligibilitate ale achizitorului pentru aplicarea unei măsuri cu 
finanţare din fonduri europene şi consultanţă profesională prin redactarea cererii de finanţare 
în raport cu studiul de fezabilitate avansat de specialişti şi alte lucrări de specialitate, 
completarea dosarului cu acte de eligibilitate necesare cu toate anexele, solicitate de 
finanţator. 

 Lucrarea amintită mai sus a fost comunicată la data de 28.04.2010. Iar un 
exemplar din această lucrare a fost depusă la POSCCE Bucureşti la data de 29.04.2010 sub 
nr. 630171 într-o primă adresă, cu nr. 147289, la data de 03.08.2010 Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri prin Direcţia Generală Energie, Petrol şi Gaze ne-au fost 
solicitate câteva documente lipsă, informaţii, în sensul în care de la dosarul întocmit de către 
intimata-reclamantă lipsea Hotărârea Consiliului Local al pârâtei. La această adresă a răspuns 
prin comunicarea către aceasta a documentelor lipsă. 

 Într-o a doua adresă, în urma studierii actelor comunicate, Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri prin Direcţia Generală Energie, Petrol şi Gaze 
prin adresa cu nr. 75718/02.02.2011 a solicitat o serie de informaţii, clarificări în etapa de 
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evaluare cu privire la lucrarea efectuată, prin urmare nu sunt îndeplinite condiţiile de 
conformitate a acesteia. De menţionat ca toate aceste clarificări/notificări trebuiau să fie 
comunicate în termen de 5 zile de la data primirii. 

 Având în vedere adresa mai sus amintită, la rândul său pârâta a formulat 
adresă cu nr. 372/02.02.2011 către SC I.P.S. SRL prin care le-a comunicat notificarea primită 
cu solicitarea de a răspunde la aceste cereri şi de a corecta sau suplini lipsurile de calitate ale 
lucrării. Din păcate aceasta a comunicat la data de 07.02.2011 cu nr. 423 adresa prin care 
încunoştiinţează că parte din lucrare a fost subcontractată şi partea respectivă nu doreşte să 
respecte contractul fără să achităm înainte. Ca urmare nu s-au depus în termenul stabilit de 
Minister respectivele clarificări. 

 În final având în vedere faptul că nu au fost depuse în termenul solicitat 
documentele necesare soluţionării favorabile a proiectului, pârâta a fost nevoită să se 
descurce singură, sens în care a încercat, pe cat posibil, să transmită informaţiile şi 
clarificările menţionate în adresă. Având în vedere aceste demersuri ale acesteia, unitatea 
finanţatoare, prin adresa nr. 79563/30.06.2011, a comunicat faptul că proiectul menţionat a 
fost înscris în lista de rezervă având în vedere punctajul foarte scăzut ce a fost atribuit de 
către instituţia abilitată. De menţionat este faptul că în situaţia în care nu erau furnizate 
informaţiile lipsă, datorită culpei exclusive a intimatei-reclamante, proiectul ar fi fost respins 
în totalitate. 

 În opinia pârâtei este clară culpa intimatei-reclamante în executarea 
defectuoasă a lucrării la care s-a obligat şi care a dus la rezultatul menţionat de către unitatea 
finanţatoare. 

 Prima chestiune ce se impune a fi analizată se raportează la neexecutarea 
contractului de către părţi. 

 Prin sentinţa atacată instanţa de fond reţine faptul că pârâta fără nicio 
justificare nu a achitat preţul convenit, prin urmare nu se poate să invoce neexecutarea 
contractului, iar intimata-reclamantă şi-a executat obligaţiile contractuale.  

 Prin aplicare în speţa de faţă a condiţiilor de mai sus s-a constatat că susţinerea 
pârâtei de neexecutare a contractului de către intimata-reclamantă este întemeiată, aceasta 
fiind cea care nu şi-a executat prima obligaţiile principale şi de o importanţă majoră. 

 Prima condiţie — Obligaţiile reciproce ale părţilor să îşi aibă temeiul în acelaşi 
contract — este îndeplinită, având în vedere faptul că în speţa de faţă ambele părţi invocă 
aceeaşi convenţie încheiată, şi anume contractul de prestări servicii nr. 1069/01.04.2010, 
convenţie din care izvorăsc obligaţii contractuale reciproce pentru ambele părţi. Conform 
contractului de prestări servicii menţionat mai sus intimata-reclamantă avea obligaţia de a 
presta respectivele servicii de consultanţă în domeniu şi de redactare şi pregătire dosar, la 
standardele şi performanţele necesare conform legislaţiei în vigoare (a se vedea art. 9 din 
contract). Intimata-reclamantă susţine faptul că termenul contractual era de 1 lună de zile în 
care aceasta trebuie să efectueze serviciile la care s-a angajat şi că practic doar în această lună 
aceasta răspunde de serviciul prestat, nu şi ulterior de lucrarea efectiv întocmită, ceea ce în 
opinia pârâtei nu poate fi admisibil. Dacă aceasta ar fi prestat serviciile la standardele şi 
performanţele asumate ar fi întocmit o lucrare de specialitate perfectă, nu s-ar mai fi solicitat 
de către unitatea finanţatoare precizări/clarificări la lucrare, astfel cum s-a mai întâmplat în 
alte situaţii cand acelaşi prestator a efectuat anterior lucrarea ce a fost acceptată de către 
unitatea finanţatoare fără a fi necesare suplimentări de informaţii şi clarificări. 

  În baza unei prezumţii simple, efectuarea lucrării într-o manieră perfectă, în 
concordanţă cu criteriile specifice obiectului contractului, ar fi determinat accesarea 
fondurilor fără a fi necesare lămuriri/completări ulterioare, aşa cum au fost solicitate de către 
unitatea finanţatoare prin cele două adrese, în speţa dedusă judecăţii. Instanţa de fond 
aplicând doar prezumţia simplă mai sus menţionată (şi care reprezintă un mijloc legal de 
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probă) ar fi putut să analizeze excepţia invocată de pârâta şi ar fi constatat că intimata-
reclamantă nu are consolidată faţă de noi o creanţă certă, lichidă şi exigibilă. 

 În ceea ce priveşte susţinerea intimatei-reclamante cu privire la faptul că s-ar fi 
solicitat prestarea de servicii suplimentare ulterioare, se solicită a se observa faptul că instanţa 
de fond nu a îmbrăţişat această susţinere, prin urmare şi această apărare îmbracă forma unei 
prezumţii simple net combătută de celelalte probe administrate, deci toate aceste lămuriri 
trebuiau acordate în baza contractului supus discuţiei. 

 A doua condiţie — Să existe din partea cocontractantului o neexecutare a 
obligaţiei, chiar parţială, dar suficient de importantă — este de asemenea îndeplinită pentru 
următoarele motive. Cu privire la această chestiune instanţa de fond reţine faptul că pârâta nu 
a executat prima obligaţia pe care o avea, aceea de a achita factura fiscală emisă la data de 
03.08.2010, sens în care consideră că nici intimata-reclamantă nu era ţinută să îşi execute 
obligaţia ce a decurs din a doua adresă a unităţii finanţatoare. 

 Conform contractului menţionat, prima obligaţie născută era de a oferi 
consultanţă de specialitate în ceea ce priveşte aplicarea de către pârâta a măsurii respective, 
cu finanţare din fonduri europene, de oferire a întregilor informaţii necesare sub toate 
aspectele. Din actele de la dosarul cauzei rezultă fără putinţă de tăgadă faptul că intimata-
reclamantă nu şi-a îndeplinit diligent obligaţia de consultanţă prin raportare la prima adresă 
din 03.08.2010 emisă de către unitatea finanţatoare, ulterior depunerii dosarului/proiectului la 
aceasta. 

 Intimata-reclamantă susţine faptul că dosarul necesar a fost completat cu toate 
actele de eligibilitate necesare la momentul depunerii proiectului către pârâtă la data de 
28.04.2010. cat si la momentul depunerii acestuia către unitatea finanţatoare la data de 
29.04.2010. practic actele solicitate de către unitatea finanţatoare prin Ghidul solicitantului. 
Aceasta mai susţine faptul că pregătirea dosarului s-a făcut în baza dispoziţiilor din Ghidul 
solicitantului de la pag 117 şi că proiectul a cuprins toate aceste acte. 

 În acest sens se solicită a se avea în vedere conţinutul adresei nr. 
147289/03.08.2010 emisă de către unitatea finanţatoare şi care poartă denumirea concludentă 
de "Scrisoare pentru solicitarea unor documente lipsă/informaţii suplimentare/clarificări în 
vederea verificării îndeplinirii criteriilor de conformitate administrativă şi de eligibilitate" 
prin care a fost adus la cunoştinţă faptul că de la dosarul întocmit si depus de către intimata-
reclamantă lipsea un document obligatoriu si important, adică hotărârea consiliului local 
pentru aprobarea cheltuielilor eferente proiectului (original şi două copii), document absolut 
necesar pentru a se putea analiza prima fază a criteriilor de conformitate administrativă şi de 
eligibilitate şi necesară pentru a putea trece în etapa imediat următoare, acea a evaluării 
tehnico-financiară. 

 Aşa cum susţine intimata-reclamantă, la fila 117 din Ghidul solicitantului, care 
este anexa 5 - opis al dosarului cererii de finanţare, la punctul 7 teza a treia, se precizează 
faptul că este obligatorie existenţa, şi prin urmare depunerea la dosar, a Hotărârii Consiliului 
Local al instituţiei publice ce doreşte să acceseze această măsură, hotărâre ce trebuie să aibă 
ca şi obiect aprobarea cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului prezentat pentru 
finanţare. 

 Conform actelor de la dosarul cauzei, acest HCL nu a fost depus la dosarul 
întocmit de către reclamantă, având în vedere faptul că HCL-ul a fost întocmit la data de 
13.08.2010, de unde se observă că acesta este întocmit pe de-o parte după primirea adresei de 
la unitatea finanţatoare, adică 03.08.2010, iar pe de altă parte cu mult după predarea lucrării 
atat către pârâtă la data de 28.04.2010, cat şi către unitatea finanţatoare la data de 29.04.2010. 

 Este adevărat că la dosarul proiectului au fost depuse două Hotărârii ale 
Consiliului Local. în acest sens solicită a se observa faptul că la fila 57 din dosar se află 
HCL-ul emis la data de 26.02.2010 cu privire la participarea Comunei C. la acest proiect şi 
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desemnarea dlui. Primar în calitate de reprezentant al Comunei, iar - cel de al doilea HCL 
este emis la data de 26.04.2010 şi se regăseşte la fila 55 din dosar şi are ca obiect aprobarea 
Studiului de fezabilitate. 

 Deci nici una dintre aceste hotărâri nu are ca şi obiect cel definit în mod exact 
şi explicit de către unitatea finanţatoare în Ghidul solicitantului. Prin urmare, partea adversă, 
din acest punct de vedere, nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contract, sens în care 
proiectul ar fi putut fi respins chiar din prima faza de verificare a îndeplinirii criteriilor de 
conformitate administrativă şi de eligibilitate. 

 Comunicare adresei pentru depunerea documentelor lipsă şi comunicarea 
acestora către unitatea finanţatoare au avut rolul de a întârzia analizarea proiectului, care, aşa 
cum arată chiar reclamanta, ar fi putut duce la respingerea pentru depunerea incompletă a 
dosarului, pentru neconformitate cu Ghidul solicitantului Anexa 5 şi nu ar fi ajuns în faza de 
evaluare, în final. 

 Nu trebuie uitat faptul că datorită diligentelor pârâtei dosarul a putut fi 
completat conform ghidului solicitantului fără vreun aport din partea intimatei-reclamante. 
Cu alte cuvinte în opinia pârâtei se poate face următorul raţionament prin similitudine. Lipsa 
HCL. cu obiectul exact si explicit solicitat de către unitatea finanţatoare prin Ghidul 
solicitantului, determină aceeaşi consecinţă că si lipsa, să zicem, a achitării taxei judiciară de 
timbru într-un dosar supus atenţiei dvs. Consecinţa certă este că lipsa acestui act determină 
respingerea dosarului fără a se studia pe fondul problemei. Practic este o excepţie care se 
analizează cu prioritate si dacă nu se acoperă "viciul" nu se studiază dosarul în fond. Prin 
urmare, consideră că îndeplinirea defectuoasă a obligaţiei asumate prin contract, în faza 
prealabilă a analizării actelor de eligibilitate, avea ca si consecinţă directă respingerea 
dosarului în această fază. Este adevărat că dosarul nu a avut această soartă în această etapă 
datorită strict diligentelor depuse de pârâta, dar nu poate fi acceptată poziţia instanţei cu 
privire la necontestarea activităţii intimatei-reclamante. 

 Având în vedere cele de mai sus, lipsa vitală a unui element esenţial, 
obligatoriu în prima etapă de adminisbilitate a dosarului/proiectului a determinat un dubiu 
rezonabil asupra conformităţii proiectului respectiv a îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor 
asumate prin semnarea contractului în discuţie de către partea adversă. Naşterea dubiului 
rezonabil a avut loc la data de 03.08.2010, dată la care a recepţionat prima adresă de la 
unitatea finanţatoare, dubiu rezonabil ce a determinat să nu achite factura fiscală emisă, 
surprinzător la data la care a fost recepţionată prima adresă, şi care i s-a confirmat într-un 
termen scurt de timp prin raportare la conţinutul celei de a doua adrese a unităţii finanţatoare 
şi care ne-a edificat asupra neîndeplinirii corespunzătoare pe fondul dosarului. 

 A treia condiţie — Neexecutarea să nu se datoreze faptei înseşi a celui care 
invocă excepţia, faptă care să-1 fi împiedicat pe celălalt să îşi execute obligaţia 

— este pe deplin dovedită, pentru motivele prezentate mai jos. 
 Prin sentinţa atacată, instanţa de fond reţine faptul că datorită neachitării 

facturii fiscale menţionate şi practic înregistrării unei întârzieri semnificative la plată, 
obligaţia ce îi revenea nu putea fi îndeplinită. 

 A patra condiţie — Părţile să nu fi convenit un termen de executare a unei 
obligaţii reciproce — este îndeplinită. 

 Cu privire la momentul plăţii acestei creanţe, pe lângă cele susţinute mai sus, 
în probaţiune în faţa instanţei de fond a solicitat proba testimonială, pe lângă cea cu 
înscrisuri. între cele două părţi au existat colaborări şi pe alte proiecte, sens în care au fost 
încheiate contracte de prestări servicii. Cu privire la termenul de plată, părţile s-au înţeles la o 
modalitate de plată specială, adică de a fi achitat preţul la momentul accesării fondurilor în 
discuţie, sens în care depunem acte în probaţiune şi în continuare consideră că este important 
a fi admisă proba testimonială, sens în care solicită audierea a doi martori, angajaţi ai pârâtei 



98 
 

aşa cum a arătat la fond, care la momentul respectiv se ocupau de acest departament - de 
achiziţii - şi care pot să dovedească reala înţelegere dintre părţi şi uzanţa stabilită deja pană la 
momentul încheierii prezentului contract. 

 În ceea ce priveşte cea de a doua adresă cu nr. 75718/02.02.2011 în opinia 
pârâtei confirmă cele menţionate mai sus, adică faptul că dosarul/proiectul nu a fost întocmit 
în baza celor solicitate de unitatea finanţatoare şi la care intimata s-a obligat prin contract. 

 Prin adresa nr. 75718/02.02.2011 unitatea finanţatoare a solicitat o serie de 
lămuriri/clarificări cu privire la proiectul întocmit de către reclamantă, aspect ce rezultă chiar 
din denumirea actului: "Notificare privind solicitarea de informaţii/clarificări în etapa de 
evaluare". 

 Prima menţiune pe care o aduce în discuţie se raportează la existenţa 
termenului de răspuns. Astfel în cuprinsul adresei este menţionat un termen limită de a 
comunica informaţiile solicitate, şi anume de 5 zile lucrătoare de la data primirii respectivei 
adrese, aşa cum este specificat în ultimul paragraf al paginii 2 din adresă. Mai mult la pagina 
3 din adresă este menţionat faptul că în situaţia necomunicării în termenul stabilit de 5 zile 
lucrătoare respectivele informaţii, dosarul va fi analizat conform informaţiilor existente în 
acel moment în proiect. 

 Din actele de la dosarul cauzei rezultă faptul că adresa cu nr. 
75718/02.02.2011 (la care a făcut referire) a fost preluată de către pârâtă la data de 
02.02.2011 cu nr. 368. Tot în aceeaşi zi, de 02.02.2011, cu nr. 372 a fost comunicată către 
intimată adresa pârâtei de înaintare împreună cu notificarea unităţii finanţatoare prin care 
solicita efectuarea demersurilor necesare a fi făcute pentru proiectul întocmit. Din păcate la 
data de 07.02.2011, în termenul solicitat de unitatea finanţatoare, de 5 zile lucrătoare, 
intimata a răspuns faptul că aceasta nu înţelege să efectueze respectivele demersuri, aşa cum 
dovedeşte prin adresa cu nr. 423/07.02.2011. 

 Prin urmare, nu a putut fi depus, în termenul indicat de către unitatea 
finanţatoare, răspunsul la informaţiile solicitate, drept pentru care proiectul a fost analizat în 
baza informaţiilor pe care le deţinea. 

 Cu toate acestea pârâta împreună cu alţi specialişti a întocmit un răspuns la 
cele solicitate care a şi fost comunicat către unitatea finanţatoare dar după expirarea 
termenului de 5 zile impus, astfel că acestea nu au fost avute în vedere la momentul 
soluţionării proiectului. 

 Din analiza actelor depuse la dosar, se observă faptul că pârâta, cu ajutorul 
unor alţi specialişti, a formulat un răspuns către unitatea finanţatoare, răspuns din care rezultă 
că o serie de informaţii au fost modificate în conformitate cu cerinţele unităţii finanţatoare 
prevăzute în Ghidul solicitantului şi în adresa menţionată din data de 02.02.2011.  

 La o simplă verificare a poziţiei intimatei din proiect şi a poziţiei din răspunsul 
la adresă comunicat de către pârâtă, există vizibil date diferite, pe care pană în acest moment 
intimata nu le-a combătut. 

 Criteriile de eligibilitate nu au fost îndeplinite de proiectul întocmit de către 
reclamantă şi aici ne referim la punctul 3 din adresa de clarificări care coincide cu punctul 1 
din criteriile de eligibilitate a proiectului din Ghidul solicitantului (fila 124) şi care trebuie să 
fie în conformitate cu obiectivele operaţiunii prevăzută în AP4 a POS CCE DMI2 şi care 
conform Tabelului 2 de la fila 131 din Ghidul solicitantului, punctul 2 ar fi obţinut un maxim 
de 3 puncte, dacă ar fi fost în primul rand de la bun început realizat în mod corect de către 
reclamant. Iar în al doilea rand, dacă ar fi fost efectuate corelaţiile necesare în timpul indicat 
de către unitatea finanţatoare în termen de 5 zile lucrătoare indicat prin adresa de clarificări. 

 Tot prin sentinţa atacată, instanţa de fond reţine faptul că, "cu toate acestea şi 
fără nicio justificare parata nu a plătit preţul." 
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 Pe de-o parte aceasta reţine faptul că există adresă emisă de către unitatea 
finanţatoare la data de 03.08.2010 (prima adresă) prin care se observă neîndeplinirea 
obligaţiilor intimatei, mai reţine faptul că pârâta a acoperit această greşeală a intimatei, care 
ar fi costat, şi aşa în condiţiile ulterioare a costat, proiectul, însă nu mai reţine şi corelativul 
acestei neexecutări, adică a neplăţii facturii fiscale de către pârâta. În fapt anulează conţinutul 
ambelor adrese care justifică fără echivoc neîndeplinirea obligaţiilor de către intimată. 

 În primă concluzie a acestui prim punct, în ceea ce priveşte debitul solicitat de 
către intimată prin întâmpinare am arătat pe larg faptul că acesta nu este cert, lichid şi 
exigibil, datorită neexecutării culpabile a obligaţiilor contractuale, drept pentru care instanţa 
de fond trebuia să analizeze probele de la dosar pentru a da o dezlegare justă, şi în consecinţă 
să aprecieze şi asupra întinderii ei, raportat şi la cea de a doua chestiune dezlegată eronat. 
Astfel că existând contestaţia pârâtei de-a lungul timpului asupra debitului solicitat, sens în 
care se solicită a se observa toate apărările efectuate şi în cadrul celor două acţiuni în instanţă 
pornite de către mandatarul intimatei, instanţa avea obligaţia să analizeze, prin folosirea 
tuturor mijloacelor de probă, aşa cum au fost acestea solicitate de părţi, dar şi din oficiu în 
baza rolului activ, întinderea obligaţiei ce se datorează eventual de către pârâta. Prin primul 
petit s-a solicitat obligarea la plata facturii fiscale menţionate. Prin probaţiunea administrată, 
pârâta a demonstrat faptul că intimata-reclamantă nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate, 
contestând astfel întreg debitul. Instanţa era ţinută să analizeze, prin prisma întregului 
probatoriu administrat în cauză (nu numai cel propus de către reclamant), care este întinderea 
creanţei, dacă aceasta mai există sau nu în aceste împrejurări instanţa s-a mărginit să 
analizeze superficial şi să dea credibilitate şi eficienţă doar susţinerilor intimatei, nedezlegand 
solicitarea pârâtei. 

 În ceea ce priveşte debitul solicitat de către intimată prin întâmpinare a arătat 
pe larg faptul că acesta nu este cert, lichid şi exigibil, drept pentru care instanţa de fond 
trebuia să analizeze probele de la dosar pentru a da o dezlegare justă. Pe de altă parte se arată 
faptul că solicitarea pârâtei cu privire la dispoziţiile art. 11 din contract nu poate fi analizată 
având în vedere faptul că nu a fost formulată o cerere reconvenţională (fapt ce nu corespunde 
realităţii şi asupra căruia vom reveni), însă din lecturarea sentinţei atacate rezultă, în mod 
surprinzător, faptul că instanţa reţine că, creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă, ceea ce ne 
duce la concluzia că totuşi instanţa a analizat îndeplinirea condiţiilor de plată a creanţei. 

 Cu privire la cererea reconvenţională, consideră că pârâta şi-a exprimat 
pretenţia proprie în termenul procedural în cuprinsul scriptului depus la dosar în data de 
04.06.2013, instanţa nefiind ţinută formal la denumirea actului, cand din cuprinsul acestuia 
rezultă pretenţiile formulate de pârâtă, potrivit art. 22 alin. 4 din N.C.p.civilă (dă sau 
restabileşte calificarea juridică a actelor şi faptelor deduse judecăţii, chiar dacă părţile le-au 
dat o altă denumire). în consecinţă reţinerea că ar fi tardivă exprimarea pretenţiilor proprii 
este eronată. Oricum instanţa se contrazice pentru că pe de o parte reţine excepţia tardivităţii 
în ceea ce priveşte formularea cererii reconvenţionale, iar pe de altă parte analizează 
condiţiile de plată ale obligaţiei corelative şi constată că aceastea nu pot fi compensate, 
propria creanţă nefiind certă, lichidă şi exigibilă. 

  Analizând apelul declarat prin prisma motivelor de apel invocate în 
raport de care se verifică determinarea stării de fapt de către prima instanţă şi aplicarea 
dispoziţiilor legale potrivit prevederilor art.466 şi urmt. C.pr.civ., Curtea reţine următoarele:  

 Preliminar Curtea evidenţiază că investirea a fost realizată astfel : prin decizia civilă 
nr. 7114/2014 pronunţată de Curtea de Apel Cluj la data de 25.09.2014, instanţa de control a 
admis excepţia inadmisibilităţii formulării căii de atac a recursului împotriva sentinţei civile 
nr. 1433/2014 a Tribunalului Cluj.  

 Apelanta a apreciat că devin incidente dispoziţiile art. 457 alin. 2 şi 3 din N.c.p.civilă. 
în situaţia în care instanţa de fond menţionează în mod greşit calea de atac ce trebuia 
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exercitată instanţa de control va indica în mod corect datele necesare pentru exercitarea căii 
de atac. Prin urmare dacă exercitarea căii de atac a fost cauzată de cele reţinute de instanţa de 
fond în dispozitiv, atunci va începe să curgă, de la momentul comunicării hotărârii prin care 
s-a stabilit inadmisibilitatea căii de atac, dacă este cazul, un nou termen pentru exercitarea 
căii de atac prevăzute de lege. Practic această prevedere este interpretată ca o repunere legal 
în termenul de exercitare a căii de atac, adică în cel prevăzut de OUG nr. 36/2004 art. 287 
ind. 16, adică de 3 zile de la comunicare. 

 Din lecturarea art. 457 alin. 3 N.cp.civilă, ultima teză, legiuitorul precizează 
faptul că de la data comunicării hotărârii instanţei de control ce a constatat inadmisibilitatea 
căii de atac formulată, începe să curgă, dacă este cazul, termenul pentru exercitarea căii de 
atac prevăzută de lege. Prin urmare legiuitorul a prevăzut în mod expres modalitatea în care 
se exercită calea de atac corectă, astfel că partea nu poate adăuga la lege prin faptul că s-a 
avut în vedere exclusiv calea de atac efectivă şi nu şi termenul de atac. În concluzie, prin 
raportare la faptul că hotărârea judecătorească a fost comunicată la data de 03.11.2014 şi la 
dispoziţiile OUG nr. 36/2004 consideră că apelul este calea de atac corectă şi a fost exercitată 
în termenul legal. 

 Apelanta a solicitat în principal admiterea apelului şi trimiterea cauzei spre 
rejudecare susţinând că prima instanţă nu a administrat întreaga probaţiune invocând 
incidenţa disp. art.480 alin.3 C.pr.civ.  

 Teza apelantei este aceea că prima instanţă a ignorat în întregime susţinerile 
sale fundamentându-şi soluţia doar pe aserţiunile părţii adverse însă această ipoteză nu se 
încadrează în prev. art.480 alin.3 C.pr.civ. şi nu se poate susţine prin aceasta că prima 
instanţă nu a cercetat fondul cauzei prin urmare textul invocat nu poate fi valorificat aşa cum 
a solicitat apelanta. 

 În subsidiar apelanta a solicitat admiterea apelului şi schimbarea în tot a 
hotărârii atacate în sensul respingerii acţiunii introductive de instanţă. 

 Intimata-reclamantă a solicitat, prin cererea introductivă, obligarea pârâtei la 
plata sumei de 59.882 lei, cu titlu de preţ pentru contractul de prestări servicii încheiat între 
părţi cu nr. 1069/01.04.2010, precum şi la plata penalităţilor de întârziere în cuantum de 
54.969,84 lei datorate de la momentul scadenţei şi pană la momentul introducerii cererii de 
chemare în judecată, obligarea la plata penalităţilor de întârziere datorate de la momentul 
introducerii cererii de chemare în judecată şi pană la momentul plăţii efective, cu cheltuieli de 
judecată. 

 Teza apelantei se fundamentează pe faptul că, nelegalitatea sentinţei atacate rezidă 
din interpretarea eronată de către judecătorul fondului a prevederilor art. 969 Cod civil alături 
de cele ale art. 977, art. 983 Cod civil şi art. 1073 din acelaşi Cod civil român. 

 Esenţa constă în interpretarea acţiunilor/inacţiunilor efectuate de părţile 
împrocesuate cu privire la îndeplinirea obligaţiilor contractuale ce au fost menţionate în 
cuprinsul contractului de prestări servicii nr. 1069/01.04.2010. În acest sens ambele părţi au 
invocat o neexecutare a contractului menţionat, de către partea adversă, susţinere care din 
perspectiva apelantei , în ceea ce o priveşte pe pârâta a fost dovedită prin probele 
administrate. 

 Apelanta pârâtă şi reclamanta SC I.P.S. SRL au încheiat contractul de servicii nr. 
1069/01.04.2010., având ca obiect servicii de consiliere privind criteriile de eligibilitate ale 
achizitorului pentru aplicarea unei măsuri cu finanţare din fonduri europene şi consultanţă 
profesională prin redactarea cererii de finanţare în raport cu studiul de fezabilitate avansat de 
specialişti şi alte lucrări de specialitate, completarea dosarului cu acte de eligibilitate necesare 
cu toate anexele, solicitate de finanţator. 

 Reclamanta a întocmit documentaţia , acesta fiind depusă la POSCCE Bucureşti la 
data de 29.04.2010 sub nr. 630171. 
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 Subsecvent prin adresa, cu nr. 147289, la data de 03.08.2010 Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri prin Direcţia Generală Energie, Petrol şi Gaze a solicitat o 
serie de documente şi informaţii. 

 Ulterior în cadrul procedurii Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri prin Direcţia Generală Energie, Petrol şi Gaze prin adresa cu nr. 75718/02.02.2011 a 
solicitat o serie de informaţii, clarificări în etapa de evaluare cu privire la lucrarea efectuată. 

 În această ambianţă pârâta a formulat adresa cu nr. 372/02.02.2011 către SC I.P.S. 
SRL prin care a comunicat notificarea primită cu solicitarea de a răspunde la aceste cereri şi 
de a corecta sau suplini lipsurile de calitate ale lucrării.  

 Reclamanta a comunicat pârâtei la data de 07.02.2011 adresa prin care susţine că 
parte din lucrare a fost subcontractată iar subcontractantul va întocmi documentele doar 
subsecvent plăţii .  

 Tribunalul a reţinut că excepţia de neexecutare a contractului reprezintă un mijloc de 
apărare aflat la dispoziţia uneia dintre părţile contractului sinalagmatic, în cazul în care i se 
pretinde executarea obligaţiei care îi incumbă, fără ca partea care pretinde această executare 
să îşi execute propriile obligaţii. 

Temeiul juridic al excepţiei de neexecutare a contractului îl constituie interdependenţa 
obligaţiilor reciproce din contractele sinalagmatice, împrejurarea că fiecare dintre aceste 
obligaţii constituie cauza juridică a obligaţiei corelative. 

În lipsa unor reglementări exprese a acestei instituţii în vechiul Cod civil, teoria şi 
practica au statuat că pentru invocarea excepţiei de executare a contractului trebuie să fie 
întrunite cumulativ următoarele condiţii: obligaţiile reciproce ale părţilor să-şi aibă temeiul în 
acelaşi contract; să existe din partea cocontractantului o neexecutare a obligaţiei, chiar 
parţială, dar suficient de importantă; neexecutarea să nu se datoreze faptei înseşi a celui care 
invocă excepţia, faptă care să-l fi împiedicat pe celălalt să-şi execute obligaţia; părţile să nu fi 
convenit un termen de executare a uneia din obligaţiile reciproce. 

 Tribunalul a apreciat că pârâta Comuna C. era obligată conform dispoziţiilor art. 
10.2. din contractul încheiat să achite preţul în termen de 15 zile de la data înregistrării 
facturii fiscale nr.16/03.08.2010 , pârâta nu a plătit preţul şi pe cale de consecinţă, la data 
solicitării care a făcut obiectul adresei nr.372/02.02.2011, exista deja o întârziere 
semnificativă la plată din partea pârâtei, fără ca aceasta să se fi prevalat de neexecutarea 
obligaţiilor de către reclamantă.  

Examinarea clauzelor contractuale şi interpretarea acestora trebuie realizată prin 
raportare la voinţa părţilor .  

Contractul de prestări servicii nr.1069 din 1 aprilie 2010 are ca obiect principal 
obligaţia achizitorului să asigure următoarele servicii:  

a) consiliere privind criteriile de eligibilitate al achizitorului pentru aplicare la 
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CEE ) Axa 
Prioritară 4, Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii 
schimbărilor climatice , Domeniul Major de Intervenţie (DMI) ; valorificarea resurselor 
regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi , operaţiunea :”sprijinirea 
investiţiilor în modernizarea şi realizare de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi 
termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile a biomasei , a resurselor 
hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW) , solare, eoliene 
a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse generabile de energie. 

b)consultanţa profesională prin redactarea cererii de finanţare în raport cu studiul de 
fezabilitate avansat de specialişti şi alte lucrări de specialitate, Completarea dosarului cu acte 
de eligibilitate necesare cu toate anexele, solicitate de finanţator. 

 Excepţia de neexecutare a contractului este un mijloc de apărare aflat la dispoziţia 
uneia dintre părţile contractului sinalagmatic, în cazul în care i se pretinde executarea 
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obligaţiei ce-i incumbă, fără ca partea care pretinde această executare să-şi execute propriile 
obligaţii. 

 În cauză au fost întrunite toate condiţiile pentru invocarea excepţiei de neexecutare a 
contractului: obligaţiile reciproce ale părţilor au avut temeiul în acelaşi contract; din partea 
celuilalt contractant a existat o neexecutare, suficient de importantă a contractului; 
neexecutarea nu s-a datorat faptei însăşi a celui care a invocat excepţia, obligaţiile de plată 
referindu-se la ipoteza îndeplinirii obligaţiilor de către reclamantă , iar părţile au convenit un 
termen de executare a uneia dintre obligaţiile reciproce.  

 Este de reţinut că, în cazul în care una dintre părţile contractului sinalagmatic refuză 
executarea contractului, cealaltă parte poate invoca excepţia de neexecutare a contractului, 
excepţie care este un mijloc de apărare aflat la dispoziţia uneia dintre părţile contractului 
sinalagmatic, în cazul în care i se pretinde executarea obligaţiei ce-i incumbă, fără ca partea 
care pretinde această executare să-şi execute propriile obligaţii. 

  Curtea mai subliniază că în ipoteza contractelor sinalagmatice, care nasc 
obligaţii reciproce în sarcina ambelor părţi, fiecare parte asumându-şi obligaţii în 
considerarea obligaţiilor celeilalte părţi, noţiunea de cauză, de scop, pe care părţile l-au avut 
în vedere, constituie un aspect esenţial în inter¬pretarea voinţei comune a părţilor asupra 
aspectelor pe care le ridică executarea contractului. 

 Stabilirea oricărui tip de neexecutare a obligaţiilor contractuale implică 
operaţiunea logică de determinare a conţinutului contractului, de calificare juridică a 
clauzelor inserate, operaţiune care impune aplicarea regulilor de interpretare a convenţiilor 
prevăzute în art. 970 C. civ. şi următoarele. 

 În prezenta cauză, prin convenţia încheiată, părţile au stipulat şi reglementat 
clar şi în detaliu obiectul contractului, termenii şi condiţiile derulării raporturilor comerciale 
stabilite, iar din interpretarea clauzei cuprinse în art.4 pct.1 lit.b este evident că teza 
reclamantei cu privire la executarea de către aceasta întocmai a obligaţiilor contractuale 
anterior momentului la care a solicitat executarea obligaţiilor corelative de către pârâtă nu 
poate fi primită. 

 Voinţa părţilor reflectată de dispoziţia contractuală potrivit căreia obiectul 
principal al contractului îl constituire şi Completarea dosarului cu acte de eligibilitate 
necesare cu toate anexele, solicitate de finanţator nu poate fi interpretată într-o altă manieră 
decât ca reflectând asumarea de către prestator a obligaţiei de întocmire integrală a 
documentelor necesare cererii de finanţare şi a lucrărilor de specialitate ce apăreau ca fiind 
necesare precum şi aşa cum au convenit în mod expres completarea dosarului în ipoteza 
solicitării de către finanţator. 

 Împrejurarea că reclamanta a procedat la emiterea procesului verbal de 
predare-primire nr.1646 din 28 aprilie 2010 în raport de care a solicitat executarea obligaţiei 
de plată de către autoritatea contractantă nu poate primi valenţele pe care aceasta le-a oferit şi 
prima instanţă le-a confirmat în sensul de a face dovada îndeplinirii obligaţiei contractuale 
care să dea naştere la dreptul de a primi contraprestaţia reprezentată de plată serviciilor. 

 Reţinând că de asemenea, în art. 4 din contract, părţile au definit în mod clar 
obiectul principal contractului susţinerea reclamantei potrivit căreia obligaţiile sale trebuiau 
îndeplinite doar anterior depunerii dosarului la autorităţile competente şi nu ulterior nu au 
nicio bază. 

 Părţile au convenit în mod expres aşa cum s-a evidenţiat şi anterior că 
reprezintă obiectul principal al contractului şi Completarea dosarului cu acte de eligibilitate 
necesare cu toate anexele, solicitate de finanţator . 

 Aserţiunile referitoare la împrejurarea că prin convenţia ce face obiectul 
analizei nu au fosta sumate obligaţii de rezultat sunt corecte însă ceea ce a omis prestatorul să 
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îndeplinească a fost tocmai îndeplinirea obligaţiilor de mijloace pe care şi le-a asumat şi a 
căror neexecutare a produs efectele nedorite. 

 Susţinerile apelantei pârâte cu privire la neexecutarea contractului de prestări 
servicii nr.1069/2010 sunt confirmate având în vedere atât conţinutul notificării privind 
solicitarea de informaţii /clarificări în etapa de evaluare nr.75718/02.02.2011. 

 Teza reclamantei potrivit căreia pentru a putea fi invocată excepţia de 
neexecutare a contractului se impune ca neexecutarea să nu se datoreze faptei celui care 
invocă excepţia iar în speţă apreciază că în raport de disp. art.10 pct.2 din contract pârâta 
avea obligaţia de a achita preţul în 15 zile de la data înregistrării facturii fiscale iar proiectul a 
fost predat în aprilie 2010 astfel că pârâta nu putea invoca neexecutarea obligaţiei de către 
cocontractant la 2 februarie 2011 fiind deja în întârziere nu poate fi validată. 

Obligaţiile corelative ale părţilor izvorăsc din acelaşi contract astfel că doar prin 
interpretarea unitară a clauzelor convenţiei se poate stabili executarea sau neexecutarea 
obligaţiilor asumate. 

Reclamanta a invocat disp. art.10 pct.2 din Contractul de prestări servicii potrivit 
cărora achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 15 zile de la data 
înregistrării facturii la compartimentul de specialitate care face plata. Factura se va emite la 
data încheierii procesului verbal de predare-primire a documentaţiei tehnice care face 
obiectul contractului. 

Clauza contractuală astfel încheiată evidenţiază că emiterea facturii poate fi realizată 
doar după îndeplinirea obligaţiei ce face obiectul contractului iar aşa cum s-a evidenţiat în 
precedent obligaţia contractuală viza „consultanţa profesională prin redactarea cererii de 
finanţare în raport cu studiul de fezabilitate avansat de specialişti şi alte lucrări de 
specialitate, Completarea dosarului cu acte de eligibilitate necesare cu toate anexele, 
solicitate de finanţator” 

Curtea apreciază că nu poate fi reţinută neexecutarea obligaţiei de către pârâtă în 
termenele contractuale atâta timp cât partea care a solicitat executarea obligaţiei nu şi-a 
îndeplinit în integralitate obligaţia asumată astfel că nu se poate reţine ca fiind justificată 
acţiunea în pretenţii promovată de reclamantă nici sub aspectul executării obligaţiei privind 
plata preţului şi nici cu privire la penalităţile aferente. 

În ceea ce priveşte interpretarea şi aplicarea art.11 din contract de către prima instanţă, 
Curtea reţine că sub acest aspect corect s-a statuat că în lipsa investirii instanţei cu o cerere 
reconvenţională având acest obiect pretenţiile formulate în cadrul întâmpinării nu pot fi 
valorificate decât ca simple apărări şi nu pot primi valenţele dorite de către apelanta pârâtă. 

Considerentele evidenţiate au relevat că apelul declarat este fondat, starea de fapt 
determinată de prima instanţă nefiind cea relevată de probatoriul administrat iar normele 
legale incidente nefiind judicios aplicate , iar în conformitate cu art 480 NCPC , Curtea va 
admite apelul declarat de apelanta COMUNA C. împotriva sentinţei civile nr. 1433 
pronunţată la data de 10.02.2014 in dosarul nr. .../2013 al Tribunalului Cluj pe care o schimbă 
in tot şi reţinând că interpretarea clauzelor contractuale şi a dispoziţiilor legale au evidenţiat 
că reclamanta nu poate pretinde executarea obligaţiilor corelative fără executarea obligaţiilor 
proprii , astfel că acţiunea promovată apare ca fiind nefondată şi urmează a fi respinsă .  

 
Acţiune în anularea hotărârii AGA. Distincţie între nulitatea absolută şi relativă. 

Condiţii de exercitare a acţiunii  
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 86 din 26 ianuarie 

2015  
Prin sentinţa civilă nr. 1763/11.06.2014 a Tribunalului Specializat Cluj pronunţată în 

dosar nr. cu nr. unic 8/1285/2014, s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active 
invocată de pârâta SC C.I.A. SA Cluj Napoca. 
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S-a respins ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă, acţiunea 
reclamantului MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE, în contradictoriu cu pârâţii SC 
C.I.A. SA, C.V.F., H.A.M., M.I., M.S., N.S.V., P.H.M., P.A., T.L., SC B. S.R.L., având ca 
obiect anulare hotărâre AGA. 

Pentru a dispune în acest sens, tribunalul a reţinut că prin cererea formulată la data de 
6 ianuarie 2014, înregistrată pe rolul Tribunalului Specializat Cluj sub nr. de dosar 
8/1285/2014, reclamantul MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE a solicitat instanţei ca 
în contradictoriu cu pârâţii S.C. C.I.A. S.A. Cluj Napoca, C.V.F., H.A.M., M.I., M.S., N.S.V., 
P.H.M., P.A., T.L. şi SC B. SRL, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se constate nulitatea 
tuturor actelor întocmite în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii 
comerciale S.C C.I.A. S.A, Cluj-Napoca, din data de 30.10.2010 si toate actele subsecvente şi 
totodată cele ulterioare acestei adunări, repunerea Ministerului Educaţiei Naţionale în situaţia 
anterioară Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii comerciale S.C C.I.A. 
S.A. Cluj-Napoca, din data de 30.10.2010. 

În motivare, reclamantul a arătat că în anul 1991, pe structura întreprinderii de stat 
Centrul T.C.E. Cluj cu unic acţionar a fost înfiinţată S.C. Compania de Informatica Aplicata 
SA Cluj-Napoca aceasta fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj cu numărul 
de ordine J12/148/01.03.1991. 

Începând cu anul 1993 au avut loc modificări succesive în structura acţionariatului şi a 
capitalului social al S.C. C.I.A. S.A. Cluj-Napoca prin intrarea în societate a acţionarilor 
FPS< asociat nou şi FPP ... - asociat nou - precum şi prin ieşirea din societate a Centrului 
T.C.E. Cluj. 

Prin HGR nr. 452/16.05 2002 privind transferul acţiunilor deţinute de stat la 
Societatea Comercială "C.I.A." - S.A. Cluj-Napoca din administrarea Autorităţii pentru 
Privatizare ţi Administrarea Participaţiilor Statului în administrarea Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării, acţiunile deţinute de stat la SC C.I.A. S.A. Cluj-Napoca au fost transferate din 
administrarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului (APAPS) 
în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MEC) acesta fiind împuternicit să 
exercite in numele statului toate drepturile acţionarului la societatea comercială în cauză. 

Potrivit protocolului privind transmiterea acţiunilor, înregistrat sub 
nr.2909/11517/2002, APAPS a cesionat ministerului un număr de 18.510 acţiuni nominative 
în valoare de 3.975.948.000 lei (valoare nedeterminată), acţionarii fiind următorii : persoane 
fizice (asociat tip listă) - 2.293 acţiuni, în valoare de 492.536.400 lei. reprezentând 8.77% din 
capitalul social; Ministerul Educaţiei si Cercetării - asociat nou - 18.510 acţiuni. în valoare de 
3.975.948.000 lei - 70,79 % din capitalul social; SIF ... - 5345 acţiuni. în valoare 
de1.148.106.000 lei 20,44% din capitalul social. 

Structura acţionariatului şi a capitalului social, in forma prezentată mai sus, a fost 
menţinută până la data de 30.04.2008. când, potrivit informaţiilor preluate de pe pagina web a 
Bursei de Valori Bucureşti, a intervenit modificarea structurii acţionarilor, prin 
tranzacţionarea acţiunilor la bursă. Astfel, au fost vândute acţiunile deţinute de SIF ... către 
SC B. SRL Cluj Napoca, care a preluat 22,48% din capitalul social, aferent unui număr de 
5.879 acţiuni. 

Ulterior acestui moment, s-a constat existenţa următorilor acţionari: Ministerul 
Educaţiei şi Cercetări: - 18.510 acţiuni în valoare de 397.594,8 lei 70.79% din capitalul 
social, S.C. B. S. R. L, 5.879 acţiuni în valoare de 126 2 80.9 lei - 22,48 % din capitalul 
social, alţi acţionari - 1.759 acţiuni, in valoare de 37.783.3 lei 6.73 % din capitalul social. 

Potrivit informaţiilor preluate de pe aceeaşi pagină web la data de 31.12.2010 
capitalul majoritar (70,79%) era încă deţinut de Statul Roman, prin Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, iar următoarea postare indică faptul că la data de 25.03.2011 Statul Român, se 
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regăseşte la poziţia „alţi acţionari”, cu acelaşi număr de acţiuni dar cu un procent în capitalul 
social al S.C C.I.A. S.A. Cluj-Napoca (CIA) de 6,2670 %. 

Astfel, se constată faptul că la data de 25.03 2011, Statul Român, prin minister, nu 
mai figurează ca deţinător al pachetului majoritar de acţiuni, acesta fiind transferat in 
proprietatea unor persoane fizice şi juridice private, cu toate consecinţele defavorabile ce 
decurg din această acţiune. 

Modificarea actului constitutiv şi a structurii acţionariatului SC C.I.A. SA Cluj-
Napoca în defavoarea statului, a avut loc în următoarele circumstanţe: 

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii comerciale, 
programată a se întruni în data de 30.10.2010, Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi 
Sportului a emis o procură specială înregistrată sub nr. 14.346/29.10.20 12 prin care a 
împuternicit un reprezentant cu drept limitat de vot. Deşi nu exista documente din care să 
rezulte votul legal exprimat - inclusiv semnătura acestui reprezentant - în cadrul Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii comerciale din data de 30.10.2010, s-a 
aprobat adoptarea unui nou act constitutiv. Consecinţa acestui demers a constat in pierderea 
calităţii Statului Român de acţionar majoritar cu 70,79% din capitalul social, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului devenind astfel acţionar minoritar, cu 6.27%, în 
condiţiile în care nu a avut loc o vânzare de acţiuni, schimbarea proporţiei capitalului social 
fiind rezultatul unei emisiuni de noi acţiuni posibile numai în condiţiile unei noi evaluări a 
patrimoniului societăţii. 

Astfel, începând cu luna martie 2011, structura acţionariatului este următoarea: SC B. 
SRL Cluj-Napoca - 157.139 acţiuni - 53,20% din capitalul social, P.A. - 119.399 acţiuni - 
40,43 % din capitalul social, alţi acţionari - 18.818 acţiuni - 6,37% din capitalul social, aşa 
cum rezultă din informaţiile preluate de pe pagina Web a Bursei de Valori Bucureşti.  

Consecinţele pierderii calităţii de acţionai majoritar a Statului Român prin Ministerul 
Educaţiei sunt semnificative. Societatea deţine în patrimonial său o clădire P+4E, cu o 
suprafaţă desfăşurată de 2937 mp, amplasata pe un teren în suprafaţa de 3.668,87 mp, imobile 
estimate la valoarea de 2.400.000 euro, din care stalul roman, prin cele 70,79 procente 
deţinute în capitalul social, a pierdut 1.700.000 euro 

In acest imobil funcţionează Biblioteca Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca precum 
şi spatii destinate activităţilor didactice şi de cercetare. In condiţiile de faţă, acţionarul 
majoritar - altul decât Ministerul Educaţiei - poate schimba destinaţia imobilului, poate să 
dispună dezafectarea spaţiilor destinate învăţământului sau orice altă acţiune contrară 
intereselor instituţiei de învăţământ (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca).   

Pârâta C.I.A. SA prin întâmpinare a solicitat respingerea cererii de chemare în 
judecată şi obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată, arătând că înţelege să 
invoce excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului. 

S-a arătat astfel că potrivit art. 132 alin. 2 din Legea 31/1990: „Hotărârile adunării 
generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiţie, în termen de 15 zile de 
la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, de oricare dintre acţionarii 
cure nu au luat parte la adunarea generată sau care au votat contra şi au cerut să se insereze 
aceasta în procesul-verbal al şedinţei”. 

Cu alte cuvinte, legea însăşi stabileşte categoriile de acţionari care au legitimitate 
procesuală activă: cei care nu au luat parte la adunarea generală în care a fost adoptată 
hotărârea atacată şi cei care, deşi au luat parte, au votat contra şi au cerut să se insereze acest 
aspect în procesul verbal al şedinţei. În ceea ce priveşte acţionarii care au votat pentru 
adoptarea hotărârii, atât doctrina cât şi practica sunt unanime în a statua faptul că aceştia nu 
pot contesta hotărârea pe care anterior au votat-o. 

Astfel, pârâta a arătat că potrivit înscrisului intitulat „Procură specială pentru 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SC C.I.A. SA CLUJ din 
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30.10.2010/31.10.2010”, înscris emis de reclamant şi purtând nr. 14346/29.10.2010, reiese 
faptul că a fost împuternicită doamna B.D.Z. să participe la în numele Ministerului la 
adunarea generală şi să voteze pentru adoptarea hotărârii. 

În cuprinsul înscrisului intitulat „Proces verbal de constatare a numărului acţiunilor 
depuse şi îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi de actul constitutiv pentru ţinerea 
Adunării Generale Extraordinare a Acţionari lor SC C.I.A. SA Cluj-Napoca din data de 
30.10.2010”, se menţionează faptul că doamna B.D.Z. a fost prezentă la AGA, în calitate de 
reprezentant al Ministerului. 

Pârâta a mai arătat că din procesul verbal a încheiat la 30.10.2010 cu ocazia AGEA 
reiese cu claritate rezultă faptul că a fost votată în unanimitate de cei prezenţi hotărârea 
adunării generale, deci şi de reclamant. 

Analizând toate aceste înscrisuri, nu se poate decât să se ajungă la concluzia că 
reclamantul a fost prezent la adunarea generală din data de 30.10.2014 şi a votat pentru 
adoptarea hotărârii pe care azi o atacă. 

In aceste condiţii, este evident că este o situaţia în care hotărârea din data de 
30.10.2010 a fost atacată de un acţionar care a votat pentru adoptarea ei, sens în care, în 
considerarea dispoziţiilor art. 132 alin. 2 din Legea 31/1990, se impune admiterea excepţiei 
lipsei calităţii procesuale active a reclamantului. 

În ceea ce priveşte calitatea procesuală pasivă, aceeaşi LSC impune, tot în cuprinsul 
art. 132, persoana care stă în judecată ca şi pârâtă. Astfel, conform alin. 5 al acestui articol 
cererea se va soluţiona în contradictoriu cu societatea, reprezentată prin consiliul de 
administraţie, respectiv prin directorat”. 

Faţa de această dispoziţie legală, pârâta a arătat că înţelege să invoce şi excepţia lipsei 
calităţii procesuale pasive a pârâţilor de rândul 2-10, persoane care nu pot participa în acest 
litigiu în calitate de pârâţi. Chiar dacă consideră că excepţiile invocate vor face inutilă analiza 
motivelor invocate referitoare la fondul pricinii, nu poate, totuşi, să nu arate instanţei de 
judecată ca o lectură atentă a acestora nu a relevat niciun motiv de presupusă nulitate a 
hotărârii atacate. 

Reclamantul nu a indicat vreun text de lege care să nu fi fost respectat în adoptarea 
hotărârii din data de 30.10.2010. În acest context, nu are cum să facă o analiză a „motivelor” 
de nulitate, nici din punctul de vedere al normei legale încălcare şi nici al interesului ocrotit 
de aceste norme, pentru a putea să o analizeze dacă cererea introdusă este sau nu prescrisă. 

Singura nemulţumire a reclamantului are în vedere o reducere a cotei sale de capital în 
societatea pârâtă, aspect care nici măcar nu are vreo legătură cu hotărârea atacată. 

Pârâtul P.A. prin întâmpinare a solicitat respingerea cererii introductive înţelegând să 
invoce pe cale de excepţie lipsa calităţii procesuale pasive a sa arătând şi faptul că pe fond 
cererea este nefondată, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată ocazionate. 

Pârâtul a mai arătat, pe cale de excepţie, că cererea introdusă de către reclamant a fost 
înaintată pe deoparte împotriva societăţii C.I.A. SA CLUJ, precum şi în contradictoriu cu ale 
persoane fizice şi juridice. Este adevărat ca la data de 30.10.2010 la această societate s-a ţinut 
în mod legal o Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor, şi care a avut ea ordine zi 
adoptarea unui act constitutiv nou al societăţii. Hotărârea de aprobare a actului constitutiv 
fiind aprobată în unanimitate de către toţi acţionarii prezenţi inclusiv şi de către 
reprezentantul reclamantei. 

Este de neînţeles cum după 4 ani de la adoptarea acelei hotărâri unul dintre acţionari 
atacă in instanţă această hotărâre, fixând totodată şi un cadru procesual peste dispoziţiile 
legale. 

Legea nr. 31/1990 modificată şi republicată prevede în mod expres în art. 132 alin. 5 
că cererea de anulare a unei Hotărâri AGA se soluţionează în contradictoriu cu societate nu şi 
în contradictoriu cu alte persoane fizice sau juridice. 
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În atare situaţie, pârâtul arată că înţelege să invoce lipsa calităţii procesuale pasive, 
solicitând admiterea ei şi respingerea cererii reclamantei. 

Pe fondul cauzei, pârâtul solicită să se constate că cererea înaintata de reclamanta este 
şi nefondată, nefiind invocat nici un motiv de nulitate a actelor întocmite în cadrul Adunării 
Generale Extraordinare, nici în ceea ce priveşte modul de convocare a acesteia, nici în ceea 
ce priveşte desfăşurarea ei, respectiv nici cu privire la hotărârile adoptate în unanimitate de 
către acţionari. 

Pârâtul N.S.V. prin întâmpinare a solicitat respingerea cererii introductive înţelegând 
să invoce pe cale de excepţie lipsa calităţii procesuale pasive a sa arătând şi faptul că pe fond 
cererea este nefondată. Solicită de asemenea obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de 
judecată ocazionate. 

În motivare, referitor la excepţie, pârâtul a arătat că cererea introdusă de către 
reclamant a fost înaintata pe deoparte împotriva societăţii C.I.A. SA CLUJ precum şi în 
contradictoriu cu ale persoane fizice şi juridice. 

La data de 30.10.2010 la C.I.A. SA CLUJ s-a ţinut în mod legal şi statutar o Adunare 
Generală Extraordinară a Acţionarilor care a avut ca ordine zi adoptarea unui act constitutiv 
nou al societăţii. Hotărârea de aprobare a actului constitutiv a fost aprobată în unanimitate de 
către toţi acţionarii prezenţi, inclusiv de către reprezentantul reclamantei. Hotărârea AGEA 
din 31.10.2010 a fost publicată pentru opozabilitate în Monitorul Oficial al României, Partea 
a IV-a nr. 4675/17.11.2010 şi nu a fost atacată în termenul prevăzut de art.132 din Legea 
nr.31/1990 republicată şi actualizată 

Legea nr. 31/1990 modificata şi republicată prevede în mod expres în art. 132 alin. 5 
că cererea de anulare a unei Hotărâri AGA se soluţionează în contradictoriu cu societatea şi 
nu în contradictoriu cu alte persoane fizice sau juridice. 

În atare situaţie înţelege să invoce lipsa calităţii procesuale pasive a sa şi respingerea 
cererii reclamantei. 

Pe fondul cauzei, pârâtul a solicitat să se constate că cererea înaintată de reclamanta 
este nefondată, nefiind invocat nici un motiv de nulitate a actelor întocmite în cadrul Adunării 
Generale Extraordinare, nici în ceea ce priveşte modul de convocare a acesteia, nici în ceea 
ce priveşte desfăşurarea ei, respectiv nici cu privire la hotărârile adoptate în unanimitate de 
către acţionari.  

Pârâtul C.V.F. prin întâmpinare a solicitat respingerea cererii introductive înţelegând 
să invoce pe cale de excepţie lipsa calităţii procesuale pasive a sa arătând şi faptul că pe fond 
cererea este nefondată. Solicită de asemenea obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de 
judecată ocazionate. 

În motivare, referitor la excepţie pârâtul a arătat că cererea introdusă de către 
reclamant a fost înaintata pe deoparte împotriva societăţii C.I.A. SA CLUJ precum şi în 
contradictoriu cu ale persoane fizice şi juridice. 

La data de 30.10.2010 la C.I.A. SA CLUJ s-a ţinut în mod legal şi statutar o Adunare 
Generală Extraordinară a Acţionarilor care a avut ca ordine zi adoptarea unui act constitutiv 
nou al societăţii. Hotărârea de aprobare a actului constitutiv a fost aprobată în unanimitate de 
către toţi acţionarii prezenţi, inclusiv de către reprezentantul reclamantei. Hotărârea AGEA 
din 31.10.2010 a fost publicată pentru opozabilitate în Monitorul Oficial al României, Partea 
a IV-a nr. 4675/17.11.2010 şi nu a fost atacată în termenul prevăzut de art.132 din Legea 
nr.31/1990 republicată şi actualizată 

Legea nr. 31/1990 modificata şi republicată prevede în mod expres în art. 132 alin. 5 
că cererea de anulare a unei Hotărâri AGA se soluţionează în contradictoriu cu societatea şi 
nu în contradictoriu cu alte persoane fizice sau juridice. 

În atare situaţie înţelege să invoce lipsa calităţii procesuale pasive a sa şi respingerea 
cererii reclamantei. 
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Pe fondul cauzei, pârâtul a solicitat să se constate că cererea înaintată de reclamanta 
este nefondată, nefiind invocat nici un motiv de nulitate a actelor întocmite în cadrul Adunării 
Generale Extraordinare, nici în ceea ce priveşte modul de convocare a acesteia, nici în ceea 
ce priveşte desfăşurarea ei, respectiv nici cu privire la hotărârile adoptate în unanimitate de 
către acţionari.  

Reclamantul Ministerul Educaţiei Naţionale prin răspunsurile la întâmpinările 
formulate a arătat că din analiza documentelor ataşate adresei instanţei de judecată din data 
de 18.03.2014 înregistrată la MEN sub nr.34.925/21.03.2014, reiese necesitatea ca, 
premergător răspunsului şi a precizărilor, să fie reţinute excepţiile şi susţinerile pârâţilor S.C. 
C.I.A. - S.A Cluj-Napoca, N.S.V., C.V.F. şi P.A., după cum urmează : a) excepţia lipsei 
calităţii procesuale active a M.E.N, b) excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor de 
rang 2-10: e) lipsa precizării motivelor de nulitate; d) prescripţia dreptului la acţiune . 

Prin raportare la susţinerile pârâţilor S.C. C.I.A. S.A. Cluj-Napoca, N.S.V.. C.V.F., 
reclamantul a arătat că având în vedere faptul că, în aplicarea principiului disponibilităţii, 
reclamantul este cel care stabileşte cadrul procesual şi limitele cererii de chemare în judecată, 
apreciază ca necesară următoarea argumentare ţinând seama de distincţia dintre calitatea 
procesual activă a M.E.N şi calitatea procesual pasivă a pârâţilor de rang 2-10. 

Calitatea procesual activă a M.E.N., în raport de petilele cererii introductive de 
instanţă care face obiectul dosarului nr. 8/1285/2014 aflat pe rolul Tribunalului Comercial 
Cluj - Secţia Comercială, este justificată de următoarele împrejurări. 

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. C.I.A. S.A. Cluj-Napoca 
programată a se întruni în data de 30.10.2010, Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi 
Sportului a emis procura specială înregistrată sub nr. 14346/29.10.2010 prin care a 
împuternicit un reprezentant cu drept limitat de vot in persoana d-nei B.Z.D.. 

Referitor la această procură specială, pârâta SC. C.I.A. S.A. Cluj-Napoca, in 
demonstraţia pe care o face scriptic prin întâmpinare, nu a reţinut data comunicării actului, 
respectiv data de 29.10.2010. Aceasta data însă reiese chiar din lecturarea copiei comunicată 
de pârâta instanţei de judecată. 

Prin urmare, reclamantul a arătat că din procesele verbale comunicate de societatea 
pârâtă instanţei de judecată nu reiese nici faptul că reprezentanta reclamantului ar fi votat 
efectiv şi nici vreo menţiune referitoare la neregularităţi ce rezultă din faptul că procura 
acesteia a fost comunicată societăţii cu mai puţin de 48 de ore înainte de adunare. 

Unanimitatea voturilor despre care societatea pârâtă face vorbire în întâmpinare nu 
poate decât să facă trimitere, prin extrapolare, la reglementarea cuprinsă în art. 283 alin. (1) 
din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital conform căreia, în cazul dobândirii sau 
majorării unei participaţii la capitalul social al unei entităţi reglementate, efectuata cu 
încălcarea prevederilor legale si a reglementărilor emise în aplicarea prezentei legi, drepturile 
de vot aferente respectivei deţineri sunt suspendate de drept. Acţiunile respective se iau in 
considerare la stabilirea cvorumului necesar adunării generale a acţionarilor. 

Ţinând seama de prevederile art. 125 alin. (3) din Legea societăţilor comerciale nr. 
31/1990 şi de cele ale art. 283 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, chiar 
dacă s-a reţinut prezenta reclamantului prin reprezentant, la A.G.E.A. din data de 30.10.2010, 
aceasta a putut fi luată în considerare doar la stabilirea cvorumului nu şi pentru un vot valabil 
exprimat. 

Împrejurarea că procura specială prin care reclamantul a împuternicit un reprezentant 
cu drept limitat de vot în persoana d-nei B.Z.D. a fost înregistrată sub nr. 14.346/29.10.2010, 
adică cu mai puţin de 48 de ore înainte de adunare, implicit, a condus la nerespectarea 
dispoziţiilor art. 115 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 conform cărora: „(1) 
Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima 
convocare prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de 
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vot, iar la convocările următoare prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin o cincime din 
numărul total de drepturi de vot. (2) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de 
acţionarii prezenţi sau reprezentaţi Decizia de modificare a obiectului principal de activitate 
al societăţii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de 
fuziune, divizare sau de dizolvare a societăţii se ia cu o majoritate de cel puţin două treimi din 
drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. In actul constitutiv se pot 
stipula cerinţe de cvorum şi de majoritate mai mari”. 

Prin cererea introductivă de instanţă, s-a solicitat constatarea nulităţii tuturor actelor 
întocmite in A.G.E.A. din datata de 30.10.2010, a tuturor actelor subsecvente şi a celor 
ulterioare adunării in discuţie. 

Formularea acestui petit al prezentei acţiuni a vizat împrejurarea că în cadrul Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii comerciale din data de 30.10.2010, s-a 
aprobat adoptarea unui nou act constitutiv stabilindu-se totodată, ca dată de înregistrate, data 
de 15.11.2010, conform Raportului curent nr. 579/01.11.2010. 

Conform Raportului curent nr. 610/10.11.2010, urmarea A.G.E.A din data 30.10.2010 
a avut loc A.G.E.A din data de 10.11.2010 când s-a discutat aprobarea majorării de capital 
social şi aprobarea perioadei de subscriere şi vărsare a aporturilor in numerar. 

Urmare a neregularităţilor existente cu ocazia A.G.E.A. din data de 30.10.2010 dar 
nemenţionate in niciun proces verbal, minută etc. referitor la A.G.E.A din data de 10.11.2010 
a fost întocmit Raportul curent completator nr.647/18.11.2010 al cărui conţinut este mai mult 
decât edificator cu privire la necesitatea verificării valabilităţii procurilor pentru adunarea 
ulterioară şi pentru preîntâmpinarea unei situaţii similare celei din data de 30.10.2010. 

În acest Raport completator s-a reţinut că, referitor la prevederile convocatorului 
privind A.G.E.A. din data 11.12.2010 (...) articolul 2 din convocator va avea următorul 
conţinut: Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acţionarilor in adunarea 
generală precum şi materialele de şedinţă pot fi consultate de acţionari începând cu dala de 
10.11.2010. 

Existenţa acestui raport argumentează încă odată neregularităţile care determină şi 
justifică solicitarea reclamantului privind constatarea nulităţii tuturor actelor întocmite in 
A.G.E.A. din data de 30.10 2010, a tuturor actelor subsecvente şi a celor ulterioare acestei 
adunări. 

De altfel, cu privire la acest aspect, din interogarea paginilor web ale Bursei de Valori 
Bucureşti, nu reiese existenţa vreunei împrejurări similare care să necesite un Raport 
completator referitor la hotărâri privind modificarea actului constitutiv şi majorarea de capital 
social referitor la SC C.I.A. S.A. Cluj-Napoca. 

La data de 11.12.2010 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 
când, conform Raportului curent nr.702/13.12.2010, a fost aprobată în unanimitate, prima 
majorare de capital social al SC C.I.A. S.A. Cluj-Napoca. 

Din interogarea paginii web a Bursei de Valori Bucureşti se reţine că, la data de 
25.12.2010, au fost înregistraţi acţionarii existenţi ca urmare a majorării de capital cu 
acordarea dreptului de preferinţă deşi, din cele prezentate, nu reiese legalitatea demersurilor 
societăţii parate, 

Consecinţa hotărârilor A.G.E.A. din 30.10.2010, din 10.11.2010 şi din 11.12.2010 a 
constat în pierderea calităţii Statului Român de acţionar majoritar cu 70,79% din capitalul 
social, Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului devenind astfel acţionar 
minoritar, cu 6,27%. 

Prin urmare, calitatea procesuală activă a reclamantului este pe deplin justificată în 
raport de petitele cererii introductive de instanţă care face obiectul dosarului nr. 8/1285/2014 
aflat pe rolul Tribunalului Comercial Cluj - Secţia Comercială . 
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Calitatea procesual pasivă a pârâţilor de rang 2-10, în raport de petitele cererii 
introductive de instanţă care face obiectul dosarului nr. 8/1285/2014 aflat pe rolul 
Tribunalului Comercial Cluj - Secţia Comercială, este justificată de următoarele împrejurări: 
nu a fost consemnata in niciunul dintre documentele ataşate întâmpinării de către societatea 
pârâta luarea la cunoştinţă de către toţi cei prezenţi la A.G.E.A. din data de 30.10.2010 a 
neregularităţilor referitoare la reprezentarea subscrisului minister şi a legalităţii/nelegalităţii 
votului exprimat in temeiul procurii speciale înregistrată sub nr. 14.346/20 10.2010. 
Aplicarea dispoziţiilor art.132 alin. 5 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 referitor 
la reprezentarea pârâţilor de rang 2-10 de către consiliu/director respectiv de către directoratul 
societăţii s-ar verifica în situaţia in care n-ar fi necesar ca fiecare dintre cei prezenţi la 
A.G.E.A din data de 30.10.2010 să comunice instanţei în ce măsură s-au respectat procedurile 
legale, dacă a fost luat in considerare eventualul vot al reprezentantei reclamantului, dacă s-a 
pus în discuţie necesitatea prezentării procurii acesteia cu mai puţin de 48 de ore înainte de 
adunare şi, nu în ultimul rând, motivele pentru care s-a omis menţionarea acestui aspect în 
procesele verbale prezentate instanţei de judecată. 

Interesul direct pentru respectarea legalităţii procedurilor al S.C.B. S.R.L. devenită de 
la data de 24.10.2013 - data modificării denumirii - S.C. A.A. S.R.L care în conformitate cu 
menţiunile din Raportul curent nr.501/29.09.2010 a solicitat convocarea A.G.E.A. din data de 
30.10.2010 şi conform Raportului curent nr.610/10.11.2010, convocarea A.G.E.A. din data 
de 11.12.2010. 

Interesul direct pentru respectarea legalităţii procedurilor al pârâtului P.A. care, 
conform adreselor nr. 1666/03.11 2010 şi nr. 1690/05.11.2010, prin S.C. I.C.I. S.A. în calitate 
de intermediar, la data de 03.11.2010 şi la data de 05.11.2010, a cumpărat un număr de 1477 
acţiuni şi respectiv 80 acţiuni de la emitenta pârâtă S.C C.I.A." - S.A. Cluj-Napoca: de altfel, 
la data de 19.11.2010, conform adresei nr. 1772/19.11.2010. aceeaşi societate intermediară a 
cumpărat pentru paratul P.A. încă 40 de acţiuni de la emitenta pârâtă S.C. „C.I.A." - S.A. 
Cluj-Napoca: adică, tranzacţionările respective au avut loc tocmai în perioada cuprinsă între 
A.G.E.A. din data de 30.10.2010 şi A.G.E.A. din data de 11.12.2010. 

Prin urmare, reclamanta arată că este justificată şi calitatea procesual pasivă a 
pârâţilor de rang 2-10 care, desigur, pot avea unul sau mai mulţi reprezentanţi legali, fie 
împreună, fie separat. 

Din descrierea împrejurărilor prin care a argumentat calitatea procesual activă a sa în 
prezenta cauză, reclamantul susţine că rezultă întrunirea în mod cumulativ a celor patru 
condiţii necesare exercitării prezentei acţiuni civile - existenţa dreptului dedus judecăţii, 
interesul, capacitatea procesuală şi calitatea procesuală . 

Din aceleaşi împrejurări reiese şi faptul că procura specială înregistrată sub 
nr.14.346/29.10.2010 emisă de reclamant care a avut calitate de acţionar majoritar al S.C. 
C.I.A." - S.A. Cluj-Napoca la data de 30.10.2010 şi care a împuternicii un reprezentant cu 
drept limitat de vot în persoana d-nei B.Z.D. nu a reprezentat un act juridic în temeiul căruia 
respectivul reprezentant ar fi putut vota in mod legal pentru adoptarea hotărârii A.G.E.A. din 
data de 30.10.2010. 

Nulitatea este acea sancţiune de drept civil care lipseşte actul juridic de efectele 
contrarii normelor juridice editate pentru încheierea sa valabilă. Având in vedere faptul că 
nulităţile absolute sunt determinate fie de lipsa unui element esenţial al actului juridic - 
consimţământ, obiect, cauză, formă - fie de nesocotirea unei dispoziţii imperative a legii aşa 
cum reiese din împrejurările descrise în prezenta cauză si ţinând seama de condiţiile 
exercitării acţiunii civile, mai exact de condiţia interesului prin care se înţelege folosul practic 
urmărit de cei care recurge la acţiunea civilă, reclamantul apreciind faptul că prezenta acţiune 
în constatarea nulităţii absolute a actului juridic, în speţă a hotărârii A G.E.A. din data de 
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30.10.2010 şi, pe cale de consecinţa, a celor din dala de 10.11.2010 respectiv din 11.12.2010, 
este pe deplin justificata. 

De altfel, acţiunea in constatarea nulităţii absolute a actului juridic înţeleasă ca 
varietate a acţiunii in nulitate şi servind ca mijloc procesual celui interesat de a cere în justiţie 
desfiinţarea retroactivă a unui act juridic lovii de nulitate absolută presupune, în primul rând, 
analiza regimul juridic al nulităţii absolute care se concretizează în următoarele reguli: 
nulitatea absolută poate fi invocată de oricine are interes adică atât de părţile actului juridic 
cât şi de persoanele care nu au participat la încheierea actului juridic dar care justifică un 
interes propriu, de instanţă din oficiu, de procuror, precum şi de alte organe prevăzute de 
lege. Este de remarcat importanţa acestei reguli mai ales pentru faptul că in temeiul art. 1247 
alin. (3) din Noului Cod Civil - neaplicabil la data de 30.10.2010 dar relevant prin 
exemplificare - pentru instanţă, invocarea nulităţii absolute este nu numai o posibilitate, ci 
chiar o obligaţie : „instanţa este obligată să invoce din oficiu nulitatea absolută, nulitatea 
absolută poate fi invocată oricând, pe cale de acţiune sau de excepţie, fiind, deci, 
imprescriptibilă.  

Având in vedere regula imprescriptibilităţii nulităţii absolute a actului juridic. prin art. 
1249 alin. (I) din Noul Cod Civil, se statuează in mod explicit că „dacă prin lege nu se 
prevede altfel, nulitatea absolută poate fi invocată oricând, fie pe cale de acţiune, fie pe calc 
de excepţie. Aşadar, nici in raport de noile reglementări, nulitatea absolută a actului juridic nu 
este supusă prescripţiei extinctive, indiferent dacă se valorifică pe cale de acţiune sau pe cale 
de excepţie. 

În principiu, nulitatea absolută nu poate fi acoperită prin confirmare expresă şi nici 
prin confirmare tacită. Şi această regulă se regăseşte, de asemenea, în noile reglementări. 
Potrivit art. 1247 alin. (4) Noul Cod Civil, „actul juridic lovit de nulitate absolută nu este 
susceptibil de confirmare decât în cazurile prevăzute de lege”. 

Prin raportare la prezenta cauză dedusă judecăţii şi la legea aplicabilă, pentru 
exemplificare, reclamanta a arătat că prin Decizia nr. 379/17 iunie 2010 pronunţată de Curtea 
de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a Comercială, instanţa a menţinut hotărârea dată de tribunal şi 
a apreciat că la data adoptării hotărârii care a făcut obiectul cauzei, partea reclamantă avea 
calitatea de acţionar a! societăţii pârâte motiv pentru care hotărârea de modificare a actului 
constitutiv a fost lovită de nulitate absolută, dat fiind caracterul imperativ al normelor 
încălcate. 

În aplicarea principiului resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis, s-a reţinut ca 
tribunalul a constatat şi nulitatea absolută a actelor subsecvente. 

Relativ la excepţia tardivităţii, aceasta a fost respinsa, faţa de dispoziţiile art. 132 alin. 
(2) din Legea nr. 3 1/1990 care declară acţiunea în constatarea nulităţii absolute 
imprescriptibila. 

Pe de altă parte, reclamantul apreciază că nu poate fi reţinuta nici apărarea pârâţilor 
referitoare la faptul că, pentru opozabilitate, hotărârea A.G.E.A. din data de 30.10.2010 a fost 
publicata in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. nr.4675/17.1 1.2010. 

Nulitatea actului trebuie analizata şi din perspectiva opozabilităţii actelor adoptate, 
data fiind materia specială a societăţilor comerciale reglementata de dispoziţiile Legii nr. 
31/1990, cu precizarea că părţile nu se pot prevala de prezumţia de valabilitate a actului 
juridic încheiat ai încălcarea legii, chiar de către acestea, întrucât prezumţia de valabilitate se 
aplică doar faţă de terţi. 

Reclamantul a mai arătat că deşi nulitatea absolută ocroteşte un interes general, un 
asemenea interes nu exclude şi existenţa unui interes individual, iar persoana - fizică sau 
juridica - care invoca nulitatea absolută a unui act juridic trebuie să urmărească obţinerea 
unui folos propriu din anularea actului respectiv; în caz contrar, acţiunea va fi respinsa ca 
lipsită de interes. 
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Prin raportare la această regulii, reclamantul a arătat că promovarea prezentei acţiuni a 
fost determinată atât de neregularităţile comunicate de către Autoritatea de Supraveghere 
Financiară (ASF) cât şi de următoarele aspecte: a) S.C. C.I.A. S.A. Cluj-Napoca deţine în 
patrimoniul său o clădire P+4E cu o suprafaţă desfăsurată de 293 7mp, amplasată pe un teren 
in suprafaţă de 3.668,87 mp; aceste imobile au fost estimate la valoarea aproximativă de 
2.400.000 euro din care valoarea deţinută de Statul Roman pana la sfârşitul anului 2010 a fost 
de aproximativ 1.700.000 euro, prin raportare la cele 70,79 procente avute în calitate de 
acţionar majoritar. b) Aceste imobile au fost destinate desfăşurării activităţii Bibliotecii 
Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca în incinta lor fiind amenajate şi spaţii destinate 
activităţilor didactice şi de cercetare. c) In condiţiile de faţă, acţionarul majoritar - altul decât 
Ministerul Educaţiei Naţionale – poate schimba destinaţia imobilului, poate să dispună 
dezafectarea spaţiilor destinate învăţământului sau orice altă acţiune contrară activităţilor de 
învăţământ. 

Aşadar, reclamantul a arătat că, chestiunea interesului care nu reprezintă o oarecare 
reducere a cotei de capital în S.C. C.I.A. S.A. Cluj-Napoca aşa cum lasă să se înţeleagă 
societatea pârâtă in întâmpinarea sa ci interesul promovării prezentei acţiuni este justificat 
prin precizările de la punctele I şi II.  

Faţă de nedumerirea pârâtului P.A. referitor la posibilitatea de a ataca un act juridic 
„după 4 ani”, reclamantul a arătat că cei „4 ani” sunt de fapt „3 ani neîmpliniţi”, socotiţi de la 
data publicării hotărârii A.G.E.A. din data de 11.12.2010 în Monitorul Oficial al României 
sau chiar de la data de 25.12.2010 când au fost înregistraţi acţionarii existenţi ca urmare a 
majorării de capital prin hotărârea A.G.E.A. din data de 11.12.2010 şi când a fost notată 
menţiunea acordării dreptului de preferinţă fără ca acordarea acestui drept să fie ancorată in 
realitate. 

Decretul nr. 167/1958 a promovat o soluţie radical diferită faţă de ceea ce s-a conturat 
prin aplicarea art. 1890 din Vechiul Cod civil. Potrivit act. 2 din acest act normativ, „nulitatea 
unui act juridic se poate invoca oricând, fie pe cale de acţiune, fie pe cale de excepţie”. Prin 
urmare, posibilitatea de a introduce oricând o anumita acţiune sau de a invoca „oricând” o 
anumită excepţie, nu înseamnă altceva decât faptul ca atât acţiunea cât şi excepţia în cauză au 
o existenţă atemporală, adică sunt imprescriptibile. 

A mai reţinut tribunalul că în fapt, la data de 30.10.2010 Hotărârea Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor SC C.I.A. SA Cluj Napoca, publicată în Monitorul Oficial al 
României, partea a IV-a, nr. 5206/28.12.2010. 

Potrivit procesului-verbal al adunării generale, încheiat la 30.10.2010 (fila 84), la 
Adunarea Generală Extraordinară a participat şi reclamantul MINISTERUL EDUCAŢIEI 
NAŢIONALE, prin reprezentant B.D.Z., conform procurii speciale nr. 14346/29.10.2010.  

În acest sens, se reţine că reprezentantul reclamantului, a depus, în vederea participării 
la Adunarea Generală, înscrisul intitulat „Procură specială pentru Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor SC C.I.A. SA CLUJ din 30.10.2010/31.10.2010”, emis de 
reclamant, având nr. 14346/29.10.2010.  

Potrivit procurii depuse, reclamantul a împuternicit pe doamna B.D.Z. să participe la 
Adunare, în numele Ministerului şi să voteze pentru adoptarea hotărârii. Reţinându-se că 
adoptarea hotărârii s-a realizat cu unanimitate de voturi de către cei prezenţi, împrejurare 
atestată de procesul-verbal de la fila 85, rezultă că reprezentantul reclamantului a votat 
conform împuternicirii exprese acordate, pentru adoptarea hotărârii. 

Relativ la legitimarea procesuală activă, instanţa a reţinut incidenţa dispoziţiilor art. 
132 alineat 2 din Legea nr. 31/1990, potrivit cărora „Hotărârile adunării generale contrare 
legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justiţie, în termen de 15 zile de la data publicării 
in Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, de oricare dintre acţionarii care nu au luat 
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parte la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in 
procesul verbal al şedinţei”. 

Rezultă astfel din prevederile legii nr. 31/1990 că acţionarii care au votat in favoarea 
hotărârii lovite de nulitate ori s-au abţinut de la vot nu are calitatea de a introduce acţiunea în 
nulitate, o alta soluţie echivalând cu încurajarea propriei turpitudini. 

În justificarea calităţii sale procesuale active, reclamantul a învederat instanţei că 
procura de reprezentare la Adunarea din 30.10.2010, a fost comunicată doar la data de 
29.10.2010. În acest sens, au fost invocate dispoziţiile art. 125 alin. (3) din Legea societăţilor 
comerciale nr. 31/1990 conform cărora: „Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore 
înainte de adunare sau in termenul prevăzut de actul constitutiv, sub sancţiunea pierderii 
exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se 
menţiune despre aceasta in procesul-verbal”. 

Or, raportat la această împrejurare, se susţine că din procesele verbale comunicate de 
societatea pârâtă instanţei de judecată nu reiese nici faptul că reprezentanta ministerului ar fi 
votat efectiv, nici vreo menţiune referitoare la neregularitatea ce rezultă din faptul că procura 
acesteia a fost comunicată societăţii cu mai puţin de 48 de ore înainte de adunare. 
Împrejurarea că procura specială prin care ministerul a împuternicit un reprezentant cu drept 
limitat de vot în persoana d-nei B.D.Z. a fost înregistrată sub nr. 14.346/29.10.2010, adică cu 
mai puţin de 48 de ore înainte de adunare, a condus, implicit, arată reclamantul, la 
nerespectarea dispoziţiilor din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 conform cărora: „(1) 
Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima 
convocare prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de 
vot, iar la convocările următoare prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin o cincime din 
numărul total de drepturi de vot”. 

Instanţa a reţinut, însă, că aspectele relevate de către reclamant nu pot conduce la o 
altă concluzie cu privire la lipsa calităţii sale procesuale active în prezentul demers judiciar, 
în condiţiile în care dispoziţiile art. 132 alin. 2 sunt lipsite de echivoc în privinţa condiţiilor în 
care acţionarii pot supune controlului instanţei legalitatea unei hotărâri AGA. Legitimitatea 
procesuală activă este, aşadar, independentă de eventualele consecinţe ale nedepunerii în 
termenul legal a procurii de reprezentare a unui acţionar la adunarea generală şi nu poate fi 
justificată prin invocarea propriei culpe în îndeplinirea obligaţiilor legale prevăzute pentru 
participarea la adunarea generală. 

Ca urmare, s-a constatat că potrivit art. 32 Ncpc, pentru a fi parte în orice proces civil, 
trebuie îndeplinite următoarele condiţii, care sunt în acelaşi timp şi condiţii de exercitare a 
acţiunii civile: calitatea procesuală, capacitatea procesuală, justificarea unui interes şi 
formularea unei pretenţii, calitatea procesuală fiind în mod expres definită de art. 36 Ncpc.  

Totodată, întrucât în materia anulării hotărârilor adunării generale a acţionarilor, art. 
132 din legea nr. 31/1990 stabileşte în concret care sunt persoanele care au calitate procesuală 
activă şi reţinând că în cauza de faţă reclamantul nu este un acţionar care să îndeplinească 
condiţiile textului amintit, fiind un acţionar care a participat la adunare şi a votat pentru 
adoptarea hotărârii, instanţa urmează a admite excepţia lipsei calităţii procesuale active 
invocată în cauză şi, pe cale de consecinţă, a respinge prezenta acţiune ca fiind formulată de o 
persoană fără calitate procesuală activă. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul Ministerul Educaţiei Naţionale 
pentru următoarele motive: 

A. Hotărârea pronunţată de instanţa de fond în prezenta cauza dedusă judecăţii, este 
neîntemeiată 

I. Deşi instanţa de fond a reprodus în mare parte susţinerile M.E.N., totuşi, practicaua 
sentinţei nr. 1763/11.06.2014 pronunţată de Tribunalul Comercial Cluj în dosarul nr. 
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8/1285/2014, nu surprinde cele două chestiuni esenţiale care justifică fără putinţă de tăgadă 
calitatea procesuală activă a subscrisului minister: 

a) M.E.N. nu a invocat reprezentarea viciată, ci a supus verificării de către 
instanţa de judecată a procedurii convocării care implică inclusiv verificarea procurilor în 
cazul reprezentanţilor acţionarilor. 

b) Pentru stabilirea persoanelor care au calitate procesuală activă, trebuie tăcută 
distincţia între anulare şi acţiunea în constatarea nulităţii absolute.  

În legătură cu această din urmă chestiune, a precizat că înţelege să se raporteze la 
dispoziţiile art. 132 alin. 3 din LSC nr. 31/1990 conform cărora acţiunea în constatarea 
nulităţii absolute poate fi formulată şi de orice persoană interesată. 

Astfel, în primul rând, s-a arătat că, în temeiul textului de lege invocat, şi acţionarii 
care au votat în favoarea unei hotărâri, pot formula acţiune în constatarea nulităţii absolute, 
deoarece, în acest caz, legiuitorul limitat acest drept la anumiţi acţionari, cum a făcut în cazul 
acţiunii în anulare conform art. 132 alin. 2. 

De asemenea, că soluţia în discuţie se justifică având în vedere atât faptul că nulitatea 
absolută priveşte nerespectarea unor dispoziţii de ordine publică cât şi o interpretare 
semantică a textului de prevede că acţiunea poate fi formulată „ai de orice persoană interesată 
Această formulare presupun alte persoane interesate, care nu pot fi decât acţionarii excluşi de 
alineatul anterior, (adică cei precizaţi în dispoziţiile art. 132 alin. 3 din LSC nr. 31/1990). 

Aşadar, în mod neîntemeiat, prima instanţă s-a dezinvestit de cercetarea fondul ii 
pricinii dedusă judecaţii "reţinând în considerente că „relativ la legitimarea procesuală activă" 
sunt incidente şi dispoziţiile art. 132 alin. 2 LSC potrivit cărora „Hotărârile adunării generale 
contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiţie în termen de 15 zile de Ia data 
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acţionarii care nu 
au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în 
procesul verbal al şedinţei”. 

II. Deşi instanţa de fond, în mod greşit, reţine în considerente că, „relativ la 
legitimarea procesuală activă, sunt incidente dispoziţiile art. 132 alin.2 LSC, arată totuşi că 
apărările ministerului se întemeiază pe cu totul alte argumente juridice : „în justificarea 
calităţii sale procesuale active, reclamantul a învederat instanţei că procura de reprezentare la 
Adunarea din data de 30.10.2010 a fost comunicată doar la data de 29.10.2010" iar „în acest 
sens au fost invocate dispoziţiile art.125 alin.3 din LSC conform cărora Procurile vor fi 
depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul 
constitutiv, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile 
vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul verbal".  

Totodată, prima instanţă arată în considerentele hotărârii pronunţate că „aspectele 
relevate de către reclamant m pot conduce la o altă concluzie cu privire la lipsa calităţii 
procesuale active în condiţiile în care dispoziţiile art. 132 alin. 2 din LSC sunt lipsite de 
echivoc în privinţa condiţiilor în care acţionarii pot supune controlului instanţei legalitatea 
unei hotărâri AGA", precizând şi faptul că „Legitimitatea procesuală activă este independentă 
de eventualele consecinţe ale nedepunerii în termenul legal a procurii de reprezentare a unui 
acţionar la adunarea generală şi nu poate fi justificată prin invocarea propriei culpe în 
îndeplinirea obligaţiilor legate prevăzute pentru participarea la adunarea generală". 

Surprinzător însă, şi contradictoriu totodată, aceeaşi instanţă de fond reţine că, în 
justificarea calităţii sale procesuale active, reclamantul a învederat împrejurarea conform 
căreia „ ... din procesele verbale comunicate de societatea pârâtă instanţei nu reiese nici faptul 
că reprezentanta ministerului ar fi votat efectiv, nici vreo, menţiune referitoare la 
neregularitatea ce rezultă din faptul că procura acesteia a fost comunicată societăţii cu mai 
puţin de 48 de ore înainte de adunare. "  
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Având în vedere menţiunile din considerente, prima instanţă apreciază cu privire la 
existenţa/inexistenţa calităţii procesuale active fără a face cel puţin trimitere la chestiunile de 
drept învederate de subscrisul minister conform cărora:  

a) Pentru validarea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, 
se are în vedere posibilitatea convocării succesive (ziua stabilită prin AGA sau ziua imediat 
următoare) iar această posibilitate legală nu vizează numai prezenţa acţionarilor care deţin cel 
puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot (pentru prima convocare) ori prezenţa 
acţionarilor reprezentând cel puţin o cincime din numărul total de drepturi de vot 
(convocările ulterioare). 

b) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau 
reprezentaţi sau, în cazul reducerii sau a majorării capitalului social, spre exemplu, hotărârile 
se iau cu o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii 
prezenţi sau reprezentaţi, cu menţiunea că, în actul constitutiv se poate stipula o altă cerinţă 
de cvorum şi de majoritate. 

c) Voinţa socială se formează în organul de deliberare care este adunarea 
generală a acţionarilor, ca organ colectiv alcătuit din totalitatea acţionarilor societăţii, iar 
pentru a asigura rolul pe care organele societăţii îl au în viaţa acesteia, Legea nr.31/1990 a 
stabilit anumite formalităţi privitoare la procedura convocării, formarea corectă a voinţei 
sociale fiind indiscutabil legată de respectarea principiilor care guvernează procedurile legale. 

Astfel, în cauza dedusă judecăţii în care M.E.N. nu a invocat reprezentarea viciată ci a 
supus verificării către instanţa de judecată a procedurii convocării care implică inclusiv 
verificarea procurilor în ca reprezentanţilor acţionarilor, opinăm că, raportat la excepţia lipsei 
calităţii procesuale active a subscrisei instituţii invocată de părţile adverse, principala 
preocupare a instanţei de fond ar fi trebuit să vizeze semnele de întrebare legate de 
împrejurarea că împuternicita M.E.N. pentru A.G.E.A. din data de 30.10.2010, respectiv 
reprezentanta cu drept limitat de vot în persoana d-nei B.Z.D., a fost „acceptată si de ceilalţi 
acţionari ai societăţii care nu au formulat nicio obiecţiune în privinţa ei". 

Susţinerea apelantului are în vedere faptul că aprecierea referitoare Ia calitatea 
procesuală activă a M.E. este în strânsă legătură cu natura juridică a prezentei acţiuni şi 
determinată de intempestivitatea cu s-au luat deciziile din cadrul Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor din data de 30.10.2010 ştiut fiind faptul că o procură poate fi 
revocată în orice moment mai cu seamă dacă se consideră că prevederile acesteia pot 
prejudicia ireversibil o entitate juridică. 

Având în vedere considerentele precizate, consideră netemeinică şi nelegală concluzia 
primei instanţe conform căreia „Legitimitatea procesuală activă este independentă de 
eventualele consecinţe ale nedepunerii în termenul legal a procurii de reprezentare a unui 
acţionar la adunarea generală şi nu poate fi justificată prin invocarea propriei culpe în 
îndeplinirea obligaţiilor legale prevăzute pentru participarea la adunarea generală."" 

B, Raportat la natura juridică a acţiunii, instanţa de fond a pronunţat o hotărâre ale 
cărei considerente sunt nelegale. 

I. Deşi ministerul a subliniat de fiecare dată natura juridică a cererii introductive de 
instanţă precizând că este proba despre o acţiune în nulitate absolută, imprescriptibilă, cu 
consecinţa constatării nulităţii tuturor actelor întocmite în A.G.E.A. din data de 30.10.2010, a 
tuturor actelor subsecvente şi a celor ulterioare acestei adunări, prima instanţă nu a făcut 
vorbire despre această chestiune şi, drept consecinţă, prin aprecierile precizate în 
considerente, în mod greşit a calificat prezenta acţiune ca fiind o acţiune în nulitate relativă . 

In apărările sale, pârâtul a făcut trimitere la teoria actului juridic civil, care consideră 
că este admis bilă invocarea nulităţii şi pe cale amiabilă.  
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Astfel, plecând de la ideea că hotărârile A.G.A. sunt acte de voinţă interna s-a arătat 
că acestea pot fi revocate sau modificate oricând de către adunarea generală sub condiţia 
respectării drepturilor terţilor dobândite de aceştia între timp. 

Astfel, se face distincţie între executarea sau nu a hotărârii A.G.A. cu precizarea că 
aceasta nu va putea fi executată mai înainte de aducerea Ia îndeplinire a formalităţilor de 
publicitate prevăzute de art. 131 alin. 4 pentru a fi opozabile terţilor.  

Din analiza acestui text de lege, rezultă, aşadar, că singura posibilitate a societăţi în 
sensul „revocării*" propriei hotărâri este de a nu da curs formalităţilor de publicitate deoarece 
nepublicarea are la bază principiul simetriei juridice şi al principiului majorităţii pe baza 
căruia se formează noua voinţă a societăţii. 

Prin urmare, raportat la situaţia prezentată în cauza dedusă judecăţii, am arătat că 
pârâta S.C. „C.I.A." - S.A. Cluj-Napoca ar fi trebuit să verifice legalitatea procedurii iniţiate 
pentru data 30.10.2010 şi constatând neregulile despre care am făcut vorbire, ar fi avut 
posibilitatea să-şi revoce propria hotărâre prin neefectuarea formalităţilor de publicitate.  

Din analiza chestiunilor prezentate, se poate observa că menţinerea doar a acţiunii în 
anulare, ca mijloc unic si specific de control al legalităţii hotărârilor adunării nu justifică 
întotdeauna interesul acestora de aş exercita/valorifica drepturile deoarece respectivul interes 
este dat tocmai de regimul distinct al celor două nulităţii - relativă şi absolută - şi al efectelor 
pe care le-ar putea avea asupra legalităţii fiinţării societăţii.  

Ţinând seama de analiza chestiunilor de drept învederate, se subliniază încă o data 
faptul că se află în prezenţa unei acţiuni în constatarea nulităţii absolute justificată de 
prevederile art. 132 alin. 3 din LSC nr. 31/1990 a re precizează că acţiunea poate fi formulată 
şi de orice persoană interesată adică şi de acţionarii care au votat in favoarea unei hotărâri.  

Aşa cum s-a arătat, aceştia pot formula acţiune în constatarea nulităţii absolute, 
deoarece, în acest caz, legiuitorul nu a mai limitat acest drept la anumiţi acţionari, cum a 
făcut în cazul acţiunii în anula e conform art. 132 alin. 2. 

II. Deşi în practicaua hotărârii pronunţate de prima instanţă se face referire la interesul 
MEN referitor a promovarea prezentei acţiuni, din considerentele respectivei hotărâri lipsesc 
tocmai trimiterile la ordinea publică care susţine calitatea procesuală activă a subscrisului 
minister. 

Pentru soluţionarea prezentei cauze deduse judecăţii este necesar i se răspunde la 
următoarei întrebări: 

- care este măsura necesară distincţiei între interesul societăţii şi interesul 
acţionarului? 

Totodată, necesitatea ca instanţa să răspundă la atare întrebări rezultă din coroborarea 
textelor legale în materie cu opiniile doctrinei ţinând seama totodată de practica 
judecătorească neunitară care conturează existenţa unor breşe sau contradicţii cu privire la 
regimul juridic al nulităţii absolute. 

 Astfel, a subliniat că, deşi în genere, reclamantul urmăreşte si un interes personal, în 
prezenta cauză se recunoaşte în primul rând caracterul social al demersului avându-se în 
vedere scopul formator în realizare unei voinţe conforme cu legea şi actul constitutiv. Aşadar: 

S-a arătat că greutatea distincţiei între cazurile de nulitate absolută şi cele de nulitate 
relativă este determinată de situaţia în care dispoziţiile legale nu indică natura nulităţii iar 
pentru acest motiv criteriul folosit în doctrina clasică este cel al naturii interesului protejat de 
dispoziţia legală în fiecare caz în parte: nulitatea este absoluta când interesul protejat este de 
ordine publică şi nulitatea este relativă când interesul protejat este personal. 

Având în vedere faptul că interesul M.E.N. în promovarea si susţinerea prezentei 
acţiuni este cu precădere de ordine publică, nu se poate afirma că a fost realizat scopul 
instituirii regulii depunerii procurii la societate; pe de altă parte, susţinerile doctrinare 
precizate fac inoperant principiul turpitudinii - nemo auditur promiam turpitudinem allegans - 
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despre care, în mod greşit face vorbire prima instanţă în argumentarea soluţiei date arătând că 
„Legitimitatea procesuală activă este independentă de eventualele consecinţe ale nedepunerii 
în termenul legal a procedurii de reprezentare a unui acţionar la adunarea generală şi nu poate 
fi justificată prin invocarea propriei culpe în îndeplinirea obligaţiilor legale prevăzute pentru 
participarea la adunarea generală." 

S-a statuat faptul că sancţiunea nulităţii absolute intervine când lipseşte un element 
esenţial pentru formarea actului juridic, precum consimţământul, cauza, obiectul şi forma. 

S-a arătat însă că, lipsa unor astfel de elemente, nu poate fi transpusă tale-quale în 
cazul hotărârilor A.d.A. având în vedere că acestea sunt rezultatul voinţei acţionarilor 
prezenţi. 

Cu toate acestea, pentru ca acţionarii să poată vota corespunzător, atât în doctrină cât 
şi în practică s-a arătat că, în cazul hotărârilor A.G.A., adunarea trebuie convocată şi să 
desfăşoare conform dispoziţiilor legii. 

Prin urmare, interesul promovării prezentei acţiuni nu reprezintă o oarecare reducere a 
cotei de capital în SC C.I.A. SA Cluj-Napoca, ci este un interes de ordine publică, deoarece 
imobilele deţinute de societate au fost destinate desfăşurării activităţii Bibliotecii Universităţii 
Tehnice din Cluj-Napoca în incinta cărora au fost amenajate şi spaţii destinate activităţilor 
didactice şi de cercetare iar în prezent, acţionarul majoritar - altul decât Ministerul Educaţiei - 
poate schimba destinaţia imobilului, poate să dispună dezafectarea spaţiilor destinate 
învăţământului sau să dispună orice altă acţiune contrară activităţilor de învăţământ. 

Pentru toate cele arătate, se solicită admiterea cererii de apel, constatarea faptului că 
MEN are calitate procesuală activă raportat Ia cauza dedusă judecăţii ce face obiectul 
prezentului dosar, şi pe cale de consecinţă, judecarea fondului pricinii în temeiul 
documentelor si a argumentelor legale menţionate care justifică admiterea acţiunii aşa cum a 
fost formulată si precizată. 

Intimata C.I.A. SA a formulat întâmpinare, solicitând respingerea apelului şi obligarea 
apelantului la plata cheltuielilor de judecată. 

Soluţia instanţiei de fond, atacată prin prezentul apel, a fost de admitere a excepţiei 
lipsei calităţii procesuale active a reclamantului apelant, în considerarea faptului că 
reclamantul este un acţionar care a participat la adunarea generală şi a votat pentru adoptarea 
hotărârii, sens în care sunt incidente dispoziţiile art. 132 alin. 2 C.pr.civ. 

Prin apelul declarat MEC atacă soluţia instanţei de fond, invocând o serie de motive 
care ar justifica, în opinia sa, calitatea procesuală activă. 

In cele ce urmează se va încerca să se facă o analiză a motivelor care se referă la 
soluţia instanţei de fond, care s-a pronunţat asupra unei excepţii.  

Chiar dacă se consideră că soluţia corectă este cea a instanţei de fond, totuşi se va opri 
atenţia şi asupra susţinerilor care ating fondul cauzei, pentru a face astfel o analiză completă a 
apelului declarat. 

Astfel, chiar dacă apelantul a stabilit că toate motivele au în vedere soluţia dată pe 
excepţie, unele dintre ele (nelegalitatea convocării) se referă la fondul cauzei. In aceste 
condiţii, aşa cum s-a arătat anterior, se va face prima dată o analiză a motivelor ce au în 
vedere soluţia instanţei de fond, urmând ca apoi să ne oprim atenţia şi asupra susţinerilor 
referitoare la fondul cauzei. 

I. În ceea ce priveşte calitatea procesuală activă, trebuie să se facă trimitere, în primul 
rând, la dispoziţiile art. 132 alin. 2 din Legea 31/1990 conform cărora: 

„Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în 
justiţie, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a 
IV-a, de oricare dintre acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat 
contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei. " 
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Cu alte cuvinte, legea însăşi stabileşte categoriile de acţionari care au legitimitate 
procesuală activă: cei care nu au luat parte la adunarea generală în care a fost adoptată 
hotărârea atacată şi cei care, deşi au luat parte, au votat contra şi au cerut să se insereze acest 
aspect în procesul verbal al şedinţei. In ceea ce priveşte acţionarii care au votat pentru 
adoptarea hotărârii, atât doctrina cât şi practica sunt unanime în a stătuta faptul că aceştia nu 
pot contesta hotărârea pe care anterior au votat-o 

Se solicită să se ţină cont de faptul că reclamantul MINISTERUL EDUCAŢIEI 
NAŢIONALE a participat la adunarea generală extraordinară din data de 30.10.2010, prin 
reprezentant, şi a votat pentru adoptarea hotărârii astăzi atacate. 

S-a depus la dosarul instanţei înscrisul intitulat „Procură specială pentru Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor SC C.I.A. SA CLUJ din 30.10.2010/31.10.2010", 
înscris emis de apelant şi purtând nr. 14346/29.10.2010.  

Din conţinutul acestuia reiese faptul că a fost împuternicită doamna B.D.Z. să 
participe la în numele Ministerului la adunarea generală şi să voteze pentru adoptarea 
hotărârii. 

In continuare, se învederează cuprinsul înscrisului intitulat „Proces verbal de 
constatare a nr. acţiunilor depuse şi îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi de actul 
constitutiv pt. ţinerea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SC C.I.A. SA Cluj-
Napoca din data de 30.10.2010" , din care rezultă faptul că doamna B.D.Z. a fost prezentă la 
AGA, în calitate de reprezentant al Ministerului. 

In final, se face trimitere la procesul verbal a încheiat la 30.10.2010 cu ocazia AGEA 
din care reiese cu claritate rezultă faptul că a fost votată în unanimitate de cei prezenţi 
hotărârea adunării generale, deci si de reclamant. 

Analizând toate aceste înscrisuri, nu se poate decât să ajunge la concluzia că apelantul 
a fost prezent la adunarea generală din data de 30.10.2014 şi a votat pentru adoptarea 
hotărârii pe care a atacat-o. 

In aceste condiţii, este evident că ne aflăm într-o situaţia în care hotărârea din data de 
30.10.2010 a fost atacată de un acţionar care a votat pentru adoptarea ei, sens în care, în 
considerarea dispoziţiilor art. 132 alin. 2 din Legea 31/1990, soluţia instanţei de fond este una 
corectă. 

În apelul declarat Ministerul Educaţiei încearcă să abordeze problema dintr-o altă 
perspectivă: arată că nulitatea invocată ar fi una absolută, aspect care îi permite să atace 
hotărârile AGA pe care le-a votat. 

În cele ce urmează se va analiza această abordare, demonstrând instanţei lipsa de 
temeinicie a susţinerilor apelantului. 

În primul rând, din lectura acesteia rezultă faptul că s-ar putea identifica, ca şi motiv 
de anulare a hotărârii atacate, reprezentarea viciată a apelantului în cadrul adunării generale 
din data de 30.10.2010. 

Deşi a lecturat cu mare atenţie conţinutul cererii introductive, nu am reuşit să 
identificăm vreun alt presupus motiv care susţine cererea de anulare a hotărârii atacate.  

În drept a cererii, care este : art. 194 şi urm. C.pr.civ., OUG 80/2013, OG 92/2003, 
HGR 452/2002, Legea 71/2011. 

La cel de-al doilea termen de judecată — din data de 04.06.2014 reclamantul depune 
un înscris, pe care îl intitulează precizări privind cererea introductivă" în care încearcă să 
modifice cauza cererii de chemare în judecată, indicând câteva articole din Legea 31/1990 şi 
din Legea 297/2004. 

Dispoziţiile art. 204 alin. 1 C.pr.civ. stipulează faptul că : „Reclamantul poate să-şi 
modifice cererea şi să propună noi dovezi, sub sancţiunea decăderii, numai până la primul 
termen la care acesta este legal citat”. 
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Primul termen la care reclamantul a fost legal citat a fost în data de 07.05.2014, dată 
la care Ministerul Educaţiei a fost reprezentat de d-nul consilier juridic A.V.. 

Cu alte cuvinte, reclamantul şi-a modificat cererea de chemare în judecată după 
primul termen la care a fost legal citat.  

In acest caz sancţiunea pe care legea o impune este cea a decăderii, cu consecinţa 
nulităţii modificării, temeiul fiind art. 185 alin. 1 C.pr.civ. conform căruia: 

„Când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea 
acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afară de cazul în care legea dispune 
altfel. Actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate. " 

In acest context, modificarea cererii de chemare în judecată - din perspectiva cauzei 
acesteia, peste termenul impus de lege, este lovită de nulitate. 

Dată fiind expunerea anterioară, rezultă faptul că, în ceea ce priveşte cadrul procesual 
pe care instanţa de apel trebuie să-l aibă în vedere, acesta se limitează la elementele stabilite 
prin cererea de chemare în judecată: părţi, obiect şi cauză a acţiunii.  

Or, în ceea ce priveşte cauza acţiunii, aceasta se limitează la motivul invocat în 
cererea introductivă: reprezentarea viciată a apelantului în cadrul adunării generale din data 
de 30.10.2010. 

Acesta este contextul pe care instanţa va trebui să-l aibă în vedere în momentul 
analizării cauzei de nulitate invocată: absolută sau relativă. In această problemă doctrina şi 
practica este unanimă, în sensul în care reprezentarea viciată în cadrul unei adunări generale 
este un motiv de nulitate relativă: 

Sunt hotărâri lovite de nulitate relativă cele care: 
- au fost luate cu participarea şi votul unor persoane lipsite de capacitatea deplină de 

exerciţiu sau care nu au fost reprezentate în mod valid în cadrul adunării generale (CA. 
Bucureşti, s.a. V-a, dec. Nr. 937/2002, în C.P.C.J-CA.B 2002, p. 151-152) "(St. D. Cărpenaru 
ş.a. - Legea societăţilor comerciale Comentariu pe articole, Ediţia 4, ed. C.H. Beck, Bucureşti 
2009).  

Cazuri de nulitate relativă, fiind enumerate în acest sens următoarele situaţii: 
Când hotărârea este luată de acţionari care nu au capacitate legală sau care nu au fost 

reprezentaţi legal (art. 125):.... ""(Lucian Săulean - Societăţile comerciale. Adunările generale 
ale acţionarilor, Editura Hamangiu, 2008, p. 275) 

De altfel, dacă se face o analiză a cauzelor de nulitate relativă pe care doctrina le-a 
identificat de-a lungul timpului, vicierea reprezentării se încadrează în situaţia unei 
nerespectări a dispoziţiilor legale referitoare Ia capacitatea civilă de exerciţiu (aptitudinea de 
a-şi exercita drepturile prin încheierea de acte juridice, de către reprezentanţii legali sau 
convenţionali), aspect ce atrage nulitatea relativă a actului încheiat. 

Mai mult, vicierea reprezentării, fie prin lipsa semnăturii, fie printr-o procură 
neconformă, este un motiv de nulitate ce poate fi acoperit prin confirmarea expresă sau tacită 
a hotărârii(de ex. prin neinvocarea nulităţii relative).  

Or, după cum bine se ştie, doar nulitatea relativă poate fi acoperită prin confirmare, 
sens în care consideră că şi acest argument vine în sprijinul ideii că motivul invocată de 
reclamant în cererea de chemare în judecată este unul de nulitate relativă. 

Un ultim argument adus în susţinerea teoriei conform căreia motivul invocat este unul 
de nulitate relativă pleacă de la criteriul de delimitare între nulitatea absolută şi nulitatea 
relativă: interesul ocrotit prin norma încălcată. In cazul reprezentării viciate la adunarea 
generală a acţionarilor, interesul ocrotit de legiuitor este unul privat: al mandantului şi al 
societăţii. 

Se solicită să aibă în vedere faptul că nu se află în faţa unei lipse a mandatului, 
apelantul recunoscând faptul că a mandatat-o pe doamna Borzan să participe la adunare şi să 
voteze pentru adoptarea hotărârii. în acest context, al existenţei consimţământului la 
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adoptarea hotărârii, se poate aprecia că ne-am afla în faţa unui act încheiat pentru persoana 
juridică în temeiul unui mandat viciat, ceea ce impune concluzia că interesul ocrotit - al 
societăţii - este unul privat.  

Faţă de această concluzie, rezultă că încălcarea normelor care reglementează 
reprezentarea în cadrul adunării generale atrage nulitatea relativă. 

Având în vedere această calificare a cauzei juridice a cererii de chemare în judecată 
rezultă că susţinerile apelantului conform cărora ar fi aplicabile dispoziţiile aliniatului 3 al art. 
132 din Legea 31/1990 sunt lipsite de valoare. Aliniatul 3 al acestui articol are în vedere 
situaţiile în care se invocă motive de nulitate absolută a hotărârii atacate, iar în prezenta speţă 
s-a invocat un motiv de nulitate relativă. 

Având în vedere aceste argumente, rezultă că soluţia instanţei de fond este una legală, 
sens în care se impune respingerea apelului declarat. 

II. Pe de altă parte, aşa cum s-a arătat anterior, câteva dintre motivele invocate de 
apelantă în susţinerea apelului său, deşi sunt prezentate ca fiind argumente în combaterea 
soluţiei instanţei de fond, trebuie să fie, totuşi, calificate ca motive de anulare a hotărârii, cu 
referire la susţinerile referitoare la nelegala convocare. 

In susţinerea acestui motiv se arată faptul că această procedură a convocării implică 
inclusiv verificarea procurilor în cazul reprezentanţilor societăţii. 

Procedura convocării unei AGA este stabilită de art. 117-119 din Legea 31/1990. 
Lectura acestor articole este suficientă pentru a ne lămuri cu privire la faptul că verificarea 
procurilor nu este o operaţiune ce ţine de convocarea adunării generale, sens în care 
susţinerile apelantului referitoare la nelegala convocare sunt nefondate. 

De altfel, în cadrul apelului nici măcar nu se indică care ar fi viciul pe care îl suferă 
procura dată de Ministerul Educaţiei reprezentantului său.  

Analizând, însă, înscrisul denumit „Precizări privind cererea introductivă" putem 
observa faptul că Ministerul Educaţiei invocă (după trecerea termenului legal în care putea să 
îşi modifice cauza acţiunii) faptul că a emis şi a depus procura care conferea dreptul de 
reprezentare în AGA cu mai puţin de 48 ore înainte de ţinerea adunării. 

Faţă de aceste susţineri trebuie subliniat că invocarea acestei neregularităţi a propriei 
procuri reprezintă o invocare a propriei sale culpe, sens în care se impune sancţionarea 
acestei atitudini a reclamantului prin aplicarea principiului turputidinii.  

Conform principiului nemo auditur propriam turputudinem allegans, nimeni nu-şi 
poate invoca propria culpă in susţinerea intereselor sale, consecinţa fiind aceea că nu este 
permis nimănui să obţină foloase invocând propria sa vina, incorectitudine sau necinste. 

Or, emiterea şi depunerea tardivă de către apelant a procurii de reprezentare, urmată 
de invocarea acestei neregularităţi ca motiv de nulitatea a hotărârii pe care reprezentantul a 
votat-o în temeiul şi conform procurii depuse, reprezintă în mod cert o încercare de obţinere a 
unui folos ca urmare a invocării propriei atitudini culpabile. 

In aceste condiţii, se solicită să se facă aplicarea acestui principiu şi să respingeţi 
cererea formulată de reclamant. 

In plus, scopul instituirii regulii depunerii procurii la societate, acela de a se putea 
realiza un control eficient al cerinţelor legale de reprezentare a acţionarilor.  

Pe de altă parte, scopul pentru care legiuitorul a impus un anumit termen legal 
minimal pentru depunerea unui exemplar din procură este acela de a da posibilitatea societăţii 
de a verifica realitatea procurii, conţinutul, întinderea mandatului etc. (Ioan Schiau, Titus 
Prescure - Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990- Analize şi comentarii pe articole, 
Editura Hamangiu 2007, p.327) 

Ca o paranteză, procura în cauză nu a fost contestată nici măcar de reclamant, care 
recunoaşte faptul că a împuternicit-o pe doamna B.Z.D. să voteze pentru adoptarea hotărârii 
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AGA, şi a fost acceptată şi de ceilalţi acţionari ai societăţii, care nu au formulat nicio 
obiecţiune în privinţa ei.  

Conform "Procesului verbal de constatare a numărului acţiunilor depuse şi 
îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi de actul constitutiv pentru ţinerea Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor SC C.I.A. SA Cluj-Napoca din data de 30.10.2010" 
depus la dosar rezultă faptul că procura a fost prezentată adunării şi a fost considerată validă, 
sens în care s-a exercitat dreptul de vot în conformitate cu dispoziţiile acesteia. 

In acest context, se solicită să se aibă în vedere faptul că scopul pentru care legiuitorul 
a instituit regula depunerii la societate a procurilor a fost realizat, procura a fost analizată şi 
nu a fost contestată de niciun acţionar, nici măcar de reclamant - în ceea ce priveşte 
conţinutul ei şi mandatul dat. 

Trecând peste afirmaţiile anterioare, se revene la ideea iniţială care ne-a determinat să 
analizeze scopul instituirii normei. 

Deşi s-a afirmat că analiza prezentă se referă la presupuse motive de nulitate ale 
hotărârii, cursul demonstraţiei făcute se impune următoarea constatare: în situaţia în care s-ar 
accepta ipoteza că s-ar fi invocat neregularitatea depunerii procurii ca şi cauză a acţiunii 
(aspect care nu este real, dar pe care îl analizăm ipotetic), soluţia instanţei de fond este una 
corectă: reclamantul nu are calitate procesuală activă. 

Astfel, din expunerea anterioară rezultă că scopul depunerii procurii într-un anumit 
termen este acela de a se proteja interesele societăţii, în sensul de a se da posibilitatea 
societăţii de a verifica această procură. 

Cu alte cuvinte, interesul ocrotit prin norma legală este unul privat: al societăţii, sens 
în care încălcarea acestei dispoziţii legale ar putea atrage sancţiunea nulităţii relative. 

In acest context, rezultă cu claritate faptul că sunt incidente dispoziţiile art. 132 alin. 2 
din Legea 31/1990, dispoziţii care restricţionează dreptul acţionarilor care s-au prezentat la 
adunare şi au votat pentru de a ataca hotărârea adoptată. 

III. Nu se poate, la final, să nu facă şi un scurt comentariu al interpretării coroborate a 
dispoziţiilor art. 132 alin. 2 şi 3 din Legea 31/1990 raportat la prezenta cauză.  

Astfel, deşi aliniatul 3 al art. 132 permite formularea unei cereri de anulare a hotărârii 
AGA „şi de orice persoană interesată", ceea ce ar putea induce ideea că şi acţionarii care au 
votat pentru adoptarea hotărârii au calitate procesuală activă, considerăm că se impune o 
anumită conduită în ceea ce priveşte soluţia ce va fi pronunţată. 

Mai exact, consideră că textul de lege trebuie coroborat cu principiul turpitudinii. 
Astfel, în situaţia în care un acţionar care a votat pentru adoptarea hotărârii invocă, ca şi 
motiv de nulitate, propria sa atitudine culpabilă, credem că acţiunea trebuie respinsă, 
făcându-se aplicarea principiului turpitudinii. 

Având în vedere toate aceste considerente, se solicită respingerea apelului şi obligarea 
apelantului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest litigiu. 

În drept: textele de lege invocate în cuprinsul întâmpinării. 
În data de 30.10.2014 apelantul Ministerul Educaţiei Naţionale a formulat răspuns la 

întâmpinările comunicate alăturat adresei instanţei de judecată emisă la data de 15.10.2014.  
Din cuprinsul documentelor ataşate adresei instanţei de judecată din data de 

15.10.2014, înregistrată la MEN sub nr.60.159/20.10.2014, reies următoarele chestiuni 
juridice supuse de către părţile pârâte analizei instanţei de judecată : 

a) excepţia lipsei calităţii procesuale active a M.E.N.; 
b) prescripţia dreptului la acţiune ; 
c) aplicarea principiului turpitudinii. 
Prin raportare la susţinerile pârâţilor S.C. C.I.A. - S.A. Cluj-Napoca, N.S.V., C.V.F., 

P.A. şi S.C. A.A. S.R.L., se arată următoarele: 
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I. Calitatea procesuală activă a ministerului este determinată de împrejurarea că - fiind 
vorba despre o instituţie publică în care factorii decizionali sunt multipli, iar posibilitatea 
acordării/revocării unui mandat de reprezentare nu presupune o singură semnătură pe un 
singur document - intern nost ivi ta tea cu care s-au luat deciziile din cadrul Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 30.10.2010 se impune a fi supusă cenzurii 
instanţei de judecată. 

În acest sens, se revene cu precizarea că, dacă în cazul persoanelor fizice o, procură 
poate fi revocată în orice moment (mai cu seamă dacă se consideră că prevederile acesteia pot 
prejudicia ireversibil), nu acelaşi lucru se poate susţine despre o entitate juridică. 

Aşadar, s-a solicitat instanţei de judecată să reţină următoarele :  
a) M.E.N. nu a invocat reprezentarea viciată ci a supus verificării de către instanţa de 

judecată a procedurii convocării care implică inclusiv verificarea procurilor în cazul 
reprezentanţilor acţionarilor. 

După cum se poate observa din actele şi lucrările dosarului, chestiunea 
intempestivităţii luării deciziilor în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 
data ,de 30.10.2010 este susţinută de împrejurarea că niciuna dintre părţile pârâte nu a 
prezentat vreun proces verbal din care să rezulte în ce sens a fost reţinut votul MEN la 
respectiva Adunare: prin urmare, a fost vorba despre consemnarea prezenţei reprezentantei 
MEN pentru întrunirea cvorumului ori a fost vorba despre un vot decizional ?! 

 b) Referitor la stabilirea calităţii procesuale active, a arătat că este esenţială 
distincţia dintre acţiunea în anulare şi acţiunea în constatarea nulităţii absolute.  

In legătură cu această din urmă chestiune, se face raportare la dispoziţiile art. 132 alin. 
3 din LSC nr. 31/1990, conform cărora acţiunea în constatarea nulităţii absolute poate fi 
formulată şi de orice persoană interesată . 

Astfel, în primul rând, în temeiul textului de lege invocat, şi acţionarii care au votat în 
favoarea unei hotărâri, pot formula acţiune în constatarea nulităţii absolute, deoarece, în acest 
caz, legiuitorul nu a mai limitat acest drept la anumiţi acţionari, cum a făcut în cazul acţiunii 
în anulare conform art. 132 alin. 2. 

De asemenea, că soluţia în discuţie se justifică având în vedere atât faptul că nulitatea 
absolută priveşte nerespectarea unor dispoziţii de ordine publică cât si o interpretare 
semantică a textului de lege care prevede că acţiunea poate fi formulată„ şi de orice persoană 
interesată. 

Această formulare presupune „şi" alte persoane interesate, care nu pot fi decât 
acţionarii excluşi |de alineatul anterior, (adică cei precizaţi în dispoziţiile art. 132 alin. 3 din 
LSC nr. 31/1990) . 

c) în prezenta cauză dedusă judecăţii - cauză în care M.E.N. nu a invocai 
reprezentarea viciată ci a supus verificării de către instanţa de judecată a procedurii 
convocării care implică inclusiv verificarea procurilor în cazul reprezentanţilor acţionarilor – 
s-a arătat că, raportat la excepţia lipsei calităţii procesuale active a instituţiei invocată de 
părţile adverse, principala preocupare a instanţei de fond ar fi trebuit să vizeze semnele de 
întrebare legate de împrejurarea că împuternicita M.E.N. pentru A.G.E.A. din data de 
30.10.2010. respectiv reprezentanta cu drept limitat de vot în persoana d-nei B.Z.D., a fost 
„acceptată şi de ceilalţi acţionari ai societăţii care nu au formulat nicio obiecţie în privinţa ei”. 

Aşadar, în raport de considerentele precizate atât în cererea noastră de apel cât şi în 
prezentul răspuns, considerăm nefundamentate susţinerile părţilor pârâte cu privire la 
calitatea procesuală activă a subscrisului minister. 

II. Referitor la chestiunea prescripţiei dreptului la acţiune al ministerului în raport cu 
petitul acţiunii, se învederează instanţei de judecată următoarele două aspecte: 

1. Natura juridică a acţiunii. 
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Subscrisul minister a subliniat de fiecare dată natura juridică a cererii introductive de 
instanţă precizând că este vorba despre o acţiune în nulitate absolută, imprescriptibilă, cu 
consecinţa constatării nulităţii tuturor actelor întocmite în A.G.E.A. din data de 30.10.2010, a 
tuturor actelor subsecvente şi a celor ulterioare acestei adunări. 

Astfel: 
- s-a făcut trimitere la teoria actului juridic civil care consideră admisibilă 

invocarea nulităţii şi pe cale amiabilă. Plecând de la ideea că hotărârile A.G.A. sunt acte de 
voinţă internă, s-a arătat că acestea pot fi revocate sau modificate oricând de către adunarea 
generală sub condiţia respectării drepturilor terţilor dobândite de aceştia între timp.  

- din analiza art. 131 alin. 4 din LSC, rezultă că singura posibilitate a societăţii în 
sensul „revocării" propriei hotărâri este de a nu da curs formalităţilor de publicitate deoarece 
nepublicarea are Ia bază principiul simetriei juridice şi al principiului majorităţii pe baza 
căruia se formează noua voinţă a societăţii.  

Astfel, raportat la situaţia prezentată în cauza dedusă judecăţii, s-a arătat că pârâta 
S.C. C.I.A." - S.A. Cluj-Napoca ar fi trebuit să verifice legalitatea procedurii iniţiate pentru 
data de 30.10.2010 şi, constatând neregulile despre care s-a făcut vorbire, ar fi avut 
posibilitatea sa-si revoce propria hotărâre prin neefectuarea formalităţilor de publicitate. 

- s-a arătat că menţinerea doar a acţiunii în anulare, ca mijloc unic si specific de 
control al legalităţii hotărârilor adunării, nu justifică întotdeauna interesul acţionarilor de a-şi 
exercita/valorifica drepturile deoarece respectivul interes este dat tocmai de regimul distinct 
al celor două nulităţii - relativă şi absolută - şi al efectelor pe. care le-ar putea avea asupra 
legalităţii fiinţării societăţii. 

- s-a arătat că suntem în prezenţa unei acţiuni în constatarea nulităţii absolute 
justificată de prevederile art. 132 alin. 3 din LSC nr. 31/1990 care precizează că acţiunea 
poate fi formulată şi de orice persoană interesată adică şi de acţionarii care au votat în 
favoarea unei hotărâri.  

Aşa cum s-a menţionat, aceştia pot formula acţiune în constatarea nulităţii absolute, 
deoarece, pentru o atare situaţie, legiuitorul nu a mai limitat acest drept Ia anumiţi acţionari, 
cum a făcut în cazul acţiunii în anulare, conform art. 132 alin. 2. 

2. Prezentarea, în termen legal, a chestiunilor de fapt şi de drept referitoare la nulitatea 
absolută care justifică promovarea prezentei acţiuni. Pârâta S.C. „C.I.A.* - S.A. Cluj-
Napoca, prin reprezentant legal, apreciază că abia la cel de-al doilea termen de judecată - cel 
din data de 04.06.2014 - subscrisul minister ar fi depus un înscris intitulat „Precizări privind 
cererea introductivă de instanţă'' prin care a încercat să modifice cauza cererii de chemare în 
judecată. 

Referitor la această chestiune, fără a intra în polemici de natură semantică etc, arătăm 
următoarele: 

- din actele şi lucrările dosarului reiese faptul că, încă din luna ianuarie a.c. — adică în 
faza preparatorie a prezentului dosar - prin răspunsuri repetate la solicitările instanţei de 
judecată, am cerut să se pună în vedere părţilor pârâte prezentarea documentelor pe care le 
deţin în legătură cu situaţia descrisă în cererea introductivă de instanţă pentru a preciza 
această cerere în mod corespunzător. 

- din aceleaşi acte aflate la dosarul prezentei cauze, reiese împrejurarea că pârâta S.C. 
„C.I.A.'' - S.A. Cluj-Napoca nu a dat curs solicitărilor din luna decembrie 2013 referitoare la 
prezentarea documentelor, solicitări adresate acesteia de către unii factori decizionali ai 
subscrisului minister. 

- din prezentul dosar însă, reiese fără putinţă de tăgadă împrejurarea că, prin adresa 
MEN nr. 34.925/28.03.2014 s-a comunicat un „Răspuns la întâmpinările comunicate alăturat 
adresei instanţei de judecată emisă la data de 18.03.2014 ". Prin acest document comunicat în 
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luna martie a.c. - adică în etapa preparatorie a cauzei - s-a precizat atât poziţia M.E.N. în 
raport de susţinerile părţilor pârâte cât şi cererea introductivă de instanţă. 

Prin urmare, referitor la petitele prezentei acţiuni, subscrisul minister a întreprins, 
dovedit, toate demersurile legale în termenele procedurale . 

III. Referitor la aplicarea principiului turpitudinii, înţelegem să reiterăm următoarea 
chestiune:  

Având în vedere faptul că interesul M.E.N. în promovarea si susţinerea prezentei 
acţiuni este cu precădere de ordine publică, nu se poate afirma că a fost realizat scopul 
instituirii regulii depunerii procurii la societate; 

Astfel, susţinerile doctrinare fac inoperant principiul turpitudinii, nemo auditur 
propriam turpitudinem allesans în cauza de faţă deoarece, pentru ca acţionarii să poată vota 
corespunzător, atât în doctrină cât şi în practică s-a arătat că, în cazul hotărârilor A.G.A., 
adunarea trebuie convocată şi să desfăşoare conform dispoziţiilor legii.  

În plus, am arătat că: 
- sancţiunea nulităţii absolute intervine când lipseşte un element esenţial pentru 

formarea actului juridic, precum consimţământul, cauza, obiectul şi forma. 
- lipsa unor astfel de elemente, nu poate fi transpusă tale-quale în cazul hotărârilor 

A.G.A., deoarece acestea sunt rezultatul voinţei acţionarilor prezenţi. Prin urmare, se 
reiterează susţinerea referitoare la faptul că interesul promovării prezentei acţiuni nu 
reprezintă o oarecare reducere a cotei de capital în S.C. C.I.A. S.A. Cluj-Napoca ci este un 
interes de ordine publică deoarece imobilele deţinute de societate au fost destinate 
desfăşurării activităţii Bibliotecii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca în incinta cărora au 
fost amenajate şi spaţii destinate activităţilor didactice şi de cercetare iar în prezent, 
acţionarul majoritar - altul decât Ministerul Educaţiei - poate schimba destinaţia imobilului, 
poate să dispună dezafectarea spaţiilor destinate învăţământului sau să dispună orice altă 
acţiune contrară activităţilor de învăţământ. 

Pentru toate cele precizate, se solicită respingerea susţinerilor părţilor reclamante, 
admiterea cererii noastre de apel, constatarea faptului că M.E.N. are calitate procesuală activă 
raportat la cauza dedusă judecăţii ce face obiectul prezentului dosar şi, pe cale de consecinţă, 
judecarea fondului pricinii în temeiul documentelor şi a argumentelor legale menţionate care 
justifică admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată si precizată. 

În drept: Noul Cod de Procedură Civilă, Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, 
Legea nr. 297/ 2004 privind piaţa de capital. 

Analizând apelul declarat, Curtea reţine următoarele: 
Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SC C.I.A. SA Cluj-Napoca 

din 30.10.2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 
5206/28.12.2010. 

Potrivit procesului-verbal al adunării generale, încheiat la 30.10.2010, la Adunarea 
Generală Extraordinară a participat şi reclamantul recurent Ministerul Educaţiei Naţionale, 
prin reprezentant conform procurii speciale nr. 14346/29.10.2010, care a fost depusă, în 
vederea participării la Adunarea Generală, şi potrivit căreia Ministerul Educaţiei Naţionale a 
împuternicit pe doamna B.D.Z. să participe la Adunare, în numele Ministerului şi să voteze 
pentru adoptarea hotărârii.  

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi de către cei prezenţi, astfel încât 
însuşi reprezentantul reclamantului recurent a votat pentru adoptarea hotărârii. 

Din această perspectivă, Curtea observă că potrivit art. 132 alineat 2 din Legea nr. 
31/1990, hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în 
justiţie, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a 
IV-a, de oricare dintre acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat 
contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal al şedinţei. 
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A arătat reclamantul prin acţiune că procura de reprezentare la Adunarea din 
30.10.2010, a fost comunicată doar la data de 29.10.2010. În acest sens, au fost invocate 
dispoziţiile art. 125 alin. (3) din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 conform cărora: 
„Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau in termenul prevăzut 
de actul constitutiv, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. 
Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta in procesul-verbal”. 

Împrejurarea comunicării procurii către societate cu mai puţin de 48 de ore înainte de 
adunare, nu atrage nulitatea, nici măcar relativă, a hotărârii atacate. Consecinţa ar fi putut fi 
cel mult împiedicarea participării prin reprezentare a reclamantei la adunare, însă acest fapt 
nu s-a produs, societatea procedând la înregistrarea procurii. Nu rezultă nici o împiedicare a 
participării reprezentantului, dimpotrivă, în procesul verbal aferent adunării este specificată 
prezenţa reprezentantului reclamantei recurente. 

Reclamanta a mai susţinut prin acţiune împrejurarea că prin această hotărâre statul a 
pierdut calitatea de acţionar majoritar. În recurs susţine că acest motiv ar fi unul de nulitate 
absolută a hotărârii atacate. 

Calificarea acţiunii prezintă importanţă pentru faptul că în cazul în care acţiunea este 
una în nulitate relativă, textul art. 132 alineat 2 din Legea nr. 31/1990 este pe deplin aplicabil, 
iar sub acest aspect soluţia tribunalului este cea corectă, deoarece reprezentantul 
reclamantului nu a votat contra şi nu a cerut să se consemneze votul negativ la procesul 
verbal, astfel încât reprezentatului reclamant nu îi este conferită calitate procesuală activă 
pentru a ataca hotărârea AGA. 

Împrejurarea că în urma votului în adunarea generală se pierde calitatea de acţionar 
majoritar nu constituie un motiv de nulitate absolută, nici chiar în cazul în care acest acţionar 
care pierde caracterul majoritar este statul. Reclamantul nu a reuşit să indice nici un text legal 
imperativ care să fi fost încălcat prin faptul adoptării unui nou act constitutiv actualizat şi 
unitar, în forma prezentată acţionarilor prin publicarea în Monitorul Oficial, ceea ce 
constituie obiectul hotărârii AGA atacate. 

Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 480 alin. 1 NCPC, Curtea urmează să respingă 
apelul. 

 
 

Contencios administrativ. Regimul răspunderii patrimoniale a autorităţii publice  
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1093 din 29 ianuarie 

2015  
Prin sentinţa civilă nr. 4488 din 20 iunie 2014 pronunţată în dosarul cu nr. .../2011 al 

Tribunalului Cluj, a fost respinsă acţiunea formulată de reclamanta S.C. V.I. S.R.L., în 
contradictoriu cu pârâţii PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, MUNICIPIUL 
CLUJ NAPOCA şi CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Prin sentinţa civilă nr. 1664 pronunţată în dosarul nr. .../2009 al Tribunalului Cluj 

rămasă irevocabilă prin Decizia nr. 2825/2010 a Curţii de Apel Cluj, Primarul Municipiului 
Cluj-Napoca a fost obligat să elibereze S.C. V.I. S.R.L., certificat de urbanism pentru 
imobilul teren situat în Cluj-Napoca, str ... f.n., în suprafaţă de de 3300 mp, înscris în CF nr. 
130058 Cluj-Napoca, nr. top 22193/1/1, 22193/1/2, în vederea autorizării lucrărilor de 
construire constând în „Sediu Bancă şi spaţii comerciale S+P+2E” şi „ Imobil de locuit 
colectiv S1+S2+P+10E”. 

Instanţa de fond a fost investită cu soluţionarea unei acţiuni în stabilirea răspunderii 
administrativ-patrimoniale a autorităţii publice, în temeiul art. 1 alin. 1 din Legea 554/2004 
urmare a conduitei autorităţii publice materializate în refuzul nejustificat de eliberare al 
certificatelor de urbanism, conduită manifestată şi ulterior. 
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Analiza instanţei s-a circumscris întrunirii elementelor răspunderii delictuale : 
existenţa unei fapte ilicite materializată într-o conduită neconformă cu legea, care a cauzat un 
prejudiciu cert, rezultat din încălcarea unui drept subiectiv sau a unui interes legitim. 

Conform prevederilor Legii nr. 554/2004 în cazul litigiilor formulate împotriva 
autorităţii publice există o răspundere obiectivă…, fără culpă, deoarece analiza coroborată a 
art. 1 alin.1, art. 8 alin. 1 şi art. 16 şi art. 19 din Legea 554/2004, când este chemată în 
judecată numai autoritatea publică, dovedirea culpei nu este necesară, mai mult ea nu este 
nici măcar prevăzută de lege. 

Deşi condiţia privind fapta ilicită rezultă din decizia civilă nr. 1664/2010 a 
Tribunalului Cluj, cu autoritate de lucru judecat existenţa unui refuz nejustificat de eliberare 
în favoarea reclamantei a certificatelor de urbanism de către PRIMARUL MUNICIPIULUI 
CLUJ NAPOCA, prima instanţă a considerat că această problemă trebuie privită nuanţat. 

În ce priveşte natura şi regimul juridic al certificatului de urbanism în raport de 
prevederile art. 6 alin.1 din Legea 50/1991, care, fiind un act de informare, trebuie să reflecte 
situaţia imobilului vizat la momentul formulării cererii sau, mai exact, al eliberării 
certificatului. Informaţiile pe care le conţine, constituie în fapt elementele care conturează 
dreptul de proprietate din perspectiva limitărilor acestuia, a eventualelor servituţi urbanistice 
pe care le comportă imobilul astfel că informarea proprietarului sau a oricărei persoane 
interesate cu privire la sfera acestui drept constituie unul din instrumentele de exercitare 
corectă şi în cunoştinţă de cauză a acestui drept. Din art. 29, Legea Urbanismului nr. 
350/2001 reiese că certificatul de urbanism constituie o formalitate prealabilă emiterii 
autorizaţiei de construire, care nu conferă titularului dreptul de a construi, prin urmare nu este 
prin el însuşi capabil să producă efecte juridice directe. 

În menţiunile Certificatului de Urbanism nr. 104/2013 eliberat în baza Sentinţei Civile 
nr. 1664/2010 a Tribunalului Cluj şi respectiv a sentinţei civile nr. 22693/2012 a Judecătoriei 
Cluj-Napoca, se specifica faptul că acesta nu va fi urmat de emiterea unei autorizaţii de 
construire neputând fi folosit de reclamantă în acest scop. Autoritatea emitentă a menţionat că 
certificatul de Urbanism nr. 104/2013 poate fi folosit pentru „operaţiuni cadastrale şi 
elaborare de studii de urbanism pentru construire imobil cu destinaţia sediu de bancă şi spaţii 
comerciale S+P+2E şi imobil de locuit colectiv S1+S1+P+10E „raportat la pundtul 8 al Notei 
din cuprinsul CU menţionat, în conformitate cu care autoritatea emitentă „ nu se poate 
pronunţa cu privire la propunerea de amplasare a celor două imobile şi încadrarea lor în 
condiţiile urbanistice. 

Tribunalul Cluj a mai reţinut că reclamanta nu a invocat producerea unui prejudiciu 
determinat de încălcarea dreptului său de a construi ci a extins raportul de cauzalitate, 
invocând un prejudiciu constând în folosul de tras nerealizat, reprezentând chiria neîncasată 
din exploatarea construcţiilor la a căror edificare se tinde prin obţinerea certificatelor de 
urbanism. De asemenea atât timp cât certificatul de urbanism ne este în măsură să producă 
efecte directe asupra dreptului proprietarului terenului de a construi implicit nu este apt să 
producă efecte asupra profitului economic estimat. Aşadar instanţa a reţinut că nu există 
raport de cauzalitate între refuzul nejustificat al autorităţii publice locale de a emite 
certificatul de urbanism şi prejudiciul pretins constând în nerealizarea profitului economic. 

Prejudiciul afirmat în privinţa existenţei şi întinderii nu fost întemeiat pe producerea 
unor probe care să ateste acest fapt şi care să justifice pretenţiile reclamantei. Nu au fost 
aduse probe care să dovedească pretinsele venituri pe care reclamanta le-a previzionat urmare 
a exploatării construcţiilor „ Sediu bancă şi spaţii comerciale S+P+2E” respectiv „Imobil de 
locuit colectiv S1+S2+P+10E”, concluzie rezultată şi din raportul de expertiză ordonat în 
cauză 

 În cauză s-a dispus efectuarea unui raport de expertiză tehnică judiciară de 
către expert tehnic judiciar ing. A.G., iar din concluziile acestui raport reiese că: 
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 Nivelul mediu al chiriei lunare practicate în municipiul Cluj-Napoca, începând 
cu data de 28.11.2008 şi până în prezent, în sectorul privat, pentru sedii bancă din imobile 
asemănătoare imobilului propus de reclamantă „sediu bancă şi spaţii comerciale S+P2E”, 
avându-se în vedere poziţionarea imobilului propus în Cluj-Napoca, pe strada ... FN (varianta 
..., artera principală de circulaţie cu 4 benzi – Drumul internaţional E60), cu intrare de la 
stradă, este de 8,28 euro/mp 

 Nivelul mediu al chiriei lunare practicate în municipiul Cluj-Napoca, începând 
cu data de 28.11.2008 şi până în prezent, în sectorul privat, pentru spaţii comerciale din 
imobile asemănătoare imobilului propus de reclamantă „sediu bancă şi spaţii comerciale 
S+P2E” şi imobil de locuit colectiv cu parter comercial S1+S2+P = 10E, avându-se în vedere 
poziţionarea imobilului propus în Cluj-Napoca, pe strada ... FN (varianta ..., artera principală 
de circulaţie cu 4 benzi – Drumul internaţional E60), cu intrare de la stradă, este de 8,28 
euro/mp 

 Nivelul mediu al chiriei lunare practicate în municipiul Cluj-Napoca, începând 
cu data de 28.11.2008 şi până în prezent, în sectorul privat, pentru apartamente din imobile 
asemănătoare imobilului propus de reclamantă „imobil de locuit colectiv cu parter comercial 
S1+S2+P = 10E, avându-se în vedere poziţionarea imobilului propus în Cluj-Napoca, pe 
strada ... FN (varianta ..., artera principală de circulaţie cu 4 benzi – Drumul internaţional 
E60), cu intrare de la stradă, este de 4,60 euro/mp. 

Instanţa de fond nu a considerat întemeiate pretenţiile reclamantei cu privire la cererea 
de obligare a pârâtei la plata daunelor morale. Pentru a soluţiona astfel s-a reţinut că prima 
condiţie de acordare a oricărui fel de daune este dovedirea acestora prin orice mijloc de 
probă. Potrivit practicii judiciare şi doctrinei se reţine că prejudiciul moral prin esenţă nu este 
suscepţibil de evaluare bănească, despăgubirea acodată neputând avea drept urmare 
repunerea celui prejudiciat în situaţia anterioară, întrucât suferinţele suportate direct sau 
indirect cu nu mai pot fi şterse, curgerea timpului fiind ireversibilă. Aceste despăgubiri au 
rolul de a oferi o satisfacţie morală celor prejudiciaţi, în sensul de a fi susceptibile să atenueze 
suferinţele acestora şu nu să realizeze o îmbogăţire fără justă cauză. Cuantumul acestora se 
individualizează de la caz la caz prin apreciere, în raport cu: consecinţele negative suferite de 
consecinţele negative suferite de victimă pe plan fizic, psihic şi social, importanţa cu care au 
fost percepute consdecinţele vătămării precum şi măsura în care victimei i-a fost afextată 
situaţia familială, socială şi profesională. Prin afirmarea unor acte de „ persecuţie, presiune şi 
ameninţare” din partea autorităţii administrative fără a indica în ce au constat, în concret 
aceste acte şi fără a produce probe din care să rezulte acţiunile sau inacţiunile autorităţii. 

Pentru toate aceste considerente instanţa de fond a respins acţiunea formulată de S.C. 
V.I. S.R.L., în temeiul art. 1 al. 1, art. 8 şi art. 19 din Legea 554/2004 formulată în 
contradictoriu cu pârâţii PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, MUNICIPIUL 
CLUJ NAPOCA şi CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA 

 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta S.C. V.I. S.R.L., 
solicitând admiterea recursului aşa cum a fost formulat cu reţinerea cauzei spre rejudecare şi 
modificarea în totalitate a sentinţei recurate în sensul admiterii acţiunii formulate, astfel cum 
a fost precizată în fata instanţei fondului în urma expertizelor efectuate, cu obligarea 
intimaţilor la plata tuturor cheltuielilor de judecata efectuate la fond şi în recurs. 

În motivare a arătat că pronunţarea unei asemenea hotărâri reprezintă o eroare 
judiciară imensă încălcând grav drepturile şi interesele legitime ale recurentei şi nesocotind 
dreptul de a fi despăgubiţi pentru prejudiciul ce i-a fost produs. 

O asemenea atitudine indiferenta cum este cea a instanţei fondului fata de prejudiciile 
produse cetăţenilor (în speţa persoanelor juridice romane) prin actele administrative nelegale, 
duce la perpetuarea abuzurilor şi corupţiei la nivelul aparatului administrativ. 
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O prima greşeala a instanţei de fond este aceea ca, deşi la pag 3 aliniatele 7 şi 8 din 
Considerentele hotărârii atacate, reţine ca a investit instanţa cu o acţiune în stabilirea 
răspunderii administrativ patrimoniale, întemeiat pe prev. art. 1 alin. 1 din Legea nr. 
554/2004 a Contenciosului Administrativ, în mod greşit retine la aliniatul 9 al pag 8 ca 
analiza instanţei se va circumscrise Întrunirii elementelor răspunderii civile delictuale. 

Ori, este îndeobşte cunoscut ca, din perspectiva temeiurilor juridice ale acţiunii 
introductive de instanţa invocate de subscrisa reclamanta în temeiul principiului 
disponibilităţii, tipul de răspundere juridica ce urma a se cerceta de instanţa de judecata era, 
în mod indiscutabil, răspunderea administrativa patrimoniala a autorităţilor publice pentru 
pagubele materiale şi morale cauzate prin emiterea unui act administrativ nelegal!! 

Acest tip de răspundere administrativa subiectiva este cea pe care instanţa de fond 
trebuia sa o cerceteze în vederea antrenării acesteia fata de subiecţii de drept administrativ 
menţionaţi în aliniatul precedent şi nicidecum răspunderea civila delictuala pentru fapta 
proprie. 

La pagina 3 ultimul aliniat şi pagina 4 primul aliniat, prima instanţa procedează la 
analiza condiţiei culpei, apreciind ca "atunci când este chemata în judecata numai autoritatea 
publica" de la care se pretinde reparaţia pentru prejudiciul cauzat "(după cum este cazul în 
speţa de fata), dovedirea culpei nu este necesara, mai mult ea nu este nici măcar prezumata de 
lege". 

Astfel, cu toate ca instanţa de fond a apreciat ca nu este necesara dovedirea culpei, 
arată ca din probele administrate la dosar rezulta clar culpa autorităţii publice şi a 
funcţionarilor câtă vreme prin sentinţa civila nr. 1664/ 2010 a Tribunalului Cluj pronunţata în 
şedinţa publica din data de 07 mai 2010 (anexa 1 la acţiunea introductiva) completata prin 
încheierea civila nr. 137/CC/ 2010 (anexa 2 la acţiunea introductiva), s-a constatat 
nelegalitatea refuzului primarului de eliberare a certificatelor de urbanism şi a fost obligat la 
eliberarea certificatelor de urbanism solicitate şi de asemenea la plata cheltuielilor de 
judecata. Nelegalitatea acestui refuz rezultă şi din decizia civila nr. 2825/2010 pronunţata de 
Curtea de Apel Cluj la data de 11 noiembrie 2010 prin care a fost respins recursul primarului.  

Prin sentinţa civila nr. 22693/2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca pronunţata în dosar nr. 
.../2012, a fost obligat primarul la plata unei amenzi pe fiecare zi de întârziere, până la 
îndeplinirea obligaţiilor de eliberare a certificatelor de urbanism. 
 A obţinut certificat de urbanism pentru investiţiile propuse numai după ce a făcut apel 
la forţa de constrângere a statului care 1-a obligat pe primar. 

Daca în mod ipotetic am admite ca „raţiunea” pârâţilor împărtăşita de instanţa, ca nu 
pot fi chemaţi sa răspundă patrimonial ar putea fi corecta, ar însemna ca nici un organ al 
administraţiei publice locale care refuza nelegal eliberarea certificatului de urbanism nu ar 
putea fi tras la răspundere patrimoniala pentru perioada cuprinsa între data refuzului nelegal 
şi data eliberării unui certificat de urbanism legal. 

S-ar da astfel frâu liber abuzurilor întrucât organele administraţiei publice locale ar şti 
ca nu pot fi obligate la repararea prejudiciilor cauzate persoanelor vătămate. O asemenea 
situaţie este INADMISIBILA într-un stat de drept întrucât ar contraveni principiului 
răspunderii de drept administrativ. 

Având în vedere considerente de echitate şi faptul ca nimeni nu este mai presus de 
lege (nici măcar cei care ocupa funcţii publice în aparatul administrativ), Legea 554/ 2004 a 
Contenciosului Administrativ a prevăzut posibilitatea acţionarii în instanţa a emitenţilor 
actelor administrative nelegale şi a obligării acestora la plata de despăgubiri. 

În ceea ce priveşte FAPTA ILICITA, instanţa de fond retine la pag 4 alin. 2 ca 
„îndeplinirea acestei condiţii rezulta din Sentinţa civila nr. 1664/2010 a Tribunalului Cluj 
prin care s-a stabilit cu putere de lucru judecat, existenta unui refuz nejustificat de eliberare în 
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favoarea reclamantei a certificatelor de urbanism de către Primarul Municipiului Cluj-
Napoca”. 

Cu toate acestea, pentru a exonera paraţii de răspundere, prima instanţa, după ce 
analizează la pag. 4 aliniatul 3 caracterul de act informativ al certificatului de urbanism, 
raportat la dispoziţiile art. 6 alin. 1 din Legea nr. 50/ 1991, în MOD GREŞIT, retine la 
aliniatul 4 al aceleiaşi pagini prin raportare la art. 29 din Legea urbanismului nr. 350/ 2001 ca 
CERTIFICATUL DE URBANISM ar constitui doar "o formalitate procedurala prealabila 
emiterii autorizaţiei de construire, care nu conferii titularului dreptul de a construi, prin 
urmare nu este prin el însuşi capabil să producă efecte juridice”. 

Adică, cu alte cuvinte, deşi fapta ilicită exista şi este dovedită prin hotărâre 
judecătoreasca irevocabila, în opinia instanţei de fond şi spre salvgardarea pârâţilor, aceştia 
nu ar putea fi chemaţi sa răspundă întrucât oricum certificatul de urbanism nu conferă dreptul 
de a construi şi nu produce efecte juridice.  

Aceasta alegaţie a primei instanţe este cat se poate de falsa. Majoritatea doctrinei 
juridice consideră certificatul de urbanism ca fiind un act administrativ special, aparţinând 
dreptului urbanismului, de aici decurgând o serie de particularităţi în privinţa funcţiilor şi 
efectelor sale juridice. Acestuia îi sunt aplicabile regulile generale ale regimului juridic al 
actelor administrative, la care se adaugă cele particulare generate de regimul specific al 
dreptului urbanismului. Certificatul de urbanism se obţine anterior formulării cererii 
pentru autorizaţia de construire şi nu ţine loc de aceasta, dar împreună constituie autorizaţiile 
de urbanism (in sens larg). Acesta trebuie sa însoţească în mod obligatoriu cererea de 
eliberare a autorizaţiei de construire. 

Astfel, sub raportul naturii juridice, certificatul de urbanism reprezintă un act specific 
de drept al urbanismului, aparţinând familiei mai largi a categoriei actelor administrative, dar 
prezentând o serie de particularităţi semnificative în raport cu acestea, care decurg din 
specificul regulilor de urbanism şi cel al modului de realizare a prescripţiilor lor. Suntem în 
prezenţa unui act sau a unui certificat administrativ individual, creator de drepturi şi obligaţii. 

Certificatul de urbanism nu este o simpla operaţiune tehnico administrativa, ci este un 
act administrativ, putând face de sine stătător obiectul controlului jurisdicţional de legalitate, 
atât în ceea ce priveşte certificatul de urbanism ca atare adică eliberat în concret cat şi în ceea 
ce priveşte refuzul nelegal de eliberare a acestuia - aşa cum s-a şi întâmplat în speţa noastră, 
unde în dosarul nr. .../2010 al Tribunalului Cluj a fost constatata nelegalitatea refuzului 
instituţiei primarului de a ne elibera certificatele de urbanism solicitate. 

Iată aşadar ca, contrar opiniei instanţei de fond, certificatul de urbanism este capabil 
prin el însuşi sa producă efecte juridice. Efectul juridic DIRECT al nelegalitatii certificatului 
de urbanism sau al nelegalitatii refuzului de a elibera certificat de urbanism, este 
imposibilitatea obţinerii autorizaţiei de construire. 

Toate certificatele de urbanism sunt acte de informare întrucât aşa le defineşte art. 6 
alin. 1 şi 2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
Gravitatea emiterii de către primar a unui certificat de urbanism nelegal, sau gravitatea 
refuzului nelegal de eliberare a certificatului de urbanism, rezida insa tocmai din faptul ca, 
acest act constituie o faza prealabila eliberării autorizaţiei de construire şi obligatorie. 

Urmarea directa a refuzului nelegal de eliberare a certificatului de urbanism este 
imposibilitatea obţinerii autorizaţiei de construire în vederea edificării construcţiei propuse şi 
prin urmare IMPOSIBILITATEA DE A CONSTRUI. Se aduc astfel atingere însăşi 
prerogativelor dreptului de proprietate, fiind îngrădit dreptul de folosinţa. 

Prin urmare în speţa, fapta ilicita exista aşa cum a reţinut de altfel şi prima instanţa 
(condiţia ca actul atacat sau refuzul de eliberare a actului solicitat să fie nelegal), însă contrar 
opiniei acesteia, o asemenea faptă ilicită constând în refuzul de a elibera 2 certificate de 
urbanism produce consecinţe juridice! 
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Contrar probaţiunii administrate în dosarul cauzei, pentru a justifica respingerea 
acţiunii prima instanţa a reţinut la pagina 4 aliniatul 5 din sentinţa recurata ca Certificatul de 
urbanism nr. 104/2013 eliberat recurentei în baza sentinţei civile nr. 1664/2010 a Tribunalului 
Cluj respectiv a sentinţei civile nr. 22693/2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca: "nu va fi urmat 
de emiterea unei autorizaţii de constituire, neputând fi folosit de reclamanta în acest scop".  

Prima instanţa nu a avut răbdarea (şi nici interesul) sa citească în integralitate toate 
paginile certificatului de urbanism în cauza, altfel, ar fi putut constata ca LA PUNCTUL 5 
denumit se arata ca cererea de eliberare a autorizaţiei de construire va fi însoţita de 
următoarele documente: a) certificat de urbanism; b) dovada titlului asupra imobilului; c) 
documentaţia tehnica; d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism; d)l. 
avizele şi acordurile privind utilităţile urbane ETC. 

Iată aşadar ca, în mod absolut eronat, prima instanţa a reţinut ca certificatul de 
urbanism în cauza nu ar putea fi folosit pentru obţinerea autorizaţiei de construire. 

Menţiunea din certificatul de urbanism nr. 104/ 2013 la care face referire instanţa de 
fond ca autoritatea emitenta "nu se poate pronunţa cu privire la propunerea de amplasare a 
celor doua imobile şi încadrarea lor în condiţiile urbanistice" (motivat de aspectul ca nu ar 
mai deţine documentaţiile) nu prezintă nici o relevanta în speţa. Reamintim instituţiei 
Primarului Municipiului Cluj-Napoca ca toate documentaţiile le-au fost recomunicate în 
dosarul nr. .../2009 al Tribunalului Cluj - Secţia Contencios Administrativ în care a fost parte 
şi în care a fost pronunţata în care a fost "pronunţata Sentinţei civile nr. 1664/2010. în acelaşi 
dosar în care instituţia primarului a fost parte, i-a fost comunicat raportul de expertiza 
topografica şi completarea la acesta, prin care a fost stabilita amplasarea terenului subscrisei 
pe unităţi teritoriale de referinţa (aspecte care rezulta din Sentinţei civile nr. 1664/2010 în al 
cărei dispozitiv au fost menţionate de altfel şi suprafeţele terenului subscrisei pentru fiecare 
unitate teritoriala de referinţa, UTR, în parte). Prin urmare este absolut facil pentru recurentă 
"sa ajutam" instituţia primarului „să îşi amintească” unde anume au toate documentaţiile în 
cauza. 

Referitor la prejudiciu. Condiţia ca actul atacat sau refuzul de eliberare a actului 
solicitat, cum este cazul în speţa, sa fi cauzat prejudicii materiale si. modale, este de 
asemenea îndeplinita. 

Cu toate acestea, prima instanţa retine la pag. 4 penultimul aliniat ca reclamanta nu a 
invocat producerea unui prejudiciu determinat de încălcarea dreptului nostru de a construi ci 
am fi extins raportul de cauzalitate, invocând un prejudiciu constând în folosul de tras 
nerealizat constând în chiria neîncasata din exploatarea construcţiilor la a căror edificare se 
tinde prin obţinerea certificatelor de urbanism. 

Instanţa de fond se afla din nou în maxima eroare, întrucât din întreaga poziţie 
procesuala a subscrisei rezida ca am invocat producerea prejudiciului EXACT întemeiat pe 
încălcarea dreptului său de a construi. 

Prejudiciul produs subscrisei nu putea fi însă invocat la modul abstract, el trebuind a fi 
dovedit. Cuantificarea prejudiciului ca folos de tras nerealizat exprimat sub forma chiriei 
neîncasate, este o modalitate logica şi uzitata de determinare (cuantificare) a pagubei produse 
prin lipsirea proprietarului unui imobil de folosinţa acestuia, pentru perioada în care actul 
administrativ nelegal si-a produs efectele. 

În mod greşit a reţinut instanţa de fond la pag 5 aliniatele 2 şi 3 din sentinţa recurata 
ca în privinţa existentei şi întinderii prejudiciului afirmat a constatat ca nu au fost produse 
probe din care sa rezulte date certe care sa justifice pretenţiile sale, respectiv ca nu ar fi fost 
aduse dovezi în sprijinul pretinselor venituri pe care le-a fi previzionat şi ca raportul de 
expertiza nu ar fi fost relevant.  

Dovedirea prejudiciului material a fost efectuata în faza probatorie a prezentului 
dosar, unde a fost efectuata expertiza tehnica judiciara de evaluare, pe baza căreia, raportat la 
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suprafeţele obiectivelor de investiţii a fost cuantificata valoarea pagubelor suferite. Rezulta 
astfel ca existenta prejudiciului material a fost dovedit, fiind dovedita şi îndeplinirea acestei 
condiţii de angajare a răspunderii administrative a paraţilor. 

Raportul de cauzalitate - Condiţii privind legătura de cauzalitate dintre actul 
administrativ nelegal sau refuzul de eliberare a actului solicitat (cum este cazul în speţa) şi 
prejudiciu. 

Contrar celor reţinute de instanţa de fond la pag 4 ultimul aliniat din sentinţa recurata, 
certificatul de urbanism este în măsura sa producă efecte directe asupra dreptului 
proprietarului de a construi şi este în măsură să producă efecte asupra profitului economic 
estimat ca urmare a exploatării construcţiilor la a căror edificare se tinde (efectul direct al 
neeliberării certificatului de urbanism constând în imposibilitatea obţinerii autorizaţiei de 
construire şi pe cale de consecinţa în imposibilitatea de a construi). De asemenea, contrar 
celor reţinute de instanţa de fond al pag. 5 primul aliniat din sentinţa recurată, exista legătura 
de cauzalitate intre refuzul nejustificat al autorităţii locale de a emite certificatul de urbanism 
şi prejudiciul pretins, constând în nerealizarea profitului economic. 

Si aceasta condiţie a răspunderii de drept administrativ este îndeplinita, fiind uşor de 
înţeles ca, refuzând eliberarea certificatelor de urbanism solicitate pentru investiţiile propuse, 
paraţii ne-au pus în imposibilitatea de a obţine autorizaţie de construire şi prin urmare au 
întârziat edificarea, darea în folosinţa şi exploatarea imobilelor propuse, întârziind perceperea 
fructelor (sub forma chiriilor indicate în acţiuni). 

Aceasta, având în vedere ca eliberarea certificatului de urbanism este o faza prealabila 
şi obligatorie pentru obţinerea autorizaţiei de construire. Extrapolând, am putea spune ca daca 
unui cetăţean petent nu ii va fi eliberat niciodată un certificat de urbanism legal, nu va putea 
niciodată sa obţină autorizaţia de construire şi nu va putea niciodată construi. 

Daca certificatele de urbanism ar fi fost emise în mod legal în anul 2008, atunci când 
le-a solicitat, investiţiile urmau sa fie realizate, cu toate beneficiile pentru subscrisa ce 
decurgeau de aici. 

Ori în speţa, primarul ne-a eliberat certificatul de urbanism după 4 ani şi 79 de zile şi 
numai după ce a fost obligat de instanţele de judecată 

Pe cale de consecinţa, îndeplinirea acestei condiţii în vederea antrenării răspunderii 
administrative patrimoniale este de necontestat. 

La dosarul primei instanţe a depus la dosar practica judiciara din care rezulta clar 
admisibilitatea acţiunilor în despăgubiri întemeiate pe prejudiciile produse de autorităţile 
administrative prin eliberarea de acte nelegale ori prin refuzul nelegal de eliberare a actelor 
solicitate. 

O speţa absolut similara este cea relevata de Decizia 699/ 2004 a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, pronunţata în dosarul nr. 3284/2002 rezulta ca prin Sentinţa civila nr. 1329 
din 12 octombrie 2001 a Curţii de Apel Bucureşti, a fost admisa acţiunea reclamanţilor 
împotriva Primarului General al Municipiului Bucureşti şi împotriva arhitectului sef "B.A.. A 
fost anulat certificatul de urbanism eliberat nelegal, primarul a fost obligat sa elibereze un alt 
certificat de urbanism legal, iar paraţii au fost obligaţi în solidar la plata despăgubirilor în 
suma de 293.000 USD. În considerentele acestei hotărâri s-a reţinut ca prin eliberarea unui 
certificat de urbanism nelegal a fost vătămat dreptul de proprietate al reclamantului. Instanţa 
a stabilit ca eliberarea certificatului de urbanism cu încălcarea dispoziţiilor legale reprezintă o 
afectare a dreptului de proprietate. 

Este prin urmare o speţa absolut similara, consecinţele eliberării unui certificat de 
urbanism nelegal şi cele ale refuzului, nelegal de eliberare a certificatului de urbanism fiind 
aceleaşi.  
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Referitor la daunele morale, prima instanţa consacra analizei acestora aliniatele 
4,5,6,7 ale paginii 5 din considerente, conchizând în final, spre aceeaşi SALVGARADARE a 
intereselor paraţilor ca nu am suferit nici acest gen de prejudicii, întrucât nu ar fi dovedite. 

Aceasta concluzie a instanţei fondului nu poate decât sa ne intrige având în vedere 
ampla probaţiune administrata la dosar, din care rezulta clar, încălcarea drepturilor şi 
intereselor noastre legitime şi în mod particular a dreptului nostru de proprietate privata; 

- atingerea adusa însăşi plenitudinii atributelor dreptului de proprietate asupra 
terenului al cărui proprietar suntem. A fost practic privaţi de liberul exerciţiu al dreptului de 
proprietate asupra terenului nostru, fiindu-i îngrădit dreptul de folosinţa.  

- subminarea încrederii noastre în autorităţile publice locale; 
- tulburarea bunului mers al subscrisei societăţi comerciale, fiind puşi în situaţia de 

promova succesiv numeroase litigii (cu toate cheltuielile de rigare, expertize, etc.), toate 
decurgând din refuzul eliberării de către Primarul Municipiului Cluj-Napoca a certificatelor 
de urbanism solicitate şi apoi chiar şi după obligarea sa irevocabila de către instanţele de 
judecata. 

- cauzarea stării de nelinişte, tulburare şi stres pentru reprezentanţii subscrisei 
societăţi, cu impact asupra societăţii comerciale, etc.. 

Din probatiunea cu înscrisuri administrata în cauza a rezultat în esenţa ca: 
- Instituţia Primarului Municipiului Cluj-Napoca a soluţionat nelegal cele doua cereri 

de eliberare a certificatelor de urbanism înregistrate la Primăria Municipiului Cluj-Napoca 
sub nr. 195528/43/04.11.2008 pentru "Imobil de locuit colectiv cu parter comercial 
S1+S2+P+10E" şi sub numărul nr.95529/43/04.11.2008 pentru "Sediu banca şi spatii 
comerciale S+P+2E" refuzând prin adresa nr. 195529, 195528/ «3/ 28.11.2008 (anexA 6 la 
acţiunea introductiva) eliberarea certificatelor de urbanism solicitate. 

- Au fost nevoiţi a acţiona în judecata instituţia Primarului Municipiului Cluj-Napoca 
în dosarul nr. .../2010 al Tribunalului Cluj Secţia de Contencios Administrativ, unde a fost 
pronunţata Sentinţa civila nr. 1664/ 2010 în şedinţa publica din data de 07 mai 2010 (anexa 1 
la acţiunea introductiva) completata prin încheierea civila nr. 137/CC/ 2010 (anexa 2 la 
acţiunea introductiva), hotărâri prin care primarul a fost obligat la eliberarea certificatelor de 
urbanism solicitate şi de asemenea la plata cheltuielilor de judecata.   

Ulterior, prin Decizia civila nr. 2825/2010 pronunţată de Curtea de Apel Cluj la data 
de 11 noiembrie 2010 (anexa 3 la acţiunea introductiva), a fost respins recursul primarului, 
Sentinţa civila nr. 1664/ 2010 rămânând definitiva şi irevocabila. 

- Cu toate acestea instituţia primarului a refuzat în continuare a ne elibera cele doua 
certificate de urbanism, refuzând practic sa îşi îndeplinească obligaţia stabilita în sarcina sa 
printr-o hotărâre judecătoreasca definitiva şi irevocabila. 

- Din data de 11 noiembrie 2010 când a fost pronunţata în recurs Decizia civila nr. 
2825/2010, am aşteptat ca instituţia primarului sa îşi îndeplinească obligaţia de eliberare a 
certificatelor de urbanism, solicitând în mai multe rânduri acestei instituţii sa se conformeze 
Sentinţei civile nr. 1664/ 2010 a Tribunalului Cluj. 

- Urmare a refuzului instituţiei primarului de a-şi îndeplini obligaţia, a pus în 
executare Sentinţa civila nr. 1664/ 2010 a Tribunalului Cluj prin Biroul Executorului 
Judecătoresc Cimpian Minai Radu din Cluj-Napoca, acesta procedând la somarea debitorului. 

- întrucât primarul nu si-a îndeplinit obligaţia de eliberare a certificatelor de urbanism 
nici ca urmare a somării de către executorul judecătoresc, la data de 16 iulie 2012, a 
înregistrat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca o CERERE DE AMENDARE a instituţiei 
primarului pe zi de întârziere în temeiul art. 580 ind. 3 alin. 1 Cod procedura civila, în 
DOSARUL nr. .../2012 pana la îndeplinirea obligaţiei de a face, care era una intuitu personae, 
nesusceptibila de executare silita. 
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La data de 19 noiembrie 2012, a fost pronunţata sentinţa civila nr. 22693/2012 a 
Judecătoriei Cluj-Napoca pronunţata în dosar nr. .../2012, (depusa la dosarul instanţei de 
fond) prin care instanţa de judecata a obligat Primarul Municipiului Cluj-Napoca sa plătească 
în favoarea statului o amenda în suma de 50 lei pe fiecare zi de Întârziere, pane la 
îndeplinirea obligaţiilor sale decurgând din Sentinţa civila nr. 1664/ 2010 şi Încheierea civila 
nr. 137/CC/ 2010 a Tribunalului Cluj pronunţate în dosarul nr. .../2010. 

Mai arată că în cuprinsul sentinţei civile nr. 22693/2012, instanţa de judecata a 
observat reaua credinţa a instituţiei primarului şi ca aceasta nici după somarea de către 
executorul judecătoresc nu si-a îndeplinit obligaţiile de a ne elibera certificatele de urbanism. 
De asemenea instanţa de judecata care a pronunţat sentinţa civila nr. 22693/2012 a 
Judecătoriei Cluj-Napoca a reţinut şi caracterul nefondat a apărărilor instituţiei primarului, 
care nu urmarea altceva decât a se eschiva de la îndeplinirea obligaţiilor sale ce rezultă din 
hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. 

- Abia după comunicarea la data de 28 decembrie! 2012 cu părţile a sentinţei civile nr. 
22693/2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca instituia Primarului Municipiului Cluj-Napoca i-a 
eliberat certificatul de urbanism nr. 104/ 21.01.2013 (depus la dosarul instanţei de fond), 
pentru ambele investiţii, atât - "Imobil de locuit colectiv cu parter comercial S1+S2+P+10E" 
cat şi "Sediu banca şi spatii comerciale S+P+2E". Valabilitatea acestui certificat de urbanism 
a fost prelungita pana în luna ianuarie 2015. 

Arată că în preambulul certificatului de urbanism, paratul Primarul Municipiului Cluj-
Napoca arata expres ca a fost eliberat ca urmare a obligării acestuia prin hotărâri 
judecătoreşti. 

- Trebuie observat prin urmare aspectul esenţial ca cele doua cereri de eliberare a 
certificatelor de urbanism au fost înregistrate la Primăria Municipiului Cluj-Napoca în data de 
04.11.2008 sub nr. 195528/43/04.11.2008 pentru "Imobil de locuit colectiv cu parter 
comercial S1+S2+P+10E" şi sub numărul nr.95529/43/04.11.2008 pentru "Sediu banca şi 
spatii comerciale S+P+2E" refuzând eliberarea certificatelor de urbanism solicitate. 

Trebuie observat de asemenea ca pentru cele doua investiţii ne-a fost eliberat certificat 
de urbanism abia la data de 21.01.2013, adică după 4 ani şi 79 de zile şi numai după ce: 

- a formulat la primar plângere prealabila în contencios administrativ 
- a fost obligat primarul de Tribunalul Cluj la eliberarea certificatelor de urbanism 
- a fost somat primarul de executorul judecătoresc sa îşi îndeplinească obligaţiile 

decurgând din hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile 
- a fost amendat primarul de Judecătoria Cluj-Napoca cu amenda pe fiecare zi de 

întârziere. 
Este prin urmare un paradox cum toate dovezile mai sus menţionate sunt lipsite de 

semnficaţie probatorie pentru instanţa de fond, care retine în final ca nu am suferit prejudicii 
morale. 

Cu toate acestea practica judiciara invocata de subscrisa în dosarul primei instanţe, ca 
de altfel şi practica Curţii Europene a Drepturilor Omului, releva ca răspunderea de drept 
administrativ a autorităţilor administrative pentru pagubele produse prin actele administrative 
nelegale şi anulate este o realitate de către instanţele de judecata trebuie sa tina seama pentru 
ca aşa este legal şi aşa este şi just.   

Prin urmare, atât din textele legale cat şi din practica judiciară se desprinde concluzia 
ca, certificatul de urbanism, este un act premergător obligatoriu pentru obţinerea autorizaţiei 
de construire. Neeliberarea acestuia sau eliberarea lui astfel încât sa aducă atingere vreunui 
drept recunoscut de lege, de posibilitatea titularului dreptului sa se adreseze instanţei de 
judecata pentru a solicita obligarea emitentului şi a pârtilor responsabile civilmente la 
repararea prejudiciului produs. 
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Îndreptăţirea recurentei la despăgubiri are semnificaţia unui drept de creanţa împotriva 
pârâţilor. Ori, cu privire la drepturile de creanţa, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a 
decis ca acestea constituie un bun în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia 
Pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale/ 1952. Înţelege de 
asemenea sa invoce şi dreptul recurentei la un proces echitabil astfel cum este el reglementat 
de art. 6 din convenţie. 

În considerarea celor mai sus menţionate, solicită admiterea recursului aşa cum a fost 
formulat, cu cheltuieli de judecata.  

 Prin întâmpinarea înregistrată la data de 7 ianuarie 2015 pârâţii Primarul 
municipiului Cluj-Napoca, Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca şi Municipiul Cluj-
Napoca, au solicitat respingerea recursului formulat ca fiind neîntemeiat, cu menţinerea 
sentinţei civile atacate ca fiind temeinică şi legală. 

În motivare pârâţii invocă prevederile art. 6 alin.1 din Legea nr. 50/1991, precum şi 
Ordinul nr. 1430/2005. 

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

 1. Înainte de a antama motivele de recurs, raportata la problematica incidentă 
cauzei, Curtea urmează să facă în prealabil câteva consideraţii teoretice privind instituţia 
răspunderii administrativ patrimoniale aşa cum este configurată în prezent atât la nivel 
legislativ, doctrinar cât şi jurisprudenţial. 

 Doctrina de specialitate de mare autoritate (A. Iorgovan) a definit răspunderea 
administrativ – patrimonială ca reprezentând acea formă a răspunderii juridice care constă în 
obligarea statului sau, după caz, a unităţilor administrativ-teritoriale la repararea pagubelor 
cauzate particularilor printr-un act administrativ ilegal sau prin refuzul nejustificat al 
administraţiei publice de a rezolva o cerere privitoare la un drept recunoscut de lege sau la un 
interes legitim. 

 Dreptul la repararea pagubelor cauzate particularilor printr-un act administrativ 
ilegal sau prin refuzul nejustificat al administraţiei publice de a rezolva o cerere privitoare la 
un drept recunoscut de lege sau la un interes legitim este recunoscut în dreptul intern în 
principal prin norme juridice de rang constituţional şi apoi materializate în norme juridice 
legale infraconstituţionale. 

 Astfel putem menţiona în acest sens ca sediu al materiei din perspectiva Legii 
fundamentale dispoziţiile art. 21 privind accesul liber la justiţie, implicit la justiţia de 
contencios administrativ pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor si a intereselor sale 
legitime, nici o lege neputând îngrădi exercitarea acestui drept, art. 44 şi art. 52 persoana 
vătămată într-un drept al sau ori intr-un interes de o autoritate publica, printr-un act 
administrativ sau prin nesoluţionarea in termenul legal a unei cereri este îndreptăţită sa obţină 
recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei. 

 Dezvoltări în aplicarea dispoziţiilor constituţionale se regăsesc apoi cu 
predilecţie în Legea infraconsituţională organică a contenciosului administrativ care consacră 
trei vehicule procesuale la îndemâna părţii ce se pretinde vătămată şi păgubită: cererea 
îndreptată numai împotriva autorităţii pârâte, cererea îndreptată numai împotriva 
funcţionarului şi cererea îndreptată concomitent şi simultan împotriva autorităţii şi 
funcţionarului. 

 În acest sens sunt de subliniat dispoziţiile art. 1 alin.1, art. 8 alin. 1, art. 18 
alin.3 şi art. 19 din Legea nr. 554/2004. 

 Deşi răspunderea administrativ – patrimonială este configurată ca având un 
caracter autonom, trebuie precizat că unele aspecte pot fi şi trebuie împletite cu răspunderea 
civilă delictuală configurată de normele juridice consacrate de Codul civil, aspect ce rezultă 
fără tăgadă din prevederile art. 28 alin. 1 din legea nr. 554/2004 conform căruia dispoziţiile 
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legii contenciosului administrativ se completează şi cu prevederile legii civile în măsura în 
care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de putere dintre autorităţile publice, pe 
de o parte, şi persoanele vătămate în drepturile sau interesele lor legitime, pe de altă parte. 

 Din cele ce precedă, se poate conchide că legea prevede şi configurează un 
cadru normativ extrem de clar în ceea ce priveşte recunoaşterea în patrimoniul particularului 
a dreptului la acţiunea în contencios administrativ menită a asana prejudiciul încercat de 
acesta printr-un act administrativ ilegal sau prin refuzul nejustificat al administraţiei publice 
de a rezolva o cerere privitoare la un drept recunoscut de lege sau la un interes legitim. 

 Condiţiile de exerciţiu ale acestui drept la acţiune sunt ca reclamantul să 
dovedească că a fost vătămat de o autoritate publică printr-un act administrativ ilegal sau prin 
refuzul nejustificat al administraţiei publice de a rezolva o cerere privitoare la un drept 
recunoscut de lege sau la un interes legitim şi că în urma acestei vătămări i s-a creat în 
patrimoniul acestuia un prejudiciu ce reclamă o despăgubire materială sau/şi morală. 

 2. Faţă de considerentele ce precedă, Curtea reţine că cererea reclamantei 
privind acordarea de despăgubiri îndreptată împotriva autorităţilor administraţiei publice 
locale, respectiv PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA şi CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA nu poate fi admisă căci într-o astfel de cerere numai 
persoana juridică de drept public, respectiv unitatea administrativ teritorială, în speţă 
MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, i se poate recunoaşte legitimare procesuală pasivă. 

 Fiind eminamente o acţiune patrimonială persoana obligată în raportul juridic 
de drept procesual care naşte un raport juridic de drept material de obligaţie de despăgubire 
trebuie să aibă un patrimoniu propriu din care să facă plata despăgubirii, respectiv cu ajutorul 
căruia să execute obligaţia. 

 Trebuie notat, în principal, că potrivit Legii nr. 215/2001 autorităţile 
administraţiei publice locale exercită prerogativele şi competenţele legale ce ţin de autonomia 
locală dar care în exercitarea acestor competenţe angajează răspunderea administrativ 
patrimonială a unităţii administrativ teritoriale pentru prejudiciile cauzate particularilor 
printr-un act administrativ ilegal sau prin refuzul nejustificat de a rezolva o cerere privitoare 
la un drept recunoscut de lege sau un interes legitim. 

 În acest sens, Curtea va reţine că pârâţii PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ 
NAPOCA şi CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA nu au legitimare 
procesuală pasivă în litigiu şi deci cererea de chemare în judecată trebuia respinsă de instanţa 
de fond din această perspectivă. 

 Aceste consideraţii vor fi avute în vedere la analiza globală a cauzei cu prilejul 
soluţionării recursului şi a analizei în concret a motivelor de recurs. 

 3. În ceea ce priveşte cererea de obligare a autorităţii publice la despăgubiri cu 
titlu de daune morale în jurisprudenţa secţiei de profil a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a 
statuat că, daunele morale sunt apreciate ca reprezentând atingerea adusă existenţei fizice a 
persoanei, integrităţii corporale şi sănătăţii, cinstei, demnităţii şi onoarei, prestigiului 
profesional, iar pentru acordarea de despăgubiri nu este suficientă stabilirea culpei autorităţii, 
ci trebuie dovedite daunele morale suferite. Sub acest aspect, partea care solicită acordarea 
daunelor morale este obligată să dovedească producerea prejudiciului şi legătura de 
cauzalitate dintre prejudiciu şi fapta autorităţii. (Decizia nr. 2356 din 20 aprilie 2011 
pronunţată în recurs de Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie având ca obiect obligarea unei autorităţi publice la plata de daune morale). 

Chiar dacă în cauza de faţă reclamanta este un particular persoană juridică de drept 
privat şi acesteia îi sunt recunoscute drepturi personale nepatrimoniale care pot fi atinse, 
vătămate ori prejudiciate prin acţiunea ilicită a unei autorităţi publice materializată într-un act 
administrativ ilegal sau prin refuzul nejustificat de a rezolva o cerere privitoare la un drept 
recunoscut de lege sau un interes legitim. Aceste elemente ar fi bunăoară, bonitatea, dreptul 
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la denumire, dreptul la sediu, la reputaţie socială, la secretul bancar, la secretul producţiei 
industriale, dreptul la identitate, dreptul la firmă, la marca de produs şi la marca de serviciu 
etc., ce sunt inerent legate de personalitatea titularului. 

În cauza dedusă judecăţii, Curtea observă că aceste elemente nici nu au fost evocate şi 
nici probat că ar fi fost lezate de către autoritatea publică sens în care se poate reţine cu temei 
că elementele în ansamblu ale răspunderii civile delictuale nu au fost dovedite de reclamantă 
şi drept urmare cererea de chemare în judecată a fost corect respinsă de instanţa de fond.  

Teza evocată de recurentă în memoriul de recurs conform căreia din ampla probaţiune 
depusă la dosarul cauzei ar trebuie să rezulte fără echivoc faptul că prejudiciul moral încercat 
de reclamanta recurentă a fost dovedit nu este îndeajuns fundamentată. 

Astfel a enunţa că prin acţiunea ilicită a autorităţilor administraţiei publice locale 
acesteia i s-au încălcat drepturile şi interesele legitime şi în mod particular dreptul de 
proprietate privată a acesteia nu constituie pers se un motiv elocvent şi viabil pentru a antrena 
răspunderea patrimonială a pârâtului Municipiul Cluj-Napoca, căci dreptul de proprietate 
privată enunţat în mod abstract de recurentă, deşi poate teoretic să fie lezat printr-o astfel de 
fapt ilicită, nu poate conduce la crearea unui prejudiciu moral de vreme ce dreptul de 
proprietate privată prin excelenţă este un drept real patrimonial, deci cu conţinut economic 
evaluabil în bani, iar prejudicierea acestuia poate eventual da naştere unui drept la acţiune 
materializat între-o cerere de despăgubiri materiale. 

Aceeaşi raţiune se poate reţine şi faţă de evidenţierea subminării încrederii persoanei 
juridice în autorităţile locale şi că aceasta ar fi fost tulburată în bunul mers al acesteia prin 
faptul că a fost pusă în situaţia de a promova numeroase litigii care au implicat suportarea de 
costuri cu expertize şi altele inerente. 

Afirmarea că conduita ilicită a autorităţilor administraţiei publice locale a cauzat 
reclamantei recurente stări de nelinişte, tulburare şi stres pentru reprezentanţii acesteia cu 
impact asupra societăţii nu poate conduce la reţinerea tezei că prin acţiunea ilicită a autorităţii 
administraţiei publice locale ar fi fost vizate elemente nepatrimoniale evidenţiate anterior şi 
care să genereze astfel un prejudiciu moral. 

Faţă de cele ce precedă, cererea de despăgubiri pentru daune morale nu poate fi 
admisă. 

4. Cu privire la cererea de despăgubiri materiale, deşi instanţa de fond reţine că în 
speţă fapta ilicită a fost dovedită cu hotărârile judecătoreşti, nu s-a dovedit legătura de 
cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciul pretins şi nici nu s-au propus probe din care să 
rezulte certitudinea prejudiciului. 

Trebuie notat încă de la început că în pofida a ceea ce a reţinut instanţa de fond, fapta 
ilicită constată pe baza hotărârilor judecătoreşti din litigiu a afectat dreptul reclamantei de a 
construi.  

Şi este aşa, deoarece s-a dovedit că scopul pentru care s-a solicitat eliberarea 
certificatului de urbanism a fost acela al obţinerii autorizaţiei de construire pentru edificarea 
lucrărilor de construire planificate prin decizia managerială a reclamantei. 

Pentru antrenarea răspunderii administrativ patrimoniale trebuie dovedit că actul 
administrativ producător de prejudicii să fie ilegal, ilegalitate care trebuie să fie constatată ca 
atare de instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă conform prevederilor 
Legii nr. 554/2004. 

Aşa cum rezultă din probele dosarului autoritatea a refuzat în mod nelegal să rezolva o 
cerere privitoare la un drept recunoscut de lege sau la un interes legitim al reclamantei 
condiţie premisă a antrenării răspunderii administrativ patrimoniale. 

Aşa fiind, din această perspectivă interpretarea dreptului pertinent de către instanţa de 
fond în legătură cu condiţia existenţei faptei ilicite şi a raportului de cauzalitate între faptă şi 
prejudiciu nu este legală şi pertinentă. 
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Cât priveşte culpa autorităţii publice aceasta reiese cu puterea evidenţei din hotărârile 
judecătoreşti examinate de instanţa de fond prin care s-a reţinut că instanţa de contencios 
administrativ a sancţionat conduita ilicită a autorităţii publice în ceea ce priveşte lipsa 
recunoaşterii dreptului reclamantei de a beneficia de rezolvarea cererii privind eliberarea 
certificatelor de urbanism pentru imobilul teren situat în Cluj-Napoca str. ... fără număr, în 
suprafaţă de 3300 m9 înscris în CF nr. 130058 Cluj-Napoca, nr. top 22193/1/1, 22193/1/2 în 
vederea autorizării lucrărilor de construire constând în „Sediu bancă şi spaţii comerciale 
S+P+2E” şi la „imobil de locuit colectiv S1+S2+P+10E” (sentinţa civilă nr. 1664/2010 a 
Tribunalului Cluj menţinută prin Decizia nr. 2825/2010 a Curţii de Apel Cluj). 

Cât priveşte cuantumul prejudiciului şi valenţele acestuia, Curtea reţine că o condiţie 
de admisibilitate a răspunderii civile în general pleacă de la premisa ca prejudiciul să fie cert 
şi nereparat. Mai mult despăgubirile trebuie să acopere atât prejudiciul efectiv produs 
damnum emergens cât şi beneficiul nerealizat lucrum cesans. 

Reclamanta din litigiul pendinte le-a circumscris sub forma beneficiului nerealizat cu 
titlu de folos de tras. 

Raportat la expertiza de specialitate întocmită în dosar nu se poate reţine cu justificat 
temei că prejudiciul cauzat reclamantei prin fapta ilicită identificată mai sus nu ar avea 
caracter cert. 

Este cert , aşa cum s-a reţinut mai sus, că reclamanta a fost împiedicată de autoritatea 
publică să obţină cu concursul nemijlocit al acesteia actul legal necesar pentru a se putea 
realiza lucrările de construcţii la obiectivele planificate de aceasta. 

Aceste consecinţe negative s-au răsfrânt asupra acesteia pentru o perioadă neprecizată 
de timp după pronunţarea instanţelor judecătoreşti. 

Astfel fiind, având în vedere circumstanţele cauzei şi premisa de la care reclamanta 
pleacă pentru a-şi construi cererea de despăgubiri, Curtea în temeiul art. 19 din Legea nr. 
554/2004 constată că cererea de acordare a despăgubirilor este în parte întemeiată şi corelativ 
cu principiul echităţii va acorda despăgubiri pentru intervalul de un an în care aceasta a fost 
împiedicat în mod ilicit să obţină concursul autorităţii publice pentru recunoaşterea atât a 
interesului legitim de a-şi vedea realizate planurile de afaceri preconizate cât şi dreptul 
subiectiv de a exploata terenul proprietatea privată a acesteia prin realizarea de construcţii în 
armonie cu legea şi cu interesele private urmărite de aceasta. 

Din această perspectivă, Curtea urmează să reţină că pentru obstacularea derulării 
investiţiei constând în sediu de bancă şi spaţii comerciale S+P+2E circumscris concret 
sediului de bancă parter pentru determinarea cuantumului prejudiciului se va avea în vedere 
suprafaţa proiectată şi contravaloarea nivelului chiriei stabilite în medie de expert pentru un 
imobil similar din zona respectivă, ţinând seama că imobilul proiectat este un bun frugifer 
producător de fructe civile, respectiv chirii care pot fi reperul necesar şi suficient pentru a 
evalua prejudiciul încercat pe o perioadă de un an. 

În acest sens, pentru parter sediu bancă contravaloarea despăgubirilor este dată de 
următorul calcul: 3.115,69 euro chirie/lună deînmulţit cu 12 luni perioada stabilită de instanţă 
ca fiind rezonabilă pentru calculul prejudiciului rezultă suma 37.388,28 lei. 

Pentru prejudiciul încercat privit din aceleaşi perspective, referitoare la spaţiile 
comerciale de la etajul 1 respectiv etajul al doilea, formula de clacul a prejudiciului este 
următoarea: 3.032,05 euro chirie /lună deînmulţit cu 12 luni perioada stabilită de instanţă ca 
fiind rezonabilă pentru calculul prejudiciului rezultă suma 36.384,6 lei pentru fiecare din 
aceste etaje. 

În ceea ce priveşte imobilul de locuit, Curtea reţine pentru calcul prejudiciului 
încercat de reclamantă cu titlu de beneficiu nerealizat următoarea formulă: pentru spaţiul 
comercial de la parter 5.558,85 euro chirie euro/lună deînmulţit cu 12 luni perioada stabilită 
de instanţă ca fiind rezonabilă pentru calculul prejudiciului rezultă suma 66.706,2 lei iar 
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pentru corpurile de locuit , respectiv pentru cele 60 de apartamente formula de calcul 
cuprinde 200 euro chirie /lună/apartament deînmulţit cu 12 luni perioada stabilită de instanţă 
ca fiind rezonabilă pentru calculul prejudiciului deînmulţit cu un număr de 60 de apartamente 
rezultă suma de 144.000 euro. 

La stabilirea contravalorii chiriei pe apartament, ca indice de calcul Curtea a avut în 
vedere faptul că expertul a menţionat că chiria medie este 200-300 euro în funcţie de dotări 
(f. 190 dos. fond), Curtea nu poate specula asupra manierei de închiriere efectivă a celor 60 
de apartamente aşa că s-a oprit la valoarea minimă de 200 euro/lună /apartament. 

Însumate sumele precizate anterior rezultă suma totală de 320.863,68 euro cu titlu de 
prejudiciu pentru care este reclamanta îndreptăţită la despăgubiri materiale. 

5. Faţă de cele ce precedă, Curtea reţine că recursul reclamantei este fondat sens în 
care în temeiul art. 20 alin. 3 cu aplicare art. 28 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 şi ale art. 312 
C.pr. civ. de la 1865, aplicabil în speţă prin prisma art. 3 alin. 1 din Legea nr. 76/2012, va fi 
admis, sentinţa va fi în întregime modificată şi ca o consecinţă: se va obliga pârâtul 
MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA să plătească reclamantei suma de 320.863,68 euro plătibilă 
în lei la data plăţii conform cursului euro/leu al BNR precum şi la plata dobânzii legale, 
începând din data de 28.02.2011 până la data plăţii integrale a debitului, urmând ca restul 
pretenţiilor să fie respinse faţă de acest pârât. 

De asemenea, în temeiul art. 274 rap. la art. 276 C.pr.civ. va obliga pârâtul 
MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA să plătească reclamantei suma de 1.382 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată parţiale în ambele instanţe reprezentând taxă judiciară de timbru (f. 3 
dos. fond), timbru judiciar ( f.3 dos. fond), onorar expert avans (f. 129 dos. fond) şi diferenţă 
(f. 238 dos. fond). Curtea a mai avut în vedere că reclamanta nu a probat suportarea 
cheltuielilor de judecată cu onorariul avocaţial. În fine, aşa cum rezultă din cele ce precedă, 
Curtea va respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamantă în contradictoriu 
cu pârâţii PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA şi CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA pentru lipsa calităţii procesuale pasive faţă de obiectul 
acţiunii judiciare promovată de reclamanta recurentă. 

 
 

Condiţiile de exerciţiu ale acţiunii în contencios administrativ  
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1336 din 5 februarie 

2015  
Prin sentinţa civilă nr. 4800, pronunţată la data de 11.07.2014 în dosarul nr. 

.../117/2014 al Tribunalului Cluj, a fost admisă cererea în contencios administrativ formulată 
de către reclamanta FUNDATIA E.C.H.R.H.C.E. în contradictoriu cu pârâţii CONSILIUL 
LOCAL AL MUN.CLUJ NAPOCA şi PRIMARUL MUN.CLUJ NAPOCA. 

Au fost obligaţi pârâţii la instalarea indicatoarelor bilingve de delimitare a 
municipiului Cluj-Napoca, în limbile română şi maghiară. Fără cheltuieli de judecată. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:  
1. Considerente procedurale cu privire la excepţiile ridicate prin notele de 

şedinţă de către pârâţi. 
Instanţa a reţinut, potrivit dispoziţiilor art. 248 NCPC, că este prioritară pronunţarea 

asupra excepţiilor de procedură sau de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea 
de probe sau cercetarea în fond a cauzei. 

 Cu privire la excepţiile invocate în cauză de către pârâţi, excepţia lipsei de interes, 
excepţia lipsei calităţii procesuale active şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a 
pârâtului Primarul Municipiului Cluj-Napoca, se reţine că acestea au fost invocate după 
dezbaterile pe fondul cauzei, prin urmare, s-a reţinut că acestea au fost în mod tardiv 
formulate. 
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Potrivit dispoziţiilor art. 208 NCPC, întâmpinarea este obligatorie iar nedepunerea 
întâmpinării atrage decăderea pârâtului din termenul de a mai propune probe şi de a invoca 
excepţii. 

În cauză, acţiunea în contencios administrativ formulată de către reclamantă a fost 
comunicată pârâţilor iar aceştia nu au formulat întâmpinare în termenul legal, fiind decăzuţi 
astfel din dreptul de a mai propune probe sau de a ridica excepţii, altele în afară decât cele de 
ordine publică. 

În acelaşi timp, potrivit dispoziţiilor art. 394  alin. 3 NCPC, după închiderea 
dezbaterilor, părţile nu mai pot depune niciun înscris la dosarul cauzei, sub sancţiunea de a nu 
fi luat în seamă. 

În acest sens, potrivit dispoziţiilor procedurale, instanţa nu a ţinut seama de notele de 
şedinţă depuse de către pârâţi după închiderea dezbaterilor asupra fondului şi de aspectele 
invocate. 

2. Cu privire la condiţiile exercitării acţiunii în contencios administrativ : 
Potrivit dispoziţiilor art. 30   NCPC, oricine are o pretenţie împotriva unei alte 

persoane, ori urmăreşte soluţionarea în justiţie a unei situaţii juridice are dreptul să facă o 
cerere înaintea instanţei competente,  iar potrivit art. 32 NCPC, orice cerere poate fi 
formulată şi susţinută numai dacă autorul acesteia are capacitate procesuală, are calitate 
procesuală, formulează o pretenţie şi justifică un interes. 

Instanţa a verificat acţiunea formulată din punctul de vedere al respectării condiţiilor 
cerute de dispoziţiile textelor legale menţionate şi a reţinut că reclamanta este o organizaţie 
neguvernamentală având ca scop protejarea drepturilor minorităţii maghiare, înregistrată în 
Olanda, potrivit extrasului din Registrul Comerţului al Camerei de Comerţ din Olanda, prin 
urmare, are  capacitatea şi calitatea procesuală necesară în vederea promovării acţiunii în 
justiţie. Acţiunea are un obiect bine determinat, reclamanta solicitând obligarea pârâţilor să 
adopte o conduită şi să efectueze operaţiuni administrative şi un interes, acela de a obţine 
respectarea drepturilor membrilor săi, respectiv respectarea drepturilor minorităţilor. 

Şi din perspectiva Legii nr. 544/2004, Legea contenciosului administrativ, instanţa a 
reţinut că reclamanta justifică o capacitate şi o calitate procesuală activă.  

Reclamanta este  potrivit art. 2 din Legea 554/2004 un organism social interesat, 
acesta fiind definit potrivit lit. s. al art.2 : (s) organisme sociale interesate - structuri 
neguvernamentale, sindicate, asociaţii, fundaţii şi altele asemenea, care au ca obiect de 
activitate protecţia drepturilor diferitelor categorii de cetăţeni sau, după caz, buna 
funcţionare a serviciilor publice administrative; 

Reclamanta este o persoană vătămată în sensul art. 1 şi 2 lit.a din Legea 554/2004, a) 
persoană vătămată - orice persoană titulară a unui drept ori a unui interes legitim, vătămată 
de o autoritate publică printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal 
a unei cereri; în sensul prezentei legi, sunt asimilate persoanei vătămate şi grupul de 
persoane fizice, fără personalitate juridică, titular al unor drepturi subiective sau interese 
legitime private, precum şi organismele sociale care invocă vătămarea prin actul 
administrativ atacat fie a unui interes legitim public, fie a drepturilor şi intereselor legitime 
ale unor persoane fizice determinate; 

Potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 554/2004, (1) Orice persoană care se 
consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate 
publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, 
se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, 
recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost 
cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi public. 

Potrivit art. 8 din Legea 554/2004 (1) Persoana vătămată (…), poate sesiza instanţa 
de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a 
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actului, repararea pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii pentru daune morale. De 
asemenea, se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi cel care se consideră 
vătămat (…) prin refuzul nejustificat de soluţionare a unei cereri, precum şi prin refuzul de 
efectuare a unei anumite operaţiuni administrative necesare pentru exercitarea sau 
protejarea dreptului sau interesului legitim. 

Obiectul cererii se circumscrie dispoziţiilor art. 2  din Legea 554/2004,  lit. i) refuz 
nejustificat de a soluţiona o cerere - exprimarea explicită, cu exces de putere, a voinţei de a 
nu rezolva cererea unei persoane; este asimilată refuzului nejustificat şi nepunerea în 
executare a actului administrativ emis ca urmare a soluţionării favorabile a cererii sau, după 
caz, a plângerii prealabile; precum şi dispoziţiilor art. 8 mai sus citate. 

Reclamanta a invocat atât un interes privat, respectiv acela de protejare a drepturilor 
membrilor săi cât şi un interes public, acela de respectare a  drepturilor cetăţenilor români de 
etnie maghiară, fiind întrunite atât condiţiile art. 2 lit. p şi r  din Legea 554/2004: 

 p) interes legitim privat - posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în 
considerarea realizării unui drept subiectiv viitor şi previzibil, prefigurat; 

 r) interes legitim public - interesul care vizează ordinea de drept şi democraţia 
constituţională, garantarea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale 
cetăţenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competenţei autorităţilor publice; 
cât şi condiţiile art. 8 alin. (1^1), potrivit cărora  

(1^1) Persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat pot formula capete de 
cerere prin care invocă apărarea unui interes legitim public numai în subsidiar, în măsura în 
care vătămarea interesului legitim public decurge logic din încălcarea dreptului subiectiv 
sau a interesului legitim privat. 

Calitatea procesuală pasivă aparţine pârâţilor, aceştia fiind ţinuţi să îndeplinească 
operaţiunile administrative solicitate de reclamantă. 

 În temeiul art. 36 alin. 1 din Legea nr. 215/2001,  
(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de 

interes local,  iar în baza HG 1206/2001 art.11 alin. 2,       
(2) Confecţionarea tablitelor indicatoare se realizează prin grija primarilor, costul 

acestora fiind suportat din bugetele locale. 
Faţă de răspunsul autorităţilor administrative prin care s-a refuzat  instalarea 

indicatoarelor de delimitare a municipiului Cluj-Napoca în limbile minorităţilor naţionale, 
emis la data de 28.11.2013,  instanţa a constatat că acţiunea s-a depus în termenul de 6 luni 
prevăzut de art. 11 lit. b din Legea 554/2004. 

3.   Considerente reţinute pe fond în baza legislaţiei interne. 
Conform art. 76 din Legea 215/2001,  
        (2) În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei 

minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, în raporturile lor 
cu autorităţile administraţiei publice locale, cu aparatul de specialitate şi organismele 
subordonate consiliului local, aceştia se pot adresa, oral sau în scris, şi în limba lor maternă 
şi vor primi răspunsul atât în limba română, cât şi în limba maternă. 

        (4) Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura inscripţionarea 
denumirii localităţilor şi a instituţiilor publice de sub autoritatea lor, precum şi afişarea 
anunţurilor de interes public şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii 
respective, în condiţiile prevăzute la alin. (2). 

 În municipiul Cluj-Napoca, minoritatea maghiară nu întruneşte procentul 
prevăzut de dispoziţiile legale mai sus menţionate, potrivit rezultatelor oficiale ale 
recensământului din 2011 publicate de Institutul Naţional de Statistică disponibile pe pagina 
oficială  -http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/, numărul maghiarilor fiind de 49 
565, adică 15, 27 %.  
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Cu toate acestea, instanţa a considerat însă că minoritatea maghiară este îndreptăţită să 
ceară autorităţii locale inscripţionarea bilingvă a localităţii. 

Astfel, dispoziţiile art. 76 din Legea 215/2001 prevăd obligativitatea inscripţionării 
bilingve atunci când cetăţenii aparţinând minorităţii naţionale  depăşesc un număr de 20% din 
numărul locuitorilor, iar HG 1206 /2001 concretizează modalitatea de executare  a acestei 
inscripţionări. 

Instanţa a reţinut însă, că din interpretarea dispoziţiilor legale mai sus citate, rezultă că 
atunci când acest procent al cetăţenilor minorităţilor nu este atins, problema  inscripţionării în 
limba minorităţii este o chestiune ce ţine de oportunitate, lăsată la îndemâna autorităţii locale. 

În sensul art. 36 alin.1 din Legea 215/2001,  
(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de 

interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale 
administraţiei publice locale sau centrale. 

Prin urmare, autoritatea locală este liberă să inscripţioneze în limba minorităţilor 
naţionale, denumirea localităţii în limbile minorităţilor pe indicatoarele de intrare şi ieşire din 
localitate, dacă există o manifestare de voinţă a autorităţii în acest sens. 

La interpretarea dispoziţiilor legale în această modalitate, instanţa a avut de ales între 
două variante de interpretare a legii, în sensul de a interpreta că ceea ce nu este expres 
interzis de lege este permis, sau de a interpreta în sensul că ceea ce nu este în mod expres 
prevăzut este interzis. 

Dintre aceste variante, s-a ales prima variantă, având în vedere că în momentul 
legiferării nu pot fi avute în vedere în mod expres universalitatea conduitelor efective la care 
legea obligă, nici chiar în materia dreptului public, sau cu atât mai mult, acestea fiind 
apreciate generic, prin urmare ceea ce nu este expres interzis de lege este permis, 
neînsemnând că aplicarea acestui principiu contravine principiului legalităţii.  

O astfel de interpretare, în sensul că ceea ce nu este expres interzis de lege este permis 
rezultă şi din modalitatea de legiferare a competenţelor consiliului local, potrivit art. 36 alin. 
1 din Legea 215/2001, acesta având drept de iniţiativă şi competenţa de a adopta hotărâri în 
toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa 
altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. 

În alegerea variantei de interpretare, instanţa a apelat şi la practica judecătorească în 
materie, identificând două hotărâri irevocabile, cu soluţii diferite însă. 

Astfel, din practica Curţii de Apel Cluj, instanţa a reţinut că s-au pronunţat Decizia nr. 
2797 din 9 noiembrie 2009 şi Decizia nr. 1298/2011, ambele în materia inscripţionării 
denumirii localităţilor în limba minorităţilor naţionale. 

Prin Decizia nr. 2797 din 9 noiembrie 2009  a Curţii de Apel Cluj s-a stabilit  că  în 
situaţia în care legea  nu distinge, prevăzând în mod generic printre atribuţiile administraţiei 
publice locale şi pe aceea de a adopta hotărâri în orice problemă de interes local, este la 
latitudinea autorităţilor locale inscripţionarea indicatoarelor în limba minorităţilor, atunci 
când minorităţile nu întrunesc pragul de 20%. 

Prevederea legală  de asigurare a inscripţionării în limba minorităţilor atunci când 
cetăţenii acestora ating un procent de 20 % este imperativă, autorităţile locale fiind obligate 
să o aplice ca atare, neputând adopta o decizie contrară acestei prevederi. În schimb, textul 
legal „vor asigura inscripţionarea denumirii localităţilor” nu poate fi nicidecum interpretat în 
sensul că dacă ponderea unei minorităţi naţionale este de sub 20 % se interzice 
inscripţionarea bilingvă a denumirii localităţii respective. 

S-a mai reţinut în decizia menţionată că în multe localităţi din România legea s-a 
interpretat exact conform principiului juridic fundamental „ceea ce legea nu interzice, este 
permis”, fiind astfel instalate indicatoare cu denumirea localităţii bi-sau trilingve în localităţi 
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unde minoritatea respectivă nu atingea pragul de 20 %, cum ar fi de exemplu Sibiul, 
Mediaşul, Aiudul, Seinul, Sighişoara, Iernutul etc. 

 Prin Decizia nr. 1298/2011 a Curţii de Apel Cluj,  s-a pronunţat însă o soluţie 
contrară, în sensul că autorităţile locale nu pot aprecia oportunitatea instalării de indicatoare 
cu inscripţionarea denumirii localităţii în limba minorităţilor atunci când numărul cetăţenilor 
minorităţii respective nu ajunge la procentul de 20 %, nefiind aplicabil în cauză principiul 
„ceea ce nu este expres interzis de lege este permis” .                                                                   

 S-a arătat, potrivit deciziei menţionate, că niciuna din atribuţiile cuprinse în 
art. 36 din L.215/2001 nu se referă la posibilitatea autorităţii  de a hotărî cu privire la 
înscrierea pe panourile de demarcaţie a perimetrului administrativ – teritorial al municipiului 
în cazul în care ponderea minorităţii în limba căreia se realizează inscripţia este de sub 20% 
din totalul populaţiei, această atribuţie nefiind conferită consiliului prin nicio  lege, activitatea 
organelor administrative fiind o activitate de organizare a executării si de executare în concret 
a legii, cu aplicarea principiului legalităţii. 

 S-a mai reţinut că, în activitatea lor, organele administrative au posibilitatea sa 
aprecieze ce măsură vor lua, când să ia o anumită măsură, cu ce mijloace sa o duca la 
îndeplinire. Recunoaşterea dreptului de apreciere pentru organele administrative are drept 
scop valorificarea atribuţiilor acestora si în acelaşi timp, aplicarea legii în raport de condiţiile 
concrete. Însa, niciodata, organele administrative nu vor putea decide împotriva prevederilor 
legii. 

 Prin urmare, având în vedere practica judiciară neunitară, instanţa are 
posibilitatea de a se ralia uneia sau alteia dintre opinii, iar din acest punct de vedere, va  reţine 
că este mai potrivită prima variantă, care este mai apropiată şi de reglementările 
internaţionale, aşa după cum se va arăta în continuare. 

 În consecinţă, instanţa a apreciat că, sub un procent de 20%, posibilitatea 
inscripţionării în limba minorităţilor este o chestiune de oportunitate şi aceasta este la 
îndemâna autorităţilor locale. 

În continuare, s-a reţinut că, în principiu, instanţele de judecată pot cenzura actele 
administrative ale autorităţilor publice doar din perspectiva legalităţii, nu şi din perspectiva 
oportunităţii. 

Problema oportunităţii actelor administrative este strâns legată de dreptul de apreciere 
al organelor administraţiei publice şi de alegerea soluţiilor adecvate pentru organizarea 
executării legii şi executarea în concret a acesteia. 

Cu toate acestea, posibilitatea de apreciere acordată organelor administrative trebuie 
să se realizeze în limitele legalităţii, refuzul nejustificat şi excesul de putere antrenând 
răspunderea organelor administraţiei publice. 

Astfel, din acest punct de vedere, instanţa a apreciat că poate verifica conduita 
pârâţilor exprimată în cazul refuzului de a soluţiona favorabil cererea reclamantei, din 
perspectiva excesului de putere. 

În prezenta cauză, s-a reţinut că pârâtul Consiliul Local Cluj-Napoca a apreciat 
oportunitatea inscripţionării denumirii municipiului Cluj-Napoca în limba minorităţilor 
naţionale, respectiv în limba maghiară şi germană, emiţând în acest sens, în mod legal după 
cum s-a arătat anterior, în baza art. 36 alin. 1 din Legea 215/2001, Hotărârea nr. 99 din 7 
martie 2002, alocându-se şi sume de bani de la bugetul local în vederea confecţionării şi 
montării indicatoarelor de inscripţionare a denumirii municipiului la principalele cinci intrări 
şi ieşiri.  

În vederea  aducerii la îndeplinire a hotărârii au fost desemnate Direcţia domeniu 
public şi privat şi Direcţia economică. 

Hotărârea  nr. 99 din 7 martie 2002 nu a fost pusă  în executare până în prezent. 
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Prin urmare, în acest context reclamanta poate pretinde în mod întemeiat autorităţii 
locale inscripţionarea denumirii localităţii în limba română şi maghiară, autoritatea locală 
asumându-şi deja inscripţionarea în limba minorităţilor.  

Nu s-a făcut în cauză dovada că hotărârea a fost abrogată iar împrejurarea că nu s-au 
distribuit şi fondurile în momentul emiterii hotărârii nu poate anula dreptul câştigat al 
minorităţii maghiare, cu atât mai mult cu cât, potrivit corespondenţei administrative, 
reclamanta se declară gata să suporte din bugetul propriu fondurile necesare inscripţionării. 

Astfel, reclamanta  nu solicită autorităţii decât să fie consecventă cu propria poziţie şi 
să pună în executare ceea ce în mod liber a hotărât. 

În această situaţie, instanţa a apreciat că refuzul autorităţilor locale de inscripţionare a 
denumirii municipiului Cluj-Napoca în limbile minorităţilor naţionale se circumscrie unui 
exces de putere, în sensul art. 2 lit. n din Legea 554/2004: 

n) exces de putere - exercitarea dreptului de apreciere al autorităţilor publice (…)  
prin încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

Atâta timp cât există o hotărâre a consiliului local care prevede instalarea 
indicatoarelor de delimitare a municipiului Cluj-Napoca în limbile minorităţilor naţionale şi 
atâta timp cât pârâţii nu au dovedit că această hotărâre a fost abrogată în mod expres, 
autorităţile locale nu mai au un drept de apreciere cu privire la executarea sau nu a 
dispoziţiilor hotărârii în sensul de asigurare sau nu a instalării indicatoarelor solicitate . 

În plus, chiar dacă nu ar exista HCL Cluj-Napoca 99/2002, în subsidiar, instanţa a 
apreciat că în cauză problema inscripţionării indicatoarelor în limbile minorităţilor naţionale 
se poate pune şi din perspectiva discriminării.  

Chiar dacă oportunitatea nu poate fi în principiu cenzurată de instanţe, nu se poate 
trece cu vederea că în ţară,  există numeroase localităţi în care autorităţile administrative au 
apreciat oportun să instaleze indicatoare de delimitare a localităţilor în limba minorităţilor, 
chiar şi în situaţia în care acestea sunt sub 20% din numărul locuitorilor -  Sibiul, Mediaşul, 
Aiudul, Seinul, Sighişoara, Iernutul, Câmpia Turzii, Hunedoara, Timişoara, aşa după cum s-a 
reţinut şi în Decizia nr. 2797 din 9 noiembrie 2009  a Curţii de Apel Cluj – iar conduita 
administraţiei publice în România ar trebui să fie unitară şi previzibilă iar minorităţile să 
poată avea aceleaşi aşteptări în raport cu autorităţile publice. 

Discriminarea presupune aplicarea unui tratament diferit la persoane aflate în situaţii 
de egalitate, ori în acest context minorităţile din Cluj-Napoca sunt discriminate pe criterii 
geografice, neavând acelaşi regim cu minorităţile din celelalte localităţi unde există 
indicatoare inscripţionate în limba minorităţilor, chiar dacă populaţia acestora nu ajunge la 
20% din numărul locuitorilor.  

Discriminarea a mai fost invocată de către reclamantă şi în faţa CNCD, reclamându-se 
însă o discriminare pe criteriu de naţionalitate în raport cu cetăţenii români, plângerea sa fiind 
respinsă.  

În prezenta cauză însă discriminarea nu se apreciază în raport cu cetăţenii români ci în 
raport cu celelalte minorităţi din alte localităţi, minoritatea maghiară din municipiul Cluj-
Napoca fiind defavorizată. 

Prin urmare, solicitarea reclamantei de inscripţionare în limba maghiară ar fi 
întemeiată şi din acest punct de vedere. 

Cu privire la modalitatea efectivă de inscripţionare a denumirii localităţii în limbile 
minorităţilor naţionale, instanţa a apreciat că şi în situaţia în care aceste minorităţi sunt sub 20 
% sunt aplicabile tot prevederile HG 1206/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi 
limba maternă în administraţia publica locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, deoarece se referă la aceleaşi drepturi ale minorităţilor. 

În sensul dispoziţiilor HG 1206/2001, se prevede că : 
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ART. 4 
    (1) În localităţile în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o 

pondere de peste 20% din numărul locuitorilor se va asigura inscriptionarea denumirii 
localităţii şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective. 

ART. 10 
    (1) Modul de inscriptionare a denumirii unor localităţi în limba maternă a 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor este prevăzut în anexele nr. 1/1-1/23. 
    (2) Inscriptionarea în limba maternă a denumirii unor localităţi are caracter 

informativ, neputând fi folosită în corespondenta sau în documentele oficiale. 
ART. 11 
    (1) Inscriptionarea în limba maternă a denumirii unor localităţi în care cetăţenii 

aparţinând unei minorităţi au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor se face pe 
aceeaşi tablita indicatoare, sub denumirea în limba romana, folosindu-se aceleaşi caractere, 
marimi de litere şi culori, potrivit anexei nr. 2. Inscriptionarea se face atât pe indicatoarele 
rutiere de intrare, cat şi pe cele de ieşire din localitate. 

    (2) Confecţionarea tablitelor indicatoare se realizează prin grija primarilor, costul 
acestora fiind suportat din bugetele locale. 

Din interpretarea HG 1206/2001, reiese prin urmare că inscripţionarea în limba 
minorităţii se face pe indicatoarele rutiere de intrare şi ieşire din localitate. Aceste 
indicatoare trebuie să fie inscripţionate în limba minorităţii, conform denumirii din anexa 
hotărârii de guvern iar inscripţionarea are doar un caracter informativ, neputând fi folosită în 
corespondenta sau în documentele oficiale.  

Potrivit HG 1206/2001 Anexa 1/9  denumirea  municipiului Cluj-Napoca, în limba 
maghiară este „Kolozsvar”, prin urmare, această denumire trebuie să se regăsească pe 
indicatoarele prevăzute de art. 11 din HG 1206/2001. 

4.   Considerente reţinute pe fond în baza legislaţiei internaţionale. 
Potrivit dispoziţiilor art. 10 din Constituţie referitoare  la relaţiile internaţionale,   
România întreţine şi dezvoltă relaţii paşnice cu toate statele şi, în acest cadru, relaţii 

de bună vecinătate, întemeiate pe principiile şi pe celelalte norme general admise ale 
dreptului internaţional. 

Potrivit dispoziţiilor art. 11 din Constituţie, referitoare la dreptul internaţional şi 
dreptul intern 

 (1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile 
ce-i revin din tratatele la care este parte. 

(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.  
Potrivit dispoziţiilor art. 20 din Constituţie , referitoare  la  tratatele internaţionale 

privind drepturile omului  
 (1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi 

interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu 
pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte. 

(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile 
fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate 
reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne 
conţin dispoziţii mai favorabile. 

Din perspectiva reglementărilor constituţionale citate, instanţa a examinat legislaţia 
internaţională cu privire la drepturile minorităţilor, respectiv tratatele internaţionale la care 
România este parte şi care conţin prevederi cu privire la respectarea drepturilor minorităţilor 
naţionale. 

I . Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, încheiată la Strasbourg la 
1 februarie 1995, ratificată de România prin  Legea 33/1995, a  fost adoptată cu scopul  de a 
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defini principiile care trebuie respectate şi obligaţiile care decurg din acestea, pentru a 
asigura, în statele membre şi în celelalte state care pot deveni părţi , protecţia efectivă a 
minorităţilor naţionale şi a drepturilor persoanelor aparţinînd acestora, în cadrul statului de 
drept, cu respectarea integrităţii teritoriale şi a suveranităţii naţionale. 

    Potrivit art. ART. 11 din Convenţie, alin. 3 
        3. În ariile locuite în mod tradiţional de un număr substanţial de persoane 

aparţinînd unei minorităţi naţionale, părţile vor depune eforturi, în cadrul sistemului lor 
legal, inclusiv, atunci cînd este cazul, în cadrul acordurilor încheiate cu alte state, şi ţinînd 
seama de condiţiile lor specifice, pentru expunerea denumirilor locale traditionale, a 
denumirilor strazilor şi a altor indicaţii topografice destinate publicului, deopotrivă în limba 
minoritara, acolo unde exista o cerere suficienta pentru astfel de indicaţii. 

 Prin urmare, în raport cu această dispoziţie legală, se impune inscripţionarea 
denumirilor locale tradiţionale în limba minorităţilor, dacă există un număr substanţial de 
persoane aparţinând minorităţilor şi o cerere suficientă. 

 După cum s-a arătat anterior, în Cluj-Napoca sunt  49 565 de locuitori de etnie 
maghiară, conform rezultatelor recensământului din 2011, adică 15, 27 % iar un asemenea 
număr întruneşte, din punctul de vedere al instanţei, toate cerinţele pentru a fi considerat un 
număr substanţial în sensul prevederilor art.11 din Convenţia cadru pentru protecţia 
minorităţilor naţionale. 

 Convenţia nu a oferit criterii de apreciere a determinării numărului substanţial, 
putându-se interpreta că determinarea acestuia este lăsată la dispoziţia fiecărei părţi 
semnatare.  

Sub acest aspect se poate reţine că, potrivit art.76 din Legea  215/2001, România a 
apreciat drept un număr substanţial procentul de 20% din numărul locuitorilor, peste acest 
procent fiind obligatorie inscripţionarea în limba minorităţilor, însă această prevedere nu 
poate fi interpretată, după cum s-a arătat şi anterior, în sensul că un număr substanţial nu 
poate fi situat şi sub nivelul acestui procent, dovadă fiind faptul că în mai multe localităţi de 
pe teritoriul României s-a procedat la o inscripţionare a indicatoarelor de delimitare a 
localităţilor în limba minorităţilor.  

Prevederile Convenţiei nu pot fi interpretate în sensul de a restrânge interpretarea 
numărului substanţial ci, dimpotrivă, prevederile Convenţiei trebuie interpretate în sensul de 
a produce efecte favorabile minorităţilor, asigurând prin această interpretare îndeplinirea 
scopului în vederea căreia Convenţia a fost adoptată. 

Totuşi, numărul cetăţenilor de etnie maghiară din municipiul Cluj-Napoca  este mai 
mare decât numărul total de locuitori  din toate celelalte oraşe şi municipii ale judeţului Cluj, 
cel mai mare fiind  municipiul Turda cu 47 744 de locuitori iar în aceste condiţii, instanţa a 
apreciat că sunt întrunite condiţiile art. 11 din Convenţie cu privire la numărul substanţial. 

Din punctul de vedere al cererii suficiente, instanţa a reţinut că inscripţionarea 
bilingvă este un deziderat mai vechi al comunităţii maghiare din Cluj-Napoca, dovadă fiind şi 
demersurile efectuate de organizaţiile politice maghiare care au solicitat autorităţii 
deliberative instalarea indicatoarelor bilingve, această solicitare concretizându-se în HCL 
Cluj-Napoca nr. 99/2002, cât şi  demersurile societăţii civile, inclusiv demersurile efectuate 
de către reclamanta din prezenta cauză, care a solicitat autorităţii inscripţionarea în limba 
maghiară, declarându-se gata să suporte din bugetul său costurile inscripţionării. 

II. Potrivit Tratatului de înţelegere, cooperare şi buna vecinătate dintre România şi 
Republica Ungara, semnat la Timişoara la 16 septembrie 1996, ratificat prin  Legea 113/1996 
, s-a recunoscut că minorităţile naţionale constituie o parte integrantă a societăţii din statul în 
care trăiesc şi s-a apreciat că  protejarea acestora este o parte componenta a protecţiei 
internaţionale a drepturilor omului şi  face obiectul cooperării internaţionale. 

În sensul art. 1  din Tratat, 
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(1) România şi Republica Ungara (denumite în continuare părţi contractante) îşi 
întemeiază relaţiile pe încredere, cooperare şi respect reciproc. 

(2) Părţile contractante vor respecta, în relaţiile reciproce, precum şi în relaţiile cu 
alte state, principiile înscrise în Carta Naţiunilor Unite, în Actul final de la Helsinki, în Carta 
de la Paris pentru o noua Europa şi în alte documente ale Organizaţiei pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa, precum şi celelalte principii şi norme general acceptate ale dreptului 
internaţional. 

Potrivit art. 15  din Tratat, 
(1) a) Părţile contractante se angajează ca, în reglementarea drepturilor şi 

obligaţiilor persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale care trăiesc pe teritoriul lor, sa 
îndeplinească Convenţia-cadru a Consiliului Europei cu privire la minorităţile naţionale, 
dacă în ordinea lor de drept interna nu exista o reglementare mai favorabilă în privinta 
drepturilor persoanelor aparţinînd minorităţilor. 
b) Părţile contractante, fără a aduce atingere conţinutului paragrafului de mai sus, în scopul 
protejării şi promovării identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a minorităţii 
romane din Ungaria şi a minorităţii maghiare din România, vor aplica, ca angajamente 
juridice, prevederile care definesc drepturile acestor persoane, asa cum sînt încorporate în 
documentele pertinente ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, Organizaţiei pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa şi ale Consiliului Europei, menţionate în anexa la prezentul tratat. 

(3) Părţile contractante respecta dreptul persoanelor aparţinînd minorităţii romane 
din Ungaria şi al persoanelor aparţinînd minorităţii maghiare din România de a folosi liber 
limba lor maternă, în particular şi în public, oral şi în scris. Ele vor lua măsurile necesare 
pentru ca aceste persoane sa poată învaţă limba lor maternă şi sa aibă posibilităţi adecvate 
pentru a fi educate în aceasta limba, în cadrul sistemului învăţămîntului de stat, la toate 
nivelurile şi formele, potrivit nevoilor acestora. Părţile contractante vor asigura condiţiile 
care sa facă posibila folosirea şi a limbii materne în relaţiile cu autorităţilor locale, 
administrative şi judiciare, în conformitate cu legislaţia interna, precum şi cu angajamentele 
internaţionale asumate de cele doua părţi. Aceste persoane au dreptul de a folosi numele şi 
prenumele lor în limba maternă şi se vor bucura de recunoaşterea oficială a acestora. În 
zonele locuite de un număr substanţial de persoane aparţinînd minorităţilor respective, 
fiecare parte contractantă va permite sa fie expuse, şi în limba minorităţii, denumiri 
traditionale locale, denumiri de străzi şi alte inscripţii topografice destinate publicului. 
(10) Părţile contractante se vor sprijini reciproc în urmărirea modului de punere în aplicare 
a prevederilor cuprinse în acest articol.  

Conform Tratatului, se reţine că, în condiţii de reciprocitate, părţile semnatare s-au 
angajat la protejarea şi promovarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a 
minorităţilor, printre demersurile concrete de îndeplinire a acestui obiectiv fiind şi acela de a 
permite să fie expuse, şi în limba minorităţii, denumiri tradiţionale locale, denumiri de străzi 
şi alte inscripţii topografice destinate publicului. 

Considerentele de apreciere a numărului substanţial sunt aceleaşi cu cele expuse în 
paragraful precedent. 

În plus, tot cu privire la numărul substanţial, instanţa a mai reţinut că, dispoziţiile 
Tratatului fac trimitere la legislaţia internă a părţilor. 

Spre deosebire de legea română, Legea 215/2001 unde se prevede un procent de 20 %  
pentru recunoaşterea drepturilor minorităţilor la niveluladministraţiei publice locale, Legea 
maghiară a minorităţilor din Ungaria, publicată în Monitorul Oficial Ungar, din 19 decembrie 
2011, respectiv Legea  CLXXIX din 2011 despre drepturile naționalităților, este mai 
favorabilă, celpuţin sub aspectul inscripţionării denumirilor topografice. 

/  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139819.267332  / 
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Această lege prevede în Capitolul II referitor la drepturile fundamentale ale 
naționalităților că : 

6. § (1) În cazul în care într-o localitate /așezare/ conform recensământului procentul 
unei naționalități atinge 10%, autoritatea locală /primăria/ - la solicitarea autorității de 
autoguvernare al minorității naționale din localitatea respectivă, care se află în subordinea 
ei – are obligația de a asigura: 

(...) 
d).   Plăcile care indică denumirea străzilor și a localităților, pe lângă formularea și 

scrierea în limba maghiară, trebuie să cuprindă (...) și denumirile tradiționale în limba 
naționalităților respective.  

Potrivit Capitolul IV, referitor la drepturi naționale comunitare, se prevede că : 
18. § Naționalitățile - în urma exercitării dreptului privind utilizarea comunitară a 

denumirilor -, au dreptul de a folosi denumirile formate în cursul istoriei privind localitățile, 
străzile, precum și a altor indicatoare geografice legate de comunitate.  

Prin urmare, cu atât mai mult cu cât prevederile din ţara vecină sunt mai favorabile 
minorităţilor, având în vedere şi prevederile Tratatului bilateral dintre România şi Republica 
Ungara, potrivit cărora în zonele locuite de un număr substanţial de persoane aparţinând 
minorităţilor respective, fiecare parte contractantă va permite sa fie expuse şi în limba 
minorităţii, denumiri tradiţionale locale, denumiri de străzi şi alte inscripţii topografice 
destinate publicului, se impune ca inscripţionarea indicatoarelor de delimitare a municipiului 
Cluj-Napoca să fie făcută şi în limba maghiară. 

III. Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, a fost adoptată la Strasbourg 
la 5 noiembrie 1992 şi a fost ratificată de România prin Legea 282/2007, luând în considerare 
faptul că că protecţia limbilor regionale sau minoritare istorice din Europa contribuie la 
menţinerea şi dezvoltarea tradiţiilor şi a bogăţiei culturale a Europei şi că  că dreptul de a 
practica o limbă regională sau minoritară în viaţa privată şi publică reprezintă un drept 
imprescriptibil, în conformitate cu principiile cuprinse în Pactul internaţional relativ la 
drepturile civile şi politice al Naţiunilor Unite şi în conformitate cu spiritul Convenţiei pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale a Consiliului Europei. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 10 din Cartă, 
    Autorităţile administrative şi serviciile publice 
        2. În ceea ce priveşte autorităţile locale şi regionale din zonele locuite de un 

număr de vorbitori de limbi regionale sau minoritare în care se justifică măsurile specificate 
mai jos, părţile se angajează să permită şi/sau să încurajeze: 

        g) folosirea sau adoptarea, dacă este cazul, alături de denumirea în limba 
(limbile) oficială (oficiale), a formelor tradiţionale şi corecte ale toponomiei în limbile 
regionale sau minoritare. 

 Prin urmare, atâta timp cât Carta prevede că, în situaţia existenţei de vorbitori 
de limbi regionale care să justifice aplicarea măsurilor de protecţie prevăzute de Cartă, 
obligaţia părţilor semnatare este aceea de a permite  şi/sau de a  încuraja  folosirea formelor 
tradiţionale şi corecte ale toponomiei şi nu se poate refuza de către autorităţile locale 
inscripţionarea bilingvă a indicatoarelor de delimitare a municipiului Cluj-Napoca solicitată 
de către reclamantă, acţiunea reclamantei fiind întemeiată şi din acest punct de vedere. 

 Prin urmare, raportat la toate considerentele mai sus expuse, instanţa  a 
apreciat acţiunea în contencios administrativ întemeiată, iar în conformitate cu dispoziţiile 
art. 1, 8 şi 10 din Legea nr. 554/2004 raportat şi la toate celelalte dispoziţii legale mai sus 
indicate, aceasta să fie admisă iar în consecinţă, pârâţii să fie obligaţi la instalarea de 
indicatoare bilingve de delimitare a municipiului Cluj-Napoca, în română şi maghiară. Fără 
cheltuieli de judecată. 
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Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâţii CONSILIUL LOCAL AL 
MUN.CLUJ NAPOCA şi PRIMARUL MUN.CLUJ NAPOCA, solicitând  admiterea 
recursului, casarea în întregime a hotărârii atacate cu reţinerea spre rejudecare, în urma căreia 
să se dispună respingerea acţiunii reclamantei, raportat la prev. art 488 alin. 1 pct. 4 şi 8 
coroborat cu art. 498 alin. 1 NCPC. 

……… 
Prin întâmpinarea depusă la dosar (f.33-37), intimata L.G. in calitate de preşedinte 

al FUNDATIEI E.C.H.R.H.C.E., a solicitat respingerea recursului declarat de pârâţii 
recurenţi, cu obligarea acestora la plata cheltuielilor de judecată. 

………. 
 Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor de recurs şi a apărărilor 

formulate, Curtea reţine următoarele: 
1. Cât priveşte primul motiv de recurs circumscris neîndeplinirii condiţiei interesului 

şi corelativ a calităţii procesuale active a reclamantei Curtea reţine că o atare chestiune 
antamează indirect şi dreptul de acces la justiţia de contencios administrativ a unei atari 
entităţi. 

  Din perspectiva sistemului european al drepturilor omului în hotărârea Golder 
împotriva Marii Britanii Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că pot fi aduse 
restricţii dreptului de acces la justiţie întrucât acest drept, chiar prin natura sa, cere o 
reglementare din partea statului, reglementare care poate varia în timp şi spaţiu în funcţie de 
resursele comunităţii şi nevoile indivizilor. 

 Astfel fiind, legiuitorul român a instituit condiţii ale exerciţiului acţiunii în 
contencios administrativ. 

Aşa cum rezultă din economia dispoziţiilor art. 52 din Legea fundamentală cât şi a 
normelor de ansamblu instituite de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, acţiunea în contencios administrativ poate fi 
promovată de orice persoană interesată ale cărei drepturi sau interese legitime au fost 
vătămate printr-un act administrativ nelegal sau prin refuzul unei autorităţi administrative de 
a-i soluţiona o cerere legitimă. 

Prin urmare, reclamant poate fi, în regulă generală, în sensul art. 1 alin. 1 şi 2 din 
Legea nr. 554/2004, orice persoană, fizică sau juridică, dacă îndeplineşte condiţia de a se 
considera vătămată într-un drept ori într-un interes legitim, printr-un act administrativ, tipic 
sau asimilat, adresat ei însăşi sau altui subiect de drept. 

Aşa cum rezultă din teoria contenciosului administrativ, prevederile legale mai sus 
citate consacră o categorie a contenciosului subiectiv, în sensul că un act administrativ poate 
fi anulat numai dacă şi sub condiţia în care se dovedeşte că a produs reclamantului o 
vătămare într-un drept ori într-un interes legitim. 

În contextul speţei, vătămarea interesului se face prin raportare la noţiunea de interes 
legitim privat în cadrul contenciosului subiectiv, deoarece conform art. 2 alin. 1 lit. p) din 
Legea cadru în materie nr. 554/2004, prin interes legitim privat se înţelege posibilitatea de a 
pretinde o anumită conduită, în considerarea  realizării unui drept subiectiv viitor şi 
previzibil, prefigurat. 

Aşa fiind, se poate statua că acţiunile persoanelor fizice ori juridice de drept privat se 
pot întemeia, ca regulă, pe încălcarea drepturilor subiective sau a intereselor legitime legate 
de aceste drepturi. 

În mod excepţional, legea lasă posibilitatea ca să nu fie declarate inadmisibile nici 
cererile unei persoane fizice care au drept temei încălcarea unui interes legitim public, cu 
condiţia ca afirmarea încălcării acestuia să aibă un caracter subsidiar faţă de invocarea unui 
drept subiectiv sau a unui interes legitim privat, în condiţiile art. 8 alin. 11 şi alin. 12 din 
Legea nr. 554/2004. 
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Şi este aşa, deoarece interesul legitim public reprezintă conform art. 2 alin. 1 lit. r) din 
Legea nr. 554/2004, interesul care vizează ordinea de drept şi democraţia constituţională, 
garantarea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor, satisfacerea 
nevoilor comunitare, realizarea competenţei autorităţilor publice. 

Or, o atare restricţie în exercitarea acţiunii în contencios administrativ îşi are raţiunea 
în eliminarea aşa numitelor „acţiuni  populare” actio popularis înaintate de diverse persoane 
de drept privat, fizice sau juridice, care nu erau în măsură să justifice, prin raportare la 
propria persoană, o vătămare a unui drept sau interes legitim privat şi, ca atare, îşi întemeiau 
acţiunea numai pe teza vătămării interesului public. 

Or, o atare limitare este compatibilă cu exigenţele art. 6 parag. 1 din Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale ratificată de România prin legea nr. 
30/1994 aşa cum a fost interpretat în jurisprudenţa europeană a drepturilor omului deoarece 
urmăreşte un scop legitim, evidenţiat anterior, limitarea nu afectează însăşi substanţa 
dreptului, reclamanţii putând acţiona în lipsa dovedirii lezării unui interes legitim privat în 
cadrul organismelor sociale interesate asimilate persoanei vătămate conform art. 2 alin. 1 lit. 
a) teza ultimă corelat cu lit. s) corespunzător aceluiaşi text legal invocat din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004. De asemenea, prin instituirea posibilităţii 
legitimării procesuale active a organismelor sociale interesate în înţelesul dat de art. 2 alin. 1 
lit. s) corespunzător aceluiaşi text legal invocat din Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004 şi deci recunoaşterea unei astfel de entităţi ca subiect de sesizare a instanţei de 
contencios administrativ se îndeplineşte şi exigenţa necesităţii asigurării unui raport rezonabil 
de proporţionalitate între scopul urmărit de lege şi mijloacele alese. 

Prin urmare, reclamanta în calitatea ei de persoană juridică de drept privat cu 
caracteristicile juridice reţinute de instanţa de fond nu poate acţiona ca atare în contenciosul 
administrativ subiectiv decât dacă şi sub condiţia în care dovedeşte că este titulară a unor 
drepturi subiective sau interese legitime private (art. 2 alin. 1 lit. a  din Legea contenciosului 
administrativ). 

Pe de altă parte, unei astfel de entităţi nu i se recunoaşte dreptul de a formula o acţiune 
în contencios obiectiv, respectiv de a cere anularea unui act administrativ pornind de la 
premisa lezării unui interes legitim public decât dacă şi sub condiţia în care probează că 
vătămarea interesului legitim public exhibat decurge logic (ca o consecinţă, există deci un 
raport de cauzalitate) din încălcarea dreptului subiectiv sau interesului legitim privat ( a se 
vedea art. 8 alin. 11 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi pe larg 
considerentele pertinente evocate în decizia nr. 66/2009 a Curţii Constituţionale a României). 

Dintr-un alt unghi de vedere, contrar a ceea ce a reţinut instanţa de fond şi după cum 
rezultă din cele ce precedă, reclamanta îndeplineşte numai aparent calitatea de organism 
social interesat deoarece entitatea reclamantă este constituită exclusiv din cetăţeni olandezi 
aşa cum rezultă din adresa transmisă pârâtei la data de 13 decembrie 2013, încât listele cu 
semnături depuse la dosar în faza recursului nu au nicio valoare juridică şi probatorie pe 
terenul rezolvării cauzei de faţă. Or, trebuie notat că deşi reclamanta alegă faptul că este o 
persoană juridică de drept privat care are, între altele , ca obiect protecţia diferitelor categorii 
de cetăţeni, în speţă a cetăţenilor români de etnie maghiară, protecţia acestora în faţa sistemul 
juridic român şi prin intermediul instanţelor de contencios administrativ în special trebuie 
aibă în vedere că membri entităţii respective ar avea calitatea înseşi reclamată, respectiv 
cetăţeni români de etnie maghiară. 

 Numai într-o astfel de situaţie o atare entitate poate cere şi obţine în justiţie 
protecţia dreptului alegat prin prisma invocării interesului legitim public pretins încălcat de 
autoritatea publică şi care să aibă ca rezultat logic încălcarea dreptului subiectiv sau a 
interesului legitim privat. 
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Astfel fiind, sub aspectul obiectului acţiunii în contencios administrativ aşa cum 
rezultă explicit din art. 8 alin. 11 din Legea nr. 554/2004, al calităţii procesuale active şi al 
interesului, trebuie notat că partea reclamantă în calitate de organism social interesat în 
înţelesul art. 2 alin. 1 lit. s) din aceeaşi lege trebuie să dovedească că este o persoană juridică 
de drept privat îndreptăţită să reclame vătămarea unui interes legitim public dublată de proba 
că vătămarea interesului legitim public decurge logic din încălcarea dreptului subiectiv sau a 
interesului legitim privat. 

Examinând demersul judiciar al reclamantei Curtea observă că aceasta a solicitat 
instanţei de fond să oblige pârâţii să instaleze indicatoare bilingve de delimitare a 
municipiului Cluj-Napoca , în limbile română şi maghiară. 

Or, acest tip de contencios administrativ a pornit de la premisa că autoritatea 
administraţiei publice locale nu a pus în executare prevederile Hotărârii adoptate de Consiliul 
local al municipiului Cluj-Napoca sub nr. 99/2002. 

Prin această hotărâre s-a aprobat alocarea sumei de 75.000.000 ROL de la bugetul 
local pe anul 2002 pentru confecţionarea şi montarea indicatoarelor de inscripţionare a 
denumirii municipiului Cluj-Napoca la principalele cinci intrări şi ieşiri – în limba română, 
maghiară şi germană (f. 7 dos. fond). 

Este evident că punerea în executare şi verificarea modalităţii de punere în executare a 
unei astfel de hotărâri se intersectează cu noţiunea de interes legitim public aşa cum este 
configurat de art. 2 alin. 1 lit. r) din Legea nr. 554/2004. Astfel această noţiune se circumscrie 
interesului care vizează ordinea de drept şi democraţia constituţională, garantarea drepturilor, 
libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, 
realizarea competenţei autorităţilor publice. 

Este evident că în speţă punerea în executare a HCL nr. 99/2002 viza ordinea de drept 
care cerea ca actul administrativ adoptat de autoritatea administraţiei publice locale să fie pus 
în executare, viza realizarea competenţei autorităţilor publice câtă vreme în preambulul 
actului administrativ s-a evocat baza legală de adoptare a acestuia de către autoritatea 
emitentă, viza prin efectul acesteia satisfacerea nevoilor comunitare şi implicit garantarea 
drepturilor unei anumite categorii de cetăţeni. 

Un atare aspect legat nemijlocit de interesul legitim public poate fi invocat pe calea 
contenciosului administrativ de un organism social interesat, cum este reclamanta din litigiu, 
dar numai în subsidiar deoarece trebuie dovedit ca vătămarea interesul legitim public să 
decurgă logic din încălcarea dreptului subiectiv sau a interesului legitim privat. 

Or, conform art. 2 alin. 1 lit. p) din Legea nr. 554/2004, prin interes legitim privat se 
înţelege posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea realizării unui drept 
subiectiv viitor şi previzibil, prefigurat. 

Examinând obiectul acţiunii judiciare nu s-a întrevăzut că reclamanta ar fi invocat 
explicit pe lângă vătămarea interesului legitim public derivat din neexecutarea HCL nr. 
99/2012 şi vătămarea interesului legitim privat aşa cum este configurat de dispoziţiile legale 
mai sus evocate. 

Mai mult, chiar dacă implicit o atare evocare ar fi fost făcută aceasta ar fi trebuit în 
mod explicit să facă obiectul cererii de chemare în judecată aşa cum cerere expres art. 8 alin. 
11 din Legea nr. 554/2004. 

Apoi , chiar invocat fiind interesul legitim privat ar putea avea în vedere pretinsa 
vătămare a unui drept subiectiv care ar putea fi asanat printr-o conduită a autorităţii publice 
ce ar putea fi obţinută prin intermediul instanţei de contencios administrativ. 

Or, în speţă, interesul legitim privat circumscris dreptului obligării autorităţii publice 
de a executa HCL nr. 99/2002 prin alocarea unei sume de bani pentru confecţionarea şi 
montarea indicatoarelor de inscripţionare a denumirii municipiului Cluj-Napoca în limbile 
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menţionate aparţine cetăţenilor municipiului Cluj-Napoca, implicit şi a cetăţenilor de etnie 
maghiară. 

Aşa cum s-a evidenţiat mai sus, reclamanta în calitate de persoană juridică de drept 
privat ca subiect virtual de sesizare a instanţei de contencios administrativ sub sintagma de 
organism social interesat nu a probat că membri acesteia pot şi deţin calitatea de cetăţeni 
titulari ai unui atare drept subiectiv care prin  premisă ar putea fi afectat de neexecutarea HCL 
nr. 99/2002 şi ar putea pretinde astfel o conduită autorităţii pe care să impună instanţa în 
virtutea art. 18 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 tocmai în considerarea realizării acelui drept 
subiectiv. 

Concluzionând, faţă de aspectele de fapt şi de drept evidenţiate în precedent, Curtea 
reţine că reclamanta nu întruneşte calitatea de subiect de sesizare a instanţei de contencios 
administrativ din perspectiva interesului legitim public invocat şi din perspectiva obiectului 
acţiunii judiciare. 

Aşa fiind, Curtea reţine că instanţa de fond a stabilit greşit că reclamanta are calitate 
procesuală activă în litigiu şi a justificat corect interesul pentru promovarea acţiunii judiciare 
raportat şi la obiectul, scopul şi finalitatea urmărită prin demersul judiciar cu care a fost 
investită. 

De aceea, conform art. 20 alin. 3 şi art. 28 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 corelat cu 
art. 488 pct. 5 rap. la art. 496 şi art. 498 C.pr.civ. va admite recursul declarat de pârâţi şi ca o 
consecinţă va casa în întregime sentinţa atacată şi rejudecând cererea în limitele antamate va 
respinge acţiunea de contencios administrativ formulată de reclamanta FUNDATIA 
E.C.H.R.H.C.E., ca urmare a admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale active. 

Recurenţii nu au solicitat cheltuieli de judecată. 
2. În ceea ce priveşte celelalte motive de recurs, dat fiindcă Curtea s-a pronunţat 

asupra unei excepţii peremtorii şi dirimante, acestea nu vor mai fi examinate fiind de prisos 
analizarea acestora. 

 
Condiţiile de atragere a răspunderii patrimoniale prevăzute de art. 138 din Legea nr. 

85/2006. Nelegala citare. Admiterea recursului şi trimitere spre rejudecare 
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1477 din 10 februarie 

2015  
Prin sentinţa civilă nr. 115 din 16 ianuarie 2013, pronunţată în dosarul nr. .../2010/a1 

al Tribunalului Specializat Cluj, s-a admis cererea de instituire a răspunderii materiale 
formulată de lichidatorul judiciar CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ „R.A.D.” 
desemnat să administreze procedura falimentului debitoarei SC S. SRL şi, în consecinţă, a 
fost obligat pârâtul B.G., să plătească suma de 54.681 lei, reprezentând o parte din pasivul 
debitoarei S.C. S. S.R.L. aflată în faliment în dosarul nr. .../2010 al Tribunalului Specializat 
Cluj. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că în conformitate cu 
dispoziţiilor art.138 din Legea nr.85/2006, judecătorul sindic poate dispune ca o parte din 
pasivul debitorului persoană juridică ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de către 
membrii organelor de supraveghere din cadrul societăţii sau de conducere, precum şi de orice 
altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului. 

 Procedura de antrenare a răspunderii este reglementată de art.138 din Legea 
nr.85/2006. Răspunderea poate fi antrenată pentru întregul prejudiciu produs prin fapta 
săvârşită, prejudiciu ce se raportează la întreaga masă a creditorilor. Răspunderea 
administratorului este angajată în orice situaţie în care contractul de mandat este încălcat 
printr-o faptă culpabilă. Culpa administratorului se apreciază după tipul abstract – culpa 
levis in abstracto, din aceste motive aflându-se în faţa unei culpe prezumate de unde derivă şi 
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obligativitatea administratorului de a răsturna prezumţia de culpă, sarcina probei aparţinându-
i. 

Judecătorul sindic a apreciat că fapta pârâtului poate fi încadrată în prev. art.138 lit.a 
din Legea nr.85/2006, respectiv că acesta a folosit bunurile persoanei juridice în folosul 
propriu sau a unei alte persoane. La baza formării acestei convingeri, judecătorul sindic a 
avut în vedere faptul că noţiunea de bun trebuie interpretată în sens larg, incluzându-se aici 
orice obiect cu valoare economică, inclusiv creanţele. 

Lichidatorul judiciar a arătat că din bilanţul contabil întocmit la data de 30.12.2009 şi 
balanţa contabilă încheiată la data de 30.04.2010 rezultă că în contul de imobilizări corporale 
este înscrisă suma de 58.682 lei care nu a fost justificată prin documente primare, fiind 
înregistrată doar în baza unor note contabile, fără a fi însoţite de documente justificative. 
Utilizarea de către administratorul statutar a sumelor de bani aparţinând debitoarei în interes 
personal a constituit factorul determinant în ajungerea societăţii în stare de insolvenţă, 
putându-se trage astfel concluzia că bunurile societăţii au fost folosite în alt scop decât cel 
prevăzut de lege. 

 Pârâtul nu a predat lichidatorului judiciar sumele aparţinând debitoarei şi nu a 
pus la dispoziţia acestuia nici un document din care să rezulte că sumele evidenţiate în 
bilanţul contabil depus la dosar au fost folosite în interesul debitoarei. 

 Aşadar, faţă de situaţia relevată de către lichidatorul judiciar, judecătorul 
sindic apreciază că atâta timp cât au existat sume în patrimoniul debitoarei, iar la momentul 
deschiderii procedurii acestea nu mai existau în fapt, prezumţia că acestea au fost folosite în 
folosul personal sau al altei persoane este pe deplin justificată, iar fapta se circumscrie disp. 
art.138 lit.a din Legea nr.85/2006. 

În ceea ce priveşte întrunirea în speţă a disp. art. 138 alin.1 lit. d din Legea nr. 
85/2006, judecătorul sindic a apreciat că în sarcina pârâtului poate fi reţinută fapta de a nu 
ţine contabilitatea în conformitate cu legea, în condiţiile în care acesta nu i-a predat 
lichidatorului judiciar toate documentele contabile astfel cum sunt ele prevăzute în art.28 din 
Legea nr.85/2006. Mai mult decât atât, instanţa a apreciat că atâta timp cât, legiuitorul a 
înţeles să sancţioneze neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea, cu atât mai mult 
sancţionează neţinerea contabilităţii. Or, în cauză pârâtul se face vinovat de neţinerea 
contabilităţii anterior deschiderii procedurii, lista bunurilor debitoarei, lista creditorilor şi 
contul de profit şi pierdere sunt determinate de lipsa acestora, întrucât nu s-a ţinut evidenţa 
contabilă la zi. Judecătorul sindic a apreciat că pârâtului îi revenea, în calitate de 
administrator statutar, obligaţia de a duce la îndeplinire contractul de mandat ce i-a fost 
încredinţat, administratorul fiind direct răspunzător de modul în care este ţinută evidenţa 
contabilă, obligaţiile sale reieşind cu claritate din disp. art.73 alin.1 lit.c şi alin.2 ale Legii 
nr.31/1990, precum şi din disp. art.11 alin.4 din Legea nr.31/1990 republicată. 

 Totodată, conform prev. art. 10 alin.1 din Legea nr.82/1991 republicată, 
răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine administratorului, care are 
obligaţia gestionării societăţii respective. În condiţiile în care evidenţa contabilă nu a fost 
ţinută sau nu a fost ţinută în conformitate cu legea, există o prezumţie de culpă, întrucât 
corecta ţinere a registrelor contabile este o obligaţie stabilită în sarcina administratorilor 
societăţii de Legea nr.31/1990, care în art.73 lit.c stabileşte că administratorii sunt solidari 
răspunzători faţă de societate pentru existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere, 
iar art.11 din Legea nr.82/1991 a contabilităţii republicată prevede că răspunderea pentru 
organizarea şi conducerea contabilităţii revine administratorului. 

  Astfel, faptul că administratorul statutar nu a depus la dosar actele contabile 
solicitate de lichidatorul judiciar, creează prezumţia că pârâtul nu şi-a îndeplinit obligaţiile de 
ţinere a contabilităţii conform legii. Aşa fiind, judecătorul sindic a apreciat că în sarcina 
pârâtului poate fi reţinută săvârşirea faptei reglementate de art.138 lit.d din Legea nr.85/ 
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2006, respectiv neţinerea contabilităţii în conformitate cu dispoziţiile legale în materie, faptă 
care a condus la producerea stării de insolvenţă a debitoarei. Întrucât creditorii nu şi-au 
recuperat nici măcar parţial creanţele astfel cum au fost înscrise în tabelul definitiv al 
creditorilor, creanţe care reprezintă prejudiciul cauzat acestora urmare a neachitării debitelor, 
judecătorul sindic a considerat că pârâtul se impune a fi obligat la plata pasivului debitoarei 
SC S. SRL în cuantum de 54.681 lei. 

Împotriva acestei sentinţe, pârâtul B.G. a declarat recurs, prin care a solicitat casarea 
sentinţei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond, datorită faptului că 
aceasta a soluţionat procesul în lipsa sa, nefiind legal citat nici la administrarea probelor şi 
nici la dezbaterea fondului, cu cheltuieli de judecată.  

În motivarea recursului, pârâtul a arătat că în urma finalizării procesului ce a făcut 
obiectul dosarului nr. …/2012/al s-a procedat la comunicarea hotărârii civile pronunţate în 
cauză, la data de 30.01.2013, prin afişare la uşa instanţei, încălcându-se astfel dispoziţiile art. 
90 precum şi ale art. 95 alin. 1 C. Proc.Civ. În acest sens pârâtul menţionează că adresa sa de 
domiciliu se regăseşte la fila 5 din dosar, aceasta constând într-o adresă emisă de către 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj, care atestă faptul că domiciliul său se 
situează în mun. Turda, str. ..., nr. 18. jud. Cluj. Prin urmare, pârâtul solicită aplicarea art. 105 
alin. 2 C. Proc. Civ. deoarece în cauză sunt îndeplinite cumulativ condiţiile referitoare la 
nulitatea procedurii de comunicare a sentinţei recurate, care echivalează cu lipsa acesteia, cu 
consecinţa judecării prezentului recurs ca fiind introdus în termen, conform art. 301 coroborat 
cu art. 284 alin. 3 C. proc. civ. 

Referitor la nelegala citare a pârâtului pe parcursul judecăţii în primă instanţă, acesta 
menţionează că nu a fost legal citat în cadrul acestui litigiu, aspect ce se poate verifica din 
documentele existente la dosar. Astfel, la fila 5 s-a depus o adresă răspuns din partea 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj, care atestă faptul că domiciliul său se 
situează în mun. Turda, str. ..., nr. 1 8. jud. Clui. Cu toate acestea, instanţa a emis citativul pe 
adresa mun. Cluj-Napoca, str. ..., nr. 18. jud.Cluj. În urma acestei erori procedurale, s-a 
procedat la citarea sa prin afişare la uşa instanţei, la data de 15.01.2013, astfel că în speţă este 
incidentă ipoteza reglementată la art. 312 alin. 5 C.pr.civ. şi anume judecata s-a făcut în lipsa 
părţii care nu a fost regulat citată atât la administrarea probelor, cât si la dezbaterea fondului. 
Pe fondul cauzei, pârâtul arată că teoria adoptată de către instanţă este una corectă, însă 
aplicarea acesteia a dus la adoptarea unei concluzii eronate, din moment ce soluţionarea 
cauzei s-a făcut fără a se observa faptul că nu a fost legal citat, nu a avut cunoştinţă de 
prezentul dosar şi prin urmare s-a aflat în imposibilitatea obiectivă de a răsturna prezumţia de 
culpă reţinută în sarcina sa. 

Referitor la susţinerea instanţei că suma de 58.682 lei nu a fost justificată prin 
documente primare, pârâtul menţionează că nici această susţinere nu s-ar fi reţinut în ipoteza 
în care ar fi avut ocazia să prezint documentele relevante. De asemenea şi în privinţa faptul că 
nu a pus la dispoziţia lichidatorului judiciar niciun document din care să rezulte că sumele 
evidenţiate în bilanţul contabil existent la dosar au fost folosite în interesul debitoarei, pârâtul 
susţine că nici acesta nu îi poate fi imputată, raportat la faptul că o astfel de solicitare nu a 
ajuns la adresa sa corectă de domiciliu. 

Aşadar, în urma analizării acestor elemente nesusţinute de vreun suport probator, 
instanţa de fond a mai reţinut o prezumţie, şi anume aceea că sumele existente la un moment 
dat în patrimoniul debitoarei şi care nu mai există în fapt la momentul deschiderii procedurii 
insolvenţei, au fost folosite în folosul personal sau al altei persoane, fapt ce se circumscrie 
dispoziţiilor art. 138 lit. a din Legea insolvenţei. 

Prin urmare, a concluzionat pârâtul, ignorarea de către instanţă a dispoziţiilor 
imperative referitoare la citarea părţilor, a dus la aplicarea greşită a legii, fapt ce a avut ca 
urmare pronunţarea unei sentinţe nelegale. Cu privire la reţinerea în sarcina sa a disp. art. 138 
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alin. 1 lit. (d) din Legea nr. 85/2006, pârâtul susţine că nu există niciun mijloc de probă la 
dosar, iar prezumţiile care au stat la baza pronunţării unei soluţii în cauză au pornit de la 
ideea că pârâtul, în calitate de administrator, nu a predat lichidatorului judiciar documentele 
contabile necesare, deşi acest lucru a fost imposibil, datorită faptului că nu a fost legal citat, 
iar cauza s-a soluţionat înainte ca pârâtul să aibă cunoştinţă despre existenta acesteia. Prin 
urmare, întrucât întreaga motivare care a stat la baza pronunţării sentinţei recurate, s-a făcut 
cu aplicarea greşită a legii, pârâtul consideră că se impune casarea acesteia şi trimiterea 
cauzei spre rejudecare instanţei de fond. 

Analizând recursul formulat din perspectiva motivelor invocate, Curtea reţine 
următoarele: 

Primul motiv de recurs care se impune a fi analizat cu prioritate este legat de nelegala 
citare a pârâtului în faţa judecătorului sindic cu prilejul soluţionării cererii de angajare a 
răspunderii dedusă judecăţii de către lichidatorul judiciar. Argumentele expuse de către 
recurent, confruntate cu actele şi lucrările dosarului de fond care sunt analizate tocmai prin 
prisma verificări acestor argumente relevă faptul că motivul de casare invocat este întemeiat.  

Deşi adresa de domiciliu a pârâtului recurent se regăseşte la fila 5 din dosarul de fond, 
fiind comunicată chiar de instituţia competentă în acest sens – Direcţia Judeţeană de Evidenţă 
a Persoanelor Cluj, pentru singurul termen acordat de către judecătorul sindic la data de 
16.01.2013 pârâtul a fost citat la altă adresă.  

Astfel, înscrisul oficial emis de către Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Cluj atestă faptul că domiciliul pârâtului recurent este în municipiul Turda, str. ..., nr. 18. 
jud. Cluj. Cu omiterea acestor informaţii, pârâtul a fost citat la o adresă din Cluj – Napoca, iar 
dovada de comunicare a citaţiei s-a întors cu menţiunea foarte clară: ,,pe raza Municipiului 
Cluj – Napoca nu există strada …, doar strada …, iar pe această stradă la numărul 18 
destinatarul este necunoscut,, (f. 11 dosar fond). Pentru acelaşi termen din data de 16.01.2013 
pârâtul a fost citat prin afişare la uşa instanţei însă cu menţionarea aceleiaşi adrese eronate 
care în realitate nu există: Cluj – Napoca, strada ..., nr. 18, jud. Cluj.  

Prin sentinţa recurată judecătorul sindic menţionează adresa corectă a pârâtului în 
municipiul Turda, dar sentinţa este comunicată cu pârâtul doar prin afişare la uşa instanţei şi 
cu reluarea aceleiaşi erori privind menţionarea adresei corecte a pârâtului în municipiul Cluj 
– Napoca , în loc de municipiul Turda. În consecinţă, faţă de pârât nu a început să curgă 
termenul de declarare a recursului deoarece comunicarea sentinţei nu a fost una procedurală, 
la adresa reţinută chiar în dispozitivul sentinţei.  

Pentru toate aceste argumente, instanţa de recurs reţine că este incident cazul de 
casare reglementat de art. 312 alin. 5 C.pr.civ. şi anume judecata s-a făcut în lipsa părţii care 
nu a fost regulat citată atât la administrarea probelor, cât si la dezbaterea fondului. În 
consecinţă, în baza acestui temei, instanţa va admite recursul declarat de pârâtul B.G. 
împotriva sentinţei civile nr. 115 din 16 ianuarie 2013, pronunţată în dosarul nr. .../2010/a1 al 
Tribunalului Specializat Cluj, pe care o casează şi va trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi 
instanţe, cu citarea procedurală a pârâtului. 

 
Obiectul acţiunii judiciare de contencios administrativ 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1570 din 12 februarie 
2015  

Prin sentinţa civilă nr. 557, pronunţată la data de 28.02.2014 în dosarul nr. .../2014 al 
Tribunalului Sălaj, a fost admisă acţiunea reclamantei Direcţia de Asistenţă Socială 
Comunitară Zalău şi a fost obligat pârâtul M.V., la plata sumei de 62 lei reprezentând suma 
încasată în mod necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 



155 
 

Pe baza cererii si a declaraţiei pe proprie răspundere, paratului i s-a stabilit un ajutor 
pentru încălzirea locuinţei cu gaz. In urma anchetei sociale efectuate, s-a constatat ca paratul 
nu a comunicat modificările intervenite cu privire la veniturile realizate. Aşa fiind, Primarul 
Municipiului Zalău a emis Dispoziţia nr. 1090/5.07.20102, privind recuperarea sumelor 
încasate necuvenit de către parat, in cuantum de 62 lei, insa acesta nu a plătit nici o suma 
până în prezent, cu toate ca a fost notificat în repetate rânduri să se prezinte la sediul DASC 
pentru a restitui suma. 

Potrivit principiului forţei obligatorii a contractului, aspect consacrat de dispoziţiile 
stipulate de art.1270, alin.1 Cod civil, contractul valabil încheiat are putere de lege între 
părţile contractante. 

Conform lit. G din cererea şi declaraţia pe proprie răspundere pentru acordarea 
ajutorului pentru încălzirea locuinţei (f.13 dosar nr..../2013 al Judecătoriei Zalău), pârâtul a 
declarat că datele şi informaţiile prezentate sunt complete şi corespund realităţii şi se obligă 
să aducă în scris, la cunoştinţa autorităţilor, orice modificare a situaţiei mai sus prezentate 
care poate conduce la încetarea drepturilor. 

Dat fiind faptul că pârâtul şi-a încălcat obligaţia contractuală de a comunica în scris 
reclamantei orice modificare a situaţiei familiale, a componenţei bunurilor şi veniturilor 
acesteia, el a încasat în continuare în mod necuvenit ajutorul pentru încălzirea locuinţei, fiind 
dator să restituie reclamantei suma de 62 lei. 

În aceste circumstanţe, acţiunea reclamantei apare ca fondată, şi a fost admisă în 
consecinţă de către instanţă. 

Faţă de cele ce preced, instanţa a admis acţiunea reclamantei şi a obligat pârâtul la 
plata sumei încasate în mod necuvenit pentru încălzirea locuinţei. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul M.V., solicitând admiterea 
recursului, casarea sentinţei atacate şi, rejudecând pe fond, respingerea acţiunii formulată de 
Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Zalău ca lipsită de obiect; cu plata cheltuielilor de 
judecată. 

În motivare a arătat că în data de 07.08.2013 împotriva pârâtului a fost introdusă la 
Judecătoria Zalău o acţiune pentru recuperarea sumei de 62 lei, sumă reprezentând ajutor de 
încălzire încasat necuvenit. Precizează că la data la care a depus cererea de acordare a 
ajutorului de încălzire sumele declarate erau cele reale, la acea dată neştiind dacă şi în ce 
cuantum va primi subvenţia de la APIA. Pe de altă parte nu ştia că acest ajutor, acordat în 
anul 2011 pentru anul 2010, intră în categoria veniturilor lunare. De altfel, începând cu anul 
2012, subvenţiile acordate producătorilor agricoli nu intră în calculul venitului lunar (facem 
trimitere în acest sens la art.18 din OUG nr.70/2011 coroborat cu art.8 din Legea 
nr.416/2001, aşa cum a fost modificată prin Legea nr.166/2012). 

Recurentul arată că a achitat suma de 62 lei în data de 03.09.2013, înainte de primul 
termen de judecată şi chiar mai înainte de a fi citat în cauză. După primirea citaţiei a cerut 
relaţii de la DASC Zalău, fiind informat că dacă a plătit nu trebuie să aibă motive de 
îngrijorare. Văzând că este citat în continuare a înţeles că DASC Zalău nu a depus cerere de 
renunţare la judecată şi nici a adus la cunoştinţa instanţei plata efectuată, motiv pentru care, 
în data de 24.02.2014, a depus chitanţa care dovedea restituirea sumei. 

Deşi acţiunea are ca obiect restituirea unei sume necuvenite, Judecătoria Zalău ajunge 
la concluzia că această cauză ar fi de contencios administrativ şi îşi declină competenţa în 
favoarea Tribunalului Sălaj. Judecătoria afirmă că raportul juridic care a determinat demersul 
reclamantei este unul care se circumscrie sferei contenciosului administrativ, dar nu explică 
în concret raţionamentul său. 

Pornind de la soluţia dată, putem presupune că reclamanta - DASC Zalău este o 
persoană vătămată în drepturi, iar pârâtul - M.V., este o autoritate publică. Sau poate că 
cererea depusă pentru acordarea ajutorului de încălzire are valoarea unui contract 
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administrativ, fapt ce determină competenţa materială şi funcţională a instanţei de contencios 
administrativ. 

În opinia recurentului acţiunea nu se circumscrie contenciosului administrativ astfel 
cum este definit în art.2 alin. l lit. e din Legea nr.554/2004, dar acest aspect nu prezintă 
relevanţă în această fază procesuală, câtă vreme niciuna din părţi nu a invocat excepţia 
necompetenţei materiale în termenul prevăzut de art.130 alin. 2 C.pr.civ. 

Astfel, dosarul a fost înaintat Tribunalului Sălaj care prin rezoluţie (fila 47) stabileşte 
o taxă de timbru de 20 de lei, în baza art.3 alin. l lit. a din O.U.G. nr.80/2013, ceea ce 
înseamnă că Tribunalul Sălaj a calificat acţiunea ca fiind de natură civilă, evaluabilă în bani. 
Numai că, la primul termen de judecata, instanţa omite să-şi verifice competenţa, raportat la 
valoarea obiectului cererii şi mai ales la prevederile art.2 alin. l lit. e din Legea: nr.554/2004. 

Totodată, soluţionează cauza fără să observe că nu a fost achitată taxa stabilită, şi nici 
faptul că la dosar a fost depusă dovada achitării sumei de 62 lei, reprezentând contravaloarea 
sumei încasată necuvenit (filele 52 - 53).   

Împotriva soluţiei pronunţate de Tribunalul Sălaj a declarat apel - aceasta fiind calea 
de atac indicată de instanţa de fond, apel care a fost respins ca inadmisibil pentru motivul 
prevăzut de art.457 C.pr.civ. - calea de atac nu este prevăzută de lege.   

Deşi recurentul a indicat în cuprinsul cererii de apel motivul prevăzut de art.488 alin.l 
pct.8, încadrându-se totodată în termenul de recurs, instanţa a considerat că nu se impune 
aplicarea art.152 C.pr.civ, astfel încât exercitarea prezentului recurs s-a efectuat în condiţiile 
şi cu respectarea termenului prevăzut de art.457 alin.3 C.pr.civ. 

În ce priveşte motivul de casare - art.488 alin.l pct.8 Cod procedura civila, arată că: 
„când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşita a normelor de drept material”. 
Îşi întemeiază prezentul recurs pe dispoziţiile art.488 alin.l pct.l Cod procedură civilă, 
hotărârea fiind dată cu aplicarea greşită a normelor de drept material.  

Astfel, instanţa îşi motivează hotărârea pe prevederile art.1270 alin.l C.civ. referitoare 
la forţa obligatorie a contractului, calificând cererea de acordare a ajutorului pentru încălzire 
ca fiind de natură contractuală. 

Pornind de la această calificare, instanţa de fond reţine că "pârâtul şi-a încălcat 
obligaţia contractuală de a comunica în scris orice modificare a situaţiei familiale, a 
componenţei bunurilor şi veniturilor acesteia ... fiind dator să restituie reclamantei suma de 
62 lei". 

Premisele de la care a pornit judecătorul de primă instanţă sunt total greşite, 
prevederile art.1270 Cod. civ. nefiind aplicabile în speţă. 

Cererea de acordare a ajutorului nu are valenţe contractuale şi, prin urmare, nici 
răspunderea antrenată de nerespectarea obligaţiei nu este de natură contractuală. 

În realitate, acţiunea are ca temei restituirea plăţii nedatorate, în condiţiile prevăzute 
de art.1341 -1344 din Codul civil. Potrivit art.1344 c.civ. restituirea plăţii nedatorate se face 
potrivit dispoziţiilor art.1635-1649 c.civ. Astfel, potrivit art.1635 c.civ.:''restituirea 
prestaţiilor are loc ori de câte ori cineva este ţinut, în virtutea legii, să înapoieze bunurile 
primite fără drept ori din eroare. 

În concluzie, hotărârea pronunţată este nelegală, fiind urmarea greşitei aprecieri a 
normei de drept material aplicabile în speţă, motiv pentru care se impune casarea hotărârii 
atacate. 

În rejudecare, solicită să se constate că suma pretinsă de reclamantă a fost achitată 
înainte de pronunţarea hotărârii atacate şi, pe cale de consecinţă să se dispună respingerea 
acţiunii introductive ca rămasă fără obiect. 

În concret, suma a fost restituită în data de 03.09.2013, chiar mai înainte de a fi fost 
citat în dosar. Precizează că am fost înştiinţat de DASC ZALĂU prin adresa 
nr.10440/23.08.2013, iar în data de 03.09.2013 suma pretinsă a fost achitată, nicidecum nu a 
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fost vorba despre înştiinţări repetate, aşa cum în mod eronat a susţinut intimata-reclamantă 
prin acţiunea introductivă, cu cheltuieli de judecată. 

În drept, a invocat prevederile art. 488 alin.l pct.8 C.pr.civ., art.20 alin.3 din Legea 
nr.554/2004, art. 1341-1344, art.1635-1649 C.civ. 

Prin întâmpinarea înregistrată la data de 18 iunie 2014, intimata Direcţia de 
Asistenţă Socială Comunitară Zalău, a solicitat respingerea recursului. 

În motivare arată că pe baza cererii şi a declaraţiei pe propria răspundere, pârâtului i s-
a stabilit de către Direcţia de Asistenţa Socială Comunitară Zalău, un ajutor pentru încălzirea 
locuinţei eu gaz. În urma controlului efectuat de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială Sălaj, s-a constatat că numitul M.V. nu a comunicat modificările intervenite 
cu privire la veniturile realizate. Aşadar, Primarul Municipiului Zalău a emis Dispoziţia nr. 
1090/5.07.2012, privind recuperarea sumelor încasate necuvenit de către pârât, în cuantum de 
62 de lei. Această dispoziţie fiind cu drept de contestare, ta instanţa de contencios 
administrativ, în condiţiile Legii nr.554/2004. Menţionăm faptul că M.V. nu şi-a exercitat 
acest drept conferit de lege. 

Aşadar, la retragerea dreptului la ajutorul de încălzire cu recuperarea sumei de care a 
beneficiat M.V., până la data retragerii, prin dispoziţia mai sus menţionată, Primarul mun. 
Zalău nu a făcut decât să uzeze de prerogativele conferite prin Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale. 

Acţiunea DASC Zalău, astfel cum a fost formulată, este ca o acţiune prin care o 
autoritate publică solicită unui particular, restituirea unei sume acordate cu titlul de sprijin 
financiar, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei legale - obligaţie de rezultat - avută în vedere 
la acordarea acestui sprijin. 

Este, în opinia noastră, de remarcat că neîndeplinirea obligaţiei de către beneficiar 
conferă ajutorului financiar acordat natura unei creanţe bugetare, sumele ce trebuie recuperate 
urmând a fi virate la bugetul de stat, în atare condiţii devenind aplicabile dispoziţiile art 1 
alin. 2 din Codul de procedură fiscală, referitoare la administrarea creanţelor fiscale, respectiv 
alte sume ce constituie venituri ale bugetului general consolidat, potrivit legii. 

Face menţiunea că potrivit lit. G din cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru 
acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, recurentul-pârât a declarat că datele şi 
informaţiile prezentate sunt complete şi corespund realităţii şi se obligă, de asemenea, să 
aducă la cunoştinţa autorităţilor în scris şi în termenul prevăzut de lege, orice modificare a 
situaţiei mai sus prezentate. în condiţiile în care recurentul-pârât nu şi-a îndeplinit obligaţiile 
asumate, şi anume acelea de a anunţa în scris orice modificare a componenţei familiale, a 
modificărilor survenite în legătură cu bunuri ori venituri, este evident, aşa cum pe deplin 
justificat a reţinut instanţa de fond, că acesta a încasat necuvenit ajutorul de încălzire în suma 
de 62 de lei. 

Menţionează faptul că deşi M.V. a fost notificat de către DASC Zalău în data 
3.09.2012, iar somaţia de plată a fost trimisă în data de 26.09.2012, acesta a plătit suma 
datorată abia în data de 3.09.2013, deci după aproximativ un an de la data emiterii somaţiei 
de plată. 

Prin plata sumei de 62 de lei, conform chitanţei nr. 961 din data de 3.09.2013, 
recunoaşterea datoriei este voluntară, neîndoielnică, pură şi simplă, nefiind afectată de nicio 
condiţie sau rezervă din partea autorului ei. 

Consideră că este extrem de important de precizat faptul că plata datoriei a fost făcută 
ulterior introducerii cererii de chemare în judecată. Se poate observa faptul că DASC Zalău a 
introdus acţiunea la Judecătoria Zalău în data de 07.08.2013, iar plata datoriei a fost făcută, 
aşa cum am precizat mai sus, în data de 3.09.2013 ( deci după aproape o lună de zile). 

În ceea ce priveşte depunerea unei cereri de renunţare la judecată face următoarele 
precizări: 
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Potrivit art. 406 alin. 1 C. pr. civ. „ Reclamantul poate să renunţe oricând la judecată, 
în tot sau în parte, fie verbal în şedinţă de judecată, fie prin cerere scrisă. 

Având în vedere prevederile art. 406 alin. 3 C. pr. civ. care specifică „Dacă renunţarea 
s-a făcut după comunicarea cererii de chemare în judecată, instanţa, la cererea pârâtului, îl va 
obliga pe reclamant la cheltuielile de judecată pe care pârâtul le-a făcut", s-a considerat că 
este util ca litigiul să fie tranşat printr-o sentinţă, pentru a nu exista riscul de a plăti cheltuieli 
de judecată. Considerăm că plata unor cheltuieli de judecată de către Direcţia de Asistenţă 
Socială Comunitară Zalău este, în condiţiile mai sus descrise, inacceptabilă. Este evident că 
suportarea cheltuielilor de judecată presupune existenţa unei culpe procesuale, ori, în opinia 
noastră, în sarcina Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Zalău nu poate fi reţinută vreo 
culpă.  

În final, apreciază că afirmaţia potrivit căreia cauza a fost soluţionată fără achitarea 
taxei de timbru este netemeinică întrucât potrivit art. 30 alin. (1) din OUG 80/2013 „Sunt 
scutite de taxa judiciară de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv căile de atac formulate, 
potrivit legii, de Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinţia României, Guvernul României, 
Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de 
Ministerul Public şi de Ministerul Finanţelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum 
şi cele formulate de alte instituţii publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când 
au ca obiect venituri publice." 

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

Raportat la motivul de recurs de ordine publică invocat din oficiu de Curte conform 
art. 489 alin. 3 C.pr.civ., văzut şi prin prisma obiectului acţiunii judiciare de contencios 
administrativ compatibilă cu art. 8 din Legea nr. 554/2004, Curtea reţine că, conform art. 30 
alin. 4 din OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece. 
Ordonanta de urgenta 70/2011 în situatia in care familia sau persoana singura beneficiara de 
ajutor pentru incalzirea locuintei refuza sa furnizeze informatiile si documentele necesare 
pentru intocmirea anchetei sociale sau in urma anchetelor sociale efectuate prin sondaj se 
constata ca la completarea cererii si declaratiei pe propria raspundere privind componenta 
familiei si veniturile acesteia nu a declarat corect numarul membrilor de familie, veniturile ori 
bunurile detinute, dreptul la ajutorul pentru încalzirea locuintei înceteaza începand cu luna 
urmatoare, iar sumele platite necuvenit cu acest titlu se recupereaza in conditiile legii, prin 
dispozitie a primarului, care constituie titlu executoriu.  

Astfel fiind, în ipoteza normei juridice pre citate care se pliază şi pe datele dosarului , 
reclamanta recurentă nu avea dreptul să ceară şi să obţină un nou titlu executoriu reprezentat 
de o hotărâre judecătorească, prin intermediul procedurii de contencios administrativ pentru 
recuperarea sumei de 62 de lei de la pârât, ci avea obligaţia să emită un titlu executoriu 
reprezentat de actul administrativ unilateral în aplicarea art. 30 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 
care constituie potrivit legii titlu executoriu pentru recuperarea acestor sume de bani. 

Aşa fiind, din perspectiva obiectului cererii de chemare în judecată, a scopului şi 
finalităţii urmărite de reclamantă, demersul acesteia excedează limitelor impuse de art. 8 din 
legea nr. 554/2004 corelate cu art. 30 alin. 4 din OG nr. 70/2011, sens în care acţiunea este 
inadmisibilă. 

În acest context, Curtea constată că sentinţa pronunţată de instanţa de fond este 
nelegală fiind dată cu aplicarea şi încălcarea dispoziţiilor art. 30 alin. 4 din OG nr. 70/2011, 
motiv de recurs prevăzut la art. 488 pct. 8 C.pr.civ. 

În această ipoteză nu se pune nici problema înrăutăţirii situaţiei în propria cale de atac 
deoarece chestiunea pusă în discuţie vizează un aspect de regularitate a sesizării instanţei de 
contencios administrativ care se constituie într-un motiv de ordine publică. 
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Faţă de cele ce precedă, în temeiul art. 20 alin. 3 şi art. 28 alin.1 din legea nr. 
554/2004 coroborat cu art. 496 şi art. 498 C.pr.civ. se va admite recursul se va casa în tot 
sentinţa atacată şi în rejudecare cauzei se va respinge ca inadmisibilă cererea formulată de 
reclamanta Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Zalău. 

Cheltuieli de judecată nu s-au solicitat în recurs. 
 

Contestaţie în anulare. Limite  
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1573 din 12 februarie 

2015  
Prin sentinţa civilă nr. 2.769 din 21.03.2014, pronunţată în dosarul nr. .../2013 al 

Tribunalului Cluj s-a respins acţiunea formulată de reclamanta SC M.A. SRL SC M.A. SRL, 
în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA,j 
urmare a admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive. 

S-a respins acţiunea formulată de reclamanta SC M.A. SRL în contradictoriu cu 
pârâţii MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, PRIMARUL MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA. Fără 
cheltuieli de judecată. 

Prin decizia civilă nr. 9050, pronunţată la data de 05.11.2014 în dosarul nr. .../2013 
al Curţii de Apel Cluj, a fost admis recursul declarat de reclamanta S.C. M.A. S.R.L. 
împotriva sentinţei civile nr. 2.769 din 21.03.2014, pronunţată în dosarul nr. .../2013 al 
Tribunalului Cluj, care a fost casată şi rejudecând s-a admis în parte acţiunea şi au fost 
obligaţi pârâţii MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA şi PRIMARUL MUNICIPIUL CLUJ-
NAPOCA, să achite reclamantei suma de 13.761 euro cu titlu de despăgubiri.  

Au fost menţinute restul dispoziţiilor sentinţei.  
Au fost obligaţi pârâţii MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA şi PRIMARUL 

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA să achite reclamantei 1.205 lei cheltuieli de judecată parţiale 
la fond şi în recurs.  

 Pentru a hotărî astfel, Curtea a reţinut următoarele: 
Reclamanta a solicitat cu titlu de despăgubiri contravaloarea chiriei pe care a trebuit 

să o achite, chirie contabilizată în ordonanţa comercială nr. 19.292/10.10.2012 (f.25 dosar 
fond). 

Curtea a constatat că pârâtul a eliberat acordul de funcţionare nr. 7.073/12.06.2013, 
fără a mai condiţiona emiterea acestuia de depunerea altor acte şi fără a mai susţine că refuzul 
eliberării acordului ar fi fost justificat de încadrarea imobilului în cauză în categoria 
monumentelor istorice. 

Din această perspectivă, Curtea a reţinut că refuzul pârâtului de eliberare a acordului 
în considerarea calităţii imobilului de monument istoric este nejustificat. 

Acest aspect este reţinut de Curtea din sentinţa civilă nr. 11872/14.07.2011 pronunţată 
în dosarul nr. .../2012 al Judecătoriei Cluj-Napoca, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 
1848/14.12.2011 a Tribunalului Cluj. 

Aşa cum rezultă din probele administrate în faţa instanţei de fond acordul de 
funcţionare din 12.06.2013 a fost eliberat de către autoritatea publică în baza cererii 
reclamantei nr. 260576/45/14.09.2011 şi nu în baza cererii nr. 15859/45/19.01.2011 ce a făcut 
obiectul dosarului nr. .../2012 al Tribunalului Cluj. (f.91, dosar fond). 

De asemenea, s-a reţinut şi împrejurarea că în luna noiembrie 2011, după formularea 
cererii în septembrie 2011 i s-a mai solicitat petentei depunerea şi a altor acte, necesare 
emiterii actului solicitat.(adresa nr. 260576/452/26.09.2011) 

Se mai observă că pârâtul a afirmat, aspect necontestat în cauză, că a avut loc o 
suspendare a activităţii Comisiei pe intervalul iunie 2011-ianuarie 2013. 
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Nu s-a dovedit investirea unei instanţe de judecată cu analiza legalităţii conduitei 
autorităţii publice, prin comisia de specialitate, de aprobare a acordurilor de funcţionare, fiind 
o decizie a autorităţii, necenzurabilă de către instanţă, în lipsa investirii cu o cerere concretă. 

Se apreciază astfel, că doar după încetare perioadei de suspendare (ianuarie 2012) se 
poate analiza o eventuală conduită culpabilă a pârâtului. 

Astfel, procedând la analiza refuzului pârâtului de eliberare a acordului după ianuarie 
2013 şi până în 12.06.2013, când acesta a fost eliberat, Curtea reţine că pârâtul nu a justificat 
pertinent întârzierea în rezolvarea favorabilă a cererii reclamantei. 

Pe acest interval, pârâtul poate fi obligat la despăgubiri (contravaloarea chiriei) 
putându-se reţine că reclamanta, deşi îndreptăţită la eliberarea actului, nu a putut beneficia de 
aceasta decât după 12.06.2008. 

În acest context, achitarea chiriei pentru un spaţiu ce a fost închiriat cu un anumit scop 
(activitate comercială de covrigărie) ce nu a putut fi desfăşurată în urma întârzierii în 
eliberarea acordului, act necesar desfăşurării legale a activităţii comerciale, apare ca având un 
caracter prejudiciator pentru reclamantă. 

Analiza stării de fapt permite analiza îndeplinirii răspunderii materiale, fiind 
evidenţiate anterior aspectele legate de faptă, vinovăţie şi raportul de cauzalitate dintre 
acestea, aspectele enunţate fiind verificate în legătură cu autoritatea publică pârâtă în cauză, 
emitent a actului solicitat. 

În consecinţă, în temeiul prevederilor art. 20 din Legea 554/2004 coroborat cu art. 488 
pct. 8 C.pr.civ., Curtea a admis recursul, a casat sentinţa recurata şi rejudecând a admis în 
parte acţiunea reclamantei şi a obligat pârâţii MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA şi PRIMARUL 
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA să achite reclamantei suma de 13.761 euro cu titlu de 
despăgubiri, menţinându-se restul dispoziţiilor sentinţei.  

Pentru determinarea prejudiciului Curtea a avut în vedere contractele de închiriere nr. 
0001/19.11.2010 şi nr. 0002/13.12.2010, pentru intervalul 01.02.2013 ( data reluării activităţii 
de către Comisie) -12.06.2013 ( data de eliberare a acordului), respectiv 4 luni şi 12 zile, 
pentru o chirie de 2190 euro pentru imobil şi de 868 euro pentru bunurile mobile.  

Perioada din cursul anului 2011 nu a fost luată în considerare la stabilirea unui 
prejudiciu întrucât pe de-o parte cererea reclamantei nu a fost completă, fiind solicitată 
depunerea unor acte în noiembrie 2011 iar pe de altă parte justificat de necesitatea acordării 
unui termen autorităţii în vederea soluţionării cererii.  

În temeiul art. 453 alin. 2 C.pr.civ., fiind în culpă procesuală, pârâţii au fost obligaţi să 
plătească reclamantei S.C. M.A. S.R.L., suma de 1.205 lei, cheltuieli de judecată parţiale în 
recurs, reprezentând taxe judiciare de timbru în şi onorariu avocaţial atât la fond cât şi în 
recurs, dovedite prin chitanţele de la f.29 şi f.44 dosar recurs, f.10 şi f.269 dosar fond., în 
considerarea admiterii parţiale a cererii de chemare în judecată. 

Împotriva acestei decizii a formulat contestaţie în anulare S.C. M.A. S.R.L. 
solicitând modificarea deciziei atacate, cu admiterea acesteia aşa cum a fost formulată. 

În motivare a arătat că în cuprinsul motivării instanţa reţine ca, Comisia de Aprobare 
Orar a avut suspendata activitatea în intervalul iunie 2011 – ianuarie 2013. 

La dosarul cauzei nu exista nici un act care sa ateste acest lucru, contestatoarea a găsit 
doar în Note Scrise depuse în 14 mart 2014 şi în Concluzii Scrise depuse în 05 noiembrie 
2014 de către reprezentanţii primăriei, unde se afirma fără a se şi dovedi „arătam ca în 
perioada iunie 2011 - ianuarie 2013, Comisia nu a eliberat nici un acord de funcţionare pentru 
unităţile care desfăşurau activitate de vânzare la geam în zona centrala” ceea ce nu 
echivalează cu o suspendare a activităţii! De altfel exista la dosarul cauzei, depusa de 
subsemnata, numeroase planşe foto cu covrigarii deschise în aceasta perioada în zona 
centrala, cu vânzare la geam (pag. 27-28), de asemenea tot la dosarul cauzei exista, depuse de 
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reprezentanţii Primăriei, aproape 200 de file ce atesta o corespondenta a comisiei cu 
subsemnata şi departamente interne inclusiv în perioada iunie 2011 - ianuarie 2013! 

De asemenea pe întregul parcurs al procesului nu s-a prezentat nimeni din partea 
Primăriei, deci nu putem retine ca cineva ar fi susţinut în fata instanţei faptul ca acea comisie 
ar fi fost suspendata în perioada iunie 2011 – ianuarie 2013, ceea ce şi din punct de vedere 
logic ar însemna ca pe o perioada de un an şi 6 luni în Municipiul Cluj-Napoca sa nu mai 
existe nici o activitate comerciala noua sau extindere a celor vechi!!! 

În plus, potrivit unui vechi principiu consacrat în literatura juridică şi aplicat 
consecvent în practica judiciară, (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), nimeni nu 
poate invoca propria incorectitudine sau imoralitate pentru a obţine protecţia unui drept şi cu 
atât mai puţin pentru a fi exonerat de orice formă de răspundere. 

De asemenea instanţa la pag 7 afirma: „Nu s-a dovedit investirea unei instanţe de 
judecată cu analiza legalităţii conduitei autorităţii publice, prin comisia de specialitate, de 
aprobare a acordurilor de funcţionare, fiind o decizie a autorităţii, necenzurabilă de către 
instanţă, în lipsa investirii cu o cerere concretă”. 

 Eroarea în acest caz este ca instanţa a reţinut greşit acest fapt dovedit prin decizia 
civilă nr. 8742/2013 în dosar nr. .../2012 data tot de acelaşi complet şi care exista la dosar la 
pag 24-26 şi unde retine: „Ulterior pronunţării sentinţei civile nr. 2053/07.02.2013 a 
Tribunalului Cluj şi promovării recursului împotriva acestei hotărâri, paratul a înţeles sa 
îndeplinească din proprie iniţiativă obligaţia ce face obiectul judecăţii, aspect ce nu poate fi 
interpretat decât ca o recunoaştere a temeiniciei pretenţiilor reclamantei”. 

Eroarea materiala, consta în faptul ca din greşeală instanţa a considerat ca a avut loc o 
suspendare a activităţii comisiei, când de fapt ei au susţinut ca nu au eliberat nici un acord de 
funcţionare pentru unităţile care desfăşurau activitate de vânzare la geam în zona centrala! 

De altfel, instanţa în motivare la pag 7 afirma: „Se apreciază astfel, că doar după 
încetare perioadei de suspendare (ianuarie 2012) se poate analiza o eventuală conduită 
culpabilă a pârâtului. Astfel, procedând la analiza refuzului pârâtului de eliberare a acordului 
după ianuarie 2013 /eroare materiala, mai sus este corect ian 2012) şi până în 12.06.2013, 
când acesta a fost eliberat, Curtea reţine că pârâtul nu a justificat pertinent întârzierea în 
rezolvarea favorabilă a cererii reclamantei”. 

Având în vedere ca nu se află în fata unei suspendări a lucrărilor comisiei în perioada 
iunie 2011 - ianuarie 2013 conduita culpabila a paratului se întinde din ianuarie 2012 până în 
12.06.2013. 

Pentru calculul cuantumului despăgubirilor instanţa retine: „Pentru determinarea 
prejudiciului Curtea a avut în vedere contractele de închiriere nr. 0001/19.11.2010 şi nr. 
0002/13.12.2010,.... pentru o chirie de 2190 euro pentru imobil şi de 868 euro pentru bunurile 
mobile". 

Instanţa a omis sa se pronunţe asupra cuantumului penalizărilor de întârziere deşi 
acestea erau prevăzute în ambele contracte ce stau la baza calcului prejudiciului şi au fost 
acordate şi acceptate prin „ordonanţa comerciala nr. 19.292/10.10.2012 (f.25 dosar fond)". 

Chiar în varianta greşit calculata, instanţa, din eroare bazându-se pe un fapt inexistent, 
pârâţii susţin ca nu au eliberat orare de funcţionare pana în ian 2013, deci nu februarie 2013 
cum a calculat greşit instanţa, ianuarie 2013 este în opinia noastră 3 ian 2013 prima zi 
lucrătoare din 2013! 

Având în vedere toate acestea, consideră că instanţa, din eroare materiala, a calculat 
greşit perioada de acordare a despăgubirilor, ea trebuind sa fie de 1 an şi 5 luni şi 12 zile, deci 
de 17 luni şi 12 zile de chirie la care trebuie adăugate penalizările de întârziere! 

În drept, a invocat prevederile: art. 503-508 şi art. 580-583 C.P.C. 
Prin întâmpinarea înregistrată la data de 12 februarie 2015, intimaţii Municipiul 

Cluj-Napoca şi Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, Primarul municipiului Cluj-
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Napoca, au solicitat respingerea contestaţiei în anulare formulata împotriva deciziei civile 
atacate, în principal ca inadmisibila iar în subsidiar ca nefondată. 

În motivare au arătat că prin decizia civilă nr. 9050 din 05 noiembrie 2014, Curtea de 
Apel Cluj a admis recursul declarat de societatea M.A. SRL împotriva sentinţei civile nr. 
2769/2014 a Tribunalului Cluj, pe care o casează şi rejudecând admite în parte acţiunea 
reclamantei, obligând municipiul şi primarul municipiului Cluj-Napoca ia plata sumei de 
13.761 euro cu titlu despăgubiri. 

În motivarea contestaţiei în anulare, contestatoarea invoca dispoziţiile art. 503 alin. (2) 
pct. 2 Cod pr. civ., susţinând că instanţa de recurs a comis o eroare materială când a reţinut că 
în perioada iunie 2011- ianuarie 2013 a operat o suspendare a activităţii Comisiei de aprobare 
a acordurilor de funcţionare şi a cuantificat prejudiciul la suma de 13761 euro reprezentând 
chiria pe o durata de 4 luni şi 12 2ile. 

Fata de motivele invocate de contestatoare, arată următoarele: 
I) Inadmisibilitatea contestaţiei în anulare speciale. 
1) În cazul de faţă, nu ne aflăm în prezenţa ipotezei juridice reglementate de art. 503 

alin. (2) pct. 2 Cod pr. civ. 
Potrivit art. 318 alin, 2 "Hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu 

contestaţie când [.„] dezlegarea recursului este rezultatul unei erori materiale." 
Textul are în vedere greşeli materiale cu caracter procedural, aşa cum se reţine în 

practica judiciară: „Greşeala materială poate consta în neobservarea de către instanţă a unui 
act de procedură cu privire la care nu s-a făcut nicio judecată. Când însă instanţa a cunoscut 
existenţa şi conţinutul actului şi a făcut asupra lui o apreciere, nu mai poate fi vorba de o 
greşeală materială în sensul legii, ci eventual o greşeală de judecată, care nu se poate îndrepta 
de aceeaşi instanţă prin retractarea propriei sale hotărâri, ci numai de către instanţele de 
control judiciar, în cadrul căilor de atac prevăzute de lege"- Tribunalul Suprem, Secţia civilă, 
decizia nr. 440-1979, C.D./1979, p. 281 [citat după Mihaela Tăbârcă, Drept procesual civil, 
voi. II, 2008, p. 142]. 

Rezultă că pentru verificarea unei erori materiale, nu este necesară o reexaminare a 
fondului sau reaprecierea probelor. 

În prezenta speţă, contestatoarea invocă în realitate tocmai o eroare de judecată a 
instanţei de recurs. În acest sens susţine că „eroarea materială constă faptul că din greşeală 
instanţa a considerat că a avut loc o suspendare a activităţii comisiei, când de fapt ei (s.n. 
pârâţii ) au susţinut că nu au eliberat niciun acord de funcţionare pentru unităţile care 
desfăşurau activitate de vânzare la geam în zona centrală". Deci, contestatoarea invocă o 
stabilire eronată a situaţiei de fapt, în urma aprecierii probelor şi interpretării faptelor de către 
instanţa de recurs. 

Prin admiterea acestei contestaţii în anulare, s-ar încălca natura contestaţiei în anulare 
de cale extraordinară de retractare, ajungându-se pe cale ocolită, în fapta la reformarea unei 
hotărâri irevocabile în urma unei rejudecări în fondul a cauzei. 

II) Contestaţia în anulare este nefondată deoarece pe baza probatoriului 
administrat în cauză, atât în faţa instanţei de fond cât şi în recurs, instanţa a interpretat în mod 
corect că în perioada iunie 2011- ianuarie 2013 a operat o suspendare a activităţii Comisiei de 
aprobare a acordurilor de funcţionare raportat la împrejurarea că în perioada iunie 2011 - 
ianuarie 2013, Comisia nu a eliberat niciun acord de funcţionare pentru unităţile care 
desfăşurau activitate de vânzare la geam în zona centrala. 

Concluzia instanţei de recurs este corectă. Neemiterea niciunui acord în perioada 
menţionată pentru structurile de vânzare care desfăşoară comerţ cu vânzare la geam, mai 
exact covrigarii, semnifică în realitate o suspendare a activităţii comisiei cu privire la 
acordurile de funcţionare pentru acest tip de comerţ. 
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Cu alte cuvinte, comisia nu a emis niciun acord nu pentru că nu a existat cereri în 
acest sens ci pentru că s suspendat luarea unei decizii până la clarificarea poziţiei autorităţilor 
cu atribuţii în domeniu, în contextul legislaţiei de protecţie a monumentelor istorice şi în 
considerarea demersurilor în curs pentru elaborarea noului plan urbanistic general. Aşa cum 
rezultă din înscrisurile depuse la dosar, soluţia aprobării emiterii acordului şi orarului de 
funcţionare pentru societăţile comerciale care desfăşoară acest tip de comerţ cu vânzare la 
geam (covrigarii) a fost luata doar în şedinţa Comisiei din data de 25.04.2013, urmare 
numeroaselor demersuri tăcute de Comisie pentru solicitarea punctului de vedere al Direcţiei 
Judeţene pentru Cultura şi Patrimoniul Naţional Cluj, aceasta fiind o soluţie temporara, pana 
la adoptarea noului Plan Urbanistic General sau a altor reglementari urbanistice privitoare la 
desfăşurarea acestui tip de comerţ pe raza municipiului (conform procesului-verbal nr. 
141404/452/25.04.2013 depus la dosar). Punctul de vedere al DJCPN Cluj se impunea având 
în vedere că activitatea comercială se desfăşura în centrul istoric al municipiului - sit 
monument istoric iar potrivit prevederilor HCL 467/2009, modificată şi completată, nu se pot 
emite acorduri în situaţia în care se aduc prejudicii spaţiilor aflate în incinta sau în apropierea 
unor clădiri cu valoare arhitectonică deosebită sau cu valoare de patrimoniu ori acordul 
contravine planului general de dezvoltare urbană şi altor restricţii stabilite de către direcţia 
urbanism şi dezvoltare urbană. 

În al doilea rând, în mod greşit susţine contestatoarea că instanţa de recurs trebuia să 
ia în calcul şi luna ianuarie integral raportat la împrejurarea că şedinţa Comisiei în care s-a 
discutat chestiunea vânzării la geam s-a desfăşurat în data de 31 a lunii ianuarie, conform 
procesului-verbal nr. 37409/452/31.01.2013. 

În ce priveşte cuantificarea prejudiciului, este evident că instanţa a apreciat că se 
impune doar acordarea contravalorii chiriei stabilită prin contract neputându-se invoca 
existenţa unei erori materiale la baza raţionamentului instanţei. 

 Analizând contestaţie în anulare formulată, Curtea reţine următoarele: 
Conform art. 503 alin. 2 pct. 2 C.pr.civ. hotărârea instanţei de recurs este susceptibilă 

de a fi atacată pe calea contestaţiei în anulare, între altele, când dezlegarea dată recursului 
este rezultatul unei erori materiale. 

În consens cu practica judiciară şi doctrina de specialitate, Curtea reţine că prin 
greşeală materială se înţelege o greşeală de ordin procedural, de o asemenea gravitate încât a 
avut drept consecinţă darea unei soluţii greşite. 

Altfel spus, trebuie să fie vorba despre acea greşeală pe care o comite instanţa de 
recurs prin confundarea unor elemente importante sau a unor date materiale şi care determină 
soluţia pronunţată. În acest sens, legea procesuală are în vedere greşeli de ordin material cu 
caracter procedural, greşeli de fapt, şi nu greşeli de judecată, de apreciere a probelor ori de 
interpretare a dispoziţiilor legale incidente. 

În speţă, contestatoarea reproşează instanţei de recurs că din greşeală instanţa a 
considerat că a avut loc o suspendare a activităţii comisiei, când de fapt pârâţii au susţinut că 
nu au eliberat nici un acord de funcţionare pentru unităţile care desfăşoară activitate de 
vânzare la geam în zona centrală. 

Independent de sursa greşeli câtă vreme aceasta se circumscrie unei erori de judecată 
aceasta nu poate corectată pe calea contestaţiei în anulare căci s-ar transforma calea de atac 
dintr-o cale de atac de retractare în una de reformare incompatibilă cu legea procesual civilă. 

Altfel spus, evaluarea erorii pretins materiale de către contestatoare în faza 
contestaţiei în anulare ar presupune o judecată asupra stării de fapt constatate de instanţa de 
fond şi reţinute ca atare de instanţa de recurs. 

Altfel spus, eroarea materială nu trebuie să necesite o reexaminare a fondului sau o 
reapreciere a probelor, ci trebuie să fie în legătură cu aspectele formale ale judecării căii de 
atac. 
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Mai mult, conform art. 483 alin. 3 şi 4 C.pr.civ. instanţei de recurs îi revine sarcina de 
a verifica compatibilitatea cu legea a sentinţei atacate prin prisma motivelor de recurs strict şi 
limitativ prevăzute la art. 488 pct. 1-8 C.pr.civ. aşa cum au fost invocate de recurent prin 
prisma principiului disponibilităţii procesului civil. 

Aşa fiind, nu este permis ca pe cale ocolită instanţa să ajungă să rejudece o cale de 
atac pe chestiuni care excedează sferei sale de incidenţă. 

Mai apoi, omisiunea reproşată instanţei de recurs de a se pronunţa asupra unui capăt 
de cerere, respectiv a penalităţilor de întârziere, nu este compatibilă cu contestaţia în anulare 
şi cu motivul expres invocat de contestatoare căci omisiunea de a rezolva un anumit capăt de 
cerere cu care a fost investit instanţa se bucură de o reglementare proprie aşa cum rezultă din 
art. 444 şi art. 445 C.-pr.civ. 

Din această perspectivă, conform art. 508 C.pr.civ. Curtea va respinge contestaţia în 
anulare declarată de contestatoarea SC M.A. SRL împotriva deciziei civile nr. 9050, 
pronunţată la data de 05.11.2014 în dosarul .../2013 al Curţii de Apel Cluj pe care o va 
menţine în întregime. 

Cheltuieli de judecată nu s-au solicitat. 
 

Efectele deciziei Curţii Constituţionale într-o situaţie juridică în curs de desfăşurare 
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1841 din 18 februarie 

2015 
Prin sentinţa civilă nr. 5.295 din 18.09.2014 pronunţată de Tribunalul Cluj, în dosarul 

nr. .../2014, s-a admis în parte acţiunea formulată de reclamantul P.V. şi pe pârâta GARDA 
NAŢIONALĂ DE MEDIU - COMISARIATUL GENERAL şi s-a anulat decizia nr. 
2790/30.03.2013 privind încetarea raporturilor de serviciu existente între reclamant şi pârâtă. 

A fost obligată pârâta la plata către reclamant a despăgubirilor egale cu drepturile 
salariale indexate, majorate şi reactualizate de care ar fi beneficiat reclamantul începând cu 
data emiterii deciziei şi până la reîncadrarea efectivă, cu dobânda legală calculată de la data 
scadenţei până la data plăţii efective. 

S-a dispus reîncadrarea reclamantului în funcţia deţinută anterior emiterii deciziei, cu 
considerarea ca vechime neîntreruptă în muncă şi în funcţie a perioadei dintre 01.10.2013 şi 
reîncadrarea sa efectivă. 

S-a respins ca neîntemeiat capătul de cerere privind plata daunelor morale. 
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că prin decizia nr. 

2790/30.09.2013 emisă de către Garda Naţională de Mediu s-a dispus încetarea raportului de 
serviciu al reclamantului, după împlinirea perioadei de preaviz de 30 de zile care începe să 
curgă la data de 30.09.2013, prin eliberarea din funcţia deţinută, aceea de comisar, clasa I, 
grad profesional principal, clasa 48 de salarizare, gradaţia 5, din cadrul Comisariatului 
Judeţean Cluj (f.26-27). 

Temeiurile juridice care au stat la baza adoptării deciziei menţionate sunt art. 99 al. 1 
lit. b din Legea nr. 188/1999, art. 8 al. 4 din HG nr. 1005/2012 privind organizarea şi 
funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu. 

S-au mai invocat, ca temeiuri generice ale deciziei, HG nr. 1005/2012, Legea nr. 
188/1999, decizia primului ministru nr. 221/2013 pentru numirea domnului Diaconu Florin în 
funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu, Legea 
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, OUG nr. 77/2013 privind stabilirea unor măsuri 
de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificare unor acte 
normative, avizul nr. 32467/2013 emis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, ordinul 
ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 2009/2013 privind aprobarea structurii 
organizatorice detaliate a Comisariatului General, a regulamentului de organizare şi 
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funcţionare şi a statului de funcţii pentru Garda Naţională de Mediu, decizia nr. 859/2013 
privind reorganizarea Gărzii Naţionale de Mediu. 

De asemenea, decizia este întemeiată pe rezultatele examenului organizat în data de 
04.09.2013 în vederea selectării funcţionarilor publici, publicate pe site-ul Gărzii Naţionale 
de Mediu în data de 09.09.2013, conform cărora reclamantul a fost declarat „respins”. 
Reclamantul a participat la concursul organizat pentru ocuparea unui post din cele rămase în 
cadrul Comisariatului Judeţean Cluj în data de 04.09.2013, fiind declarat respins iar ca 
urmare a acestui rezultat, a fost emisă decizia nr. 2790/30.09.2013 (numerotată şi 
1354/30.09.2013). 

Decizia privind încetarea raporturilor de serviciu dintre reclamant şi pârâtă a fost 
adoptată ca urmare a reducerii numărului maxim de posturi ale Gărzii Naţionale de Mediu, de 
la 889 la 823.  

După intrarea în vigoare a OUG nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind 
asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea 
cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în 
coordonarea Guvernului ori a ministerelor şi în temeiul acesteia, a fost adoptată HG 
nr.564/2013 pentru modificarea HG nr. 1005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii 
Naţionale de Mediu. Articolul 6 alin. 1 din HG 1005/2012 a fost modificat în sensul că 
numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu şi structurile teritoriale ale GNM a devenit 
823 faţă de 889 posturi prevăzute până la data de 08.08.2013. 

Potrivit art. 6 alin. 1 din HG 1005/2012, cu modificările şi completările ulterioare, 
„posturile prevăzute la alin. (1) se repartizează prin decizie a comisarului general al GNM 
pentru aparatul central şi pentru fiecare structură teritorială din subordine”. 

HG nr. 564/2013 în temeiul căreia a operat reducerea de posturi ale Gărzii Naţionale 
de Mediu a fost adoptată în temeiul art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 
pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, 
a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din 
subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor. 

Prin Decizia nr. 55/05.02.2014 a Curţii Constituţionale a României, s-a constatat că 
dispoziţiile Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru 
stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a 
numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din 
subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor sunt 
neconstituţionale. 

Instanţa a reţinut că este neîntemeiată apărarea pârâtei potrivit căreia Curtea 
Constituţională a constatat numai neconstituţionalitatea legii de aprobare a ordonanţei, astfel 
că ordonanţa produce efecte, în continuare. În privinţa efectelor în timp ale acestei decizii, 
instanţa apreciază că încetarea efectelor OUG nr. 77/2013 vizează, pe de o parte, situaţiile 
juridice care iau naştere după împlinirea termenului de 45 de zile de la publicarea în 
Monitorul Oficial al României a deciziei Curţii Constituţionale întrucât în acest interval de 
timp prevederile neconstituţionale nu au fost puse de acord cu dispoziţiile Constituţiei şi, 
totodată, situaţiile juridice neepuizate prin soluţionarea căilor de atac, administrative sau 
jurisdicţionale, la data împlinirii termenului de 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii 
Constituţionale în Monitorul Oficial. Astfel, instanţa va aplica dispoziţiile Deciziei nr. 
55/05.02.2014 a Curţii Constituţionale şi va constata nulitatea absolută a deciziei nr. 
2790/30.09.2013 (numerotată şi 1354/30.09.2013) întrucât aceasta este lipsită de un temei 
juridic.  

Deşi este real că potrivit art. 36 din Legea nr. 188/1999, în perioada concediilor de 
boală raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa 
funcţionarului public, reclamantul nu a făcut dovada că s-ar fi aflat în concediu de odihnă la 
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data emiterii deciziei contestate, astfel că acest temei de nelegalitate a deciziei nu a putut fi 
reţinut. 

Subsecvent anulării deciziei nr. 2790/30.03.2013 (numerotată şi 1354/30.09.2013), în 
temeiul art. 106 al. 1 şi 2 din Legea nr. 188/1999, instanţa de fond a admis şi capetele de 
cerere privind plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi recalculate, şi cu 
celelalte drepturi de care ar fi beneficiat funcţionarul public şi reintegrarea reclamantului în 
funcţia publică deţinută. 

Cu privire la capătul de cerere referitor la obligarea pârâtei la plata unor daune 
morale, instanţa a constatat că nu sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale lipsind 
fapta ilicită, culpa şi raportul de cauzalitate dintre aceasta şi dauna invocată. Pe de o parte, la 
data emiterii deciziei de încetare a raporturilor de serviciu, era în vigoare OUG nr. 77/2013, 
lipsind deci caracterul ilicit al faptei. Distinct de această împrejurare, reclamantul, căruia îi 
revine sarcina probaţiunii potrivit art. 249 C.pr.civ., nu a dovedit existenţa unei daune cu 
caracter moral, or în lipsa acestui element, răspunderea pârâtei nu poate fi atrasă. 

Pentru aceste motive, în baza art. 106 din Legea nr. 188/1999, instanţa a admis în 
parte acţiunea formulată, va anula decizia nr. 2790/30.03.2013 (numerotată şi 
1354/30.09.2013) privind încetarea raporturilor de serviciu existente între reclamant şi pârâtă, 
a obligat pârâta la plata către reclamant a despăgubirilor egale cu drepturile salariale indexate, 
majorate şi reactualizate de care ar fi beneficiat reclamantul începând cu data emiterii deciziei 
şi până la reîncadrarea efectivă, cu dobânda legală calculată de la data scadenţei până la data 
plăţii efective, a dispus reîncadrarea reclamantului în funcţia deţinută anterior emiterii 
deciziei, cu considerarea ca vechime neîntreruptă în muncă şi în funcţie a perioadei dintre 
01.10.2013 şi reîncadrarea sa efectivă şi a respins ca neîntemeiat capătul de cerere privind 
plata daunelor morale. 

Împotriva acestei sentinţe, pârâta GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU - 
COMISARIATUL GENERAL a declarat recurs prin care a solicitat modificarea în tot a 
sentinţei recurate, cu consecinţa menţinerii ca temeinic şi legal a actului administrativ 
contestat. 

În motivarea recursului, pârâta a susţinut că instanţa de fond în mod greşit „constata 
nulitatea absoluta a Deciziei nr. 2790/30.09.2013 întrucât aceasta este lipsita de temei juridic" 
aplicând Deciziei Curţii Constituţionale nr. 55/05.02.2014, în sensul că „în privinţa efectelor 
în timp ale acestei decizii, instanţa apreciază ca incetarea efectelor OUG nr. 77/2013 vizează, 
pe de o parte, situaţiile juridice care iau naştere dupa implinirea termenului de 45 de zile de la 
publicarea în Monitorul Oficial al României a deciziei Curţii Constituţionale intrucat în acest 
interval de timp precederile neconstitutionale nu au fost puse de acord cu dispoziţiile 
Constituţiei si, totodată, situaţiile juridice neepuizate prin soluţionarea cailor de atac, 
administrative si jurisdicţionale, la data împlinirii termenului de 45 de zile de la publicarea 
deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial" 

Recurenta consideră că instanţa de fond ar fi trebuit să aprecieze că deciziile Curţii 
Constituţionale se aplică pentru viitor, iar nu pentru raporturile juridice care au luat naştere şi 
s-au derulat sub imperiul unei Ordonanţe de Urgenţă care era în vigoare la data desfăşurării 
acesteia, conform art. 31 din Legea nr.47/1992 republicată privind organizarea şi funcţionarea 
Curţii Constituţionale, iar în acest context, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat în 
mai multe rânduri asupra aplicării în timp a actelor normative constatate neconstituţionale 
prin decizia Curţii Constituţionale, instanţa supremă a apreciat că art. 31 din Legea 
nr.47/1992 presupune încetarea efectelor în situaţia nepunerii în acord cu Constituţia a 
dispoziţiilor contrare acesteia la expirarea termenului de 45 de zile, această încetare fiind 
similară din punct de vedere al efectelor cu abrogarea actului normativ, consecinţa cea mai 
importantă fiind aplicarea pentru viitor a deciziei în sensul de a nu mai fi puse în aplicare 
dispoziţiile textului neconstituţional. 
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0 alta interpretare ar fi contrară principiului activităţii legii, principiu consacrat prin 
art. 15 alin (2) din Constituţie interpretat per a contrario în sensul activităţii legii din 
momentul intrării în vigoare până la momentul încetării activităţii. Activitatea Deciziei nr. 55 
reiese din art. 147 alin. (4) din Constituţie „Deciziile Curţii Constituţionale se publică în 
Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au 
putere numai pentru viitor, "dispoziţie reluată de Legea nr.47/1992 republicată care la art. 11 
alin. (3) prevede „Deciziile, hotărârile şi avizele Curţii Constituţionale se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. Deciziile şi hotărârile Curţii Constituţionale sunt 
general obligatorii şi au putere numai pentru viitor." 

Astfel s-a pronunţat înalta Curte de Casaţie şi Justiţie reţinând: „Ce a omis, însă, 
Curtea Militară de Apel este faptul că în aplicarea legii procesual penale a fost consacrat 
principiul activităţii, potrivit căruia legea procesual penală este de imediată aplicare (tempus 
regit actum). Pe de altă parte, deciziile Curţii Constituţionale produc efecte pentru viitor, 
neretroactivând. Astfel, conform art. 31 din Legea nr. 47/1992, „Dispoziţiile din legile şi 
ordonanţele în vigoare constatate ca fiind neconstituţionale îşi încetează efectele juridice la 
45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale, dacă, în acest interval, Parlamentul 
sau Guvernul, după caz, nu pune de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile 
Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt 
suspendate de drept." " - I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 2302 din 24 iunie 2008. 

Pe fondul cauzei, recurenta a arătat că având în vedere necesitatea eliminării riscului 
unor potenţiale presiuni suplimentare asupra cheltuielilor bugetului general consolidat, 
precum şi necesitatea asigurării funcţionalităţii autorităţilor administraţiei publice locale, la 
data de 26 iunie 2013 a fost emisă Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77 pentru stabilirea 
unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de 
posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub 
autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a Ministerelor, care, în conformitate cu art. 2 
coroborat cu anexa nr. 2 stabileşte: „numărul total al posturilor ocupate, la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgentă, se reduce potrivit anexei nr. 2. cu respectarea 
prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal" precum şi cuantificarea reducerii 
posturilor ocupate de 4% listă în care se regăseşte şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice, aplicabil şi instituţiilor/autorităţilor publice/organelor de specialitate aflate în 
subordinea sa, sub autoritatea sau coordonarea acestuia, în consecinţă şi a Gărzii Naţionale de 
Mediu, instituţie din care tăcea parte şi reclamanta. 

Astfel, în urma aplicării prevederilor actului normativ menţionat, s-a procedat la 
desfiinţarea posturilor vacante precum şi la reducerea cu 4% a posturilor ocupate, în 
condiţiile în care art. 4 stipulează că „instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la art. 1 alin. 
(1) au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgentă, să adopte/emită actele normative/administrative specifice de aprobare a structurii 
funcţionale, în conformitate cu măsurile prevăzute la art. 1-3, după caz." 

Recurenta arată că în baza acestui act normativ a fost adoptată HG nr. 564/2013 
(pentru modificarea HG nr. 1005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale 
de Mediu), în sensul reducerii numărului maxim de posturi pentru aparatul propriu şi 
structurile teritoriale ale GNM, de la 889. la 823 salariaţi. Astfel, structura organizatorică a 
Gărzii Naţionale de Mediu prevăzută în anexa nr. 1 a HG nr.1005/2012, a suferit modificări 
substanţiale fiind modificată prin HG nr.564/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului 
nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, publicată în 
M.O. nr. 499/08.08.2013. 

Având în vedere Nota de fundamentare a Gărzii Naţionale de Mediu nr. 8769/2013 
precum şi Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 32467/2013. Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor Climatice a emis Ordinul nr. 2009/21.08.2013. prin care s-a aprobat 
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Structura organizatorică detaliată a Comisariatului General. Regulamentul de organizare si 
funcţionare si statul de funcţii pentru Garda Naţională de Mediu, reducerea cu 4%. conform 
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.77/2013 la care se referă si instituţia noastră în 
ansamblul acesteia. 

În consecinţă, reorganizarea instituţiei, ca urmare a reducerii numărului de posturi 
alocate, presupunea adoptarea unor soluţii aplicabile tuturor funcţionarilor publici în cauză. 
Prin aprobarea noii structuri organizatorice a instituţiei, cu un număr de posturi redus faţă de 
structura organizatorică anterioară, aspect pentru care prevederile art. 100 al. 5 din Legea nr. 
188/1999 privind statutul funcţionarilor publici nu au fost încălcate, deoarece nu ne aflăm în 
ipoteza reglementată de acest text de lege, respectiv de înfiinţare a unor posturi similare celor 
desfiinţate ulterior procesului de reorganizare a instituţiei, ci de stabilire a numărului de 
posturi corespunzător noii structuri organizatorice, operaţiune care constituie însă şi esenţa 
procesului de reorganizare. 

Astfel că, în consecinţă, reorganizarea instituţiei în baza Ordinului MMSC 
nr.2009/2013 a implicat o reducere de personal, potrivit art.100 alin,3 din Legea nr.188/1999 
- privind statutul funcţionarilor publici, care prevede că în cazul în care există mai mulţi 
funcţionari publici decât numărul maxim de posturi, instituţia organizează examen. în 
completarea dispoziţiilor art.100 alin. 3 din Legea nr. 188/1999 nu au mai fost emise alte acte 
cu caracter special care să prevadă condiţii pentru desfăşurarea examenului în cauză, drept 
pentru care, prin Decizia Comisarului General nr. 859/2013. a fost adoptată Metodologia 
privind reorganizarea GNM. bibliografia pentru examen si calendarul de desfăşurare a 
acestuia. 

Decizia Comisarului General nr.859/2013 are drept temei în preambul setul de 
documente ce au stat la baza emiterii ei si anume OUG nr.77/2013. avizul nr.32467/2013 
emis de ANFP şi înregistrat sub nr. 8857/GM/2013. Ordinul MMSC 2009/2013 si Ordinul 
MMSC 2048/2013. acte depuse odată cu prezenta întâmpinare. Acesta stabileşte bibliografia, 
modalitatea de numire în noile funcţii publice în funcţie de criteriile enumerate în cuprinsul 
acesteia şi organizarea examenului în situaţia unui număr mai mare de funcţionari faţă de 
posturile existente conform reorganizării. 

În acest sens, pe site-ul instituţiei a fost creat, în data de 06.08.2013, link-ul 
„reorganizarea GNM" ca mijloc de informare pentru toate aspectele referitoare la procedurile 
care aveau să fie derulate în scopul punerii în executare a actelor normative, pentru a se da 
posibilitate tuturor funcţionarilor publici de a avea acces la informaţiile privind reorganizarea 
şi de a-şi manifesta dorinţa de a se înscrie şi a participa la examen. Ulterior acesteia, s-a 
demarat Procedura de organizare a concursului, informaţie regăsită pe site-ul instituţiei 
împreună cu bibliografia necesară, devenind accesibilă tuturor funcţionarilor publici care 
puteau să îşi manifeste intenţia de a participa la concurs, aspect de care s-a folosit şi 
reclamanta, prin manifestarea acordului de a participa la concursul desfăşurat. 

Respectiv, la punctul 2.2.2.1. din metodologie se precizează că în situaţia în care după 
aprobarea noului stat de funcţii, în cadrul unui compartiment/serviciu judeţean, există un 
număr mai mare de funcţionari publici de execuţie decât cel prevăzut în noua structură, 
ocuparea posturilor se va face prin examen organizat în condiţiile art.100 alin (3) din legea 
188/1999, accesul la examen fiind prevăzut în metodologie la punctul 2.3. 

La data de 04.09.2013 a fost organizat de către Garda Naţională de Mediu concursul 
în scopul examinării pentru numirea în noile funcţiile publice la care domnul P.V., a fost 
declarat "respins", fapt care s-a concretizat cu emiterea deciziei de eliberare din funcţia 
publică. 

Astfel că, susţine recurenta, Decizia nr. 2790/30.09.2013 a fost emisă în mod temeinic 
şi legal iar eliberarea din funcţia de publică specifică de execuţie de comisar, clasa I, grad 
profesional principal nu s-a făcut abuziv ci ca o consecinţă a faptului că reclamanta nu a 
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promovat examenul la concursul organizat, astfel culpa pentru situaţia creată îi aparţine în 
mod exclusiv. 

Examenul a fost organizat tocmai pentru a decide în mod obiectiv, numai pe baza 
testării competenţelor profesionale, ce persoane urmează să fie eliberate din funcţia publică 
deţinută. în condiţiile reducerii numărului de posturi de aceeaşi natură şi pentru a se realiza 
încadrarea în numărul de posturi stabilit prin HG nr.564/2013. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 99, alin. 1, lit. b) din Legea 188/1999 
privind statutul funcţionarilor publici, republicată prevede:".„institutia publică îsi reduce 
personalul ca urmare a reorganizării activităţii, prin reducerea postului ocupat de funcţionarul 
public" pentru care considerent a avut loc eliberarea din funcţie a reclamantei prin Decizia nr. 
2790/30.09.2013 

Din analiza actului administrativ atacat, rezultă fară echivoc faptul că, acesta a fost 
întocmit cu respectarea tuturor condiţiilor de fond şi de formă iar reorganizarea mai sus 
prezentată a fost efectuată cu respectarea Metodologiei aprobată prin Decizia cu nr. 
859/27.08.2013 emisă Comisarul General al Gărzii Naţională de Mediu şi s-a făcut în condiţii 
corecte pentru toţi funcţionarii publici care prevede clar că, numirea funcţionarilor publici în 
noile funcţii publice sau după caz, în noile compartimente, se face după anumite criterii. 

Referitor la etapa I a concursului, proba scrisa, recurenta a învederat instanţei, faptul 
ca înainte de începerea examinării propriu-zise fiecare candidat, inclusiv reclamanta, si-a 
manifestat în mod expres si neechivoc acceptul în ceea ce priveşte metodologia de examinare 
si condiţiile de desfăşurare a acestuia. în momentul finalizării lucrării, candidatul şi-a salvat 
lucrarea pe serverul aplicaţiei, aceasta primind în mod automat un număr de înregistrare. 
Corectura lucrărilor s-a făcut în baza acestui număr de înregistrare, comisia de corectare 
necunoscând şi neavând acces la datele de identificare ale autorilor lucrărilor. Toate aceste 
operaţiuni au fost efectuate prin reţeaua VPN a GNM, care este reţea securizată de către 
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. 

De la momentul salvării lucrării de către candidat şi până în prezent nu s-a operat 
nicio modificare a documentelor salvate, acest fapt putând fi verificat prin intermediul unei 
expertize IT de specialitate. 

Dat fiind faptul că examenul prevăzut de art. 100 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 a 
implicat aproximativ 300 de funcţionari publici care-şi desfăşurau activitatea pe întreg 
cuprinsul ţării, precum şi faptul că resursele financiare aflate la dispoziţia conducătorului 
instituţiei publice sunt limitate, posibilitatea imprimării lucrării a fost prevăzută în 
Metodologia privind reorganizarea GNM doar la cerere, potrivit pct. 2.3.31. 

In conformitate cu ultimele modificări aduse HG 1005/2012 privind organizarea şi 
funcţionarea GNM numărul de posturi a fost redus. Cum această reducere nu putea fi făcută 
aleatoriu, numai baza unor criterii obiective pe baza cărora s-a stabilit un număr optim de 
posturi de comisar pentru fiecare comisariat judeţean şi a suprapunerii acestuia pe numărul de 
angajaţi al fiecărui comisariat judeţean, a rezultat necesitatea organizării unei examinări la 22 
din cele 41 de comisariate judeţene. în ceea ce priveşte încălcarea anumitor dispoziţii din 
Constituţia României, apreciem că dreptul la muncă al reclamantei nu a îngrădit în niciun fel, 
aceasta participând în mod liber si de bunăvoie la examenul organizat. 

În plus, recurenta a învederat că în temeiul HG 1005/2012 privind organizarea şi 
funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, funcţia de execuţie de comisar din cadrul 
Comisariatului Judeţean Cluj, funcţie pe care era încadrat reclamantul P.V., ulterior s-a 
desfiinţat. Astfel, ca urmare a nepromovării examenului precum şi a desfiinţării postului 
reclamantul a fost eliberat din funcţia deţinută iar în consecinţă actele administrative care au 
stat Ia baza reorganizării Gărzii Naţionale de Mediu îndeplinesc cerinţele de fond şi formă 
prevăzute de actele normative în vigoare, acestea fiind temeinice, deoarece reflectă situaţia 
reală şi nealterată a transformărilor suferite de Garda Naţională de Mediu. 
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Raportat la cele mai sus amintite, recurenta consideră că instanţa de fond în mod 
greşit, „subsecvent anularii Deciziei 2790/30.03,2013, în temeiul art.106 alin.l si 2 din 
leg.188/199, admite si capetele de cerere privind plata unei despăgubiri egale cu salariile 
indexate, majorate si recalculate, si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat funcţionarul 
public si reintegrarea reclamantului în funcţia publica deţinuta.".  

Mai mult, arată recurenta, în ceea ce priveşte plata despăgubirilor solicitate, indexate, 
majorate si recalculate, precum si reintegrarea reclamantului în funcţia publica deţinută, 
aceasta nu se justifică si nu sunt susţinute de textul de lege, întrucât în perioada de preaviz de 
30 de zile, reclamant-intimatul este transferat în interes de serviciu, în conformitate cu 
prevederile art.87 alin.2 lit.c coroborat cu art. 90 alin. 1 lit.a, alin.2 alin.3 si alin.4. din Legea 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - republicare (r21 cu modificările si 
completările ulterioare, conform deciziei nr. 1402/21.10.2013 privind transferul în interesul 
serviciului al domnului P.V. la Direcţia Politia Locala Primăria Municipiului Cluj- Napoca, 
ocupând o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional cu funcţia publică 
deţinută de funcţionarul public, în toată această perioadă a deţinut o funcţie publică 
renumerată, astfel că solicitarea acestuia este nefondată şi netemeinică. 

Reclamantul intimat P.V. a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea 
cererilor formulate de pârâtă şi menţinerea hotărârii instanţei de fond ca temeinică şi legală 
(f.24). 

Analizând recursul formulat din perspectiva motivelor invocate, Curtea l-a apreciat 
ca fiind nefondat din următoarele considerente: 

Speţa dedusă judecăţii a pus în discuţie efectele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 
55/05.02.2014. 

Faţă de conţinutul concret al deciziei pronunţată de către instanţa constituţională, 
Curtea reţine că O.U.G. nr. 77/2013, temeiul juridic al reorganizării activităţii recurentei, a 
fost ea însăşi declarată neconstituţională, efectele declarării neconstituţionale a dispoziţiilor 
Legii de aprobare a O.U.G. nr. 77/2013 fiind produse şi asupra ordonanţei ce a fost aprobată 
prin legea declarată neconstituţională. 

În acelaşi timp, instanţa de fond a sesizat corect întinderea în timp a efectelor 
neconstituţionalităţii admise precum şi efectele pe care le produce asupra situaţiilor juridice 
în curs de desfăşurare la data constatării neconstituţionalităţii (decizia nr. 55/05.02.2014). 

 De asemenea, Curtea reţine că instanţa constituţională este consecventă în 
susţinerea punctului de vedere menţionat anterior referitor la efectele în timp, aspect ce 
rezultă din decizia nr. 223 din 13.03.2012 publicată în Monitorul Oficial, unde se 
menţionează:„Curtea constata ca, intrucat deciziile sale produc efecte numai pentru viitor, 
potrivit art. 147 alin. (4) din Constitutie, cele stabilite prin prezenta decizie urmeaza a se 
aplica de catre Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele judetene de pensii si casele 
sectoriale de pensii, de la data publicarii deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I; totodata, instantele judecatoresti vor aplica prezenta decizie numai in 
cauzele pendinte la momentul publicarii acesteia, cauze in care respectivele dispozitii sunt 
aplicabile, precum si in cauzele in care a fost invocata exceptia de neconstitutionalitate pana 
la data sus-mentionata, in aceasta ultima ipoteza decizia pronuntata de Curtea 
Constitutionala constituind temei al revizuirii potrivit art. 322 pct. 10 din Codul de 
procedura civila.” 

În acest context, al constatării neconstituţionalităţii, concluzia instanţei de fond 
potrivit căreia se impune anularea deciziei nr. 2.790/30.03.2014 privind încetarea raporturilor 
de serviciu dintre părţi este întemeiată. 

Punctul de vedere exprimat în motivele de recurs referitor la efectele în timp al 
constatării neconstituţionalităţii, omite însă situaţiile juridice în curs de desfăşurare, în care 
sunt analizate aspecte esenţiale ale raporturilor juridice. 
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Intervenirea constatării neconstituţionalităţii este de natură a impune analiza instanţei 
de judecată, ignorarea acestuia aspect, esenţial în economia unei cauze, putând presupune 
păstrarea unei anumite stări de fapt cu ignorarea faptului că instanţa specializată a constatat 
neconstituţionalitatea textului legal ce a generat raportul juridic devenit ulterior litigios. 

Nu se poate reţine o situaţie de retroactivitate, ci de constatare a faptului că raportul 
litigios dintre părţi este în mod vădit influenţat de un eveniment (declararea 
neconstituţionalităţii) ce îi afectează însăşi existenţa. 

Din această perspectivă nu mai prezintă relevanţă a fi analizate şi restul aspectelor 
menţionate în recurs. 

În consecinţă, faţă de cele menţionate, în temeiul art. 496 alin. 1 C.pr.civ., cerectând 
recursul din prisma dispoziţiior art. 488 pct.8 c.pr.civ., se va respinge recursul formulat şi se 
va păstra în întregime hotărârea recurată.  

 
Selectia spetelor a fost realizată de  

Preşedintele Secţiei a II-a civile, de cotencios administrativ şi fiscal, 
Judecător Liviu Ungur 


