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1. Fonduri europene. Proiect declarat neeligibil. Contestaţie. 
Respingere de către instanţă 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, sentinţa nr. 208 din 21 mai 2014  

Prin acţiunea în contencios administrativ înregistrată la data de 09.12.2013, 
reclamanta B.E., în contradictoriu cu pârâtul MINISTERUL AGRICULTURII ŞI 
DEZVOLTĂRII RURALE – AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE 
RURALĂ ŞI PESCUIT, a solicitat instanţei anularea în parte a raportului de selecţii 
publicat pe site-ul adrp.ro în data de 5 iulie 2013, prin care a fost respinsă contestaţia 
formulată de reclamantă împotriva notificării nr. 426/04.03.2013 prin care proiectul 
reclamantei a fost declarat neeligibil, în ceea ce priveşte declararea ca neeligibil a 
proiectului ; anularea ca netemeinic şi nelegal a actului nr. 426/04.03.2013 emis de 
pârâtă prin care a fost declarat neeligibil proiectul subsemnatei şi admiterea 
contestaţiei formulate împotriva acestui act. In situaţia în care există o 
decizie/hotărâre a vreunei Comisii de contestaţii , fără a exista identitate între aceasta 
si actul nr. 426/04.03.2013, solicit anularea acesteia (deciziei/hotărârii), obligarea 
pârâtei să emită actul administrativ prin care să constate îndeplinirea condiţiilor legale 
pentru a fi declarat eligibil proiectul subsemnatei, în termen de maxim 10 zile 
calendaristice de la data pronunţării hotărârii irevocabile, sub sancţiunea prevăzută la 
art. 24 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 , constând în amenda de 20% din salariul minim 
brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere, aplicată conducătorului pârâtei şi 
obligarea acesteia să achite subsemnatei penalităţi de întârziere de 100 lei pentru 
fiecare zi de întârziere, începând cu data rămânerii definitive a hotărârii şi până la data 
îndeplinirii obligaţiilor stabilite în sarcina sa prin hotărârea instanţei; în temeiul art. 18 
alin. 1 din Legea nr. 554/2004, obligarea pârâtei la plata sumei de 36.000 Euro cu titlu 
de despăgubiri: obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că a formulat cerere de finanţare 
nerambursabilă prin PNDR (FEADR), măsura 112 - „Instalarea tinerilor fermieri" 
pentru proiectul cu titlul : „FERMA ZOOTEHNICA B.E. ", cerere înregistrată la 
O.J.P.D.R.P. Sălaj sub nr. FI 120011263300048, în conformitate cu prevederile 
Ghidului Solicitantului pentru măsura 112. 

Cererea de finanţare formulată de reclamantă a fost respinsă, iar împotriva 
declarării proiectului său ca neeligibil, a formulat contestaţie înregistrată la MAPDR 
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Oficiul Judeţean de plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit sub nr. 607/19.03.2013. Reclamanta arată că nu a primit 
din partea pârâtei niciun răspuns la contestaţia formulată, modalitatea în care pârâta a 
înţeles să soluţioneze contestaţia fiind aceea de publicare pe site-ul www.apdrp.ro a 
unui tabel, în care proiectul reclamantei a fost declarat neeligibil, fără ca aceasta să 
precizeze motivele care au determinat respingerea contestaţiei şi fără ca acest tabel să 
îmi fie cel puţin comunicat. 



Faţă de refuzul pârâtei de a soluţiona şi motiva contestaţia formulată de 
reclamantă, ţinând seama ca tabelul afişat pe site-ul pârâtei nu i-a fost comunicat, a 
formulat prezenta cerere de chemare în judecată. 

Cu privire la calitatea procesuală pasivă a pârâtei, reclamanta a invocat prev. 
art. 10 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, iar cum actele emise de pârâtă, a căror anulare 
o solicită, reclamanta apreciază că sunt incidente şi dispoziţiile art. 2 lit. ş şi t din 
Legea nr. 554/2004 unde se arată că: ş) pagubă iminentă - prejudiciul material viitor şi 
previzibil sau, după caz, perturbarea previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi 
publice sau a unui serviciu public, iar la lit. t) cazuri bine justificate - împrejurările 
legate de starea de fapt şi de drept, care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în 
privinţa legalităţii actului administrativ. 

În continuare motivării acţiunii sale, reclamanta a dezvoltat pe larg mai multe 
aspecte privind nelegala modalitate de soluţionare a contestaţiei pe care a formulat-o, 
apreciind-o ca fiind vădit nelegală în absenţa oricărei motivări a deciziei de respingere 
cât şi a inexistentei unei decizii de respingere în materialitate ei. Contestaţia 
reclamantei nu a fost analizata prin prisma susţinerilor şi apărărilor învederate în 
cuprinsul acesteia, pentru a face dovada realităţii efective a unui control al actului 
administrativ contestat. 

Totodată, în sprijinul susţinerilor sale, reclamanta a invocat şi jurisprudenţa 
C.E.D.O. şi protocoalele adiţionale cât şi toate celelalte norme comunitare care au 
devenit izvor de drept intern obligatoriu şi prioritar,  

În ceea ce priveşte petitul nr. 2 din cererea de chemare în judecata, reclamanta 
solicită admiterea acestuia, apreciind că notificarea nr. 427/ 04.03.2013 prin care i-a 
comunicat neeligibilităţii cererii sale de finanţare este nelegală.  

Reclamanta a înfiinţat exploataţia mea agricolă cu un efectiv de 150 de miei -
"ovine alte categorii", fătaţi în propria fermă, aşa cum am arătat în Planul de afaceri şi 
în Fişa de informaţii suplimentare . Faţă de aceste împrejurări, este imposibil a se 
reţine că a existat o fărâmiţare a unei alte exploataţii, cu atât mai mult cu cât pârâta nu 
a indicat care este exploataţia fărâmiţată, în ce a constatat fărâmiţarea exploataţiei şi 
nici probele pe care îşi întemeiază această susţinere. Alegaţiile pârâtei sunt simple 
afirmaţii, neprobate şi nedovedite cu niciunul dintre înscrisurile anexate cererii de 
finanţare depuse de subsemnata sau coroborate cu alte probe ori mijloace de probă. 

În aceste condiţii, simple afirmaţii şi bănuieli ale pârâtei nu pot constitui temei 
pentru respingerea cererii de finanţare, a admite contrariul ar însemna o încălcare 
flagrantă a principiului transparenţei care ar trebui să guverneze orice decizie luată de 
pârâtă în procedura de analizare a cererii de finanţare. 

Cu privire Ia plafonul maxim de 40 UDE , în pofida tăcerii totale a pârâtei în 
ce priveşte neîndeplinirea plafonului maxim în cadrul măsurii, de 40 UDE, respectiv 
fără ca pârâta să indice în ce constă eroarea de calcul a plafonului, arăt că ferma sa are 
dimensiunea economica de 150 oi x 0,084 UDE = 12,60 UDE, prin urmare respectă 
plafonul maxim de 40 UDE . 

Oile pe care reclamanta  le deţin fac parte din categoria alte oi, nefiind mioare 
montate ci miei, astfel cum rezultă din certificatele veterinare care atestă provenienţa, 
anexate în original cererii de finanţare. 

Reclamanta apreciază ca nefondată respingerea cererii de finanţare pentru 
acest considerent, dată fiind îndeplinirea condiţiei referitoare la Unitatea de 
Dimensiune Economică între 6 şi 40, un calcul matematic simplu demonstrând 
îndeplinirea acestei condiţii: subsemnata am făcut dovada proprietăţii asupra 150 
miei, cu o valoare nominală a UDE de 0.084, rezultând 12,60 UDE, prin urmare, de 



minim 6 UDE şi fară sa depăşească 40 UDE, conform cerinţelor Ghidului 
Solicitantului. 

În legătură cu evaluarea proiectului reclamantei că încadrându-se în sfera de 
"creare de condiţii artificiale pentru a obţine astfel un avantaj care contravine măsurii 
112", şi acest motiv reţinut în susţinerea deciziei de declarare a proiectului ca 
neeligibil este vădit nelegal pentru următoarele considerente: 

- pârâta nu a înţeles să indice care sunt, în mod expres, condiţiile artificiale 
create de subsemnata 

- nu au fost indicate avantajele pe care subsemnata le-aş fi urmărit prin crearea 
de condiţii artificiale 

- nu au fost indicate nominalizat, care sunt pretinsele avantaje urmărite de 
subsemnata, de natură să contravină măsurii 112 

- nu au fost indicate care sunt probele sau mijloacele de proba în susţinerea 
acestor alegaţii 

În opinia reclamantei, proiectul său respectă conformitatea cu obiectivul 
general al prezentei scheme cât şi obiectivele prevăzute în mod expres în Ghidul 
solicitantului, capitolul 1, pct. 1.1. 

Cu privire la obligarea pârâtei la plata sumei de 36.000 euro, cu titlu de 
despăgubiri, reclamanta arată că a suferit un prejudiciul, reprezentând valoarea cererii 
de finanţare şi a proiectului depus, iar prin declararea proiectului ca neeligibil, în mod 
vădit nelegal de către pârâta, a fost prejudiciată la nivelul valorii proiectului propus. 

Totodată, reclamant B.E. a depus şi „concluzii scrise” şi „note de şedinţă”, 
prin care a reiterat cele menţionate în cuprinsul cererii de chemare în judecată.   

Pârâta AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ Şl PESCUIT 
a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii reclamantei ca 
neîntemeiată (f.102). 

În susţinerea poziţiei procesuale, pârâta a arătat că reclamanta a depus în 
sesiunea de depunere şi evaluare a proiectelor, desfăşurată în perioada iulie 2012, 
dosarul cererii de finanţare aferent Proiectului intitulat "Ferma zootehnica B.E.". 
Ulterior, după depunerea dosarului cererii de finanţare de către reclamantă, acesta a 
intrat în procedura de verificare ceea ce implică următoarele etape: verificarea 
conformităţii si eligibilităţii cererii de finanţare, verificarea în teren a acesteia şi 
selecţia proiectelor ce urmează a fi contractate. 

Finalizarea verificării eligibilităţii tehnice şi financiare a proiectelor se 
concretizează în completarea de către experţii din cadrul Serviciului Evaluare 
Selectare a ,,fişei de verificare a criteriilor de eligibilitate" şi a întocmirii ,,Listei 
Cererilor de finanţare eligibile, neeligibile şi retrase" la nivel OJPDRP/CRPDRP, 
precum şi a Raportului de evaluare. 

În data de 04.03.2013, a emis formularul  „Notificarea cererilor de finanţare 
eligibile/neeligibile nr. 427”, prin care s-a comunicat reclamantei că proiectul propus 
este neeligibil. 

Ulterior, reclamanta a formulat Contestaţie împotriva Notificării cererilor de 
finanţare eligibile/neeligibile nr.426/04.03.2013 înregistrată la O.J.P.D.R.P. Sălaj  

Din analiza eligibilităţii proiectului propus de reclamantă s-a constatat că 
aceasta, alături de solicitantele P.S.A. şi S.C. au creat condiţii artificiale pentru 
obţinerea de fonduri neramburdabile FEADR. 

În acest sens a fost emisă Notificarea cererilor de finanţare neeligibile nr. 
426/04.03.2013 prin care reclamanta a fost declarată neeligibilă întrucât: "în urma 
evaluării cererii de finanţare şi a verificării bazelor de date ale APIA şi DSVSA, s-au 



constatat crearea de condiţii de artificiale, inclusiv la calculul de UDE necesare pentru 
a beneficia de sprijin FEADR, în această situaţie cererea de finanţare fiind neeligibilă" 

Apoi,  în cazul solicitantei B.E. sunt prezentate documente care conduc la 
concluzia că animalele au fost preluate de la S.E., mama solicitantei nu de la fermierul 
S.G.. Iniţial oile au provenit din exploataţia S.G. care nu a predat toate animalele. 
Cunpărătoare a fost S.E., cod fermier RO…, care a cumpărat 250 de oi, iar aceasta i-a 
predat fiicei sale un efectiv de 205 animale. Nu a fost prezentată înregistrarea la 
DSVSA a fermei S.E. pentru a putea vedea dacă animalele au fost preluate în 
totalitate; 

Prin urmare, Cererea de finanţare depusă de Reclamantă a fost declarată 
neeligibilă deoarece nu îndeplineşte criteriul de eligibilitate prevăzute la punctul 1.9 
din fisa de verificare a condiţiilor minime de acordare a sprijinului privind verificarea 
eligibilităţii solicitantului. 

Sintetizând şi astfel cum este precizat şi în Notificarea solicitantului privind 
neeligibilitatea cererii de finanţare" nr. 427 transmisă solicitantei, aceasta a creat 
artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de sprijin pe măsura 112 deoarece pe 
de o parte nu demonstrează preluarea exploataţiei agricole în sensul specificat în 
Ghidul solicitantului iar, pe de altă parte, s-a constatat fărâmiţarea unei exploataţii cu 
agricole cu scopul de a nu fi depăşit plafonul de 40 de UDE cât şi pentru a beneficia 
mai mulţi solicitanţi de prevederile măsurii 112. 

În accepţiunea Ghidului Solicitantului sunt considerate eligibile acele proiecte 
care îndeplinesc în mod real condiţiile minime obligatorii detaliate în Ghid, respectiv, 
este dovedită preluarea/înfiinţarea unei exploataţii agricole şi numărul de UDE 
necesar, este dovedită proprietatea terenului, a construcţiilor zootehnice cât şi a 
efectivului de animale şi se constată că nu au fost create artificial condiţiile pentru ca 
aceste criterii de selecţie să fie considerate îndeplinite. 

Pe de altă parte, a precizat pârâta, procesul de evaluare a eligibilităţii 
proiectului în cauză trebuie corelat cu responsabilitatea angajării fondurilor europene, 
A.P.D.R.P. fiind supusă auditului din partea Curţii de Conturi a României în ceea ce 
priveşte modul de gestionare a fondurilor alocate şi fiind obligată să aplice prevederile 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora. 

Pentru a fi eligibil un proiect trebuie să îndeplinească toate criteriile de 
eligibilitate, nefiind suficientă îndeplinirea doar a unora dintre acestea. 

De asemenea, actele administrative emis de A.P.D.R.P., de neselectare a 
cererii de finanţare sunt temeinice şi legale respectând intru - totul prevederile 
legislaţiei naţionale şi europene cât şi dispoziţiile Ghidului Solicitantului pentru 
măsura 112. 

Reclamanta a cunoscut anterior depunerii dosarului cererii de finanţare faptul 
că pentru această sesiune de depunere a fost stabilit un punctaj minim şi a fost alocată 
o anumită suma - reprezentând suma maximă disponibilă pentru Măsura 112 sesiunea 
1/2011 din PNDR conform bugetarii măsurii prin negocierea PNDR de către Comisia 
Europeană, sumă stabilită independent de voinţă A.P.D.R.P. 

Prin urmare, instanţa de fond nu se poate substitui Autorităţii Contractante în 
ceea ce priveşte acordul de voinţă şi nici în reevaluarea proiectului şi acordarea unui 
anumit punctaj. 

În ceea ce priveşte obligarea la plata daunelor cominatorii, arată faptul că, 
potrivit doctrinei si jurisprudenţei, daunele cominatorii reprezintă un mijloc de 
constrângere prin ameninţarea pe care o reprezintă pentru debitor, pentru a-l 



determina sa-si execute obligaţia asumata. Aceste daune au caracter provizoriu, 
deoarece cuantumul lor se reduce la limita prejudiciului încercat de creditor din cauza 
executării cu întârziere sau neexecutării obligaţiei de către debitor, prejudiciu pe care 
creditorul trebuia sa-l dovedească. 

În ceea ce priveşte petitul acţiunii prin care reclamanta solicită repararea 
prejudiciului suferit reprezentând contravaloarea finanţării nerambursabile de care ar 
fi beneficiat dacă ar fi obţinut punctajul corespunzător selectării cererii de finanţare, 
pârâta solicită respingerea acestuia ca neîntemeiat, deoarece nu poate fi reţinuta vreo 
culpa a A.P.D.R.P. în ceea ce priveşte respingerea proiectului propus de reclamantă 
luând în considerare dispoziţiile legale incidente în speţă întrucât legiuitorul însuşi a 
obligat A.P.D.R.P. la aplicarea dispoziţiilor legale in ceea ce priveşte condiţiile 
minime de selectare a proiectelor propuse spre finanţare prin programul FEADR. De 
asemenea, bugetul reclamantei nu a fost diminuat prin vreo acţiune/inacţiune a 
pârâtei, astfel că este evident că reclamanta nu a suferit niciun prejudiciu în mod 
concret. Mai mult, în speţă, se constată că reclamanta nu face proba îndeplinirii 
tuturor condiţiilor antrenării răspunderii civile delictuale in privinţa A.P.D.R.P., astfel 
nu este dovedită nici fapta ilicită a pârâtei şi nici prejudiciul suferit de reclamantă şi, 
pe cale de consecinţă nu există nici o legătură de cauzalitate între fapta ilicită şi 
prejudiciu sau vreo culpă a pârâtei. 

Din aspectele învederate rezultă fără putinţă de tăgadă că este inadmisibil ca 
A.P.D.R.P. să fie obligată la virarea de fonduri publice nerambursabile în contul unui 
beneficiar care nu a respectat cerinţele pentru acordarea finanţării, pe care le-a 
cunoscut în avans şi pe care le-a agreat sub semnătură, obligându-se la respectarea 
acestora. 

Fată de cele prezentate, pârâta apreciază că reclamantei îi revine în 
exclusivitate obligaţia de a respecta toate criteriile de eligibilitate si selecţie precum şi 
cea de a prezenta documente justificative în acest sens, fiind în interesul său de a 
realiza un proiect eligibil. Aşa fiind, rezultă că acţiunea reclamantei este neîntemeiată 
întrucât pentru a fi eligibil un proiect trebuie să îndeplinească toate criteriile de 
eligibilitate astfel încât prin implementarea proiectului să se realizeze obiectivele 
măsurii finanţate din fonduri comunitare nerambursabile. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine următoarele: 
Reclamanta a formulat cerere de finanţare nerambursabilă prin P.N.D.R. 

(F.E.A.D.R.) măsura 112 – „Instalarea tinerilor fermieri, înregistrată la O.J.P.D.R.P. 
Sălaj  sub nr. F1120011263300048. 

Cererea de finanţare formulată de reclamanta a fost respinsă, proiectul propus 
fiind considerat neeligibil, conform notificării nr. 426/04.03.2013 (f.16), fiind 
menţionat că reclamanta ar fi creat condiţii artificiale pentru obţinerea de fonduri, 
prin: 

„- fracţionarea investiţiei/terenului/patrimoniului cu scopul de a nu depăşi 
plafonul maxim în cadrul măsurii, 40 UDE sau pentru a putea beneficia mai mulţi 
solicitanţi de aceeaşi măsură; 

- necorelarea documentelor din IACS, Registrul agricol şi ANSVSA/ 
DSVSA/certificate veterinare cu cererea de finanţare, planul de afaceri şi controlul la 
faţa locului în cazul exploataţiilor cu prag minim de 6 UDE;  

- fărâmiţarea exploataţiei agricole în scopul accesării de către fermieri a unor 
porţiuni din aceeaşi exploataţie agricolă.” 

Contestaţia reclamantei, înregistrată sub nr. 607/19.03.2012, a fost respinsă de 
pârât (f.17). 



Punctul de vedere al pârâtului faţă de contestaţia formulată de către reclamantă 
a fost consemnat în actul depus la f.19. vol. I din dosar, transmis prin e-mail 
reclamantei la data de 21.03.2013. 

În ceea ce priveşte eventuala nerespectare a dispoziţiilor Ordinului M.A.D.R. 
nr. 28/2011, în ceea ce priveşte soluţionarea contestaţiei reclamantei, Curtea reţine că 
reclamanta s-a referit la procedura ulterioară emiterii notificării nr. 426/2013, astfel 
încât orice eventuală nelegalitate a acestei proceduri nu poate afecta legalitatea actului 
anterior. 

Curtea reţine că punctul de vedere al pârâtului cu privire la contestaţia 
formulată de reclamant împotriva deciziei de respingere a proiectului reclamantei este 
clar exprimat în actul depus la fila 19. vol.I al dosarului, în sensul respingerii 
contestaţiei formulate. 

Mai mult, nu au fost relevate aspecte procedurale de natură a determina o 
eventuală încălcare a drepturilor procedurale ale reclamantei în faza de soluţionare a 
contestaţiei, din economia disp. Ordinului nr. 28/2011 rezultând că aceasta reprezintă 
o fază nepublică, ce nu necesită prezenţa contestatorului. 

În consecinţă, sub acest aspect, nu se poate reţine nelegalitate actelor atacate în 
lipsa vătămării efective a drepturilor reclamantei. 

Cu privire la aspectele de fond ale cauzei, se reţin următoarele: 
Reclamanta a depus proiectul său şi a formulat cerere de finanţare în 

considerarea Măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”. 
Procedura de alegere a proiectelor este cea menţionată în Ghidul solicitantului. 
Potrivit provederilor generale cuprinse în Ghid „: "Măsura 112 „Instalarea 

tinerilor fermieri" se încadrează în Axa I -„ Creşterea competitivităţii sectoarelor 
agricol şi forestier" şi are ca obiective generale:  

- îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea 
instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu 
cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul 
de munca;  

- îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea 
generaţiei şefilor acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în 
agricultură." 

Curtea constată că aspectele reţinute de pârât ca temei al respingerii cererii 
reclamantei au avut la bază acest aspect, menţionat anterior, respectiv faptul că 
reclamanta, prin anumite acţiuni, a încălcat obiectivul general al Măsurii 112, 
respectiv ca prin proiectul său să nu determine „creşterea populaţiei active ocupate 
în agricultură”. 

S-a arătat că reclamanta a cumpărat, alături de alte două persoane, P.S.A. şi 
S.C., teren agricol de la aceeaşi persoană, acţiune ce a determinat fărâmiţarea unei 
exploataţii agricole iniţiale, a terţului vânzător. 

Curtea constată că prin această modalitate nu au fost respectate cerinţele 
cuprinse în Ghidul solicitantului, după cum urmează: 

„Solicitanţii care preiau mai multe exploataţii agricole trebuie să preia integral 
cel puţin o exploataţie agricolă, care reprezintă ponderea majoritară în calculul UDE, 
de la un cedent înregistrat în Registrul unic de identificare de la APIA şi/ sau în 
Registrul exploataţiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ circumscripţie veterinară. 
Exploataţia majoritară trebuie să reprezinte peste 50% din total calcul UDE.”-f.118 

„Preluarea unei exploataţii agricole reprezintă trecerea tuturor terenurilor 
agricole si a animalelor înregistrate în Registrul unic de identificare de la APIA sau în 
Registrul exploataţiilor de la ANSVSA/DSVSA/circumscripţie veterinara de la cedent 



la cesionar, cu excepţia locuinţei si a terenului aferent locuinţei (anexe gospodăreşti).” 
f.118, verso. 

În Ghidul solicitantului sunt definiţi şi următorii termeni: 
„Cedent = agricultorul care cedează integral o exploataţie unui alt agricultor, 

înregistrată în Registrul unic de identificare de la APIA şi/sau în Registrul 
exploataţiilor de la ANSVSA/DSVSA/circumscripţie veterinară prin acte de 
proprietate şi/sau arendă/concesiune. 

Cesionar = agricultorul căruia i se transferă exploataţia agricolă înregistrată în 
Registrul unic de identificare de la APIA/ANSVSA/DSVSA/ circumscripţie 
veterinară prin acte de proprietate şi/sau arendă/concesiune.” 

Mai mult, în Ghidul solicitantului, petenţii sunt atenţionaţi cu privire la acest 
aspect: „Fărâmiţarea exploataţiilor agricole, în scopul creării în mod artificial de 
condiţii necesare pentru a beneficia de aceste plaţi si de a obţine un avantaj, 
contravine obiectivelor FEADR.”(f.118, verso) 

În dovedirea poziţiei exprimate în notificarea de respingere a proiectului 
(cererii) reclamantei, pârâtul a arătat aspectele ce au fost avute în vedere. 

La dosare s-au depus înscrisuri în acest sens, respectiv acte juridice translative 
de proprietate pentru bunuri imobile (teren) şi bunuri mobile (oi). 

Cu privire la acest aspect, relativ la susţinerile reclamantei se reţin 
următoarele: 

Solicitarea reclamantei, în condiţiile Ghidului solicitantului, se referă la 
înfiinţarea unei exploataţii agricole care reprezintă, potrivit aceluiaşi ghid, „prima 
înregistrare a terenurilor agricole la APIA şi/sau a animalelor la ANSUSA/ 
DSUSA/circumscripţie veterinare, în numele solicitantului. 

Din această perspectivă, Curtea nu poate reţine susţinerile reclamantei 
referitoare la faptul că prin cumpărarea distinctă a două parcele de teren de la aceeaşi 
vânzători, nu ar fi încălcat dispoziţiile Ghidului, deoarece nu a dorit înfiinţarea unei 
exploataţii agricole în domeniul vegetal. 

Într-adevăr, scopul reclamantei a fost înfiinţarea unei ferme de animale, însă, 
aşa cum s-a arătat anterior, Ghidul solicitantului are în vedere şi terenul pe care se 
înfiinţează acea exploatare, astfel încât susţinerile reclamantei nu pot fi primite. 

De asemenea, Curtea constată că în dosarul nr. 1483/33/2013 se reţin aspecte 
similare în privinţa petentei P.S., dosarul fiind soluţionat în primă instanţă prin 
respingerea cererii reclamantei de anulare a actelor emise, prin sentinţa civilă nr. 195 
din data de 28 aprilie 2014. 

Astfel, Curtea reţine că faptul fărâmiţării exploataţiei agricole a terţului, prin 
cumpărarea de porţiuni distincte de către cele trei cumpărătoare şi utilizare ulterioară 
a acelor suprafeţe de teren în cadrul proiectelor proprii, nesocoteşte interdicţia impusă 
de Ghid („fărâmiţarea”) şi contravine scopului Măsurii 112, menţionat anterior, 
respectiv „îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea 
generaţiei şefilor acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în 
agricultură." 

Curtea reţine ca lipsit de relevanţă faptul cumpărării terenurilor prin înscris 
autentic, instrumentate de acelaşi notar. 

Relevante sunt consecinţele şi nu condiţiile concrete de dobândire. 
Aspectul sesizat este suficient pentru a determina legalitatea soluţiei de 

repingere a cererii/proiectului reclamantei, lispind de relevanţă analiza celorlalte 
aspecte sesizate de către pârâtă. 



În consecinţă, faţă de cele menţionate anterior, în temeiul art. 1 din Legea nr. 
554/2004, reţinând legalitatea actelor administrative contestate, se va respinge cererea 
formulată. 

 
 
 

2. Cerere de aplicare a amenzii pe zi de întârziere pentru 
neexecutarea unei hotărâri date în contencios administrativ, admisă de 

prima instanţă. Modificarea hotărârii în recurs 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 3023 din 2 aprilie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 16054 din 03.XII.2013, pronunţată în dosarul nr. ... al 
Tribunalului Cluj s-a admis acţiunea formulată de reclamanta H.M. în contradictoriu 
cu pârâţii INSTITUŢIA PRIMARULUI COMUNEI M.V. şi  PRIMARUL 
COMUNEI M.V. şi in consecinţă: 

I s-a aplicat Primarului Comunei M.V. o amendă de 20% din salariul minim 
brut pe economie pe zi de întârziere pentru neexecutarea  Sentinţei civile 
nr.6751/2012 pronunţată în dosarul cu nr. ...* al Tribunalului Cluj, începând cu data 
de 4.12.2013. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Obiectul cererii deduse judecăţii îl reprezintă aplicarea sancţiunii prevăzute de 

art. 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată, ca urmare a 
refuzului autorităţii publice pârâte de a pune în executare obligaţiile stabilite prin titlul 
executoriu. 

În concret, textul legal  prevede că: 
(1) Dacă în urma admiterii acţiunii autoritatea publică este obligată  să 

încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris 
sau să efectueze anumite operaţiuni administrative, executarea hotărârii definitive şi 
irevocabile se face în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel 
de termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii. 

            (2) În cazul în care termenul nu este respectat, se aplică 
conducătorului autorităţii publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 
20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, iar reclamantul are 
dreptul la despăgubiri pentru întârziere. 

În speţa de faţă, titlul executoriu este reprezentat de sentinţa nr.6751/2012 
pronunţată de Tribunalul Cluj prin care pârâta a fost  obligată să  comunice 
informaţiile de interes public, respectiv HCL M.V. prin care s-a  soluţionat  cererea 
reclamantei  de prelungire a contractului de închiriere şi contractul de concesiune 
nr.1675/2004 cu procesul verbal de predare primire a terenului concesionat. 

 Prin ordinul de plată nr.1296/03.12.2012, Comuna M.V. a efectuat pe 
numele reclamantei H.M. o plată în sumă de 500 lei, reprezentând contravaloare plată 
sentinţa civilă nr.6751/2012. 

 Pârâta arata prin întampinare că prin adresa nr.7666/21.11.2013 emisă 
de pârâta Primăria Comunei M.V., i s-a comunicat reclamantei, cu confirmare de 
primire, copii după întregul dosar de concesiune nr.1675/01.04.2004 

Cu toate acestea, în fata instanţei nu s-au adus dovezi care sa certifice 
conţinutul acestor comunicări. In acest moment al executării sentinţei judecătoreşti 
definitive şi irevocabile, în conformitate cu art.24 -25 din Legea nr. 554/2004,  nici 



măcar nu poate fi analizată  existenţa vreunei împrejurări  care a determinat 
neexecutarea hotărârii, ci simplul fapt al neexecutării (autoritatea administrativă 
trebuie să demonstreze că a executat sentinţa definitivă şi irevocabilă) face automat 
aplicabile prevederile art. 24 din Legea nr. 554/2004. 

In consecinţă, a admis acţiunea, a aplicat Primarului  comunei M.V. o amenda 
de 20% din salariul minim brut pe economie, pe zi de întârziere pentru neexecutarea 
Sentinţei civile nr.6751/2012 pronunţată în dosarul cu nr. ...* al Tribunalului Cluj, 
începând cu data de 4 decembrie 2013.  

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs pârâţii PRIMARUL 
COMUNEI M.V. şi INSTITUŢIA PRIMARULUI COMUNEI M.V. solicitând ca, 
prin hotărârea ce se va pronunţa să se admită prezentul recurs şi, pe cale de 
consecinţă: să se caseze în întregime s. Civ. nr. 16054/2013 a Tribunalului Cluj, 
pronunţată în dos. nr. ... şi, rejudecând pe fond cauza, să se respingă acţiunea 
introductivă de instanţă, cu cheltuieli de judecată în caz de opunere. 

În motivarea recursului pârâţii au arătat următoarele: 
Prin s. Civ. nr. 16054/2013 a Tribunalului Cluj a fost admisă acţiunea 

promovată de către reclamanta H.M. în contradictoriu cu Instituţia Primarului 
comunei M.V. sens în care, în acord cu prevederile art 24 al. 2 din Legea 554/2004 a 
fost aplicată Primarului comunei M.V. amenda în cuantum de 20% din salariul minim 
brut pe economie începând cu data de 04.12.2013. 

Instanţa de fond reţine în esenţă că Instituţia Primarului comunei M.V. nu şi-a 
îndeplinit obligaţiile stabilite în sarcina sa prin s. Civ. nr. 6751/2012 a Tribunalului 
Cluj(Titlul executoriu, în referinţele ce urmează) sens în care nu ar fi comunicat 
reclamantei HCL M.V. prin care s-a soluţionat cererea reclamantei de prelungire a 
contractului de închiriere cu privire la imobilul construcţie situat în sat …, nr. 57, 
Comuna M.V. respectiv, nu a comunicat contractul de concesiune nr. 
1675/01.04.2004 împreună cu procesul verbal de predare primire a terenului 
concesionat. 

Se reţine de către instanţa de fond că documentele comunicate prin intermediul 
adresei nr. 7666/21.11.2013 prin care se pretinde că fi fost comunicat întreg dosarul 
de concesiune contractul de concesiune nr. 1675/01.04.2004 nu ar atesta conţinutul 
acestei comunicări iar instanţa investită cu cererea întemeiată pe dispoziţiile art 24 din 
Legea 554/2004 se poate limita doar la a constata neexecutare a obligaţiilor stabilite 
prin hotărârea judecătoreasca definitivă pronunţată în materia contenciosului 
administrativ, fără a putea proceda la vreo analiză în ceea ce priveşte existenţa vreunei 
împrejurări care a determinat neexecutarea hotărârii. 

Hotărârea instanţei de fond este vădit nelegală, aceasta făcând o greşită 
aplicare a prevederilor legale aplicabile speţei deduse judecăţii. 

1 .Natura răspunderii instituite de art 24 din Legea 554/2004. Consecinţe. 
În acord cu prevederile art 24 al. 2 din Legea 554/2004, în cazul în care 

termenul prevăzut la al 1 al art 24 nu este respectat se aplică conducătorului autorităţii 
publice sau, după caz, persoanei obligate, amenda de 20% din salariul minim brut pe 
economie pe zi de întârziere. 

Din chiar modul de redactare al art 24 LCA, se poate observa că răspunderea 
contravenţională stabilita ce poate astfel fi instituită de către instanţa de executare în 
materia contenciosului administrativ este o răspundere PERSONALĂ ce revine în 
sarcina persoanei care ocupă funcţia de conducător al instituţiei publice în privinţa 
căreia s-a stabilit o obligaţie prin hotărârea judecătorească definitivă pronunţată în 
materia contenciosului administrativ. 



Ca atare răspunderea în discuţie NU poate fi stabilită în sarcina chiar a 
instituţiei pe care persoana care ocupă funcţia de conducător o reprezintă ci aceasta 
aparţine în mod personal conducătorului instituţiei obligate. 

In cazul dedus judecăţii, instanţa de fond a dispus aplicarea sancţiunii amenzii 
în sarcina instituţiei Primarului Comunei M.V., dovadă în acest sens fiind 
identificarea Primarului Comunei M.V. prin sediul la care este situată această 
instituţie(Comuna …, str Principala, nr. 1014, jud. Cluj). 

Pe de altă parte instanţa de fond nu a manifestat o minimă preocupare în a 
lămuri cerere reclamantei în condiţiile în care, deşi în mod formal acţiunea apare ca 
fiind îndreptată împotriva a două persoane, în realitate acţiunea este formulată doar în 
contradictoriu cu instituţia Primarului, dovadă în aceste sens fiind datele de 
identificare unice indicate(aspectul sediului menţionat mai sus) iar nu în mod personal 
împotriva persoanei care ocupă funcţia de conducător al instituţiei în discuţie 

Ca atare, în mod nelegal instanţa de fond dispune aplicarea amenzii prevăzute 
de art 24 LCA în sarcina instituţiei atâta vreme cât răspunderea Instituită prin 
prevederile legale pre-citate nu recunosc o asemenea posibilitate. 

2.Executarea dispoziţiilor din cuprinsul Titlului executoriu. 
Instanţa de fond realizează o analiză superficială a incidenţei prevederilor art 

24 şi a condiţiilor de aplicare a prevederilor legale sus citate. 
Contrar celor afirmate de către instanţa de fond, odată formulată cererea în 

temeiul prevederilor art 24 LCA aceasta este obligată a cerceta dacă există o 
neexecutare a obligaţiilor stabilite prin Titlul executoriu precum şi împrejurarea dacă, 
executarea obligaţiilor stabilite prin titlul executoriu în discuţie este în mod obiectiv 
posibilă de către instituţia în sarcina căreia a fost instituită asemenea obligaţie 

Abordarea unei asemenea cereri nu se poate reduce simplist la a demonstra că 
s-a executat obligaţia stabilită prin Titlul executoriu (aceasta fiind executata de altfel, 
astfel cum se va prezenta în continuare) fiind necesar a se realiza o analiză completă a 
împrejurărilor relevante pentru formularea unei concluzii în sensul executării ori 
neexecutării obligaţiilor stabilite prin Titlul executoriu. 

În speţa dedusă judecăţii, prin Titlul executoriu s-a instituit obligaţia în sarcina 
Instituţiei Primarului comunei de a comunica reclamantei HCL prin care s-a soluţionat 
cerere acesteia de prelungire a contractului de închiriere. 

Astfel cum s-a arătat şi în faţa instanţei de fond şi cum de altfel reclamanta a 
fost informată prin numeroase adrese comunicate de către Primăria M.V., cererea 
reclamantei privind prelungirea contractului de închiriere nu a fost soluţionată prin 
emiterea unei HCL în acest sens de către Consiliul Local al Comunei M.V.l. 

Chestiunea legata de imobilul ce a făcut obiectul contractului de închiriere a 
fost doar discutata în cadrul şedinţelor de Consiliu local din data de contractul de 
20.04.2010 respectiv în şedinţa din data de 13.09.2013 fără a se adopta Hotărâre în 
această privinţă de către Consiliul local. 

În concluzie, Consiliul Local al Comunei M.V. nu a adoptat o hotărâre cu 
privire la cererea nr. 0470 din data de 27.01.2010. 

Or, în condiţiile în care nu există o HCL adoptată privind cererea reclamantei, 
instituţia Primarului Comunei M.V. nu poate, în mod obiectiv a comunica un act care 
nu există şi care nu poate emana de la acesta ci de la autoritatea deliberativa a unităţii 
administrativ teritoriale. 

În acelaşi sens, instituţia Primarului Comunei M.V. nu poate obliga autoritatea 
deliberativă la emiterea unei anumite HCL cu privire la cererea reclamantei, emiterea 
unei HCL, care ulterior, să poată fi comunicată de către Instituţia primarului în cadrul 



procedurii de acces la informaţiile publice, fiind condiţionată cu prioritate de existenţa 
actului în privinţa căruia s-a dispus comunicarea informaţiei de interes public. 

Aşadar, în mod obiectiv instituţia Primarului nu putea să procedeze la 
comunicarea unui act administrativ ce nu a fost adoptat de către Consiliul Local, 
Instituţia Primarului neavând nicio competenţă în a impune adoptarea unei anumite 
HCL de către Consiliul Local din perspectiva prevederilor Legii 215/2001 (art în acest 
sens sunt prev art 36-54 din Legea 215/2001 şi art 61 -62 din Legea 215/2001 )ci doar 
în ceea ce priveşte executarea efectivă a unei asemenea hotărâri. 

Ca atare NU suntem în prezenţa unei neexecutări a obligaţiei stabilită prin 
Titlul executoriu care să atragă consecutiv răspunderea conducătorului instituţiei 
publice în condiţiile în care, în mod obiectiv actul ce face obiect al comunicării 
informaţiei de interes public nu există. 

În măsura în care reclamanta s-a considerat vătămată prin refuzul de a 
soluţiona cererea nr. 0470 din data de 27.01.2010 aceasta putea şi trebuia să se 
adreseze instanţei de contencios administrativ competente în condiţiile art 2 lit i) 
LCA, procedură pe care reclamanta nu a utilizat-o până în prezent. 

Cât   priveşte   obligaţia   de   comunicare   a   contractului   de   concesiune 
1675/01.04.2004 şi a procesului verbal de predare primire a terenului ce face obiectul 
acestui contract de concesiune, documentele în discuţie au fost comunicate 
reclamantei prin adresa 7666/21.12.2012(iar NU 2013 astfel cum în mod eronat reţine 
instanţa de fond). 

De altfel primirea acestor documente NU a ost contestată de către reclamantă 
ci, dimpotrivă, prin acţiunile sale concrete demonstrează că aceasta a primit 
documentele în discuţie anexate adresei 7666/21.11.2012. Astfel, în cuprinsul Adresei 
7666/21.11.2012 se solicită reclamantei a indica contul bancar în care să fie realizat 
viramentul sumei de 500 lei la plata căreia a fost obligată Instituţia Primarului prin 
Titlul executoriu. 

Consecutiv adresei 7666/21.11.2012, reclamanta înregistrează la sediul 
Primăriei M.V. cererea nr. 7923/27.11.2012 prin care indica contul bancar în care 
solicită să fie făcută plata sumei în discuţie, plată ce este de altfel realizată în contul 
indicat la data de 03.12.2012, prin OP 126/03.12.2012. 

Indicarea contului de către reclamantă atestă în mod indubitabil primirea de 
către aceasta a adresei 7666/21.11.2012 şi a documentelor ce au însoţit această adresă, 
respectiv, întreaga documentaţie aferentă contractului de concesiune nr. 
1675/01.04.2004, inclusiv procesul verbal de predare primire a terenului. 

Raportat la situaţia expusă, nu suntem în prezenţa unei neexecutări a 
obligaţiilor stabilite prin Titlul executoriu care să justifice aplicarea sancţiunii 
prevăzute de art 24 LCA atâta vreme cât Instituţia Primarului Comunei M.V.l nu avea 
în mod obiectiv posibilitatea de a comunica un act administrativ ce nu există şi care 
putea fi adoptat în mod exclusiv doar de către o autoritate publică distinctă faţă de 
Instituţia Primarului, iar pe de altă parte, atâta vreme cât celelalte obligaţii stabilite 
prin Titlul executoriu au fost îndeplinite şi nu se contestă îndeplinirea acestora. 

În apărare, reclamanta intimată H.M. a depus întâmpinare prin care a 
solicitat respingerea recursului ca neîntemeiat şi menţinerea sentinţei civile atacate ca 
fiind temeinică şi  legală  . 

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

Prin cererea adresată pârâţilor Instituţia Primarului com.M.V. şi Primarul 
com.M.V. la data de 08.12 2010, reclamanta H.M. a solicitat să i se comunice, în 
copie, HCL al com.M.V. privind imobilul situat în satul … nr.57, jud.Cluj, raportul de 



expertiză efectuat cu privire la acest imobil şi contractul de concesiune încheiat cu 
privire la acesta. 

Prin cererea înregistrată la data de 10.01.2011 sub nr.... pe rolul Tribunalului 
Cluj reclamanta H.M. a solicitat în contradictoriu cu pârâţii Instituţia Primarului 
com.M.V. şi Primarul com.M.V. ca prin hotărârea ce se va pronunţa  să fie obligaţi 
pârâţii să îi comunice  în copie actele solicitate şi să plătească daune morale. 

Prin sentinţa civilă nr. 6751/18.06.2012 a Tribunalului Cluj, irevocabilă prin 
respingerea recursului, au fost obligaţi pârâţii să comunice reclamantei, informaţiile 
de interes public solicitate, respectiv  HCL prin care s-a soluţionat cererea acesteia de 
prelungire a contractului de închiriere şi contractul de concesiune nr. 165/1.04.2004, 
cu procesul verbal de predare-primire a terenului concesionat. 

 Prin Sentinţa Civilă nr. 16054/2013 a Tribunalului Cluj a fost admisă acţiunea 
promovată de către reclamanta H.M. în contradictoriu cu Instituţia Primarului 
comunei M.V. fiind aplicată Primarului comunei M.V. amenda în cuantum de 20% 
din salariul minim brut pe economie începând cu data de 04.12.2013, reţinându-se că 
Instituţia Primarului comunei M.V. nu şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite în sarcina sa 
prin Sentinţa Civ. nr. 6751/2012 a Tribunalului Cluj sens în care nu ar fi comunicat 
reclamantei HCL prin care s-a soluţionat cererea reclamantei de prelungire a 
contractului de închiriere cu privire la imobilul construcţie situat în sat …, nr. 57, 
respectiv nu a comunicat contractul de concesiune nr. 1675/01.04.2004 împreună cu 
procesul verbal de predare primire a terenului concesionat. 

Potrivit art. 24 al. 2 din Legea 554/2004, în cazul în care termenul prevăzut la 
al 1 al art. 24 nu este respectat se aplică conducătorului autorităţii publice sau, după 
caz, persoanei obligate, amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de 
întârziere. 

Apar ca întemeiate astfel susţinerile recurenţilor potrivit cărora răspunderea 
contravenţională stabilita ce poate astfel fi instituită de către instanţa de executare în 
materia contenciosului administrativ este o răspundere personală ce revine în sarcina 
persoanei care ocupă funcţia de conducător al instituţiei publice în privinţa căreia s-a 
stabilit o obligaţie prin hotărârea judecătorească definitivă pronunţată în materia 
contenciosului administrativ. 

Altfel spus, răspunderea în discuţie nu poate fi stabilită în sarcina chiar a 
instituţiei pe care persoana care ocupă funcţia de conducător o reprezintă ci aceasta 
aparţine în mod personal conducătorului instituţiei obligate. 

Pe de altă parte, instanţa de fond reţine, cu privire la acele contracte de 
concesiune, că nu rezultă din cuprinsul adresei depusă de pârât că s-ar fi comunicat 
acele informaţii solicitate de reclamantă.  

Cât   priveşte   obligaţia   de   comunicare   a   contractului   de   concesiune 
1675/01.04.2004 şi a procesului verbal de predare primire a terenului ce face obiectul 
acestui contract de concesiune, documentele în discuţie au fost comunicate 
reclamantei prin adresa 7666/21.12.2012.  

Trebuie arătat că, aşa cum rezultă din actele dosarului, în momentul în care 
reclamanta a solicitat să se pună în executare sentinţa civilă nr. 6751/18.06.2012 a 
Tribunalului Cluj, i s-au comunicat copii de pe întregul dosar de concesiune nr. 
1675/1.04.2004,  împreună cu adresa în care se precizează că nu există o hotărâre de 
consiliu local care să vizeze chestiunea legată de imobilul ce a făcut obiectul 
contractului de închiriere.  

Instanţa de fond face referire la această adresă reţinând în mod nejustificat că 
nu a existat o comunicare efectivă a informaţiilor. 



Ca o dovadă a faptului că reclamanta a primit adresa nr. 7666/21.11.2012 a 
Primarului com. M.V.,  stă faptul că, ulterior comunicării adresei , a documentelor şi a 
solicitării de a indica contul bancar în vederea achitării cheltuielilor de judecată, 
aceasta depune la registratura instituţiei un răspuns, având nr. 7923/27.11.2012,  prin 
care indică numărul de cont şi drept urmare se procedează la  plata daunelor morale, 
în cuantumul stabilit de instanţă. Mai mult, prin întâmpinare se solicită doar 
respingerea recursului pe considerentul necomunicării acelor hotărâri de consiliu 
local.  

Astfel, cel puţin sub aspectul  comunicării celorlalte informaţii, prima instanţă 
trebuia să reţină o împlinire a obligaţiei din partea pârâtului. 

În ceea ce priveşte HCL, se impune a fi reţinut că nu s-a adoptat vreo hotărâre 
de consiliu local ci doar s-a discutat informativ situaţia reclamantei şi a imobilului în 
discuţie. Chestiunea legata de imobilul ce a făcut obiectul contractului de închiriere a 
fost doar discutata în cadrul şedinţelor de Consiliu local din data de contractul de 
20.04.2010 respectiv în şedinţa din data de 13.09.2013 fără a se adopta Hotărâre în 
această privinţă de către Consiliul local. 

În concluzie, Consiliul Local al Comunei M.V. nu a adoptat o hotărâre cu 
privire la cererea nr. 0470 din data de 27.01.2010. 

În mod corect susţin recurenţii că. în condiţiile în care nu există o HCL 
adoptată privind cererea reclamantei, instituţia Primarului Comunei M.V. nu poate, în 
mod obiectiv,  să comunice un act care nu există şi care, cu nu poate emana de la 
acesta ci de la autoritatea deliberativa a unităţii administrativ teritoriale. 

Ori până în prezent reclamanta H.M. nu a formulat nicio cerere în contencios 
administrativ prin care să solicite obligarea pârâtului la adoptarea unei anumite 
hotărâri de consiliu local. 

Prin urmare, nu există o neexecutare a obligaţiilor stabilite de instanţă care să 
atragă consecutiv răspunderea conducătorului instituţiei publice în condiţiile în care, 
în mod obiectiv actul ce face obiect al comunicării informaţiei de interes public nu 
există. 

Faţă de aceste considerente, în baza art. 498 NCPC, Curtea va admite recursul 
declarat de INSTITUŢIA PRIMARULUI COMUNEI M.V. şi PRIMARUL 
COMUNEI M.V., împotriva sentinţei civile nr. 16054 din 03.XII.2013, pronunţată în 
dosarul nr. ... al Tribunalului Cluj pe care o va casa şi rejudecând, va  respinge 
acţiunea formulată de reclamanta H.M. în contradictoriu cu PRIMARUL COMUNEI 
M.V. ş.a.  

În baza art. 453 rap. la art. 451 alin. 2 NCPC, Curtea, cu majoritate de voturi,  
va obliga intimata H.M. să plătească recurenţilor cheltuieli de judecată parţiale în 
sumă de  500 lei procedând astfel, din oficiu, la reducerea onorariului avocaţial 
solicitat de către recurenţi -2.600 lei, ţinând seama de circumstanţele cauzei. 

Sub acest aspect, trebuie avut în vedere faptul că reclamanta s-a considerat 
îndreptăţită să promoveze prezenta acţiune raportat la soluţia pronunţată asupra 
cererilor sale prin SC nr. 6751/18.06.2012 a Tribunalului Cluj. Cum instanţele de 
judecată au fost cele care au dispus obligarea pârâţilor la comunicarea unui HCL 
despre care s-a stabilit că nu există, culpa procesuală la face trimitere art. 453 alin. 1 
NCPC trebuie circumstanţiată la elementele concrete ale speţei. 

OPINIE SEPARATĂ 
Am opinat în sensul acordării integrale a onorariului de avocat solicitat, în 

condiţiile în care acţiunea reclamantei a fost respinsă, în urma promovării recursului, 
această parte fiind deci căzută în pretenţii, având deci, prin premisa legală, obligaţia 
de a suporta cheltuielile de judecată a celeilalte părţi. 



Cu privire la aspectul particular al speţei, respectiv obligaţia judiciară de 
comunicare a unui act care nu există în realitate, este de constatat faptul că reclamanta 
a fost atenţionată de pârâtă înainte de promovarea prezentei cereri de faptul că actul, 
privit ca înscris, nu există, că nu a fost emisă o hotărâre de consiliul local de 
soluţionare a cererii reclamantei. 

În această situaţie, reclamanta a acţionat în cunoştinţă de cauză, asumându-şi 
riscul purtării unui litigiu, un element esenţial fiind cunoscut de aceasta încă din 
momentul de început al litigiului. 

Mai apoi, din aceeaşi perspectivă a dispoziţiilor art. 451 alin. 2 C.pr.civ., 
raportat la munca avocatului, este de constatat faptul că acesta a redactat recursul 
indicând argumente de fapt şi de drept ce au condus la admiterea recursului. Ulterior, 
în faţa instanţei de recurs a propus admiterea probei cu înscrisuri, admisă de altfel, 
înscrisurile depuse fiind relevante sub aspectul formulării convingerii instanţei cu 
privire la soluţia ce se impune în cauză. 

În final, în faza dezbaterilor judiciare, acelaşi avocat a formulat concluziile 
părţii recurente. 

Toate aceste elemente permit concluzia că în cauză s-ar fi impus acordarea în 
integralitatea lor a cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu de avocat. 

 
 

3. Contract de asociere în vederea exploatării unui spaţiu 
comercial încheiat cu Consiliul local. Litigiu. Calitatea procesuală a 

consiliului local. Interpretarea contractului. Închiriere. Tacita relocaţiune  

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, sentinţa civilă nr.138 din 9 aprilie 2014  

 
Prin sentinţa civilă nr. 2878 din 28.06.2012, pronunţată în dosarul nr.  

4420/1285/2011 al Tribunalului Comercial Cluj s-a respins excepţia lipsei calităţii 
procesuale active a reclamantului MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, excepţie invocată 
de către pârâtă. 

 S-a admis excepţia lipsei capacităţii procesuale active a reclamantului 
CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA. 

S-a respins acţiunea formulată şi precizată de reclamantul MUNICIPIUL 
CLUJ-NAPOCA în contradictoriu cu pârâta SOCIETATEA COOPERATIVĂ 
MEŞTEŞUGĂREASCĂ D.. 

A fost obligat reclamantul MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA să plătească 
pârâtei suma de 1.500 lei cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Prin cererea înregistrată la data de 21.02.2011 în dosarul nr.... al Judecătoriei 

Cluj-Napoca, reclamanţii Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca şi Municipiul 
Cluj-Napoca au solicitat în contradictoriu cu pârâta D. Societate Cooperativă 
Meşteşugărească obligarea acesteia din urmă la plata sumei de 171.599,91 lei 
reprezentând debit restant, format din cota de asociere restantă actualizată cu rata 
inflaţiei în cuantum de 52861,05 lei, aferentă perioadei decembrie 2008-26.02.2010 şi 
41902,57 lei majorări de întârziere calculate până la data de 20.10.2010, datorate în 
baza contractului de asociere nr. 181/2001 şi suma de 53303,04 lei cu titlu de taxă 
pentru ocupare abuzivă a imobilului în perioada 26.02.2010-17.06.2010 la care să 



adaugă majorările de întârziere în cuantum de 65435,82 lei, precum şi obligarea 
pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea cererii, reclamanţii au arătat că între pârâtă şi CONSILIUL 
LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA s-a încheiat la data de 03.012001 în 
baza HCL nr. 735/2000 contractul de asociere cu nr. 181 având ca obiect asocierea în 
participaţiune în vederea exploatării spaţiului situat în Cluj-Napoca str. B. nr. 4, în 
suprafaţa de 59,49 mp pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar. Prin 
contractul de asociere părţile au stabilit ca pârâta să vireze până cel târziu la data de 
30 a fiecărei luni pentru luna precedentă, cota stabilită prin HCL nr. 66/26.02.2008 în 
cuantum de 3200 lei/luna indexabilă cu rata inflaţiei. Termenul de asociere a fost 
stabili până la vânzarea imobilului în baza Legii nr. 550/2002, dar nu mai mult de doi 
ani de la data adoptării HCL nr. 66/2008, respectiv 26.02.2010. Raportat la 
împrejurarea că pârâta figura cu debite la data expirării termenului de asociere, 
Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca nu a mai dorit continuarea asociaţiei, 
sens în care i-a notificat concediul prin notificări. Deşi pârâta a fost somată de 
nenumărate ori în vederea achitării debitului restant datorat pentru spaţiul în litigiu, 
aceasta nu s-a conformat obligaţiilor contractuale acumulând debitul solicitat prin 
acţiune. 

În drept s-au invocat dispoziţiile art. 969; 1073 C.civ., art. 7201  şi art. 274 
C.pr.civ.; HCL 284/2010; HCL 48/2010. 

Pârâta D. Societate Cooperativă Meşteşugărească, legal citată, a depus 
întâmpinare prin intermediul căreia a invocat excepţia necompetenţei materiale a 
Judecătoriei Cluj-Napoca raportat la obiectul cauzei, cât şi la valoarea acestuia. 

 Pe fondul cauzei, pârâta a solicitat respingerea cererii reclamanţilor ca 
fiind neîntemeiată, arătând în susţinerea poziţiei procesuale că a încheiat cu 
reclamantul Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca la data de 03.01.2001 în 
baza HCL nr.735/2000 Contractul de asociere nr.181 având ca obiect asociere în 
vederea exploatării spaţiului situat în localitatea Cluj-Napoca, str. B. nr.4 în suprafaţă 
de 59,49 mp pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, contract care a fost 
modificat prin mai multe acte adiţionale. Pârâta avea obligaţia ca până cel mai târziu 
la data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă, în baza HCL nr.66/26.02.2008, să 
achite suma de 3200 lei /lună indexabilă cu rata inflaţiei. 

 Raportat la debitul restant reprezentând chiria aferentă perioadei 
decembrie 2008-26.02.2010 şi a majorărilor de întârziere, pârâta a arătat că prin OP 
nr.1 din data de 07.07.2011 a achitat debitul restant în sumă 55.000 de lei 
reprezentând contravaloarea chiriei restante aferentă perioadei decembrie 2008-17 
06.2010. Conform prevederilor contractuale art. 4 lit h) din Contractul de asociere 
nr.181/03.01.2001, modificate prin Actul adiţional nr.03 din data de 05.03.2008, 
pârâta avea obligaţia achitării unei cote de asociere stabilită prin HCL 
nr.66/26.02.2008 în cuantum de 3200 lei/lună indexabilă cu rata inflaţiei, sens în care 
în data de 07.07.2011 a achitat integral debitul restant. 

 Ţinând cont de prevederile contractuale cuprinse în Contractul de 
asociere nr.181/03.01.2001, cu acte adiţionale, în lipsa unui scop clar pentru care se 
încheie asocierea precum şi a unor stipulaţii contractuale cu privire la împărţirea 
beneficiilor şi pierderilor rezultate în urma asocierii şi în conformitate cu prevederile 
art. 977 C. civ. conform cărora interpretarea contractelor se face după intenţia comună 
a părţilor contractante, iar nu după sensul literal al termenilor, contractul încheiat între 
părţi este un contract de închiriere având ca obiect închirierea spaţiului din localitatea 
Cluj-Napoca, str. B. nr. 4, jud. Cluj, în schimbul unei chirii cotă de asociere pentru 
suma de 3200 lei/lună indexabilă cu rata inflaţiei. Cum imobilul care face obiectul 



contractului sus precizat face parte din domeniul privat al statului/unităţii 
administrative-teritoriale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare - Legea 
213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, art. 5 alin.2, 
dreptul de proprietate privată al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale 
asupra bunurilor din domeniul privat este supus regimului juridic de drept comun, 
dacă legea nu dispune altfel.  

 În speţa nu se poate aplica decât regimul juridic de drept comun, fiind 
aplicate cu prioritate prevederile contractuale dintre părţi. Prevederile HCL 
nr.284/15.07.2010 invocate de reclamanţi prin care s-a stabilit de către Consiliul 
Local al Municipiului Cluj-Napoca un cuantum de 0,5 % ca şi procent utilizat în 
calculul majorărilor de întârziere pentru toate veniturile de natură nefiscală începând 
cu data de 01.08.2010 nu îşi pot produce efecte faţă de pârâtă deoarece nu existau în 
momentul încheierii contractului de asociere si nici pe parcursul derulării contractului. 

 Cât priveşte majorarea de întârziere de 0,1%/zi, nici aceasta nu este 
legal aplicată şi solicitată întrucât chiria datorată de pârâtă nu este o creanţă fiscală în 
sensul legii fiscale şi nu este supusă regimului juridic al acestora, majorarea prevăzută 
în codul de procedură fiscală neavând aplicabilitate în speţa de faţă. 

 Referitor la taxa pentru ocuparea abuzivă şi a majorărilor de întârziere 
la aceasta, pârâta a arătat că colaborarea dintre părţi cu privire la spaţiul care face 
obiectul contractului de asociere sus precizat s-a desfăşurat pe o perioadă de 40 de ani. 
Într-o situaţie similară care privea încetarea/expirarea contractului de asociere s-au 
aflat părţile şi în anul 2006, când pârâta a solicitat prelungirea contractului de 
asociere. S-a aprobat solicitarea prin HCL după expirarea contractului neexistând nici 
un fel de sancţiuni, taxe abuzive de ocupare sau majorări de întârziere. 

 În atare situaţie, în data de 24.01.2008 pârâta a formulat cererea 
nr.14076/24.01.2008 prin care a solicitat prelungirea contractului de asociere 
nr.181/03.01.2000. Primăria Cluj-Napoca prin adresa nr.14076/452.5/28.01/2008 i-a 
comunicat faptul că solicitarea a fost analizată, urmând a fi supus aprobării 
Consiliului Local Cluj-Napoca un proiect de hotărâre de prelungire a contractului de 
asociere. Neprimind nici un răspuns, în data de 24 februarie 2010 pârâta a înaintat o 
altă adresă cu nr.39797/41 către Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Direcţia 
Economică prin care a solicitat prelungirea contractului de închiriere/asociere nr. 
181/03.01.2001 ţinând cont de faptul că foloseşte spaţiul de mai bine de 40 de ani 
pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ ale societăţii. Abia la inceputul lunii mai 
2010 pârâta a primit din partea Municipiului Cluj-Napoca o notificare cu privire la 
imposibilitatea prelungirii contractului dintre părţi deoarece avea restante la chirie şi 
solicitarea de a părăsi spaţiul în 5 zile de la data primirii notificării. Întrucât doar la 
data de 17.06.2010  s-au prezentat reprezentanţii Primăriei s-a fost perfectat procesul-
verbal primire a spaţiului obiect al contractului de asociere dintre părţi, astfel că până 
la data de 17.06.2010 pârâta nu a ocupat abuziv acest spaţiu ci cu toleranta 
proprietarului, contractul de asociere/locatiune prelungindu-se pe aceasta perioadă.
  

 Tot cu privire la ocuparea abuzivă s-a mai arătat faptul că pentru acest 
spaţiu Municipiul Cluj-Napoca a întocmit o fişă de ocupare abuzivă unei alte societăţi 
comerciale, SC P.E. SRL. 

Prin sentinţa civilă nr.13099/2011 pronunţată la data de 2 septembrie 2011 în 
dosarul nr.... al Judecătoriei Cluj-Napoca,  a fost admisă excepţia necompetenţei 
materiale şi s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea 
Tribunalului Comercial Cluj. 



Prin precizarea de acţiune depusă la dosar la data de 22 martie 2012, 
reclamanţii au solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 99.096,28 lei reprezentând 
majorări de întârziere calculate pentru perioada 20.02.2009-08.07.2011 şi datorate în 
baza contractului de asociere nr.181/2001, încetat la data de 26.02.2010, las plata 
sumei de 53.303,04 lei reprezentând taxa de ocupare abuzivă aferentă perioadei 
26.02.2010-17.06.2010, la plata sumei de 106.955,73 lei reprezentând majorări de 
întârziere calculate până la data de 30.08.2011 şi generate de ocuparea abuzivă a 
spaţiului, precum şi la plata majorărilor de întârziere până la plata efectivă a debitului. 

Reclamanţii au arătat că la data de 07.07.2011 pârâta a achitat suma de 55.00 
lei din care 52.861,05 lei cu titlu de debit principal reprezentând cota de asociere 
indexată cu rata inflaţiei şi .138,95 lei majorări de întârziere aferente contractului de 
asociere, iar la data de 30.01.2012 a achitat suma de 9.651 lei reprezentând majorări 
de întârziere datorate în baza contractului de asociere nr.181/03.01.2001. Contractul 
de asociere a încetat la data de 26.02.2010 prin împlinirea termenului pentru care a 
fost încheiat, prin plata efectuată de pârâtă fiind achitate accesoriile de întârziere 
generate de achitarea după expirarea termenului de plată a debitelor principale 
aferente contractului de asociere.  

S-a arătat că în conformitate cu prev. art.977 C.civ., interpretarea contractelor 
se face după intenţia comună a părţilor contractante, observându-se fără echivoc că 
expresia „intenţie comună” se referă la dorinţa ambelor părţi contractante, nu doar a 
pârâtei. Reclamanţii au arătat că au refuzat prelungirea contractului de asociere 
nr.181/20101 deoarece, la data împlinirii termenului pentru care acesta a fost încheia, 
pârâta figura cu datorii de aproape 15 luni întârziere la plata cotei de asociere indexată 
cu rata inflaţiei. 

Prin concluziile scrise depuse la dosar la data de 26 iunie 2012 pârâta a 
invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a pârâtului MUNICIPIUL CLUJ-
NAPOCA, având în vedere că contractul de asociere în participaţiune nr.181/2001 a 
fost încheiat între pârâtă şi reclamantul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
CLUJ-NAPOCA, iar acţiunea a fost promovată de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 
fără a se face dovada faptului că acesta din urmă este proprietarul imobilului din Cluj-
Napoca, str.B. nr.4, jud.Cluj, obiect al contractului de asociere în participaţiune 
încheiat.   

Pe fondul cauzei pârâta a solicitat respingerea cererii reclamanţilor ca fiind 
neîntemeiată. 

In prealabil se impune a mentiona ca instanta a revenit asupra exceptiei lipsei 
calitatii procesuale active a reclamantului Consiliul Local Cluj-Napoca , in sensul ca a 
sesizat eroarea in care s-a aflat , dorind sa invoce exceptia lipsei capacitatii procesuale 
active pentru acest reclamant. 

         Examinand exceptia lipsei capacităţii procesuale active a reclamantului 
CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA, instanta a admis-o in baza art. 21 si urm. din 
legea 215/2001 2001 , potrivit carora doar unităţile administrativ-teritoriale sunt 
persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu , 
sunt titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind 
administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt 
parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii, 
iar consiliile locale sunt doar organe deliberative care nu au recunoscuta o legitimare 
procesuala in fata instantei. 

      Aceeasi motivare sta si la baza respingerii exceptiei calitatii procesuale 
active a reclamantului MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,invocata de catre parata, 



deoarece nu poate avea  relevanta ca acest reclamant nu este parte in contract , atat 
timp cat legea ii confera o legitimare procesuala in astfel de litigii. 

     Analizand fondul litigiului s-au reţinut urmatoarele : 
     Pretentiile deduse judecatii , asa cum au fost precizate( f. 53), constau doar 

in majorarile de intarziere pentru perioada 20.02.2009-08.07.2011, in baza 
contractului de asociere, taxa de ocupare abuziva 26.02.2010-17.06.2010, majorari de 
intarziere pana la 30.08.2011 generate de ocuparea afirmat abuziva a spatiului si in 
continuare pana la plata efectiva. 

      Contractul de asociere nr. 181/2001 care a avut ca obiect asocierea in 
participatiune in vederea exploatarii spatiului situat in Cluj-Napoca str. B. nr. 4 s-a 
incheiat pana la vanzarea spatiului sau 2 ani de la adoptarea HCL 66/26.02.2008(f. 
20) , deci pana la 26.02.2010(conform actului aditional. 

        In opinia instantei, acest contract este unul de inchiriere spatii cu alta 
destinatie decat locuinta, sens in care sunt considerate intemeiate apararile paratei, 
deoarece interpretarea contractelor se face dupa intentia comuna a partilor(art. 977 
c.civ.).In speta lipseste scopul comun asocierii care trebuie sa fie reflectat de cota 
parte de participare la pierderi si beneficii, fiind vorba doar despre cedarea folosintei 
imobilului contra cost (chirie), ceea ce juridic este o inchiriere. 

        Eliberarea spatiului s-a facut la 17.06.2010. 
        In opinia instantei , prevederile HCL 284/15.07.2010(f.22) privind 

majorarile de intarziere de 0,5% aplicabile veniturilor de natura nefiscala , nu pot avea 
incidenta ,deoarece sunt ulterioare incheierii contractului si ulterioare restituirii 
spatiului , neavand o baza contractuala. 

        In ceea ce priveste majorarile de intarziere de 0,1% pe zi (f. 9) in opinia 
instantei nici acestea nu sunt datorate , chiria nefiind o creanta fiscala . 

        In ceea ce priveste despagubirea solicitata cu titlu de taxa de ocupare 
abuziva, instanta a apreciat ca aceasta pretentie nu este intemeiata deoarece parata nu 
a ocupat abiziv spatiul, concluzie care se intemeiaza pe considerentele care vor fi 
expuse in continuare. 

        Prin HCL 48/16.02.2010(f. 23) s-a stabilit tariful de 8 lei/mp/zi ca 
despagubiri pentru ocuparea abuziva a spatiilor de felul celui in discutie, 
mentionandu-se expres ca aceste despagubiri se stabilesc de la data constatarii 
ocuparii fara forme legale prin proces verbal de constatare intocmit in baza unei fise 
de calcul.  

        In speta fisa de calcul exista insa doar din 6 mai 2010 comunicata in 7 
mai 2010(f. 24-25) si nu s-a intocmit proces verbal de constatare a ocuparii fara forme 
legale, asa dupa cum cere HCL aratat. 

       Din inscrisurile existente rezulta ca anterior expirarii termenului 
contractual, parata a solicitat prelungirea contractului,dorind sa achite restantele (f. 
26-27)si a fost lasata in spatiu pana la data de 7 mai cand i s-a comunicat fisa de 
daune(f.24) si deci implicit i s-a comunicat concediul.Parata a platit chiria pe luna mai 
si a eliberat spatiul in 17.06.2010, cu plata chiriei la zi. 

        Reclamantul nici nu a dovedit care ar fi eventual valoarea acestor 
despagubiri pentru perioada de aproximativ o luna de la comunicarea fisei de daune, 
(plus un termen rezonabil cateva zile pt. eliberare) si nu a facut dovada comunicarii 
concediului , prin notificarile din 12 03.2010si din aprilie 2010(f. 7,8) a caror primire 
este contestata(f. 71). 

        In baza acestor considerente, instanta a respins actiunea precizata, ca 
nefondata , iar  in  baza art. 274 c.pr.civ. l-a obligat pe reclamantulMUNICIPIUL 



CLUJ-NAPOCA   să plătească pârâtei suma de 1.500 lei cheltuieli de judecată, 
reprezentand onorariul avocatial. 

Prin decizia civilă nr. 145 din 30.10.2012 pronunţată de Curtea de Apel 
Cluj … s-a admis apelul declarat de reclamanţii CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA - prin Primar şi  MUNICIPIUL CLUJ-
NAPOCA - prin Primar împotriva sentinţei civile nr. 2878 din data 28.06.2012, 
pronunţată în dosarul nr. 4420/1285/2011 al Tribunalului Comercial Cluj, pe care a 
anulat-o şi s-a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Specializat Cluj. 

Prin decizia nr. 4011 din 19.11.2013 pronunţată de Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie în dosar nr. … s-a admis recursul declarat de pârâta D. 
SOCIETATE COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCĂ Cluj-Napoca împotriva 
deciziei civile nr. 145/2012 din 30 octombrie 2012 pronunţată de Curtea de Apel Cluj 
- Secţia a ll-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, pe care a casat-o şi a 
dispus trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de recurs a reţinut următoarele: 
Criticile aduse deciziei atacate se referă în esenţă la faptul că, instanţa de apel 

a pronunţat o hotărâre cu încălcarea dispoziţiilor art. 62 din Legea 215/2001, privind 
administraţia publică locală, care au stabilit în mod concret si limitativ atribuţiile 
autorităţilor administrative, consiliile locale având calitatea de autorităţi deliberative 
cărora le lipseşte capacitatea de reprezentare în relaţiile cu alte autorităţi sau în 
raporturile cu terţii. 

O altă critică vizează faptul că, instanţa de apel a aplicat greşit dispoziţiile art. 
297 alin. 1 Cod procedură civilă, având în vedere că, apelantul Municipiul Cluj-
Napoca nu a investit instanţa cu o cerere privind desfiinţarea hotărârii atacate şi 
trimiterea spre rejudecare aceleiaşi instanţe. 

Pe fondul cauzei se apreciază că, în mod corect, instanţa de fond a reţinut că 
între recurentă şi Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca s-a încheiat un contract 
de închiriere, cu altă destinaţie decât locuinţă, iar în ceea ce priveşte majorările de 
întârziere solicitate de reclamant, recurenta consideră că, întrucât imobilul în litigiu 
face parte din domeniul privat al statului nu se poate aplica decât regimul juridic de 
drept comun, astfel că, doar prevederile contractuale dintre părţi pot guverna relaţiile 
contractuale deduse judecăţii. 

Analizând criticile aduse deciziei atacate în raport de temeiurile de drept 
invocate, Înalta Curte a constatat că acestea sunt fondate, recursul declarat de pârâta 
D. SOCIETATE COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCĂ Cluj-Napoca fiind admis, 
pentru următoarele considerente: 

Dintre criticile invocate prin motivele de recurs întemeiate pe dispoziţiile art. 
304 pct. 9 Cod procedură civilă, Înalta Curte a luat în examinare susţinerile pârâtei 
referitoare la greşita aplicare de către instanţa de apel a dispoziţiilor art. 297 alin. 1 
Cod procedură civilă. 

În acest sens, s-a reţinut în considerentele hotărârii atacate faptul că admiterea 
excepţiei lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a Consiliului Local al Municipiului 
Cluj-Napoca de către prima instanţă este neîntemeiată.  

Astfel, Consiliul local a fost considerat a fi titular al dreptului de administrare 
privind fondul locativ de stat şi în calitatea sa de locator hotărăşte asupra 
administrării, concesionării sau închirierii bunurilor aflate în domeniul public sau 
privat al municipiului, ceea ce face ca acesta, ca persoană juridică de drept public, 
deţinătoare a imobilului să aibă şi calitate procesuală şi capacitate procesuală de 
folosinţă. 



În acest context, Curtea de Apel Cluj a considerat că pentru » analizarea pe 
fond a pretenţiilor deduse judecăţii, în temeiul dispoziţiilor4» art. 297 alin. 1 Cod 
procedură civilă se impune admiterea apelului declarat de reclamanţii CONSILIUL 
LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA - prin Primar şi MUNICIPIUL CLUJ-
NAPOCA - prin Primar, anularea sentinţei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare 
Tribunalului Specializat Cluj. 

Potrivit dispoziţiilor art. 297 alin. 1 Cod procedură civilă, s-a reţinut că, în 
cazul în care prima instanţă a soluţionat procesul fără a intra în judecata fondului, 
instanţa de apel va anula hotărârea atacată şi va trimite cauza spre rejudecare, o 
singură dată, primei instanţe, dacă părţile au solicitat în mod expres luarea acestei 
măsuri prin cererea de apel ori prin întâmpinare. 

În raport de aceste dispoziţii legale, s-a constatat că, investirea instanţei 
superioare cu exercitarea controlului judiciar se face în limitele cererii de apei, 
instanţa dobândind dreptul şi obligaţia de a proceda la soluţionarea cauzei, 
conferindu-i-se doar posibilitatea de a realiza o nouă judecată în fond în limitele 
investirii sale, însă în speţa de faţă, se constată că apelantul Municipiul Cluj-Napoca 
nu a investit instanţa nu o cerere privind desfiinţarea hotărârii atacate şi trimiterea spre 
rejudecare şi nici intimata-pârâtă D. SOCIETATE COOPERATIVA 
MEŞTEŞUGĂREASCĂ nu a solicitat acest lucru, prin întâmpinarea depusă la 
instanţa de apel la data de 30 octombrie 2012. 

Pârâta intimată „D.” SOCIETATE COOPERATIVĂ 
MEŞTEŞUGĂREASCĂ Cluj-Napoca a formulat întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea apelurilor formulate în cauza şi menţinerea sentinţei civile nr.2878/2012 a 
Tribunalului Specializat Cluj în dosarul de faţa ca legala şi temeinică, cu cheltuieli de 
judecată. 

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

Litigiul dedus judecăţii vizează pretenţiile reclamanţilor Consiliul Local al 
mun. Cluj-Napoca şi Municipiul Cluj-Napoca împotriva pârâtei Societatea 
Cooperativă M. constând în majorări de întârziere pentru perioada 20.02.2009-
08.07.2011 derivate dintr-un contract de asociere, taxă de ocupare abuzivă pentru 
perioada 26.02.2010-17.06.2010 şi majorări de întârziere până la 30.08.2011 generate 
de ocuparea afirmat abuzivă a spaţiului şi în continuare până la plata integrală a 
acestora. 

Instanţa de fond a reţinut faptul că reclamantul Consiliul Local Cluj-Napoca 
nu are capacitate procesuală activă raportat la dispoziţiile art. 21 şi urm. din Legea nr. 
215/2001. 

Cu  privire la această excepţie Curtea reţine următoarele: 
Capacitatea procesuala a autorităţilor publice este fundamentata pe 

recunoaşterea capacitaţii de drept administrativ. Consiliul Local al municipiului Cluj-
Napoca fiind persoana juridica de drept public, regula capacităţii de a încheia acte 
juridice civile este subordonata de principiul specialităţii. În aceste condiţii, titularul 
raportului de drept material trebuie sa fie si titularul raportului de drept procesual. Or, 
atâta timp cât Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este titularul contractului de 
asociere nr.181/03.01.2001 încheiat cu intimata-pârâtă, are si capacitate deplina de a 
sta în justiţie. Prin semnarea si însuşirea contractului de asociere nr.181/03.01.2001 în 
baza căruia intimata - pârâtă datorează majorări de întârziere generate de întârzierea la 
plata cotei de asociere, aceasta din urma a recunoscut atât calitatea cât si capacitatea 
Consiliului local de a fi parte contractantă.  



Prin urmare, s-ar fi impus respingerea excepţiei arătate şi soluţionarea cauzei 
pe fond şi faţă de această entitate juridică. 

În ceea ce priveşte pretenţiile concrete deduse judecăţii Curtea reţine că între 
părţi s-au încheiat mai multe contracte de închiriere succesive vizând spaţiul situat în  
Cluj-Napoca, str. B. nr. 4, în suprafaţă de 59,49 m.p., spaţiu afectat unei activităţi de 
schimb valutar. Ultimul contract de închiriere, având nr. 1057/07.09.1995 stabileşte 
durata locaţiunii la 5 ani, până la 28.11.1999 potrivit art. 3, şi impunând locatarului 
plata unei chirii lunare potrivit art. 4. 

Ulterior, pentru acelaşi spaţiu a fost încheiat un contract „de asociere” fără a se 
putea trage concluzia că este vorba de o asociere în participaţiune, neexistând la dosar 
elemente probatorii care să conducă la concluzia că s-a urmărit de către părţi o 
împărţire a beneficiilor şi pierderilor specifice. 

Curtea achiesează concluziilor instanţei de fond în sensul că ne aflăm în 
continuare în prezenţa unei locaţiuni în condiţiile în care înşişi reclamanţii nu au putut 
să precizeze, potrivit răspunsurilor la întrebările 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 17 din 
interogatoriu, care sunt beneficiile şi pierderile avute în vedere la încheierea 
contractului de asociere nr. 181/2001. Astfel, apare ca pertinentă apărarea pârâtei care 
făcând referire la dispoziţiile art. 977 Cod civil susţine că în privinţa spaţiului situat în 
Cluj-Napoca, str. B. nr. 4, ne aflăm în prezenţa unei închirieri şi ulterior datei de 
03.01.2001. De asemenea, apare ca neîntemeiată pretenţia reclamanţilor privind 
obligarea pârâtei la plata unei cote de asociere şi a majorărilor de întârziere aferente. 

În privinţa ocupării abuzive a imobilului Curtea reţine că în condiţiile art. 1437 
Cod civil la expirarea termenului stipulat în contract pentru  închiriere a operat tacita 
relocaţiune până în mai 2010 când locatorului i s-a adus la cunoştinţă faptul că nu se 
mai poate proceda la prelungirea duratei contractului. Neexistând vreo clauză 
contractuală care să interzică tacita relocaţiune se poate afirma că părţile au achiesat 
chiar dacă nu în mod expres la această posibilitate juridică neputându-se astfel 
pretinde despăgubiri decurgând dintr-o aşa zisă ocupare nelegală. 

În privinţa majorărilor de întârziere în cuantum de 0,5% pe zi ele nu îi pot fi 
aplicabile pârâtei în condiţiile în care raporturile juridice dintre părţi s-au derulat într-
un cadru contractual care nu făcea referire la astfel de sume. 

De altfel, HCL nr. 284/15.07.2010 invocat de către reclamanţii apelanţi prin 
care s-a stabilit un cuantum de 0,5% ca şi procent utilizat în calculul majorărilor de 
întârziere pentru toate veniturile de natură nefiscală începând cu data de 01.08.2010 
nu poate produce efecte retroactiv cu privire la un contract încheiat în ianuarie 2001 şi 
care nu a fost modificat prin acte adiţionale subsecvente.  

Pe de altă parte penalităţile de întârziere de 0,1% pe zi sunt aferente 
obligaţiilor de natură fiscală, iar pretenţiile reclamanţilor nu au o astfel de natură. 

Faţă de aceste considerente, Curtea, în baza art. 296 C.pr.civ. va admite apelul 
declarat de CONSILIUL LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA şi MUNICIPIUL 
CLUJ-NAPOCA împotriva sentinţei civile nr. 2878 din 28.06.2012, pronunţată în 
dosarul nr. … al Tribunalului Comercial Cluj pe care o va anula în parte în privinţa 
excepţiei  lipsei calităţii procesuale active a Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca.  

Rejudecând, va respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a 
CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA.  

Va respinge ca neîntemeiată acţiunea formulată de CONSILIUL LOCAL AL 
MUN. CLUJ-NAPOCA împotriva pârâtei apreciind că se impune menţinerea soluţiei 
instanţei de fond date faţă de reclamantul Municipiul Cluj-Napoca. 

În baza art. 274 alin. 3 C.pr.civ. va obliga apelanţii la plata, în favoarea 
intimatei SOCIETATEA COOPERATIVĂ M. a sumei de 1000 lei, cheltuieli de 



judecată parţiale în apel dată fiind soluţia de anulare parţială a hotărârii tribunalului 
specializat. 

 

4. Prestări de servicii către unităţi administrativ teritoriale, în plus 
faţă de cele prevăzute în contract. Documente justificative necesare 

pentru plata lucrărilor 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia n r. 3365 din 14 aprilie 2014  

Curtea de Conturi a României în nume propriu şi pentru Camera de Conturi 
Cluj, a declarat recurs împotriva sentinţei civile nr. 16554/13.12.2013, pronunţată de 
Tribunalul Cluj, solicitând modificarea în totalitate a hotărârii recurate şi respingerea 
acţiunii introductive şi a cererii de intervenţie accesorie. 

 Recurentul arată că operatorul economic a executat lucrările însă, 
neregula o constituie decontarea acestor lucrări către intervenient pentru suprafeţe ce 
nu se aflau în proprietatea municipiului. Astfel, reclamanta a acceptat la plată facturi 
pentru suprafeţe ce nu aparţin domeniului public sau privat al municipiului fiind 
încălcate prevederile art.15 alin.1, 16 alin.2, 16 alin.9 din contractul 
53590/443/7.07.2006, iar în perioada 2009-2011 s-a acceptat la plată suma de 94233 
de lei în condiţiile în care centralizatoarele şi procesele verbale ale lucrărilor ataşate 
facturilor nu au fost verificate pentru realitatea efectuării lucrărilor şi nu s-a verificat 
corelaţia dintre suprafeţele înscrise în caietul de sarcini şi în procesul verbal de 
predare-primire cu cele prezentate la decontare. 

 Executarea lucrărilor pe suprafaţa de 20.692 mp aflată în zona de 
agrement S.S. şi decontarea acestora în condiţiile în care această suprafaţă nu mai 
aparţinea patrimoniului mun.Cluj-Napoca, nu este legală. 

 Susţinerile reclamantei dovedesc doar faptul că reclamanta nu are o 
evidenţă clară a patrimoniului său. Pe de altă parte, referatul 302374/45/2010 nu a fost 
pus la dispoziţia echipei de auditori şi nici anexa 3 a HCL 52 din 15.12.2009 însă 
primul document a stat la baza HCL 494/2010, iar cel de al doilea nu este semnat şi 
înregistrat în evidenţa reclamantei. 

 De asemenea, protocolul de predare-primire 5940/2005 nu este 
relevant pentru cauza dedusă judecăţii.  

 Este evidentă culpa reclamantei care a omis să stabilească evidenţa 
clară a bunurilor imobile din patrimoniul său, nerespectând prevederile Legii 
213/1998. 

 Municipiul Cluj-Napoca a depus întâmpinare solicitând respingerea 
recursului ca nefondat, întrucât referitor la problematica suprafeţelor instituţiilor de 
învăţământ acestea sunt în administrarea Consiliului Judeţean Cluj, iar situaţia a fost 
reglementată prin recuperarea sumelor cheltuite de la această autoritate. Se susţine şi 
faptul că eficienţa desfăşurării acestei acţiuni a impus ca serviciul să nu fie limitat 
doar la suprafeţe trunchiate din unităţile de învăţământ, ceea ce ar duce la apariţia 
dăunătorilor. 

 În ceea ce priveşte executarea lucrărilor pentru suprafaţa de 20692 mp 
această suprafaţă nu este exclusă din evidenţele mun.Cluj-Napoca ci doar se 
menţionează la elementele de identificare a poziţiei 2489 faptul că terenul este 
revendicat de la USAMV.  

 Referitor la problematica verificării lucrărilor decontate, aceasta este 
amintită cu rea credinţă cât timp este conştientă din studiul documentelor privind 



decontarea, de confirmarea executării acestei operaţiuni de către personalul 
instituţiilor de învăţământ. 

 Asupra recursului, Curtea va reţine următoarele: 
 Reclamantul Municipiul Cluj-Napoca a încheiat contractul 

53590/443/7.07.2006 cu intervenienta SC C.I. SRL din mun.Floreşti, în baza căreia au 
fost efectuate lucrări de dezinsecţie şi deratizare şi pentru suprafeţe de teren şi 
construcţii mai mari decât cele contractate şi care nu aparţineau domeniului public ori 
domeniului privat al mun.Cluj-Napoca. 

 Tribunalul a apreciat că aceste lucrări au fost însă efectuate efectiv 
fiind confirmate de unităţile de învăţământ, iar această situaţie a fost reglată între 
autorităţile publice , respectiv între Consiliul local al mun.Cluj-Napoca şi Consiliul 
Judeţean Cluj.  

 Curtea nu va contesta faptul că pentru eficienţa desfăşurării operaţiunii 
de dezinsecţie şi deratizare această operaţiune trebuia efectuată pe întreaga suprafaţă a 
unităţii de învăţământ deoarece o lucrare parţială ar fi angajat cheltuieli fără să rezolve 
problemele pentru care această acţiune s-a desfăşurat însă chiar şi în această ipoteză 
reclamantul Municipiul Cluj-Napoca prin autorităţile sale publice trebuia să efectueze 
această operaţiune în colaborare cu Consiliul Judeţean Cluj şi persoanele juridice şi 
fizice proprietare ale terenurilor respective deoarece prevederile art.20 alin.4 pct.6 din 
HCL 184/2006 stabileau pe ce suprafaţă se aplică aceste tratamente. De asemenea, 
aceste prevederi se coroborau cu contractul încheiat între reclamant şi intervenient 
potrivit cu care persoana juridică auditată avea obligaţia decontării serviciilor către 
operatorul economic doar pentru suprafeţele din contract şi cu respectarea 
prevederilor legale aplicabile. 

 În ceea ce priveşte lipsa documentelor justificative nu poate fi luată în 
considerare apărarea intimatului reclamant care susţine că nu are personal suficient 
deoarece potrivit art.54 alin.6 din Legea 273/2006 plăţile trebuiau efectuate doar în 
baza unor acte justificative. Or, nerecepţionarea lucrărilor efectuate respectiv lipsa 
verificării centralizatoarelor şi proceselor verbale de recepţie ataşate facturilor, duce la 
concluzia acceptării nejustificate la plată a sumei de 94.233 lei. 

 Recuperarea ulterioară de la Consiliul Judeţean Cluj a unei părţi din 
aceste cheltuieli face doar ca paguba existentă în bugetul unităţii administrativ 
teritoriale să fie recuperată parţial, dar nu acoperă neregula constatată. 

 În ceea ce priveşte terenul situat în zona de agrement Sun, pe o 
suprafaţă de 20692 mp reiese din HCL 494 din 14.12.2010 şi HCL 592/2009 că 
această suprafaţă de teren a fost revendicată de USAMV şi că s-a modificat inventarul 
domeniului public şi privat al municipiului în sensul diminuării cu această suprafaţă 
de 20692 mp. În condiţiile în care nu rezultă cu claritate că această zonă de agrement 
se află în patrimoniul public sau privat al mun.Cluj-Napoca, rezultă că efectuarea 
lucrărilor şi plata acestora pentru această zonă a fost efectuată cu încălcarea normelor 
legale. Această situaţie, Curtea o va reţine şi în privinţa suprafeţelor de teren pe care 
au fost efectuate lucrări suprafeţe care nu au fost incluse în contract şi care au fost 
măsurate doar de operatorul economic fără participarea reprezentanţilor autorităţii 
publice locale. Şi această decontare a unor valori ce exced prevederilor contractuale şi 
în baza unor măsurători efectuate unilateral fără existenţa unei baze contractuale 
încalcă prevederile legale conform cărora administrarea fondurilor publice trebuie 
efectuată cu eficienţă, iar angajarea unor cheltuieli trebuie să aibă o bază legală 
conform art.14 alin.3 şi 20 lit.h din Legea 273/2006. 



 Faţă de toate aceste aspecte, Curtea în conformitate cu prevederile 
art.304 pct.8 şi 9 C.pr.civ. raportat la art.312 C.pr.civ. va modifica în totalitate 
sentinţa atacată cu consecinţa respingerii acţiunii şi a cererii de intervenţie accesorie. 

 

5. Achiziţii publice 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 3367 din 14 aprilie 2014  

Petenta ASOCIEREA SC D. SRL - SC A. SRL PRIN LIDERUL SC D. SRL a 
formulat plângere împotriva deciziei CNSC nr. 586/67/C10/5703/27.02.2014, 
pronunţată în contradictoriu cu autoritatea contractantă COMUNA V. (CONSILIUL 
LOCAL V. solicitând modificarea deciziei CNSC 586/67/C10/5703 din 27.02.2014 în 
sensul admiterii contestaţiei, anulării raportului procedurii şi actelor subsecvente şi 
obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii de atribuire. 

 În motivarea plângerii petenta arată că a depus o ofertă admisibilă în 
cadrul procedurii de atribuire şi în urma aplicării ilegale a criteriului de atribuire 
asupra ofertei inacceptabile şi neconforme depuse cu încălcarea prev.art.200 alin.1 din 
OUG 34/2006 coroborat cu art.81 şi 82 din HG 925/2006 oferta a fost declarată 
necâştigătoare ocupând locul doi în clasamentul procedurii de atribuire. 

 Petenta arată că oferta desemnată câştigătoare aparţinând asocierii SC 
C. SRL – SC C.P.J. Satu Mare SRL, SC S.C. SA este inacceptabilă şi neconformă, 
nefiind justificată din punct de vedere economic în sensul că prezintă un preţ scăzut ce 
nu poate fi justificat care nu poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii 
calitativi şi cantitativi şi nu respectă listele de cantităţi aşa cum acestea au fost 
modificate prin răspunsurile la clarificări publicate în SEAP. 

 Astfel, în propunerea financiară ofertantul câştigător a ofertat 350 m 
parapet pe gabioane care nu a fost solicitat în documentaţia de atribuire, nu a ofertat 
corect cantitatea privind transportul balastrului şi al pietrei sparte,  precum şi 
prefabricatele, la paginile 17, 23, 27, 35 din propunerea financiară; graficul de plăţi 
eşalonat pe 5 tranşe nu este corelat cu graficul de execuţie, nu s-a respectat de către 
oferta câştigătoare a condiţiilor de constituire a garanţiei de participare. 

 Se arată că în poliţa de asigurare din 16.09.2013 şi din 17.01.2014 
figurează ca asigurat SC C.s SRL iar ofertantul este Asocierea câştigătoare.  

 Inacceptabilitatea ofertei este susţinută şi din perspectiva art.33 alin.3 
lit.b şi 36 alin.1 lit.a din HG 925/2006 deoarece nu s-a completat corect formularul 
privind declaraţia pe proprie răspundere şi nu s-au ataşat toate documentele solicitate 
prin fişa de date pentru confirmarea celor declarate. 

 Din certificatul de atestare fiscală reiese că societăţile din cadrul 
asocierii nu au datorii la bugetul de stat la data de 31.08.2013 şi nu la finele lunii 
anterioare depunerii ofertelor, adică la data de 30.09.2013. 

 În ceea ce priveşte cerinţa de calificare reprezentând disponibilităţile 
băneşti se arată că nu reiese soldul disponibil al liniei de credit, că scrisoarea de 
confort din 10.10.2013 nu reprezintă un angajament din partea BRD, iar în 
conformitate cu graficul de eşalonare pe 5 tranşe nici scrisoarea de confort emisă de 
BRD şi nici adresa trimisă de Banca G. nu asigură cash-flow-ul necesar pentru 
necesarea lucrărilor aferente tranşei trei, în timp ce scrisoarea de confort emisă în 
favoarea SC C.P.J. Satu Mare SRL nu asigură finanţarea pentru niciuna din tranşele 2-
5. 



 Se mai arată că nu sunt respectate listele de cantităţi parte a 
documentaţiei tehnice aşa cum au fost mai sus arătate, astfel încât oferta ar fi trebuit 
respinsă ca inacceptabilă şi neconformă. 

 Petenta Asocierea SC A. SRL a formulat extindere de acţiune chemând 
în judecată şi membrii asocierii desemnată câştigătoare, respectiv SC C.s SRL- SC 
C.P.J. Satu Mare SRL - SC S.C. SA. 

 Această asociere prin notele de şedinţă depuse, a solicitat în principal 
respingerea ca inadmisibilă a plângerii, iar în subsidiar respingerea acesteia ca 
nefondată cu cheltuieli de judecată. Se susţine că plângerea formulată în conformitate 
cu art.281 din OUG 34/2006 împotriva deciziei CNSC reprezintă o cale de atac ce 
trebuie exercitată în termen de 10 zile de la data comunicării deciziei atacate, chiar 
dacă s-a apreciat necesară introducerea în cauză a unui terţ aceasta putea fi făcută doar 
în cadrul termenului de 10 zile prevăzut de lege.  

 Se susţine că nu au fost încălcate prev.art.200 alin.1 din OUG 34/2006, 
fiind aplicat legal criteriul de atribuire. Se susţine valabilitatea ofertei şi a poliţei de 
asigurare, depunerea unor certificate de atestare fiscală valabile şi arată că nu au fost 
încălcate listele de cantităţi, fiind făcute nişte calcule aproximative şi fără bază solidă 
de către contestator.  

 Comuna a depus întâmpinare solicitând respingerea plângerii ca 
nefondată şi obligarea petentei la plata cheltuielilor de judecată. 

 Referitor la critica constituirii garanţiei de participare intimata arată că 
rezultă din studiul actelor dosarului de achiziţie publică că autoritatea contractantă a 
pus în vedere tuturor ofertanţilor în data de 14.01.2014 să depună până în data de 
20.01.2014 dovada prelungirii valabilităţii ofertei. Asocierea desemnată câştigătoare a 
depus declaraţia pe proprie răspundere privind prelungirea valabilităţii ofertei şi a 
depus poliţa de asigurare pentru garanţia de participare valabilă din 17.01.2014 
existând o continuitate astfel că valabilitatea ofertei şi a poliţei nu a fost întreruptă. 

 În ceea ce priveşte criticile ce vizează certificatele de atestare fiscală, 
intimata susţine că certificatele depuse ce probează lipsa datoriilor la bugetul de stat la 
31.08.2013 sunt corespunzătoare şi acoperitoare pentru că niciun certificat de atestare 
fiscală emis până în data de 20 a lunii, nu certifică restanţele din luna anterioară 
deoarece acestea nu sunt stabilite la acea dată. Documentul cazier-fiscal, cu 
nr.3289/14.10.2013 este valabil şi nu poate fi ignorat de autoritatea contractantă sau 
de consiliu. 

 Intimata consideră că adeverinţa eliberată de Banca G. confirmă 
existenţa creditării unuia din membrii asocierii cu suma de 1.086.000 lei, iar 
scrisoarea de confort exprimă disponibilitatea creditării membrului asocierii cu suma 
de 1.000.000 lei în situaţia câştigării contractului, susţinerile contestatoarei fiind 
nefondate. 

 În ceea ce priveşte preţul neobişnuit de scăzut, acesta raportat la 
prevederile art.202 alin.1/1 din OUG 34/2006, nu este sub 80% din valoarea estimată 
a contractului ci se ridică la 91,7% din preţul estimat, astfel că verificările 
suplimentare nu se justifică. 

 Referitor la oferta tehnică, intimata arată că aşa cum a apreciat şi 
CNSC, posibilelele abateri rezultate din costul de transport suplimentar s-ar putea 
ridica eventual la 0,2% din valoarea contractului, deci nu se pune problema 
respingerii ca neconforme a ofertei. 

 Acelea sunt considerentele pentru care se impune înlăturarea criticilor 
referitoare la oferta financiară unde se reiterează aceleaşi argumente. 



 Pe de altă parte, nu sunt arătate argumentele ce ar impune înlăturarea 
raţionamentului CNSC fiind ofertate corect cantităţile de materiale. 

 Referitor la garanţia de participare se doreşte o confuzie între data 
emiterii poliţei şi data depunerii acestei poliţe la autoritatea contractantă.  

 Asupra plângerii, Curtea va reţine următoarele: 
 Petenta a chemat în judecată pe lângă autoritatea contractantă şi 

Asocierea declarată câştigătoare formulând ulterior o extindere de acţiune prin care 
a solicitat ca aceasta să fie parte în proces. În conformitate cu prevederile deciziei 
atacate, decizia 586/67/C10/5703/27.02.2014 al CNSC în etapa administrativ 
jurisdicţională declanşată ca urmare a contestaţiei formulate de SC D. SRL nu a 
figurat în calitate de parte şi Asocierea SC C.s SRL- SC C.P.J. Satu Mare SRL – SC 
S.C. SRL. 

 Raportat la art.6 din Legea 554/2004 şi art.281 din OUG 34/2006, 
cadrul procesual din etapa administrativ jurisdicţională se transpune şi în procesul 
civil ulterior. Cum, asocierea declarată câştigătoare nu a participat în etapa 
administrativ jurisdicţională, Curtea urmează a admite excepţia lipsei calităţii 
procesuale a acesteia şi va respinge plângerea formulată în contradictoriu cu această 
intimată. Chiar dacă s-a recunoscut de către Curtea de Apel posibilitatea atacării cu 
plângere a deciziei CNSC de către ofertantul câştigător chiar în ipoteza în care 
acesta nu a participat în procedura administrativ jurisdicţional dacă decizia i-a 
vătămat interesele anulându-se raportul procedurii, în acest caz participarea 
asociaţiei câştigătoare nu este justificată, raportat la soluţia pronunţată de consiliu. 

 În ceea ce priveşte plângerea formulată în contradictoriu cu 
autoritatea contractantă, Curtea va aprecia că aceasta este nefondată pentru 
următoarele considerente: 

 Prin decizia 586/67/C10/5703/27.02.2014 al CNSC s-a respins 
contestaţia formulată de SC D. SRL în calitate de lider al asocierii SC Diferit SRL-SC 
A. SRL împotriva rezultatului procedurii de achiziţie privind atribuirea contractului 
având ca obiect refacerea infrastructurii rutiere de interes local afectată de 
inundaţiile din perioada iunie-august 2010 din comuna V., jud.Maramureş. 

  Petenta critică preţul scăzut al ofertei financiare ce nu poate fi 
justificat şi nu poate asigura îndeplinirea contractului la parametri calitativi şi 
cantitativi solicitaţi prin caietul de sarcini, însă această critică trebuie înlăturată 
raportat la prevederile art.202 alin.1/1 din OUG 34/2006 deoarece preţul ofertat fără 
TVA este de 91,7% din preţul estimat al contractului şi nu este sub 80% din valoarea 
estimată a contractului.  

 În ceea ce priveşte faptul că propunerea financiară nu respectă listele 
de cantităţi, aşa cum acestea au fost modificate prin răspunsurile la clarificări 
publicate în SEAP, liste de cantităţi partea documentaţiei tehnice aşa cum a arătat 
CNSC posibile abateri rezulta din costurile de transport suplimentare se pot ridica 
cel mult la 0,2% din valoarea contractului, astfel încât nu se poate respinge oferta ca 
inacceptabilă sau neconformă fiind ofertate cantităţile şi preţurile unitare comasate 
aferente conform documentaţiei de atribuire. CNSC a apreciat în mod corect că 
aceste calcule ale petentei nu sunt justificate tehnic, iar abaterile care există nu 
prezintă relevanţă având un caracter nesemnificativ. 

 Un alt aspect invocat de petent se referă la nevalabilitatea ofertei şi a 
poliţei de asigurare apreciind că nu există o continuitate între ofertă şi poliţa de 
asigurare însă, prin formularul de ofertă din 12.10.2013 asocierea câştigătoare şi-a 
exprimat intenţia de a menţine oferta fermă pe durata a 90 de zile şi cum autoritatea 
contractantă a pus în vedere în data de 14.01.2014 tuturor ofertanţilor să depună 



până în data de 20.01.2014 dovada prelungirii valabilităţii ofertei şi dovada 
prelungirii valabilităţii garanţiei de participare, aceasta a fost depusă de asocierea 
desemnată câştigătoare la data de 17.01.2014 existând o continuitate a valabilităţii 
ofertei şi a poliţei, depunându-se şi poliţa de asigurare pentru garanţia de 
participare. 

 Petenta consideră că certificatele de atestare fiscală nu acopereau 
lipsa datoriilor la bugetul de stat la 30.09.2013, aspect real pentru că certificatele de 
atestare fiscală 2949 din 7.10.2013 depus de SC C. SRL şi 17139 din 23.09.2013 
depus de SC S.C. SA probau lipsa datoriilor la bugetul de stat la data de 31.08.2013. 
Totuşi, potrivit documentaţiei de atribuire prin datorii scadente în luna anterioară 
celei în care se depun ofertele, raportat la faptul că depunerea şi deschiderea 
ofertelor, Curtea va aprecia că se înţelege luna august 2013 şi nu luna septembrie 
2013 deoarece luna anterioară celei în care s-au depus ofertele era luna septembrie 
2013, iar datoriile ajunse la scadenţa în luna septembrie 2013 sunt cele aferente lunii 
august 2013. În acest sens este şi art.9 alin.2 din Ordinul preşedintelui ANRMAP 
nr.509/2011, astfel încât oferta asociaţiei câştigătoare este acceptabilă. 

 Pe de altă parte, certificatul de cazier fiscal 3289 din 14.10.2013 
depus de SC S.C. SA nu poate fi considerat ca un act fals întocmit ulterior atât timp 
cât s-a depus în data de 14.10.2013 declaraţia pe proprie răspundere conform 
prevederilor art.11 alin.5 din HG 925/2006 iar în data de 29.10.2013 s-a depus şi 
cazierul fiscal mai sus arătat. Acest cazier fiscal a fost depus la solicitarea expresă a 
autorităţii contractante. De asemenea, prin documentaţia de atribuire nu se solicita 
prezentarea certificatului de atestare fiscală pentru punctele de lucru, ci doar pentru 
sediul operatorului economic. 

 În ceea ce priveşte critica petentei referitoare la neîndeplinirea 
cerinţei minime de calificare privind dovada deţinerii de disponibilităţi băneşti, 
resurse reale negravate de datorii sau linii de credit pentru minim două luni de 
derulare a contractului în valoare de 1.000.000 lei, au fost depuse o adeverinţă din 
partea Banca G. care atestă existenţa creditării de 1.086.000 lei până la data de 
21.03.2014 şi o scrisoare de confort emisă de BRD care atestă disponibilitatea 
creditării sumei de 1.000.000 lei pe un termen minim de două luni. 

 Cum în documentaţia de atribuire s-a stabilit că cerinţa de eligibilitate 
este acoperită dacă există scrisori din partea băncilor că deţin acces la finanţare, 
este excesiv a pretinde ca resursele respective să fie aprobate întrucât s-a solicitat 
doar să se probeze accesul la finanţare, iar suma din fişa de date a achiziţiei a fost 
respectată. De asemenea nu se poate pretinde ca aceste documente să facă referire la 
graficul de eşalonare pe tranşe a cheltuielilor. 

 Având în vedere aceste considerente, Curtea va aprecia că oferta 
Asociaţiei câştigătoare conform rezultatului procedurii 5443 din 20.12.2013 
îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.36 din HG 925/2006 nefiind inacceptabilă sau 
neconformă că s-a respectat criteriile de atribuire prevăzute prin invitaţia de 
participare la procedura de achiziţie publică, respectiv preţul cel mai scăzut şi durata 
cea mai redusă a execuţiei, astfel încât în conformitate cu prevederile art.283 din 
OUG 34/2006 va respinge plângerea ca nefondată. 

 În conformitate cu prevederile art.453 C.pr.civ., Curtea va obliga 
petenta la plata în favoarea intimatei SC C.s SRL – SC C.P.J. Satu Mare SRL  - SC 
S.C. SRL prin liderul SC C.s SRL la suma de 4.960 lei cheltuieli de judecată şi la 
plata în favoarea Comunei V. a sumei de 2.500 lei cheltuieli de judecată reprezentând 
onorarii avocaţiale. 

 



6. Acţiune în constatare. Contract de credit. Clauze abuzive. 
Calculul dobânzii 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 162 din 5 mai 2014  

Prin sentinţa civilă nr. nr.2659 din 25.08.2010 pronunţată în dosarul nr. ...al 
Tribunalului Maramureş, a fost admisă acţiunea formulată de către reclamanţii P.M. şi 
P.L.,  în contradictoriu cu  pârâta BANCA C. SA,  şi în consecinţă s-a constatat  
caracterul  de clauză abuzivă a dispoziţiilor art. 5, art. 9 lit. b. şi d. din contractul de 
credit bancar pentru persoane fizice nr. 2008394748/2008 şi a dispoziţiilor art. 2.10  
litera a., art. 2.11 litera a. alin. 3, art. 7.4. lit. g. şi h. din Condiţiile generale de 
creditare – anexa la contractul de credit bancar nr. 2008394748/2008 . 

 S-a dispus derularea în continuare a contractului fără aceste dispoziţii 
contractuale. 

 Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a reţinut că pârâta Banca C.  
SA Bucureşti susţine că părţile au stabilit de comun acord, la semnarea contractului, 
formula de calcul a dobânzii, respectiv dobânda de referinţă valabilă + 1,50 puncte 
procentuale, astfel că acest calcul putea fi efectuat de către reclamanţi chiar la 
momentul încheierii contractului, întrucât cotaţia dobânzii de referinţă este o 
informaţie publică pe care banca o afişează la loc vizibil în toate unităţile bancare, 
inclusiv pe site-ul băncii. 

 Cu privire la excepţia neparcurgerii procedurii prealabile prevăzute de 
art. 720 indice 1 Cod procedură civilă, tribunalul a reţinut următoarele: reclamanţii au 
făcut dovada că, anterior promovării acţiunii, s-au adresat,  la data de 06.08.2009, şi 
prin adrese ulterioare, în sensul unei concilieri directe. 

 În ceea ce priveşte fondul cauzei, instanţa reţine că o clauză 
contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul, dacă prin ea însăşi sau 
împreună cu altă prevedere din contract creează în detrimentul consumatorului şi 
contrar cerinţelor bunei credinţe contractuale un dezechilibru semnificativ în 
drepturile şi obligaţiile părţilor, este o clauză abuzivă. 

 O clauză contractuală va fi considerată ca fiind negociată direct dacă 
aceasta a fost stabilită fără a da posibilitatea unei părţi contractante să influenţeze 
natura ei prin acte generale unilaterale, doar aparent negociate direct, de genul 
contractelor preformulate, regulamentelor de funcţionare ori condiţiilor generale – 
anexe la contracte. 

 Obligarea unei părţi contractante să-şi însuşească condiţiile generale, 
cât timp aceste condiţii generale nu sunt rezultatul unui acord bilateral de voinţă, dar 
influenţează sensul, natura şi întinderea unor clauze contractuale, echivalează cu 
pervertirea voinţei contractuale de gen sinalagmatic într-una unilaterală. 

 Buna-credinţă contractuală ar obliga pârâta şi, în general, toate 
instituţiile de creditare să negocieze concret şi direct, cu fiecare client, fiecare clauză 
contractuală şi nu prin trimitere la clauze de aplicabilitate generală asupra cărora 
clientul este pus în situaţia de a-şi da un acord ulterior emiterii lor. 

 Deşi, invocându-şi buna-credinţă, pârâta susţine că reclamanţii, în 
calitate de clienţi, au avut posibilitatea să facă anumite calcule, ori să afle de la afişier, 
ori de pe site, informaţii cu privire la întinderea concretă a obligaţiilor lor 
contractuale, aceasta nu justifică de ce banca nu-şi îndeplineşte în mod direct 
obligaţiile în raport cu fiecare client, aşa cum presupune un contract bilateral 
sinalagmatic. 



 Pârâta nu face vorbire nici despre constrângerea la care sunt supuşi 
clienţii, de-a accepta aceste condiţii generale, definite prin diverse variabile, 
concretizată într-o eventuală reziliere unilaterală, păgubitoare pentru client. 

 Conţinutul termenului de „dobândă de referinţă variabilă” nu este 
lămurit în contractul de credit bancar şi nici în anexa la acest contract, denumit 
condiţii generale de creditare. 

 Potrivit OUG nr. 174/2008, formula după care se calculează variaţia 
dobânzii trebuie indicată expres în contract, cu precizarea periodicităţii şi/sau 
condiţiilor în care survine modificarea ratei dobânzii, iar variaţia ratei dobânzii trebuie 
să fie independentă de voinţa (se înţelege, arbitrară) a furnizorului de servicii 
financiare şi să fie raportată la fluctuaţiile unor indici de referinţă verificabili, 
menţionaţi în contract. 

 La punctul 2.10 lit. a. din condiţiile generale de creditare, banca a 
menţionat că dobânda se poate modifica, fără consimţământul împrumutatului, în 
funcţie de costul de creditare, însă noţiunea de „cost al resurselor de creditare”, de 
care depinde nivelul dobânzii variabile, nu este definit, ceea ce face imposibilă, pentru 
împrumutat, orice verificare transparentă în calculele făcute de bancă. 

 Chiar dacă admitem că, prin semnarea condiţiilor generale, clienţii 
acceptă clauza dobânzii variabile, cu formula de calcul general valabilă pentru toate 
contractele de credit, lipsa totală de control al clienţilor asupra unui element din 
această formulă de calcul, respectiv costul resurselor de creditare, face din clauza 
generală o clauză impusă, nenegociată şi, pe cale de consecinţă, abuzivă şi nu se poate 
considera că împrumutatul a fost informat în mod corect şi pe deplin asupra tuturor 
condiţiilor contractuale. 

 Împrejurarea invocată de către pârâtă, că prevederile Legii nr. 
193/2000 modificată, stipulează că furnizorul de servicii financiare are dreptul de a 
modifica rata dobânzii plătibile de consumator dacă există o motivaţie întemeiată, nu 
anulează obligaţia băncii de a prevedea în contractul de credit indicatorii pe baza 
cărora se calculează dobânda de referinţă, pentru a putea fi verificaţi de către cealaltă 
parte contractantă. 

 Prin urmare, clauza privind dobânda variabilă şi obligaţiile ce decurg 
pentru reclamanţi din această clauză, nu pot produce efecte în continuare, deoarece au 
un caracter abuziv, în lipsa transparenţei privind calculul dobânzii de referinţă, orice 
modificare a nivelului dobânzii putând fi considerată o modificare unilaterală a 
contractului. 

 În ceea ce priveşte noţiunea de „dezechilibru semnificativ” care se cere 
pentru  ca  o  clauză  să fie considerată abuzivă, este de reţinut că diferenţa de la 510 
Euro la 640 Euro poate fi calificată ca un dezechilibru semnificativ pentru reclamanţi.  

 Pentru aceste considerente şi în baza temeiurilor de drept invocate, 
instanţa, reţinând acţiunea reclamanţilor ca fiind întemeiată, a dispus în consecinţă. 

 Împotriva acestei sentinţe a formulat apel S.C. Banca  C. S.A prin 
care a solicitata admiterea apelului , schimbarea în tot a sentinţei civile  în sensul 
admiterii excepţiei inadmisibilităţii şi în consecinţă respingerea cererii de chemare 
în judecată formulată de P.M. şi P.L. ca inadmsibilă; pe fond respingerea cererii de 
chemare în judecată ca neîntemeiată  şi obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de 
judecată. 

 În motivare se arată că în data de 18.06.2008, între apelantă şi intimaţii 
- reclamanţi P.M. şi P.L. a fost negociat şi încheiat contractul de credit bancar pentru 
persoane fizice nr. 2008394748 prin care apelantăa acordat împrumutaţilor un credit - 



Maxicredit în sumă de 65.000 Euro cu ipotecă cu dobândă fixă pe un an pentru nevoi 
personale. 

 La mai bine de doi ani de la data perfectării contractului anterior 
menţionat - perioadă în care intimaţii-reclamanţi au executat contractul de credit în 
condiţiile agreate la data semnării - pe rolul Tribunalului Maramureş a fost 
înregistrată cererea de chemare în judecată prin care soţii P. au solicitat instanţei să 
constate „caracterul de clauză abuzivă a art. 5, art. 9 literele b şi d din contractul de 
credit bancar pentru persoane fizice nr. 20083Q4y48f18.06.2008 şi a art. 2.10 litera a, 
art. 2.11 litera a aliniat 3 si art. 7.4 litera g şi h din condiţiile generale de crediate - 
anexa la contractul de credit bancar nr. 2008394748/18.06.2008, în temeiul Legii 
193/2000, cu consecinţa înlăturării acestor clauze din contract şi din condiţiile 
generale de creditare parte integrantă din contract, cu derularea ulterioară a 
contractului de creditare în absenţa acestor clauze". De asemenea, familia P. a solicitat 
şi obligarea Apelantei la plata cheltuielilor de judecată generate de litigiul iniţiat. 
 Prin Sentinţa civilă nr. 2659/25.08.2010, Tribunalul Maramureş, în mod 
nelegal şi netemeinic, a admis cererea de chemare în judecată formualtă de intimaţi, a 
constatat caracterul de clauză abuzivă a dispoziţiilor art. 5, art. 9 lit. b şi d din 
contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. 2008394748/2008 şi a 
dispoziţiilor art. 2.10 litera a alin. 3, art. 7.4 lit. g şi h din Condiţiile Generale de 
creditare - anexa la contractul de credit bancar nr. 2008394748/2008 şi a dispus 
derularea în continuare a contractului fără aceste dispoziţii contractuale. 

 Hotărârea instanţei de fond este nelegală şi netemeinică prin raportare 
la dispoziţiile legale aplicabile cauzei deduse judecăţii precum şi prin raportare la 
lipsa de interpretare corectă şi coroborată a probele aflate la dosarul cauzei. 

 Cu privire la neparcurgerea procedurii prealabile prevăzute de art. 
7201 Cod procedură civilă de către P.M. şi P.L., anterior introducerii cererii de 
chemare în judecată 

 Prin întîmpinarea formulată a invocat excepţia prematurităţii 
intorducerii cererii de chemare în judecată având în vedere faptul că se află pe tărâm 
comercial iar acţiunea formulată de soţii P. este o cerere evaluabilă în bani. 

 Cu privire la această excepţie, Instanţa de fond, a motivat, în mod 
superficial, numai faptul că: „Reclamanţii au făcut dovada că, anterior promovării 
acţiunii, s-au adresat, la data de 06.08.2000 şi prin adrese ulterioare, în sensul unei 
concilieri directe", fără însă a observa rigorile impuse de dispoziţiile art. 7201 Cod 
procedură civilă pentru desfăşurarea şi finalizarea procedurii concilierii directe. 

 Este neîndoielnic că prezenta cauză are natură comercială si este 
evaluabilă în bani, decurgând din executarea contractului de credit de consum nr. 
2008394748/18.06.2008, valoarea obiectului cauzei fiind tocmai câştigul urmărit de 
reclamant prin excluderea clauzelor contractuale privind dobânda şi comisioanele. 

 În vederea interpretării şi aplicării corecte a acestui text de lege, este 
esenţial să avem în vedere interpretarea teleologică a textului, ceea ce impune 
stabilirea scopului urmărit de legiuitor prin instituirea lui. 

 În acest sens, Curtea Constituţională a reţinut că „din ansamblul 
reglementării, rezultă că, prin instituirea procedurii prealabile de consiliere, legiuitorul 
a urmărit să transpună în practică principiul celerităţii soluţionării litigiilor dintre 
părţi- mai P. în materie comercială- şi să degreveze activitatea instanţelor de judecată. 
Astfel, rolul normei procedurale criticate este acela de a reglementa o procedură 
extrajudiciară care să ofere părţilor posibilitatea de a se înţelege asupra eventualelor 
pretenţii ale reclamantului, fără implicarea autorităţii judecătoreşti competente" 
(Decizia nr. 335 din 16 septembrie 2004, Decizia nr. 649 din 5 octombrie 2006). 



  De asemenea, înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat în sensul 
că scopul art. 7201 C.proc.civ. este de „a simplifica şi degreva judecăţile cu obiect 
pretenţii băneşti", cel al „celerităţii soluţionării unor diferende" şi că „are în vedere 
certitudinea juridică şi stabilitatea circuitului comercial." 

 Sintetizând, rezultă că prin instituirea procedurii concilierii prealabile, 
legiuitorul a urmărit soluţionarea rapidă a neînţelegerilor din materie comercială fără a 
apela la procedura judiciară, mai complexă şi mai lentă, şi degrevarea activităţii 
instanţelor judecătoreşti. 

 Faţă de aceste raţiuni majore, care privesc ordinea publică şi buna 
administrare a justiţiei, caracterul imperativ al normelor legale prin care se instituie 
obligativitatea parcurgerii procedurii prealabile a concilierii rezultă în mod evident. 

 Neîndeplinirea de către reclamanţi a procedurii concilierii directe în 
speţa de faţă, raportat la obiectul acţiunii introduse de soţii P., litigiul are natură 
comercială şi este evaluabil în bani. 

 Atunci când solicită constatarea caracterului de clauză abuzivă a 
clauzelor 5, 9 lit. b şi d din contract - condiţii speciale precum şi a clauzelor 2.10 lit. a, 
2.11 lit. a alin. 3 şi 7.4 lit. g şi h din condiţiile generale de crediatre şi eliminarea 
acestor clauze din contractul de credit, reclamanţii cer, în realitate, să nu mai fie 
obligaţi la plata unor sume de bani, pe care, în lipsa constatării nulităţii, ar fi obligaţi, 
în virtutea lui pacta sunt servanda, să le plătească. 

 Practic, solicită să fie absolviţi de la plata sumelor corespunzătoare 
dobânzii calculate pentru restul de luni, rămase pentru „derularea" convenţiei de credit 
nr. 2008394748/18.06.2008, în valoare de 65.000 euro. 

 Drept consecinţă, reclamanţii aveau obligaţia, ca, înainte de 
introducerea cererii de chemare în judecată, să efectueze procedura concilierii directe, 
în modalitatea şi termenele reglementate de art. 7201 C. Proc.Civ. 

 Deşi soţii P. fac vorbire în cererea introductivă de instanţă de existenţa 
unor notificări trimise între subscrisă şi domniile lor, nicăieri în dosarul sus rubricat, 
nu au făcut dovada, respectării condiţiilor imperative ale art. 7201 C.Proc.Civ. 

 În primul rând, notificările reciproce din perioada anterioară 
introducerii acţiunii, nu valorează decât simplă corespondenţă comercială, în care 
părţile îşi expun punctele de vedere preliminare. 

 Pe baza lor, de abia, se creează cadrul disputei comerciale, se trasează 
liniile dezacordului faţă de intenţia băncii de a aduce Convenţia de Credit, în acord, 
întâi de toate, cu realitatea şi efectivitatea serviciilor bancare asigurate. 

 Nu există nicăieri, în corespondenţa purtată cu soţii P., vreo invitaţie 
câtuşi de formală la parcurgerea procedurii concilierii directe, în temeiul art. 7201 C. 
Proc.Civ. 

 Or exigenţele acestui text legal sunt imperative şi neechivoce. Astfel, 
trebuie să existe un înscris, care să poată fi calificat, dacă nu este intitulat ca atare, 
convocare la conciliere. De la data primirii acestei convocări, însoţită de toate 
înscrisurile pe care îşi întemeiează pretenţiile, prezentate în exact întinderea inclusă 
ulterior în cuprinsul cererii de chemare în judecată, trebuie să poată fi calculată o 
perioadă de minim 15 zile. 

 Apelanta nu a avut posibilitatea de a cunoaşte şi analiza conţinutul şi 
întinderea pretenţiilor prezentate în cererea introductivă de instanţă, raţiunea înseşi a 
procedurii concilierii directe nefiind respectată. 

 Mai mult, sensul articolului ce impune condiţiile de desfăşurare a 
procedurii concilierii directe, este acela de a da într-adevăr posibilitatea chematului la 



conciliere să îşi pregătească poziţia şi punctul de vedere în deplină cunoştinţă de 
cauză, şi nu fragmentat ori lacunar. 

 Niciunul dintre capetele de cerere pe care ulterior, reclamanţii le includ 
în cererea lor de chemare în judecată nu trebuie să fie o surpriză la primele termene de 
judecată. 

 Sensul procedurii concilierii directe este tocmai acela de a permite 
părţilor în dispută să ia în discuţie toate problemele legate de raportul lor juridic, 
pentru a putea evita confruntarea în instanţă. Această exigenţă a art. 7201 C.Proc.Civ. 
nu este îndeplinită. 

 În consecinţă, arătă că, soţii P. nu au comunicat apelantei pretenţiile 
lor, temeiul lor legal şi actele doveditoare, şi nici nu au anexat cererii de chemare în 
judecată procesul-verbal despre rezultatul concilierii şi nici dovada că de la data 
primirii convocării au trecut 30 zile. 

 Sub acest aspect, subliniază că la dosarul cauzei nu sunt depuse 
dovezile care să ateste că într-adevăr, ar fi avut loc vreo întâlnire convocată şi 
desfăşurată în temeiul art. 7201 C. Proc.Civ., între pârâtă şi reclamant, cu privire la 
pretenţiile ce vă sunt deferite spre analiză, în prezentul dosar. 

 Menţionează că singurul înscris căruia codul de procedură îi conferă 
această forţă probantă este procesul-verbal de conciliere, în care să se consemneze, fie 
eşecul părţilor de a se concilia, fie, după caz, imposibilitatea rezolvării disputei pe 
cale amiabilă, ca urmare a neprezentării părţii convocate. 

 Pentru că nu au avut diligenta de a respecta aceste condiţii imperative, 
şi s-au grăbit să introducă acţiunea la Tribunalul Maramureş, fără a ataşa procesul-
verbal privind rezultatul procedurii conciliere directe, în drept, apreciem că suntem în 
ipoteza neparcurgerii procedurii concilierii directe. 

 O simplă adresă prin care reclamanţii doar aduc la cunoştinţa pârâtei 
nemulţumirile lor legate de derularea contractului de credit încheiat între părţi, nu 
poate echivala cu parcurgerea procedurii prealabile, astfel cum e reglementată de art. 
7201 C. Proc.Civ., în sensul că nu constituie o convocare la conciliere în care să se 
fixeze o dată propusă pentru conciliere, nu se comunică pretenţiile în concret şi 
temeiul lor legal, nu sunt comunicate actele doveditoare etc. 

 Instanţa trebuie să facă aplicarea acestor prevederi, neputând lăsa 
aceasta la aprecierea reclamantului, în funcţie de calificarea dată de acesta acţiunii 
sale.  Aşa cum a reţinut şi Curtea Constituţională, în deciziile mai sus-menţionate, o 
eventuală calificare eronată a naturii juridice a cauzei deduse judecăţii constituie un 
risc a cărui transpunere în realitate este în exclusivitate imputabilă reclamantului. 

  Împrejurarea că persoanele interesate, respectiv reclamanţii, deşi 
cunoşteau sau ar fi trebuit să cunoască dispoziţiile legale referitoare la soluţionarea 
litigiilor în materie comercială, ca şi consecinţele juridice ale nerespectării lor, nu s-au 
conformat exigenţei legale, invocând, de fapt, propria culpă, contrar principiului nemo 
auditur propriam turpitudinem allegans, nu îi poate exonera de consecinţele legale 
constând în respingerea acţiunii ca inadmsibilă. 

 În aceste condiţii, cum procedura prevăzută de art. 7201 C. Proc.Civ. 
este o procedură prealabilă obligatorie şi cum, potrivit art. 109 alin. 2 C. Proc. Civ., în 
cazurile anume prevăzute de lege, sesizarea isntanţei competente se poate face după 
îndeplinirea procedurii prealabile, neparcurgerea de către reclamant a acestei 
proceduri reprezintă un fine de neprimire a acţiunii, astfel încât  solicită să se constate 
faptul că în mod eronat instanşa de fond a respins excepţia invocată de pârâtă şi, în 
consecinţă, respingerea acţiunii ca inadmisibilă. 



 Cu privire la netemeinicia cererii de chemare în judecată formulată 
de P.M. şi P.L.  

 În mod eronat prima instanţă a admis acţiunea formulată de soţii P. şi a 
constatat caracterul abuziv al clauzelor indicate de aceştia cât timp, contractul de 
credit a fost semnat de clienţii băncii în urma negocierilor ce au avut loc între aceştia 
şi, cât timp, clauzele contractuale indicate nu contravin dispoziţiilor legale în vigoare. 

 Menţionează şi faptul că instanţa de fond a constatat caracterul abuziv 
al clauzelor 2.11 lit. a alin. 3 şi 7.4 lit. g şi h fără însă a-şi motiva decizia în acest sens. 
Instanţa de fond a tratat în mod exclusiv şi eronat numai clauzele contractuale 
referitoare la dobânda percepută , ca parte a preţului contractual la care este 
îndreptăţită. 

 Preliminar, arătă faptul ca Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive 
din contractele încheiate intre comercianţi si consumatori transpune in legislaţia 
romaneasca prevederile Directivei Consiliului 93/13/CEE din 5 aprilie 1993 privind 
clauzele abuzive in contractele incheiate cu consumatorii. 

 Conform art. 4 din Directiva, contractele supuse analizei se apreciază 
luând in consideraţie natura bunurilor sau a serviciilor pentru care s-a incheiat 
contractul si raportandu-se, in momentul incheierii contractului, la toate 
circumstanţele care insotesc incheierea contractului si la toate clauzele contractului 
sau ale unui alt contract de care acesta depinde. 

 Aprecierea caracterului abuziv al clauzelor nu priveşte nici definirea 
obiectului contractului, nici justeţea preţului sau a remuneraţiei, pe de o parte, fata de 
serviciile sau de bunurile furnizate in schimbul acestora, pe de alta parte, in măsura in 
care aceste clauze sunt exprimate in mod clar si inteligibil. 

 Prin urmare, acesta este cadrul in care, judecătorul investit este ţinut a 
se pronunţa asupra caracterului clauzelor contractuale in raport de necesitatea 
protecţiei consumatorului. 

  Înţelesul şi limitele protecţiei consacrate prin dispoziţiile Legii nr. 
193/2000 

 Legea nr. 193/2000 prevede la art. 1 alin. (1) cu titlu de principiu că: 
„Orice contract încheiat între comercianţi şi consumatori pentru vânzarea de bunuri 
sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru 
înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate." iar alin. 3 al aceluiaşi 
articol dispune: „Se interzice comercianţilor stipularea de clauze abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii." 

 Prin urmare art. 1 al legii prevede cele două obligaţii ce incumbă 
comercianţilor şi implicit pârâtei în contractarea cu consumatorii. O expunere 
sistematică a acestora va uşura demersurile noastre de a arăta modalitatea în care 
societatea , prin conduita din faza precontractuală dar şi din faza executării 
contractului de credit dedus analizei a respectat obligaţiile legale. 

 Aceste două obligaţii sunt: (a) obligaţia pozitivă de transparenţă şi (b) 
cea negativă de a nu stipula clauze abuzive. 

        a. Obligaţia de transparenţă 
 Aceasta vizează reglementarea de clauze contractuale clare, fără 

echivoc pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate în acest 
sens doctrina a reţinut faptul că dispoziţiile contractuale trebuie să fie redactate într-un 
mod clar şi inteligibil, fizic accesibile consumatorului, să primească accentul 
corespunzător importanţei lor prin raportare la locul în contract unde sunt plasate, şi 
să fie lizibile. 



 Instanţa de judecată urmează să observe că din punctul de vedere al 
structurării instrumentum - ului, contractul de credit încheiat între pârâtă şi reclamant / 
este împărţit în două secţiuni, cea a Condiţiilor speciale şi cea a Condiţiilor generale, 
în corpul aceluiaşi contract cu precizarea esenţială că primele clauze contractuale 
vizează preţul creditului, respectiv, dobânda anuală şi spezele contractuale. 

 Condiţiile în care atare speze sunt percepute sunt reglementate în 
cuprinsul părţii speciale a contractului iar clauza de referire trimite la definiţia 
spezelor şi la clauza contractuală din partea generală ce reglementează vocaţia pârâtei 
de a primi în schimbul activităţii desfăşurată respectivul preţ. 

 b. Obligaţia de a nu stipula clauze abuzive  
 Într-un atare context determinat de flexibilitatea şi particularitatea 

fiecărei situaţii de fapt în parte, se impune aprecierea caracterului abuziv al clauzelor 
în funcţie de criteriu şi nu exemplu. Doctrina a enumerat o serie de atare criterii, care 
ar trebui de altfel să stea la baza analizei pe care instanţa însăşi urmează să o facă în 
aprecierea legalităţii clauzelor pe care reclamantul le va semnala ca fiind abuzive (aşa 
cum a menţionat anterior reclamantul nu a arătat care dintre cluazele contractului de 
credit mr. 935/24.05.2007 au caracter abuziv). 

 Atare criterii au fost denumite totodată şi teorii remediu în cadrul 
sistemului de drept românesc astfel încât prin aplicarea dispoziţiilor legii nr. 193/2000 
privitoare la clauzele abuzive, să poată fi identificat şi atins un echilibru cu principiul 
libertăţii contractuale şi al libertăţii de voinţă: 

          Leziunea însă este „o stare de nevoie, de constrângere economică în care 
s-ar afla o parte, căreia aceasta nu i s-ar putea sustrage, stare exploatată de 
cocontractantul său prin impunerea uni contract dezechilibrat". Prin urmare, 
reclamantul ar fi trebuit să justifice pentru invocarea unei protecţii consacrate de 
acţiunea în resciziune pentru leziune una din ipotezele mai sus citate. 

  De altfel, în literatura de specialitate clasică, orice clauză excesivă a 
fost privită pin intermediul mecanismului leziunii, teoria conform căreia 
angajamentele excesive ar fi reprezentat acte lezionare, aparţinându-i lui Laurent. 
Bazându-se pe ideea protecţiei, teoria a fost dezvoltată în literatura clasică franceză, 
afirmându-se faptul că „intervenţionismul trebuie privit şi aplicat în dreptul civil astfel 
încât să nu fie deturnat de la scopul său, ţinând cont că prin intermediul acestuia se 
urmăreşte protecţia persoanelor cărora li s-ar putea cauza prejudicii prin acte 
lezionare, şi nicidecum îmbogăţirea acestora. 

 Iată de ce în cazul de faţă nu putem vorbi despre posibilitatea 
judecătorului de a interveni în contractul agreat de părţi prin anularea 
clauzei/clauzelor pretins a fi abuzive. Protecţia reclamantului nu poate fi identică 
nicidecum cu cea a incapabilului. 
 De altfel, reclamantul este departe de a justifica o stare de necesitate căreia nu 
i s-a putut sustrage în condiţiile în care piaţa liberă a creditului şi 
publicitatea/marketingul fiecărei societăţi bancare permit cunoaşterea şi alegerea 
cocontractantului şi a produsul achiziţionat în cunoştinţă perfectă de cauză. 

 Dispoziţiile legii nr. 193/2000 nu reformează instituţia leziunii pentru a 
oferi protecţie necondiţionată, pentru toate actele cu titlu oneros păgubitoare încheiate 
de persoanele majore. Acestea nu pot şi nu trebuie să primească tratamentul celor 
incapabili. Deşi protecţie există pentru consumator, comerciantul nu poate să se 
substituie cocontractantului său în analiza aprecierii oportunităţii contractării. 
Libertatea de voinţă în asumarea de obligaţii implică şi responsabilitatea alegerii. 

  Criteriul bunei credinţe 



 Pornind de la textul consacrat în art. 970 C. civ., buna credinţă a fost 
conturată ca fiind acea atitudine prezumată de lege, de corectitudine pe care 
cocontractantul trebuie să o aibă la momentul încheierii şi pe parcursul executării 
contractului, iar noţiunea a fost clarificată prin dispoziţiile Legii nr. 363/2007 prin 
definirea practicilor comerciale incorecte, care pot fi înşelătoare sau agresive. 

 Dispoziţiile art. 4-7 din Legea nr. 363/2007 de natură a contura 
conduita consumatorului mediu sunt utile pentru interpretarea naturii abuzive a unei 
clauze conform Legii nr. 193/2000, astfel încât instanţa urmează a analiza conform 
criteriul bunei credinţe conduita Apelantei prin raportare la înţelesul noţiunilor de 
practici comerciale înşelătoare conform dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 363/2007. 

 (3) Criteriul echilibrului contractual 
 Art. 4 din Legea nr. 193/2000 şi art. 4 al Directivei 93/13/CEE prevăd 

noţiunea de „dezechilibru semnificativ". Fiind inovatoare în blocul de legalitate 
naţional, doctrina a explicat şi a definit contractul semnificativ dezechilibrat ca fiind 
„contractul care şi-a pierdut utilitatea socială şi personală". Rezultă că partea care 
reclamă repararea prejudiciilor cauzate printr-un contract dezechilibrat trebui să arate 
că acesta a rămas lipsit de utilitate în ceea ce-1 priveşte sau că a fost astfel 
reglementat încă de la data încheierii contractului.  Or, în prezenta cauză, 
reclamantul nu a demonstrat lipsa de utilitate a contractului încheiat în anul 2008. 

 În cauza dedusă judecăţii, prin contractul de credit nr. 
2008394748/18.06.2008 incheiat de Banca cu reclamantul, s-a acordat acestuia un 
credit de consum în suma de 65.000 EUR, pentru nevoi personale, garantat printr-o 
garanţie imobiliara. 

 Toate clauzele au fost negociate şi reflectă voinţa reală a părţilor, 
nelăsând loc abuzului sau echivocului. Arătă faptul că toate clauzele contractuale au 
fost redactate în mod clar, concis, în mod lizibil. Dispoziţiile din condiţiile speciale 
ale contractului de credit sunt completate de dispoziţiile Condiţiilor generale de 
creditare (anexa la contractul de credit) ce au fost puse la dispoziţia fiecărui client, 
reclamantul nefăcând excepţie. 

 Aşa cum a subliniat anterior, reclamantul a avut posibilitatea/libertatea 
de a alege între produsul contractat - care la acel moment nu conţinea clauze abuzive 
dar nici nu "oferea" reclamantului posibilitatea obţinerii, cu rea credinţă, a unor sume 
nejustificate - şi oricare alt produs oferit de competitorii din domeniul bancar. 

 Or, în aceste condiţii, solicitarea reclamantului este neîntemeiată iar 
instanţa de fond nu trebuia să reţină caracterul abuziv al clauzelor contractului de 
credit nr. 2008394748/18.06.2008. 

 3.2 Dobânda percepută de pârâtă este în concordanţă cu prevederile 
legale astfel încât nu se poate reţine caracterul abuziv al clauzelor 5 şi 2.10 lit. a din 
contractul de credit încheiat între Apelantăşi intimaţii-reclamanţi 

Observaţie:Potrivit clauzei 5 din contractul de credit: „La data încheierii 
prezentului contract dobânda curentă este de 7,4% pe an şi este fixă în primele 12 luni 
şi variabilă ulterior. Dobânda fixă se menţine constantă pe o perioadă de 12 luni, 
începând cu data primei trageri, cu excepţiile prevăzute la pct. 7 şi 8.  După 
această dată, dobânda curentă este formată din dobânda de referinţă variabilă, care se 
afişează la sediile BCR, la care se aduagă 2.5. " 

 Cu respectarea dispoziţiilor contractuale negociate de părţi, la 
împlinirea termenului de un an dobânda pe care soţii P. erau obligaţi să o achite cu 
titlu de preţ al contractului a devenit variabilă fiind compusă din dobândă de referinţă 
variabilă afişată la seiile BCR (8,9 %) la care s-au adăugat 1,5 puncte procentuale. 



 3.2.1 Protecţia consumatorului în contractul de credit pentru consum. 
Aplicaţii particulare 

 Contractele de credit au fost asimilate în literatură noţiunii doctrinare 
de „contract de adeziune"  sau „ contract standard pre formulat" astfel cum 
menţionează actele comunitare în materia protecţiei consumatorului şi cum a fost 
preluată expresia şi de dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 193/2000. 

 În încercarea clarificării naturii juridice a contractului de adeziune, în 
literatură  s-a impus în unanimitate concepţia care admite caracterul contractual al 
acestuia, cu toate consecinţele ce derivă astfel. Astfel, deşi odată cu demitizarea 
autonomiei de voinţă s-a diminuat şi rolul manifestării de voinţă, totuşi 
consimţământul rămâne criteriul contractului. 

 Trăsătura comună a contractelor constă în procedura specifică de 
formare, în acordul de voinţe.  Or, contractul de adeziune îndeplineşte acest criteriu 
fiind rezultatul unui acord de voinţe, chiar în lipsa negocierii, care oricum nu e de 
esenţa contractului. Forma tipizată a contractului, deşi prezentată unui număr 
nelimitat de aderenţi, manifestările de voinţă distincte ale acestora vor naşte contracte 
diferite. 

 Prin urmare, chiar şi atunci când raportăm contractul de credit dedus 
judecăţii la definiţia neparticularizată a contractului de adeziune ajungem la concluzia 
conform căreia manifestarea de voinţă a cocontractanţilor şi legalitatea acesteia 
trebuie raportată la dispoziţiile comun aplicabile privitoare la viciile de consimţământ. 

 Contractul de credit încheiat de Apelantăcu intimaţii-reclamanţi este cu 
atât mai particularizat cu cât intervin următoarele elemente esenţiale de care instanţa 
urmează să ţină seama la soluţionarea prezentei cauze: 

 3.2.1.1 Condiţiile Speciale şi Condiţiile Generale. Clauzele referitoare 
la dobândă al căror caracter abuziv este reclamat de petentă sunt incluse în Condiţiile 
Speciale ale Contractului de credit. Consecinţe. 

 Legea nr. 193/2000 se aplică clauzelor contractuale care nu au fost 
direct negociate cu consumatorii, fiind stabilite "fără a da posibilitatea consumatorului 
să influenţeze natura ei, cum ar fi contractele standard pre formulate sau condiţiile 
generale de vânzare practicate de consumator". 

 Contractul de credit a fost supranumit în literatură contract de adeziune 
eliptic şi analiza naturii juridice a acestora a vizat pe de o parte analiza Condiţiilor 
generale de bancă şi pe altă parte a Condiţiilor speciale, acestea din urmă 
reprezentând parte componentă a contractului de credit negociată de părţile 
contractante şi agreată în funcţie de interesele şi situaţia economică a fiecăruia dintre 
consumatori. 

 De cele mai multe ori, Condiţiile Generale de creditare, reprezintă 
documente exterioare convenţiei, consemnate şi asigurate pe un suport care să asigure 
conservarea lor în timp. Alegerea modalităţii de punere la dispoziţie a clientului 
rămâne la latitudinea băncii, putând îmbrăca forma remiterii materiale către client, a 
afişării la sediul băncii a postării pe website-ul acesteia, etc.  

 Obligaţia de transparenţă ce incumbă băncilor în genere faţă de clienţii 
săi prin raportare la dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 193/2000 se rezumă la aducerea la 
cunoştinţa acestora a conţinutului Condiţiilor generale de creditare. 

Doctrina tranşează problema obligaţiilor băncilor (pozitivă şi negativă, 
respectiv, de transparenţă şi de a nu consacra clauze abuzive) astfel: „Un potenţial 
client al băncii , depunând diligentele minime impuse într-un asemenea caz, va accesa 
condiţiile generale de bancă, va lua cunoştinţă de conţinutul lor, şi eventual va solicita 
băncii informaţiile suplimentare, explicaţiile şi clarificările pe care le consideră 



necesare, astfel încât să cunoască şi să înţeleagă regulile ce vor guverna noul contract. 
(...) Obligaţia (i.e. de informare a clientului) trebuie îndeplinită prin urmare prin 
remiterea către client a unui document scris, care cuprinde informaţiile relevante, sau 
prin punerea lor la dispoziţia clientului în alt mod, într-o manieră suficient de 
accesibilă (afişare la sediul băncii, postare pe web, etc)  

 În mod sugestiv s-a afirmat în literatură că: „obligaţia băncii de a 
informa clientul se rezumă la informaţiile care au ca obiect prestaţia băncii: condiţiile 
prestării serviciului şi costul acestuia. (...) Recunoaşterea obligaţiei de informare nu 
are ca efect însă, lărgirea obiectului contractului bancar. Altfel spus, obligaţia băncii 
se limitează la elementele strâns legate de serviciul prestat şi nu se extinde la 
gestionarea patrimoniului clientului sau la intervenţia în activitatea sa comercială. (...) 
Astfel, culpa băncii de a nu fi prezumat lipsa de informare a clientului poate fi reţinută 
numai excepţional, întrucât este de neconceput ca banca să aibă obligaţia de a oferi 
fiecărui client, în mod individual şi pentru fiecare operaţiune, toate informaţiile 
juridice şi economice pentru protejarea interesului acestuia"  

 Prin urmare, adeziunea vizează exclusiv Condiţiile Generale de bancă. 
Odată cu agrearea acestora, clientul Apelantei a negociat cu societatea  elementele 
individuale consacrate în Condiţiile speciale ca elemente esenţiale ale contractului. 
„Concomitent cu adeziunea la condiţiile generale, părţile configurează elementele 
individuale ale contractului, unele indicate sau alese de client şi acceptate de bancă 
(tipul de depozit sau de credit, suma de bani depozitată sau împrumutată, perioada de 
depunere sau de creditare etc.)  

 3.2.1.2 Clauzele reglementate în secţiunea Condiţii speciale ale 
contractului de credit încheiat de Apelantă au fost negociate 

 Astfel cum a menţionat, la momentul contractării Clientului i-a fost 
remis contractul de credit în integralitatea sa, atât Condiţiile Speciale, precum şi 
Condiţiile Generale, acestea din urmă făcând parte integrantă din contract, nu doar 
sub aspect reglementar, dar şi din punctul de vedere al instrumentum-ului. 

Clauza al cărei caracter abuziv a fost invocat de către ANPC (respectiv art.5 
care reglementează dobânda curentă) este consacrată contractual în Condiţiile speciale 
ale contractului de credit astfel încât societăţii noastre nu-i poate fi opusă lipsa 
negocierii acesteia. 

 3.2.2 Modalitate de calcul a dobânzii prevăzută de convenţia de credit 
este conform cu legislaţia 

 3.2.2.1    Determinarea economică a ratei dobânzii 
 Din perspectiva contractului de credit, dobânda reprezintă acea parte a 

preţului creditului care reprezintă cea mai mare parte a costului creditului. Pentru 
acordarea oricărui credit şi în funcţie de perioada pentru care acesta este stabilit, 
Banca este nevoită să facă anumite cheltuieli. într-o situaţie ideală, o bancă ar avea 
banii suficienţi pentru a acorda creditele, din depozitele pe care le adună de la clienţii 
săi. în această lume ideală, singurul cost efectiv al băncii pentru o anumită sumă 
acordată ca şi credit ar fi reprezentat de dobânda pe care Banca ar trebui să o plătească 
deponenţilor, la aceasta adăugându-se profitul Băncii pentru a forma dobânda. 

 Deoarece, de cele mai multe ori, depozitele unei bănci nu sunt 
suficiente pentru a acoperi cererea de credite, o bancă este nevoită să se împrumute la 
rândul ei de la alte bănci, aceste împrumuturi generând, la rândul lor costuri 
suplimentare. Dobânda pe care o Bancă trebuie să o plătească pentru un astfel de 
împrumut diferă de la o ţară la alta, şi de la o bancă la alta. Astfel cum în situaţia 
ideală, o bancă ar trebui să solicite şi plata unei dobânzi care are ca nivel minim, 
dobânda pe care acea bancă o acordă deponenţilor, tot astfel, la nivel interbancar, 



atunci când o bancă împrumută o altă bancă, valoarea minimă a dobânzii solicitate de 
împrumutător va trebui să acopere dobânda acordată deponenţilor acelei bănci. Prin 
urmare, o bancă românească ce se împrumută de pe piaţa interbancară va trebui să 
plătească un cost cel puţin egal cu dobânda aferentă depozitelor celorlalte bănci. Rata 
medie a acestor depozite este calculată sub forma indicilor BUBOR, EURIBOR sau 
LIBOR, în funcţie de moneda creditului. 

 Se mai arată că această rată a depozitelor, poate induce în eroare cu 
privire la costul real, iar banca este obligată să se împrumute, deoarece: (i)Rata 
reprezintă o medie a dobânzilor şi nu valoarea acesteia pentru o anumită bancă. 

Astfel, dacă Banca se împrumută de la o bancă din Elveţia, rata dobânzii 
depozitelor în Elveţia s-ar putea să fie mai mare decât rata echivalentă de la o bancă 
din Spania sau Italia. 

(ii) Ca şi în cazul unui client al Băncii, şi Banca este nevoită să acopere şi 
alte costuri ale băncii împrumutătoare, inclusiv profitul aceleia, acestea ridicând 
costurile mult peste rata medie desemnată de indicatorii de referinţă. 

 Prin Condiţiile Speciale ale fiecărei Convenţii, părţile stabilesc un 
anumit tip de rată a dobânzii curente care poate fi fixă sau variabilă, în funcţie de 
anumiţi indici. 

3.2.2.2    Modalitatea de stabilire a dobânzii variabilă este determinată 
 Contractul de credit dedus judecăţii face referire în privinţa modului de 

determinare a dobânzii variabile la dobânda de referinţă a băncii, la care se adaugă o 
marjă fixă (art. 5 -Secţiunea Condţii Speciale). 

 Dobânda de referinţă variabilă avută în vedere în contractul de credit 
este evident dobânda de referinţă practicată de bancă, adică BCR, fiind de asemenea 
stipulat ca „dobânda de referinţă administrată care se afişează la sediile BCR." 

 Dobânda de referinţă variabilă a băncii se stabileşte în funcţie de 
costul resurselor de creditare ale băncii. 

 La rândul lui, costul resurselor de creditare are la baza următoarele 
elemente: indicele de referinţa ROBOR (care este doar un element) - acest indice este 
influenţat de gradul de lichiditate de pe piaţa interbancară şi este în strânsă legătură cu 
dobânda de politică monetară implementată de Banca naţională a României;  costul cu 
rezerva minima obligatorie - este calculată ca procent din pasivele băncii cum ar fi 
depozitele clienţilor constituie un cost al bâncii. Rezerva minimă obligatorie este 
ţinută în conturi deschise în evidenţele BNR cu o rată de dobândă foarte mică, sub 
nivelul ratelor de piaţă; costurile de lichidate - element menit să acopere diferenţa de 
scadenţă între creditele pe termen lung acordate clienţilor şi scadenţa pe termen scurt 
a surselor de finanţare corespondente. 

 Toate aceste costuri se stabilesc şi au la baza Reglementări ale BNR, 
fiind determinate pe baza unor indicatori obiectivi şi a unor formule de calcul. 

 Fata de cele de mai sus, este evident nelegală şi netemeinică susţinerea 
instanţei de fond potrivit căreia „conţinutul termenului de dobândă de referinţă 
variabilă nu este lămurit în contractul de credit bancar şi nici în anexa la acest 
contract, denumit condiţii generale de creditare „ 

 3.2.3 Determinarea unilaterală a cuantumului dobânzii este permisă de 
prevederile Legii 193/2000  prevede două condiţii negative şi una pozitivă, a căror 
îndeplinire cumulativă poate conduce la constatarea existenţei unei clauze abuzive: să 
creeze un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor ca o 
consecinţă a abuzului,  să nu fi fost negociată , să nu se asocieze cu definirea 
obiectului principal al contractului. 



  Clauzele cuprinse la art. 5 din Contractul de credit încheiat de Apelantă 
şi analizat de ANPC nu îndeplinesc niciuna dintre aceste condiţii, după cum urmează: 

 3.2.3.1  Clauzele privind dobânda au fost negociate 
 Perfectând un credit cu dobândă variabilă, împrumutatul a agreat să 

poarte riscul majorării dobânzii iniţiale. 
 Împrumutatul a cunoscut încă de la data perfectării contractului de 

credit care sunt costurile aferente acestuia. 
         Este inadmisibil ca după 2 ani de la semnarea unui contract să se susţină 

că acesta conţine clauze abuzive. Acceptând semnarea acestuia în anul 2008, 
împrumutatul şi-a dat acordul asupra tuturor clauzelor acestuia. încercarea de a se 
sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate nu poate demonstra decât 
reaua sa credinţă. 

 La încheierea Convenţiei de Credit, clienţilor Băncii li se comunică 
Condiţiile Generale şi se discută şi se negociază Condiţiile Speciale, care conţin şi 
obligaţiile cele mai importante ale clienţilor. 

 Ca exemplu de clauze care sunt negociate prin Condiţiile Speciale, 
subliniem clauzele referitoare la moneda creditului, la perioada de utilizare, la 
perioada de graţie, dar şi la rata dobânzii. Toate aceste clauze sunt diferite de la un 
client la altul, o simplă privire asupra Convenţiilor de credit atestând această situaţie. 

  Având în vedere că împrumutatul a semnat Convenţia de Credit 
analizată de ANPC şi a stabilit, împreună cu reprezentantul Apelantei, Condiţiile 
Speciale aferente acestui contract, nu se poate considera că aceste clauze nu au fost 
negociate, fiind obligatorii pentru părţi. 

  3.2.3.2 Clauzele privind dobânda nu creează un dezechilibru între 
drepturile şi obligaţiile părţilor 

 Pentru a putea caracteriza existenţa unui dezechilibru semnificativ între 
părţile Convenţiei de credit, dezechilibru cauzat de existenţa clauzei de modificare a 
dobânzii, instanţa trebuie să demareze analiza prin stabilirea exactă a obiectului 
contractului. Fiind un contract de credit, obiectul acestuia este punerea la dispoziţie a 
unor sume de bani, pentru o anumită perioadă de timp, în schimbul unui anumit preţ. 
Preţul este format din dobândă şi din comisioane, iar dobânda cuprinde costurile pe 
care Banca le are pentru a putea pune la dispoziţie suma împrumutată pentru o 
perioadă îndelungată de timp. 

 Această analiză conduce instanţa la concluzia că nu există un 
dezechilibru între cele două prestaţii. Efectele acestei constatări sunt cuprinse în chiar 
Legea invocată de intimaţii-reclamanţi punctul 1, litera a) din Anexa Legii 193/2000, 
dispunând: „Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor în temeiul cărora un 
furnizor de servicii financiare îşi rezervă dreptul de a modifica rata dobânzii plătibile 
de către consumator ori datorată acestuia din urmă sau valoarea altor taxe pentru 
servicii financiare, fără o notificare prealabilă, dacă există o motivaţie întemeiată, în 
condiţiile în care comerciantul este obligat să informeze cât mai curând posibil despre 
aceasta celelalte părţi contractante şi acestea din urmă au libertatea de a rezilia imediat 
contractul." 

 Arată de asemenea, că prevederile contractuale nu îngrădesc în nici un 
mod posibilitatea Clientului de a solicita rezilierea Contractului, conform dispoziţiilor 
prevăzute în art. 1020 şi 1021 din Codul Civil, cu toate consecinţele ce decurg din 
exercitarea acestei opţiuni.  

 3.2.3.3 Clauza referitoare la rata dobânzii se asociază cu obiectul 
principal al Contractelor de credit. 



 O clauză abuzivă este aceea care modifică echilibrul contractual, de 
cele mai multe ori, în mod imperceptibil, sau greu perceptibil pentru consumator. Or, 
în situaţia prezentă nu ne aflăm într-o astfel de situaţie, deoarece clauza face parte din 
chiar miezul obiectului convenţiei de credit încheiate.  

 Dispoziţia corespunzătoare din Legea 193/2000 este cuprinsă în art. 4 
alin 6: „Evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociază nici cu definirea 
obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerinţele de preţ şi 
de plată, pe de o parte, nici cu produsele şi serviciile oferite în schimb, pe de altă 
parte, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate într-un limbaj uşor inteligibil." 

 Prin aceste dispoziţii s-a urmărit impunerea cel puţin a unui nivel 
minim de conştientizare în sarcina consumatorului, care nu poate profita de calitatea 
de consumator pentru a obţine beneficii referitoare la preţ. Preţul unui contract este 
principalul element pe care un consumator trebuie să îl ia în calcul atunci când încheie 
un contract. 

 Legislaţia referitoare la clauzele abuzive nu este astfel menită să 
lărgească sfera leziunii, ca sancţiune a dreptului civil, transformând toţi consumatorii 
în incapabili. 

 Rata dobânzii este elementul cheie despre care Banca îşi informează 
Clienţii de la primul contact referitor la încheierea unui contract de credit, fiind 
principalul criteriu al reglării concurenţei între bănci. 

 În consecinţă, modalitatea de determinare a acesteia nu poate fi 
analizată din perspectiva clauzelor abuzive, în acest sens convergând atât dispoziţiile 
din legislaţia naţională, cât mai ales prevederile comunitare. 

 Instanţa de fond a constatat caracterul abuziv al clauzelor 9 lit. b şi d, 
2.11 lit. a alin. 3 şi 7.4 lit. g şi h fără a motiva această soluţie. Din acest punct de 
vedere, hotărârea pronunţată de Tribunalul Maramureş este, în mod evident, viciată şi 
prin urmare, se impune admiterea apelului şi schimbarea sa în tot. 

 3.3 Cu privire la clauza contractuală 9 lit. b şi d din contractul de credit 
analizat de instanţa de fond 

 Prin cererea de chemare în judecată, intimaţii -reclamanţi au invocat 
caracterul abuziv al caluzei 9 lit. b şi d din Condiţiile speciale ale convenţiei de credit. 

 Astfel potrivit acestor clauze contractuale, Apelantă era îndreptăţită să 
perceapă, în schimbul sumei împrumutate, ca parte a preţului contractului, printre alte 
comisioane şi comisionul de rambursare anticipată şi comisionul de transformare 
pentru prima solicitare. 

 Creditul bancar este definit în doctrină ca fiind orice angajament de 
punere la dispoziţie sau acordare a unei sume de bani ori prelungire a scadenţei unei 
datorii, în schimbul obligaţiei debitorului la rambursarea sumei respective, precum şi 
la plata unor dobânzi sau altor cheltuieli legate de această sumă .  Debitorul băncii, 
suportând preţul creditului este dator în realitate să suporte cele două componente ale 
acestuia, respectiv dobânda şi comisioanele. 

 Ca şi alte comisioane, şi comisionul de rambursare anticipată şi 
comisionul de transformare pentru prima solicitare sunt elemente al preţului Băncii. 

 Menţionează faptul că la momentul încheierii contractului - 18.06.2008 
moment anterior intrării în vigoare a OUG nr. 50/2010 - legiuitorul nu interzicea 
apelantei perceperea comisionului de rambursare anticipată. Aşadar, la data 
manifestării acordului de voinţă al părţilor în vederea perfectării contractului de 
credit, clauza privitoare la cele două comisioane era o clauză permisă de legiuitor, ce 
se asociază obiectului principal al contractului de credit şi care nu generează un 



echilibru între drepturile şi obligaţiile părţilor, deci departe de a putea fi calificată 
drept abuzivă. 

 Mai mult, clauza 9 lit. b şi d este inserată în condiţiile speciale ale 
contractului de credit, cu alte cuvinte, fapt ce se traduce prin aceea că este o clauză 
negociată, comisionale percepute de bancă fiind distincte de la un contract de credit la 
altul. 
 La momentul introducerii cererii de chemare în judecată (30.07.2010) şi al 
pronunţării sentinţei atacate (25.08.2010), Apelanta se afla în perioada de graţie de 90 
de zile acordată de legiuitor, în temeiul OUG nr. 50/2010 pentru a alinia toate 
contractele de credit de consum la dispoziţiile acestei ordonanţe şi, mai exact, la 
dispoziţiile comunitare aplicabile în acest domeniu. Apelantăşi-a îndeplinit această 
obligaţie legală, excluzând din contractele sale şi, implicit, din contractul de credit 
încheiat cu soţii P., comisioanele nepermise de OUG nr. 50/2010, prin emiterea 
actelor adiţionale la contractele de credit. 

în aceste condiţii, instanţa nu poate reţine caracterul abuziv al clauzelor 
invocate de intimaţii-reclamanţi. 

 3.4 Cu privire la clauza contractuală 2.11 lit. a a treia teză din 
contractul de credit analizat de instanţa de fond 

 Soţii P. au invocat prin cererea introductivă de instanţă şi caracterul 
abuziv al clauzei 2.11 lit. a a treia teză din convenţia de credit negociată şi perfectată 
între aceştia şi pârâtă. 

 Potrivit clauzei 2.11 lit. a a treia teză: „în cazul în care, în urma 
modificării nivelului dobânzii de către BANCĂ, ÎMPRUMUTATUL nu va rambursa 
restul din creditul angajat şi dobânzile aferente în termen de cel mult 10 zile de la data 
luării la cunoştinţă, se consideră că ÎMPRUMUTATUL a acceptat noul nivel al 
dobânzii" 

 Menţionează, încă de la început, faptul că şi în privinţa acestei clauze 
Apelantă şi-a îndeplinit obligaţia de transparenţă impusă de normele aplicabile 
dreptului consumerist, aceasta fiind o clauză cu o redactare clară, inteligibilă, lizibilă 
şi făcută cunoscută soţilor P. la momentul încheierii contractului de credit. 

 Instanţa de fond în mod greşit a eliminat această clauză şi a dispus 
derularea în continuare a contractului de credit în lipsa acesteia întrucât: Dobânda este 
un element esenţial al contractului de credit, reprezentând alături de comisioane şi de 
alte speze, parte a preţului pe care împrumutatul are obligaţia de a-1 achita în 
schimbul folosinţei sumelor împrumutate de la unitatea creditoare. Astfel, natura 
dobânzii - fixă sau variabilă, este fundamentală pentru desfăşurarea relaţiilor 
contractuale în perioada de creditare. 

 În contractul de credit nr. 2008394748/18.06.2008, părţile au stabilit că 
dobânda aferentă sumei de 65.000 Euro este fixă în primele 12 luni iar apoi variabilă, 
formată din dobânda de referinţă variabilă afişată la sediile Apelantei Ia care se 
adaugă 1,5 puncte procentuale.  

 Or, în prezenta cauză, soţii P., cunoscându-şi acest drept contractual, 
nu au rambursat sumele anterior menţionate în termenul de 10 zile, acceptând astfel în 
mod tacit, achitarea dobânzii în condiţiile în care, de altfel aceasta a fost negociată la 
încheierea contractului. 

 3.5 Cu privire la clauza contractuală 7.4 lit. g şi h din contractul de 
credit analizat de instanţa de fond 

 În mod netemeinic şi nelegal a reţinut instanţa de fond caracterul 
abuziv al clauzei 7.4 lit. g şi h din contractul de credit. Arătăm în acest sens, faptul că 
dreptul băncii de a declara drept scadent/scadente creditul supus analizei sau alte 



credite contractate de intimaţi este condiţionat strict de neîndeplinirea obligaţiilor 
asumate de către intimaţi prin contractul de credit. 

 Clauzele menţionate anterior au natura unui pact comisoriu, inserat în 
contract prin acordul de voinţă al părţilor, or nici instanţa şi nici legiuitorul nu pot 
interveni în sensul modificării cadrului contractual stabilit de părţi. 

 Părţile, de comun acord, au stabilit ca în situaţia în care împrumutaţii 
vor avea o atitudine culpabilă - atitudine culpabilă ce se traduce şi prin neachitarea 
sumelor datorate unităţii de credit – Apelanta are dreptul să declare scadent 
creditul/creditele contractate de intimaţi. 

 Nici chiar în materia dreptului consumului, instanţa nu este în măsură 
să stabilească faptul că un pact comisoriu creează un dezechilibru semnificativ între 
drepturile şi obligaţiile părţilor. 

         Analiza apelului declarat în raport de motivele invocate şi 
prevederile legale incidente relevă următoarele : 

           Prima critică a apelantei este cea referitoare la maniera de soluţionare a 
excepţiei  prematurităţii intorducerii  cererii de chemare în judecată având în vedere 
faptul că se află pe tărâm comercial iar acţiunea formulată de soţii P. este o cerere 
evaluabilă în bani. 

 Cu privire la această excepţie, Instanţa de fond, a motivat, în mod 
superficial, numai faptul că: „Reclamanţii au făcut dovada că, anterior promovării 
acţiunii, s-au adresat, la data de 06.08.2000 şi prin adrese ulterioare, în sensul unei 
concilieri directe", fără însă a observa rigorile impuse de dispoziţiile art. 7201 Cod 
procedură civilă pentru desfăşurarea şi finalizarea procedurii concilierii directe. 

          Apelanta susţine că prin instituirea procedurii concilierii prealabile, 
legiuitorul a urmărit soluţionarea rapidă a neînţelegerilor din materie comercială fără a 
apela la procedura judiciară, mai complexă şi mai lentă, şi degrevarea activităţii 
instanţelor judecătoreşti. 

 Faţă de aceste raţiuni majore, care privesc ordinea publică şi buna 
administrare a justiţiei, caracterul imperativ al normelor legale prin care se instituie 
obligativitatea parcurgerii procedurii prealabile a concilierii rezultă în mod evident. 

            In procesele si cererile in materie comerciala evaluabile in bani, înainte 
de introducerea cererii de chemare in judecata, reclamantul va încerca soluţionarea 
litigiului prin conciliere directa cu cealaltă parte, astfel că reclamantul va convoca 
partea adversa, comunicându-i in scris pretenţiile sale si temeiul lor legal, precum si 
toate actele doveditoare pe care se sprijină acestea. Convocarea se va face prin 
scrisoare recomandata cu dovada de primire, prin telegrama, telex, fax sau orice alt 
mijloc de comunicare care asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii 
acestuia. Convocarea se poate face si prin inmanarea inscrisurilor sub semnatura de 
primire.  

           Natura obiectului litigiului se stabileşte prin raportare la acţiunea 
introductivă de instanţă astfel cum aceasta a fost formulată în baza principiului 
disponibilităţii părţii, iar circumscrierea cauzei sferei jurisdicţiei comerciale se 
analizează prin raportare la obiectul litigiului la momentul introducerii acţiunii. 

           Obiectul   cauzei este evaluabil în bani, iar natura comercială a cauzei 
este justificată atât prin temeiul juridic al acţiunii, cât şi prin împrejurarea că pârâta 
este o societate comercială al cărei obiect unic de activitate este unul cere se bucură de 
reglementare specială eminamente comercială . 

     Dispoziţiile legale invocate nu trebuie interpretate într-un mod 
restrictiv, legiuitorul lăsând la latitudinea părţilor implicate modalitatea de întocmire a 



procedurii, însă dovada existenţei acestei proceduri trebuie să existe, iar termenele 
edictate sunt în favoarea debitorului obligaţiei. 

 Prevederile art. 109 alin.2 C.pr.civ., statuează că în cazurile anume 
prevăzute de lege, sesizarea instantei competente se poate face numai după 
indeplinirea unei proceduri prealabile, in conditiile stabilite de acea lege. Dovada 
indeplinirii procedurii prealabile urmând a se anexa la cererea de chemare in judecata, 
iar în lipsa acesteia acţiunea apărând ca inadmisibilă. 

         Neîndeplinirea întregii proceduri instituite de disp. art.7201 C.pr.civ. 
atrage sancţiunea dedusă din disp. art.109 al.2 C.pr.civ., respectiv aceea de calificare a 
acţiunii astfel introdusă ca fiind prematură ceea ce în cauză nu se poate reţine raportat 
la încrisurile care au reflectat corespondenţa dintre părţi cu privire la aspecte ce fac 
obiectul prezentului litigiu . 

         Tocmai raportat la scopul instituirii procedurii concilierii directe invocat 
şi de apelantă trebuie reţinut că nu se promovează o procedură excesiv de riguroasă ci 
se urmăreşte ca anterior declanşării demersului părţile să cunoască reciproc pretenţiile 
iar în  cauză acest deziderat a fost atins .  

          Teza apelantei cu privire la greşita aplicare a legii nu poate fi validată în 
raport de cele evidenţiate anterior instanţa realizând o corectă aplicare a legii  când 
s+-a reţinut că  reclamanţii au făcut dovada că, anterior promovării acţiunii, s-au 
adresat,  la data de 06.08.2009, şi prin adrese ulterioare, în sensul unei concilieri 
directe. 

         Invocarea soluţiei pronunţate în cauza …/2011 a Curţii de apel Cluj nu 
poate avea valenţele dorite întrucât în cauză  instanţa de control judiciar a stabilit 
natura litigiului în raport cu obiectul cererii şi maniera de formulare a pretenţiilor şi 
nu necesitatea parcurgerii procedurii în regim de norme imperative.  

          Cu privire la soluţia pronunţată asupra fondului apelanta  cu titlul 
preliminar, arătă faptul ca Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele 
încheiate intre comercianţi si consumatori transpune in legislaţia romaneasca 
prevederile Directivei Consiliului 93/13/CEE din 5 aprilie 1993 privind clauzele 
abuzive in contractele incheiate cu consumatorii. 

 Conform art. 4 din Directiva, contractele supuse analizei se apreciază 
luând in consideraţie natura bunurilor sau a serviciilor pentru care s-a incheiat 
contractul si raportându-se, in momentul incheierii contractului, la toate 
circumstanţele care insotesc incheierea contractului si la toate clauzele contractului 
sau ale unui alt contract de care acesta depinde. 

            Dispoziţiile  art.4 din Legea nr.193/2000, care reprezintă dreptul 
comun în materia clauzelor abuzive  statuează „(1) O clauză contractuală care nu a 
fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi 
sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi 
contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi 
obligaţiile părţilor. (2) O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată 
direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate 
consumatorului să influenţeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate 
sau condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau 
serviciului respectiv. (3) Faptul că anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau 
numai una dintre clauze a fost negociată direct cu consumatorul nu exclude aplicarea 
prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare 
globală a contractului evidenţiază că acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant. 
Dacă un comerciant pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct 
cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte probe în acest sens. (4) Lista cuprinsă 



în anexa care face parte integrantă din prezenta lege redă, cu titlu de exemplu, 
clauzele considerate ca fiind abuzive. (5) Fără a încălca prevederile prezentei legi, 
natura abuzivă a unei clauze contractuale se evaluează în funcţie de: a) natura 
produselor sau a serviciilor care fac obiectul contractului la momentul încheierii 
acestuia; b) toţi factorii care au determinat încheierea contractului; c) alte clauze ale 
contractului sau ale altor contracte de care acesta depinde. (6) Evaluarea naturii 
abuzive a clauzelor nu se asociază nici cu definirea obiectului principal al 
contractului, nici cu calitatea de a satisface cerinţele de preţ şi de plată, pe de o parte, 
nici cu produsele şi serviciile oferite în schimb, pe de altă parte, în măsura în care 
aceste clauze sunt exprimate într-un limbaj uşor inteligibil. Interpretarea caracterului 
abuziv a unei clauze contractuale presupune evaluarea globală a contractului pentru a 
se putea stabili, în limitele instituite prin dispoziţiile art.4 alin.3 din Legea 
nr.193/2000, dacă aceasta a fost prestabilită unilateral de către comerciant. 

          Apelanta susţine că aprecierea caracterului abuziv al clauzelor nu 
priveşte nici definirea obiectului contractului, nici justeţea preţului sau a remuneraţiei, 
pe de o parte, fata de serviciile sau de bunurile furnizate in schimbul acestora, pe de 
alta parte, in măsura in care aceste clauze sunt exprimate in mod clar si inteligibil. 

         Curtea  reţine că legiuitorul   constatând înclinaţia comercianţilor de a 
decide în mod unilateral cu privire la clauzele cuprinse în contractele pe care urmau să 
le încheie cu consumatorii, excluzând astfel posibilitatea negocierii contractelor între 
părţi, aspect care aducea atingere funcţionării principiului libertăţii contractuale, a 
apreciat că se impune o mai bună protejare a consumatorului prin interzicerea inserării 
în contracte de clauze considerate ca fiind abuzive. 

           Scopul  legii este acela de a asigura un echilibru în raporturile dintre 
profesionişti şi consumatori. 

Trebuie reţinut că sunt supuse prevederilor legii atât clauzele standardizate, 
inserate în contractele-tip sau în simplele referinţe la condiţiile generale prestabilite, 
cât şi clauzele negociate cu consumatorii. 

Şi sub acest aspect, soluţia la care s-a oprit legiuitorul român este novatoare, 
întrucât prevederile Directivei din 5 aprilie 1993 au în vedere numai clauzele 
standardizate „ce nu fac obiectul unei negocieri individuale”. 

Clauza abuzivă este definită de dispoziţiile Legii prin art.4, care statuează că o 
clauza contractuala care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată 
abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, in 
detrimentul consumatorului si contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru 
semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor. 

    O clauza contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu 
consumatorul daca aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului sa 
influenteze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau conditiile 
generale de vanzare practicate de comercianti pe piata produsului sau serviciului 
respectiv. 

Definiţia determină interpretarea unei clauze ca fiind abuzivă de îndată ce 
aceasta rupe echilibrul contractual, în prezenţa îndeplinirii cumulative a două condiţii: 
lipsa negocierii directe şi crearea unui dezechilibru semnificativ între drepturile şi 
obligaţiile părţilor. 

 Interpretarea caracterului abuziv a unei clauze contractuale presupune 
evaluarea globală a contractului pentru a se putea stabili, în limitele instituite prin 
dispoziţiile art.4 alin.3 din Legea nr.193/2000, dacă aceasta a fost prestabilită 
unilateral de către comerciant. 



 Dispoziţiile legale amintite au un caracter derogator de la dreptul 
comun în materie în ceea ce priveşte regimul juridic sancţionator al leziunii, prin 
acestea  statuându-se că ruperea echilibrului contractului prin inserarea de clauze 
abuzive în favoarera comerciantului şi având efect lezionar asupra consumatorului, 
atrage sancţiunile instituite de lege care se situează atât în sfera de răspundere civilă, 
cât şi în cea contravenţională sau chiar penală a comerciantului. 

 Legiuitorul recunoaşte prin aceste dispoziţii existenţa unui principiu al 
echilibrului în relaţiile contractuale, care este un regim de excepţie, întrucât în dreptul 
comun leziunea nu este cauză de nulitate a contractelor încheiate între majori. 

  O  clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul 
va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din 
contract, creează, in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, 
un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor. 

 Definiţia cuprinsă în anexă arată că o clauză este abuzivă dacă acea 
clauza contractuala nu a fost negociata direct cu consumatorul si care prin ea insasi 
sau impreuna cu alte prevederi din contract creeaza, in detrimentul consumatorilor si 
contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si 
obligatiile partilor, reluând practic dispoziţiile din cuprinsul codului. 

    O clauza contractuala va fi considerata ca nefiind negociata direct cu 
consumatorul, daca aceasta a fost stabilita fara a da posibilitatea consumatorului sa 
influenteze natura ei, cum ar fi contractele preformulate sau conditiile generale de 
vanzare practicate de comercianti pe piata produsului sau serviciului respectiv. 

          Legiuitorul a înţeles să răstoarne sarcina probei, stabilind că aceasta 
incumbă comerciantului care pretinde că o clauză preformulată a fost negociată direct 
cu consumatorul, în ipoteza în care consumatorul pretinde că o clauză nu a fost 
negociată, invocând aplicarea sancţiunilor legale, ceea ce în cauzănu s-a realizat . 

           În ceea ce priveşte clauza  privind dreptul băncii de a revizui rata 
dobânzii curente, aceasta, potrivit  reclamanţilor, de asemenea are caracter abuziv, 
deoarece afectează echilibrul contractual, oferind pârâtei dreptul exclusiv de a revizui 
rata dobânzii curente, fără ca noua rată să fie negociată cu clientul. 

           Conţinutul termenului de  în funcţie de costul resurselor de creditare nu 
este lămurit în contractul de credit bancar şi nici în anexa la acest contract, denumit 
condiţii generale de creditare. 

    Motivul modificării , prevăzut în contract, nu poate fi încadrat în 
noţiunea de motiv întemeiat în sensul legii. Potrivit acestor norme, motivul trebuie să 
reprezinte o situaţie clar descrisă care să ofere clientului posibilitatea de a şti de la 
început că dacă se va produce,  consecinţa va fi aceea a majorării dobânzii , iar în 
prezenta cauză nu se poate reţine că putea fi prevăzut de către client costul viitor al 
resurselor de crditare cât timp nici banca nu a fost în măsură să estimeze acest cost şi 
a  recurs la această formulă .  

             Acest motiv trebuie să fie suficient de clar arătat în contract, să fie 
determinat, astfel încât în situaţii litigioase, judecătorul să poată verifica dacă condiţia 
s-a îndeplinit. În esenţă, clauza contractuală trebuie să fie caracterizată prin 
predictibilitate iar caracterul predictibil al acestei condiţii de modificare exista nici 
pentru bancă întrucât nu cunoştea nivelul costurilor . 

     Acest motiv, al schimbării costului resurselor de creditare   nu numai 
că nu poate fi verificat, dar are şi un important conţinut subiectiv şi arbitrar, în 
condiţiile în care o „schimbare” poate fi apreciată  diferit de o persoană sau o instituţie 
ca fiind semnificativă. În acest context, un motiv întemeiat în sensul legii poate fi doar 
acela care poate fi analizat obiectiv de orice persoană, precum  şi de judecător.  



             Aserţiunile apelantei referitoare la împrejurarea că simpla încheiere 
anterioară a altor convenţii de împrumut cu alte unităţi bancare au dispensat-o de 
negociere sau au înlocuit acest demers nu pot fi primite . 

             Afirmaţiile apelantei referitoare la împrejurarea că intimaţii au 
încheiat convenţii cu caracter mai oneros cu alte instituţii de creditare astfel că nu 
poate fi reţinută ruperea echilibrului  de asemenea nu poate fi primită întrucât contrar 
celor susţinute de apelantă necesitatea încheierii unor convenţii în condiţii 
nefavorabile a avut loc tocmai pentru a încerca îndeplinirea obligaţiilor decurgând din 
convenţia în litigiu .   

     Negocierea  comercială este o formă particulară de negociere, 
centrată pe existenţa unui produs sau a unui serviciu, pe de o parte, şi a unei nevoi de 
satisfăcut prin acesta, pe de altă parte. Acordul are un caracter comercial şi se poate 
concretiza într-un act de comerţ, o convenţie, o comandă, un contract de vânzare-
cumpărare, un parteneriat, un leasing, sau doar în modificarea unor clauze, a unor 
niveluri de preţ, a unor condiţii de calitate, de livrare sau de transport.                   

               Apelanta a evidenţia în mod expres faptul că a fost respectată 
condiţia transparenţei având în vedere că acesta  vizează reglementarea de clauze 
contractuale clare, fără echivoc pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe 
de specialitate. 

              Totuşi apelanta a inclus  în contractul de credit încheiat între pârâtă şi 
reclamanţi , despre care susţine că  este împărţit în două secţiuni, cea a Condiţiilor 
speciale şi cea a Condiţiilor generale, în corpul aceluiaşi contract cu precizarea 
esenţială că primele clauze contractuale vizează preţul creditului, respectiv, dobânda 
anuală şi spezele contractuale, clauze a căror aplicare nu putea fi decelată nici de 
profesionişti cu atât mai puţin de către consumatori .dacă banca la momentul 
încheierii convenţiei ce include clauzele reclamate ca abuzive nu a putut determina 
care va fi costul acordării creditului pe durata derulării convenţiei peste termenul 
iniţial de un an cu atât mai puţin poate afirma că această clauză poate fi calificată ca 
fiind una clară şi previzibilă . 

             Este adevărat că aşa cum susţine apelanta condiţiile în care atare speze 
sunt percepute sunt reglementate în cuprinsul părţii speciale a contractului iar clauza 
de referire trimite la definiţia spezelor şi la clauza contractuală din partea generală ce 
reglementează vocaţia pârâtei de a primi în schimbul activităţii desfăşurată respectivul 
preţ , însă această structurare a conţinutului nu înlătură obligaţia de respectare a 
prevederilor legale cu privire la conţinut .  . 

             Prima instanţă a reţinut în mod corect că termenul de „dobândă de 
referinţă variabilă” nu este lămurit în contractul de credit bancar şi nici în anexa la 
acest contract, denumit condiţii generale de creditare iar Curtea evidenţiază că 
trimiterea la clauza care cuprinde sintagma , în funcţie de costul resurselor de 
creditare nu conduce la elucidarea limitelor obligaţiilor . . 

   De altfel clauza analizată ignoră şi standardele impuse de  OUG nr. 
174/2008, formula după care se calculează variaţia dobânzii trebuie indicată expres în 
contract, cu precizarea periodicităţii şi/sau condiţiilor în care survine modificarea ratei 
dobânzii, iar variaţia ratei dobânzii trebuie să fie independentă de voinţa  a 
furnizorului de servicii financiare şi să fie raportată la fluctuaţiile unor indici de 
referinţă verificabili, menţionaţi în contract.  

        Textul legal indicat   stabileşte obligaţia de a include în cuprinsul 
contractului de împrumut  valoarea dobânzii, cu precizarea tipului acesteia, fixă şi/sau 
variabilă, iar în cazul în care dobânda este variabilă, variaţia acesteia trebuie să fie 
independentă de voinţa creditorului, raportată la fluctuaţiile unor indici de referinţă 



verificabili, menţionaţi în contract, sau la modificările legislative care impun acest 
lucru, iar nivelul costurilor resurselor de creditare nu se poete aprecia că respectă 
acest standard . 

            Punctul  2.10 lit. a. din condiţiile generale de creditare, cuprinde  
menţiunea  că dobânda se poate modifica, fără consimţământul împrumutatului, în 
funcţie de costul de creditare, însă noţiunea de „cost al resurselor de creditare”, de 
care depinde nivelul dobânzii variabile, nu este definit, ceea ce face imposibilă,  atât 
pentru împrumutat,  orice verificare transparentă în calculele făcute de bancă. 

           Determinarea în aceste condiţii a costului total al creditului pentru 
consumator , care să includă  toate costurile, inclusiv dobânda, comisioanele, taxele şi 
orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu 
contractul de credit şi care sunt cunoscute de către creditor, a costurile pentru 
serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special primele de asigurare, sunt 
incluse, de asemenea, în cazul în care obţinerea creditului sau obţinerea acestuia 
potrivit clauzelor şi condiţiilor prezentate este condiţionată de încheierea unui contract 
de servicii , apare ca fiind iluzorie .  

             Aserţiunile apelantei cu privire la posibilitatea determinării obligaţiilor 
asumate nu poate fi reţinută iar afirmaţia sa modalitatea de stabilire a dobânzii 
variabilă este determinată nu poate fi primită întrucât toate aspectele trebuie stabilite 
în convenţie şi nu prin trimiterea la elemente exterioare acesteia .  

   Exigenţele legale amintite anterior nu au fost respectate apelanta 
arătând că dobânda de referinţă variabilă avută în vedere în contractul de credit este  
dobânda de referinţă practicată de bancă, adică BCR, fiind de asemenea stipulat ca 
„dobânda de referinţă administrată care se afişează la sediile BCR., iar dobânda de 
referinţă variabilă a băncii se stabileşte în funcţie de costul resurselor de creditare ale 
băncii. 

          Consumatorul , reclamanţii  din prezenta cauză ar fi ztrebuit să cunoacă 
potrivit apelantei şi faptul că pentru costul resurselor de creditare trebuie identificate  
următoarele elemente: indicele de referinţa ROBOR ,  acest indice este influenţat de 
gradul de lichiditate de pe piaţa interbancară şi este în strânsă legătură cu dobânda de 
politică monetară implementată de Banca naţională a României;  costul cu rezerva 
minima obligatorie care  este calculată ca procent din pasivele băncii cum ar fi 
depozitele clienţilor constituie un cost al băncii,rezerva minimă obligatorie este ţinută 
în conturi deschise în evidenţele BNR cu o rată de dobândă foarte mică, sub nivelul 
ratelor de piaţă; costurile de lichidate - element menit să acopere diferenţa de scadenţă 
între creditele pe termen lung acordate clienţilor şi scadenţa pe termen scurt a surselor 
de finanţare corespondente. 

           Apelanta mai susţine că dispoziţiile legii nr. 193/2000 nu reformează 
instituţia leziunii pentru a oferi protecţie necondiţionată, pentru toate actele cu titlu 
oneros păgubitoare încheiate de persoanele majore. Acestea nu pot şi nu trebuie să 
primească tratamentul celor incapabili. Deşi protecţie există pentru consumator, 
comerciantul nu poate să se substituie cocontractantului său în analiza aprecierii 
oportunităţii contractării. Libertatea de voinţă în asumarea de obligaţii implică şi 
responsabilitatea alegerii. 

          Dispoziţiile legale amintite au un caracter derogator de la dreptul comun 
în materie în ceea ce priveşte regimul juridic sancţionator al leziunii, prin acestea  
statuându-se că ruperea echilibrului contractului prin inserarea de clauze abuzive în 
favoarea comerciantului şi având efect lezionar asupra consumatorului, atrage 
sancţiunile instituite de lege care se situează atât în sfera de răspundere civilă, cât şi în 
cea contravenţională sau chiar penală a comerciantului. 



 Legiuitorul recunoaşte prin aceste dispoziţii existenţa unui principiu al 
echilibrului în relaţiile contractuale, care este un regim de excepţie, întrucât în dreptul 
comun leziunea nu este cauză de nulitate a contractelor încheiate între majori. 

 Textul legal stabileşte că o clauza contractuala care nu a fost negociata 
direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu 
alte prevederi din contract, creeaza, in detrimentul consumatorului si contrar 
cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile 
partilor. 

 Definiţia cuprinsă în anexă arată că o clauză este abuzivă dacă acea 
clauza contractuala nu a fost negociata direct cu consumatorul si care prin ea insasi 
sau impreuna cu alte prevederi din contract creeaza, in detrimentul consumatorilor si 
contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si 
obligatiile partilor, reluând practic dispoziţiile din cuprinsul codului. 

    O clauza contractuala va fi considerata ca nefiind negociata direct cu 
consumatorul, daca aceasta a fost stabilita fara a da posibilitatea consumatorului sa 
influenteze natura ei, cum ar fi contractele preformulate sau conditiile generale de 
vanzare practicate de comercianti pe piata produsului sau serviciului respectiv. 

 Concluzia   judecătorului asupra faptului că  indiscutabil  contractul 
supus analizei este unul de   adeziune, întrucât clauzele nu au fost negociate direct cu 
consumatorii, ci au fost preformulate de către bancă, în condiţiile generale de 
creditare practicate de aceasta apare ca fiind corectă . 

         Reclamanţii nu au investit instanţa cu examinarea caracterului abuziv al 
întregii convenţii astfel că susţinerile apelantei referitoare la faptul că reprezintă 
negociere alegerea unui anumit tip de monedă  nu pot produce efectele dorite 
respectiv de extindere a caracterului negociat şi asupra celorlalte clauze .  

          Apelanta afirmă că  sunt negociate prin Condiţiile Speciale, clauzele 
referitoare la moneda creditului, la perioada de utilizare, la perioada de graţie, dar şi la 
rata dobânzii, iar dovada o reprezintă faptul că toate aceste clauze sunt diferite de la 
un client la altul. 

   Un element important pe care părţile îl negociază este moneda 
creditului, aceasta fiind aleasă exclusiv de către Client, şi determinând o mare parte a 
cuantumului costurilor Băncii, şi implicit un anumit cuantum minim al ratei dobânzii 
iar reclamanţii nici nu au contestat opţiunea lor însă nu se poate admite că  acceptarea 
unei clauze anume confirmă negocierea altei clauze .  

          Existenţa unei eventuale negocieri cu privire la o anumită clauză nu este 
de natură a salva întreaga convenţie sensul legii fiind acela de a sigura o negociere 
efectivă pentru fiecare clauză în parte .          

          Sarcina probei fiind răsturnată , în lipsa unor dovezi contrare , raportat 
doar la alegaţii cu titlu general referitoare la opţiuni  în mod corect s-a reţinut că 
această clauză nu are un caracter negociat şi ca atare apare ca fiind una abuzivă în 
conformitate cu textele legale enunţate .  

          Apelanta mai susţine  că nu se poate reţine că clauzele privind dobânda  
creează un dezechilibru între drepturile şi obligaţiile părţilor 

 Legea dispune asupra unui dezechilibru semnificativ, deoarece nu orice 
dezechilibru poate releva o clauză abuzivă, însă în prezenta cauză suntem îm prezenţa 
unui astfel de dezechilibru care apare ca fiind evident raportat la nivelul obligaţiilor 
asumate în intevalul de timp în care dobânda a fost fixă şi cel în care modificarea 
succesivă şi intempestivă a nivelului obligaţiilor nu a mai permis îndeplinirea acestora 
.  .        



           Următoarea critică vizează faptul că  Instanţa de fond nu verifică 
existenţa sau crearea vreunui dezechilibru între părţi prin introducerea clauzei 
referitoare la modificarea dobânzii. 

           Interpretarea clauzelor contractuale se realizează tot în favoarea 
consumatorului,  în caz de dubiu asupra interpretării unor clauze contractuale, acestea 
vor fi interpretate in favoarea consumatorului. 

           Prima instanţă  a evidenţiat însă că prin necircumstanţierea, însă, în nici 
un mod a ceea ce se înţelege prin costul resurselor de creditare , se creează un 
dezechilibru cert şi împovărător în detrimentul reclamanţilor-împrumutaţi, care nu 
numai că nu au posibilitatea unui control asupra acestei revizuiri de dobândă, dar li se 
obturează din start şansa previzibilităţii asupra consecinţelor contractului în care sunt 
parte.  

          Contrar susţinerilor apelantei că    prezintă de fiecare dată care sunt 
modificările care determină modificarea acestor date, Clienţii având posibilitatea de a 
verifica aceste date cu informaţiile pe care le deţin sau cu ajutorul unui expert trebuie 
reţinut că exigenţa legii nu poate fi apreciată ca fiind respectată în această ipoteză 
limitele obligaţiilor fiind necesar a fi cunoscute şi neimplicând expertiza unor 
specialişti ci a părţilor contractante .  

            Dispoziţia corespunzătoare din Legea 193/2000 este cuprinsă în art. 4 
alin 6: "Evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociază nici cu definirea 
obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerinţele de preţ şi 
de plată, pe de o parte, nici cu produsele şi serviciile oferite în schimb, pe de altă 
parte, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate într-un limbaj uşor inteligibil." , 
ori aşa cum s-a relevat anterior chiar apelanta face trimitere la experţi şi însuşirea unor 
concepte ceea ce e contrar celor cerute de legiuitor .  

          Dacă afirmaţia că    dobânda face parte din obiectul contractului de 
credit, reprezentând preţul ce trebuie achitat de beneficiar pentru prestaţiile băncii, 
totuşi întrucât definirea conţinutului nu corespunde exigenţelor legale aceasta  poate fi 
analizată din punctul de vedere al clauzelor abuzive.  

          Clauzele analizate    prin drepturile discreţionare acordate părţii mai 
puternice , chiar şi prin informaţiile deţinute cu privire la perspectivele de modificare 
a elementelor ce influenţează cuantumul creează în detrimentul consumatorului şi 
contrar bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile 
părţilor.  

             Prin cererea de chemare în judecată, intimaţii -reclamanţi au invocat 
caracterul abuziv al caluzei 9 lit. b şi d din Condiţiile speciale ale convenţiei de credit. 

    Astfel potrivit acestor clauze contractuale, Apelanta era îndreptăţită 
să perceapă, în schimbul sumei împrumutate, ca parte a preţului contractului, printre 
alte comisioane şi comisionul de rambursare anticipată şi comisionul de transformare 
pentru prima solicitare. 

             Caracterul abuziv al acestei clauze a fost relevat de chiar şi de nota de 
fundamentare a OUG 50/2010 care statueză că   luând în considerare faptul că actul 
normativ încurajează mobilitatea consumatorilor în sensul de a li se permite acestora 
mutarea creditelor de la un creditor la altul în condiţii contractuale mai avantajoase, 
posibilitatea consumatorilor de a rambursa anticipat sumele contractate fără a plăti 
penalităţi excesive, în condiţiile generate de criza economico-financiară cu impact 
asupra veniturilor per familie, actul normativ creează cadrul necesar pentru relansarea 
acordării de credite în condiţii de transparentă şi liberă concurenţă, instituindu-se 
astfel mecanisme care să menţină un grad suficient de solvabilitate atât debitorilor, cât 
şi creditorilor.  



              Este adevărat că la momentul încheierii contractului - 18.06.2008 
moment anterior intrării în vigoare a OUG nr. 50/2010 - legiuitorul nu interzicea 
apelantei perceperea comisionului de rambursare anticipată însă acesta nu echivalează 
cu  validarea clauzei analizate  

             Dacă este adevărat că  la data manifestării acordului de voinţă al 
părţilor în vederea perfectării contractului de credit, clauza privitoare la cele două 
comisioane era o clauză ce nu era interzisă nu rezultă că acesta era  permisă în orice 
condiţii şi se putea sustrage analizei din perspectiva caracterului abuziv . 

            Având  în vedere  obiectului principal al contractului de credit , 
clauzele analizate  generează un dezechilibru între drepturile şi obligaţiile părţilor 
fiind  calificată drept abuzivă întrucât deşi obligaţiile pot deveni dezechilibrate în 
prezenţa acestor clauze consumatorul devine captiv fiind în imposibilitate de a 
refinanţa eventual creditul .  . 

 Împrejurarea că  clauza 9 lit. b şi d este inserată în condiţiile speciale 
ale contractului de credit nu poate releva că  este o clauză negociată, întrucât aşa cum 
susţine apelante comisioanele percepute de bancă fiind distincte de la un contract de 
credit la altul, deoarece aşa cum sa evidenţiat anterior negocierea unei anumite clauze 
nu poate confirma negocierea altei clauze . . 
              Apelanta   a invocat cu privire la clauza contractuală 2.11 lit. a a treia teză 
din contractul de credit analizat de instanţa de fond că deşi reclamanţii  P. au invocat 
prin cererea introductivă de instanţă şi caracterul abuziv al clauzei 2.11 lit. a  treia teză 
din convenţia de credit negociată şi perfectată între aceştia şi pârâtă această clauză nu 
poate fi calificată abuzivă . 

 Potrivit clauzei 2.11 lit. a  treia teză: „în cazul în care, în urma 
modificării nivelului dobânzii de către bancă, împrumutatul nu va rambursa restul din 
creditul angajat şi dobânzile aferente în termen de cel mult 10 zile de la data luării la 
cunoştinţă, se consideră că împrumutatul a acceptat noul nivel al dobânzii" 

  Apelanta apreciază că  şi-a îndeplinit obligaţia de transparenţă impusă 
de normele aplicabile dreptului consumerist, aceasta fiind o clauză cu o redactare 
clară, inteligibilă, lizibilă şi făcută cunoscută soţilor P. la momentul încheierii 
contractului de credit. 

          Prima instanţă a apreciat şi această clauză ca fiind abuzivă în mod corect 
întrucât deşi apelanta o apreciază ca fiind clară în sensul legii o astfel de calificare nu 
poate fi validată .  

          Analiza realizată asupra clauzei este identică cu aceea care s-a realizat 
pentru celelalte clauze caracterul negociat al acesteia nefiind demonstrat iar trimiterea 
la împrejurarea că face parte integrantă dintr-o parte a documentului în care au existat 
şi clauze negociate  

          Motivele pentru care s-a apreciat că sunt abuzive clauzele analizate au 
fost identice şi ca atare apare ca fiind suficientă analiza realizată de către prima 
instanţă din această perspectivă asupra motivelor invocate contrar celor afirmate de 
către apelantă .  

         Referitor la intimata SUPORT COLECT , se evidenţiază că apelanta 
însăşi a apreciat că a operat clauza de la punctul 2.5 din convenţia încheiată la data de 
22.12.2010 , după pronunţarea sentinţei apelate şi care se bucura de caracter 
executoriu conform art 7208 C pr civ , astfel că nu puteau fi transmise drepturi pe care 
pârâta le-a pierdut şi nu se putea executa o obligaţie care nu mai exista .  

        Curtea potrivit art 296 c pr civ raportat la considerentele evidenţiate 
anterior va aprecia că apelul formulat este nefondat şi îl va respinge ca atare .  



        Intimaţii au formulat cerere de acordare a cheltuielilor de judecată însă nu 
a fost depusă nici o dovadă a cheltuielilor din apel astfel că potrivit art 274 C pr civ 
cererea urmează a fi respinsă . 

 

7. Contract de asigurare. Neplata primei. Reziliere  

 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 186 din 19 mai 2014  

Prin sentinţa civilă nr.6630 din 31.10.2012 pronunţată în dosarul nr…. al 
Tribunalului Maramureş s-a admis în parte acţiunea formulată şi precizată de 
reclamantul D.I. în contradictoriu cu pârâta SC A.T. SA Bucureşti prin Sucursala Baia 
Mare şi, în consecinţă: a fost obligată  pârâta să plătească reclamantului echivalentul 
în lei, la cursul BNR din ziua plăţii, a sumei de 28.342 euro reprezentând despăgubiri. 

 A fost obligată pârâta să plătească reclamantului 9936 lei cheltuieli 
parţiale de judecată. 

 Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că reclamantul a încheiat cu 
pârâta  SC A.T. SA Sucursala Maramureş poliţa de asigurare pentru avarii şi furt 
CASCO pentru autoturismul marca AUDI A8, cu nr. de înmatriculare ..., pentru suma 
de 59.520 euro, prima de asigurare fiind de 3289 lei, iar perioada de asigurare  de 12 
luni. 

Din conţinutul poliţei reiese că prima rată în cuantum de 1645 euro s-a achitat 
la 20.XI.2008, a doua fiind de  1644 euro fără a fi stabilită data scadenţei de plată 
(f.4), împrejurare confirmată de martora M.C. care a arătat în depoziţia sa că din 
eroare nu a fost menţionată data scadenţei (f.79), motiv pentru care scadenţa se 
calculează conform pct. 22 din Condiţiile generale privind asigurarea autovehiculelor 
pentru avarii şi furt. 

 Cu toate că pârâta a susţinut că l-a înştiinţat pe reclamant cu privire la 
data scadenţei ratei a doua, la dosar nu s-a făcut dovada comunicării înştiinţării de 
plată depusă la fila 45, situaţie în care apărările pârâtei cu privire la rezilierea poliţei 
de asigurare CASCO nu pot fi luate în considerare de instanţă. 

 Faţă de cele arătate, în cauză nu are relevanţă împrejurarea că 
reclamantul a avut anterior şi alte poliţe de asigurare CASCO şi RCA pentru acelaşi 
autoturism. 

 Urmare accidentului din 20.XI.2009, reclamantul a depus cerere pentru 
despăgubirile reprezentând daună totală, sens în care s-a întocmit dosarul 6D 
379373/2009 deschis la SC A.T. SA Piteşti. 

 Cu toate că s-a încercat concilierea directă în sensul art. 720 indice 1 
Cod pr. civilă, acest lucru nu s-a reuşit din lipsă de documente (f.22-23, 25). 

 Din concluziile expertizei tehnice auto efectuată de ing. … reiese că 
valoarea reparaţiilor necesare în urma accidentului conform devizului de reparaţii este 
de 29.987 euro cu TVA e 24%, la data producerii accidentului TVA era de 19%, în 
cauză nefiind vorba de o daună totală raportat la faptul că valoarea autoturismului la 
data avarierii era de aproximativ 183.500 RON iar a reparaţiilor de 132.000 RON, 
respectiv sub 70% din valoarea reală a maşinii. 

 Din aceeaşi expertiză şi din răspunsul la obiecţiunile formulate  de 
pârâtă  a rezultat că valoarea estimată a epavei este de 8600 euro, în prezent maşina 
fiind scoasă la vânzare având un alt număr de înmatriculare, respectiv … şi un parcurs 



total înregistrat de peste 139.000 km, fapt ce duce la concluzia că după reparare a mai 
parcurs încă 40.000 km (f.103 – 118 F.146 – 149). 

        În contextul celor constatate de expert şi ţinând seama că devizul 
estimativ de reparaţii întocmit de expert nu a fost contestat de pârâtă, sunt 
nejustificate apărările acestuia cu privire la valoarea reală a prejudiciului. 

           Din perspectiva stării de fapt şi de drept arătate şi ţinând cont de 
dispoziţiile art. 2 şi 3 din Legea nr. 136/1995 republicată raportat la cele cuprinse în 
art. VII şi XIII din Condiţiile generale privind asigurarea autovehiculelor pentru furt şi 
avarii acţiunea precizată este întemeiată în parte şi va fi admisă cu privire la suma 
menţionată din care se va scădea diferenţa neachitată din poliţa de asigurare în valoare 
de 1645 euro.  

 Văzând şi dispoziţiile art. 276 Cod pr. civilă, a fost obligată pârâta să 
plătească reclamantului cheltuieli parţiale de judecată constând în taxă judiciară de 
timbru în cuantum de 3431 lei şi 5 lei timbru judiciar, calculate la valoarea admisă şi 
onorariu avocaţial, conform dispozitivului. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel S.C. A.T. S.A., solicitând în 
principal, respingerea în tot a acţiunii introductive de instanţă faţă de societatea  ca 
netemeinică şi nelegală, iar în subsidiar, prin diminuarea cuantumului despăgubirilor 
acordate către reclamant la nivelul sumei de 25.384,26 Euro, în echivalent lei.  

 În motivare se arată că în fapt, prin sentinţa civilă nr. 6630/31.10.2012 
a Tribunalului Maramureş s-a admis în parte acţiunea introductivă a reclamantului 
D.I., ca temeinică şi legală, raportat la prevederile art. 2-3 din Legea nr. 136/1995, 
coroborate cu art. VII şi art. XIII din Condiţiile Generale anexă la poliţa de asigurare 
CASCO nr. 400211730/20.11.2008. 

 În motivarea soluţiei instanţa de fond reţine faptul că întrucât pe poliţa 
de asigurare casco în discuţie nu a fost menţionată scadenţa ratei a Il-a primei de 
asigurare sunt aplicabile prevederile art.22 din  Condiţiile Generale anexă la poliţa de 
asigurare CASCO nr. 400211730/20.11.2008, iar faptul nedovedirii de către societate  
a comunicării cu reclamantul a înştiinţării de plată din aprilie 2009 duce la înlăturarea 
tuturor apărărilor formulate de pârâtă cu referire la rezilierea poliţei de asigurare 
casco. 

 Se arată că soluţia adoptată de către instanţa de fond este netemeinică 
şi nelegală, instanţa de fond făcând o greştă interpretare a probelor şi a prevederilor 
Contractului de asigurare aferent poliţei de asigurare Casco nr. 
400211730/20.11.2008, aşa cum sunt aceste prevederi contractual stabilite prin 
Condiţiile Generale anexă la poliţa de asigurare CASCO încheiată cu relcmantul D.I.. 

 Astfel, apreciază că instanţa de fond a înlăturat în mod netemeinic 
probele administrate de societate cu referire la comunicarea către reclamant a 
scadenţei ratei a II a de primă de asigurare aferentă poliţei casco, numiţii …, agenţii 
de asigurare care au încheiat poliţa de asigurare casco, comunicându-i asiguratului 
casco D.S., prin fiul său D.F., faptul că la data de 20.05.2009 este exigibilă rata a doua 
a primei de asigurare, iar băiatul reclamantului comunicându-le faptul că nu mai este 
interesat de plata ratei a doua întrucât nu circulă cu maşina si o ţine în garaj. 

 De altfel, aceste aspecte referitoare la faptul cunoaşterii de către 
reclamant a exigibilităţii ratei a doua de primă de asigurare la data de 20.05.2009 se 
relevă şi din declaraţii de martor a numiţilor M.C. şi M.B., numita M.C. declarând 
faptul că atunci când a observat că nu s-a făcut plata ratei a Il-a de primă i-a solicitat 
numitului M.B. să anunţe clientul vizavi de acest aspect, iar numitul M.B. a declarat 
faptul că " îl cunoaşte pe numitul D.F.. Colega mea îmi spunea să-i transmit acestuia 
când trebuie să facă plata asigurării. In vara anului 2009, pe la început l-am sunat în 



legătură cu asigurarea şi i-am transmis că are de achitat rata la maşină, însă acesta mi-
a spus că ştie că e în garai şi că nu umblă cu maşina" 

Apreciază astfel, că nu putea fi primite de către instanţa de fond, ca temeinice, 
susţinerile reclamantului că nu ar ştiut că la 20.05.2009 este exigibilă cea de a două 
rată de primă de asigurare, mai ales că poliţa de asigurare casco nr. 
400211730/20.11.2008 este o poliţă ce a reînnoit o altă poliţă de asigurare casco 
emisă în favoarea numitului D.I., pentru acelaşi autovehicul, respectiv poliţa nr. 
400043952/20.11.2007. poliţă de asigurare ce a fost, de asemenea,cu plata primei de 
asigurare în doauă rate, respectiv la 20.11.2007si 20.05.2008. 

 Numitul D.I. a avut cunoştiinţă de exigibilitatea, la data de 20.05.2009, 
a celei de-a doua rate de primă de asigurare, aferente poliţei de asigurare casco nr. 
400211730/20.11.2008, iar în urma refuzului acestuia de a achita la scadenţă această 
rată poliţa de asigurare în discuţie este reziliată de drept, în conformitate cu 
prevederile art. 22.4 din Condiţile generale privind asigurarea autovehiculelor pentru 
avarii şi furt. 

 Pe de altă parte, chiar dacă s-ar reţine faptul că rata a doua de primă ar 
fi fost exigibilă doar la data de 20.11.2009, aşa cum susţine reclamantul, cu un termen 
de graţie de 5 zile, până la data de 25.11.2009  învederează faptul că până la data de 
25.11.2009 asiguratul casco D.I. nu achitase rata a doua a primei de asigurare, fapt ce 
atrage de asemenea rezilierea de drept a poliţei de asigurare casco nr. 
400211730/20.11.2008 . 

 Astfel, art. 1 din  Condiţiile Generale anexă la poliţa de asigurare 
CASCO nr. 400211730/20.11.2008 prevede că : " în baza poliţei de asigurare, a 
prezentelor condiţii şi a clauzelor special anexate poliţei Allianz-Ţiriac Asigurări 
S.A.-numită în continuare AZT - asigură persoanele fizice si iuridice-numite în 
continuare Asiguraţi - în schimbul plăţii primelor de către acestea, pentru pagubele 
produse ca urmare a intervenirii reseurilor produse la Cap. II pct.2, autovehiculelor 
înmatriculate în România iar art. 26 lit.o) din acelea;i Condiţiile Generale dispun că 
asiguratul "are obligaţia să plătească integral prima de asigurare pentru poliţa de 
asigurare cu plata în rate ". 

 Aceste dispoziţii contractuale se coroborează şi cu prevederile art. 9 
din Legea nr. 136/1995, care dispun că " prin contractul de asigurare, contractantul 
asigurării sau asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului, iar acesta se 
obligă ca la producerea riscului asigurat să plătească asiguratului... despăgubirea...". 

 Se relevă, raportat la aceste dispoziţiile legale şi contractuale sus-
enunţate, faptul că asigurătorul casco datorează plata indemnizaţiei de despăgubire 
doar în schimbul achitării de către asigurat a întregii prime de asigurare stabilite prin 
contractual de asigurare. 

 Or, în cazul în speţă, se reţine că reclamantul D.I. nu a achitat rata a 
doua a primei de asigurare nici la data de 20.11.2009 -data limită a valabilităţii poliţei 
de asigurare CASCO nr.400211730/20.11.2008, şi nici până la data de 25.11.2009 - 
data termenului de graţie prevăzut de dispoziţiile art 22 din Condiţii, pentru a se reţine 
ca fiind valabilă poliţa de asigurare casco în discuţie la data de 20.11.2009 . 

  Apreciază faptul că nu pot fi reţinute ca pertinente şi concludente 
susţinerile reclamantului că ar fi încercat să achite rata a II a primei de asigurare către 
societate la scadenţă, dar societatea i-ar fi refuzat încasarea acestei rate de primă, 
întrucât reclamantul nu a dovedit prin nici un mijloc de probă aceste susţineri, 
aceastea fiind, astfel, doar simple afirmaţii ale reclamantului. 

 Se relevă, însă, ca stare de fapt, aspectul că numitul D.F.- fiul 
reclamantului, conducătorul autovehiculului asigurat casco şi avariat s-a prezentat la 



sediul Sucursalei A.T Piteşti în vederea deschiderii doasrului de daună doar la data de 
25.11.2009, şi doar atunci i s-a comunicat faptul că poliţa de asigurare Casco în 
discuţie nu mai este valabilă. 

 Mai mult decât atât, se reţine faptul că reclamantul, pentru a păstra 
valabilitatea poliţie de asigurare Casco raportat la termenul de scadenţă de 
25.11.2009, ar fi avut posibilitatea achitării ratei a II a primei de asigurare, chiar şi în 
caz de neacceptare de către societate a încasării acestei sume, prin recurgerea la 
pocedura ofertei de plată prevăzute de prevederile art 586-590 C. Pr. Civ., respectiv 
prin consemnarea ratei a H-a de primă de asigurare la CEC/altă unitatea specializată, 
cu depunerea recipisei la un executor judecătoresc competent. 

 Reclamantul nu a uzat de o asemenea procedură a ofertei de plată, nu a 
dovedit faptul că ar fi fost împiedicat să achite rata a Il-a a primei de asigurare la 
societate până cel târziu la data de 25.11.2009 (termen avut în vedere prin calcularea 
teremnului de graţie de 5 zile de la data expirării valabilităţii poliţei de asigurare), 
astfel încât, reţinerea de către instanţa de fond a valabilităţii poliţei de asigurare casco 
nr. 400211730/20.11.2008 , în condiţiile neachitării nici până în prezent a primei de 
asigurare în totalitate, este nelegală si netemeinică. 

 In concluzie , raportat la aspectul contractual referitor la neplata a ratei 
a II a primei de asigurare aferente poliţei de asigurare casco nr. 
400211730/20.11.2008, aceasta era reziliată de drept la data de 20.11.2009, fapt 
pentru care pretenţiile reclamantului D.I. sunt netemeinice şi nelegale. 

 Prin sentinţa apelată instanţa de fond a acordat reclamantului cu titlu de 
despăgubiri suma de 29.987 Euro din care a scăzut rata a II de primă neachitată de 
acesta de 1.645 Euro, rezultând un cuantum al despăgubirii acordat prin sentinţa 
apelată de 28.342 Euro. 

 Pentru a reţine această soluţie, instanţa de fond în mod greşit a reţinut 
faptul că devizul întocmit de către expert nu ar fi fost contestat de către societate şi în 
mod greşit s-a înlăturat solicitarea  subsidiară de obligare la plată a societăţii  către 
reclamant doar pentru suma de 25.384,26 Euro . 

 Astfel, arată faptul că urmare a comunicării raportului de expertiză 
întocmit în prezenta cauză, societatea  a formulat obiecţiuni la raportul de expertiză, 
contestându-se, în acest sens devizul de calcul întocmit iniţial de dl. expert Cânta 
Alexandru. 

 Urmare a acestor obiecţiuni formulate de societatea, prin pct. I din 
Răspunsul la Obiecţiunile la Raportul de expertiză tehnică judiciară, expertul judiciar 
comunică faptul că valoarea de reparaţie a asutovehiculului asigurat casco, valoare 
stabilită în baza Notei de constatare din 25.11.2009, s-ar ridica la valoarea de 
115.621,47 lei, respectiv 27.028,26 Euro (raporat la cursul de schimb BNR de 1 euro 
=4,2778 lei, valabil la data accidentului). 

 Nu se arată care au fost temeiurile contractuale avute în vedere de către 
instanţa de fond, ca au dus la reţinerea şi acordarea către reclamant a sumei de 29.987 
Euro cu titlu de despăgubiri constând în avarii produse autovehiculului asigurat casco, 
mai ales că această sumă su-enunţată a fost calculată de către expert avându-se în 
vedere un TVA de 24%, şi nu de 19% cât era la data accidentului rutier cauzator al 
avariilor la autovehiculul asigurat casco. 

 Învederează faptul că un asemenea cuantum al despăgubirilor pentru 
avariile suferite de autovehiculul asigurat casco, prin reţinerea unei cote de TVA de 
24% ar fi fost eventual pertinent a fi reţinută doar în condiţiile în care autovehiculul în 
discuţie nu ar fi fost reparat. 



 Or, în condiţiile în care autovehiculul în discuţie era deja reparat la 
data efectuării raportului de expertiză apreciem că acest calcul al cuantumului 
avariilor trebuia raportat Ia un TVA de 19%. iar reţinerea de către instanţa de fond a 
sumei de 29.987 Euro cu titlu de despăgubiri constând în avarii produse 
autovehiculului asigurat casco cu o cotă de TVA de 24 % este nelegală şi netemenică. 

 Reclamantul pe parcursul întregii judecăţii în fond a cauzei a fost de 
rea-credinţă, acesta refuzând să comunice la dosarul cauzei date despre momentul 
înstrăinării autobvehiclului asigurat casco, valoarea de înstrăinarea a acestuia si 
valoarea reală de reparaţie a autovehiculului asigurat casco , pentru a da posibilitatea 
instanţei de fond să poată aprecia în mod temeinic valoarea de despăgubire la care ar 
fi eventual îndreptăţit reclamantul. 

 Pe de altă parte, apreciază faptul că instanţa de fond în mod nelegal a 
respins solicitarea societăţii de reţinere a contravalorii avariilor suferite de 
autovehiculul asigurat casco, raportat la prevederile art. 34.2, art. 33 lit.c ) şi art.34 din 
condiţiile de asigurare anexă la poliţa de asigurare casco nr. 400211730/20.11.2008-
legea părţilor, la valoarea de 115.621.47 lei, respectiv 27.028.26 Euro ( raporat la 
cursul de schimb BNR de 1 euro =4,2778 lei, valabil la data accidentului), aşa cum s-a 
reţinut prin pct. I din Răspunsul la Obiecţiunile la Raportul de expertiză tehnică 
judiciară, în condiţiile în care expertul a efectuat acest calcul al valorii de despăgubire 
urmare a obiecţiunilor formulate de societate. 

 Despăgubirile pot fi acordate reclamantului cu titlu de contravaloare 
reparaţii la autovehiculul asigurat casco, ca urmare a accidentului rutier din data de 
20.11.2009, doar raportat la incidenţa în cauză a prevederilor art. 34.2 şi 34, art. 33 
lit.c) din condiţiile de asigurare anexă la poliţa de asigurare casco nr. 
400211730/20.11.2008, care dispun că :" în cazul pagubelor provocate 
autovehiculelor ca urmare a producerii riscurilor asigurate, reparaţiile se pot efectua : 
....c) în regie proprie în următoarele condiţii: se efectuează la cererea 
asiguratului;costul reparaţiei se stabileşte pe baza evaluării efectuate de AZT înainte 
de reparaţie; plata despăgubirii cuvenite se face către Asigurat" . 

 În cazul în speţă se aflăm într-o situaţie similară celei prevăzute prin 
dispoziţiile art. 34.2 şi art. 33 lit.c ) din condiţiile anexă la poliţa de asigurare casco nr. 
400211730/20.11.2008, întrucât reparaţia autovehiculului aasigurat caasco s-a făcut în 
regie proprie, astfel încât despăgubirile acordate în mod direct Asiguratului casco 
trebuie să se raporteze la evaluările făcute de Asigurătorul Casco. 

 Pe de altă parte, întrucât până la această dată reclamantul nu a 
achitat rata a Il-a a primei de asigurare , în cuantum de 1.644 EURO , încălcând 
astfel prevederile art. 26 lit.o) din condiţiile de asigurare anexă la poliţa de asigurare 
casco nr. 400211730/20.11.2008, apreciază că valoarea de despăgubire la care este 
eventual îndreptăţit reclamantul este de 25.384,26 Euro, în echivalent lei la data 
plăţii (27.028,26 Euro valoare reparaţie - 1.644 Euro rata a Il-a neachitată = 
25.384,26 Euro valoare despăgubire datorată). 

               Intimatul D.I. , prin întâmpinarea formulată a solicitat respingerea 
apelului întrucât apelanta îşi invocă propria culpă iar condiţiile generale operează în 
favoarea sa , astfel că în raport de cele evidenţiate sentinţa atacată este temeinică şi 
legală .  

           Analiza apelului declarat raportat la motivele de apel , starea de 
fapt relevată de probatoriul administrat şi prevederile legale incidente  confirmă 
următoarele 

             Reclamantul D.I.  a încheiat cu pârâta  SC A.T. SA Sucursala 
Maramureş poliţa de asigurare pentru avarii şi furt CASCO pentru autoturismul marca 



AUDI A8, cu nr. de înmatriculare ..., pentru suma de 59.520 euro, prima de asigurare 
fiind de 3289 lei, iar perioada de asigurare  de 12 luni. 

  Prima  rată în cuantum de 1645 euro , a avut scadenţa la  20.11.2008  a 
doua fiind de  1644 euro  nu a avut  stabilită data scadenţei de plată ,spaţiile destinate 
acestor menţiuni nefiind completate de către prepusul asigurătorului  împrejurare 
confirmată de martora M.C..  

       Instanţa  de fond a reţinut  în mod corect  faptul că întrucât pe poliţa de 
asigurare casco în discuţie nu a fost menţionată scadenţa ratei a Il-a primei de 
asigurare sunt aplicabile prevederile art.22 din  Condiţiile Generale anexă la poliţa de 
asigurare CASCO nr. 400211730/20.11.2008, iar faptul nedovedirii de către societate  
a comunicării cu reclamantul a înştiinţării de plată din aprilie 2009 duce la înlăturarea 
tuturor apărărilor formulate de pârâtă cu referire la rezilierea poliţei de asigurare 
casco. 

            Susţinerile apelantei în sensul că numitul D.I. a avut cunoştiinţă de 
exigibilitatea, la data de 20.05.2009, a celei de-a doua rate de primă de asigurare, 
aferente poliţei de asigurare casco nr. 400211730/20.11.2008 nu au fost confirmate 
prin probatoriul administrat şi ca atare vor fi înlăturate .  

                Apar însă ca fiind pe deplin fondate alegaţiile apelantei conform 
cărora refuzul de a achita la scadenţă această rată poliţa de asigurare în discuţie este 
reziliată de drept, în conformitate cu prevederile art. 22.4 din Condiţile generale 
privind asigurarea autovehiculelor pentru avarii şi furt. 

              Curtea reţine că în cuprinsul poliţei de asigurare casco nr. 
400211730/20.11.2008 nu a fost consemnată data scadenţei pentru a 2 a rată , însă 
este menţionată perioada asigurată , şi anume  intervalul de timp situat între  
21.112008- 20.11.2009  

  Această teză este împărtăşită şi de reclamant care susţine  faptul că 
rata a doua de primă ar fi fost exigibilă doar la data de 20.11.2009, cu un termen de 
graţie de 5 zile, până la data de 25.11.2009 . 

          Reclamantul  până la data de 25.11.2009  nu achitase rata a doua a 
primei de asigurare, fapt ce atrage  rezilierea de drept a poliţei de asigurare casco nr. 
400211730/20.11.2008 . 

 Astfel, art. 1 din  Condiţiile Generale anexă la poliţa de asigurare 
CASCO nr. 400211730/20.11.2008 prevede că : " în baza poliţei de asigurare, a 
prezentelor condiţii şi a clauzelor special anexate poliţei A.T. S.A.-numită în 
continuare …- asigură persoanele fizice si iuridice-numite în continuare Asiguraţi - în 
schimbul plăţii primelor de către acestea, pentru pagubele produse ca urmare a 
intervenirii rescurilor produse la Cap. II pct.2, autovehiculelor înmatriculate în 
România iar art. 26 lit.o) din acelea;i Condiţiile Generale dispun că asiguratul "are 
obligaţia să plătească integral prima de asigurare pentru poliţa de asigurare cu plata în 
rate ". 

   Dispoziţiile  contractuale  enunţate  sunt în corelaţie prevederile art. 9 
din Legea nr. 136/1995, care dispun că ,  prin contractul de asigurare, contractantul 
asigurării sau asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului, iar acesta se 
obligă ca la producerea riscului asigurat să plătească asiguratului... despăgubirea. 

       Contractul de asigurare este un contract consensual deoarece pentru 
formarea si existenta sa valabila este necesara simpla exprimare a voinţei juridice a 
partilor, neinsotita de vreo forma de publicitate juridica.  

          Forma scrisa, ce se intelege in mod obligatoriu (art. 10 din Lege), 
reprezinta forma contractului, nu si o conditie pentru existenta sa. 
          Contractul de asigurare este un contract sinalagmatic (bilateral), deoarece 



esenţială in componenta este reciprocitatea drepturilor si obligaţiilor, inclusiv 
interdependenta acestora, neexecutarea de către una din părţi a obligaţiilor asumate în 
termenele şi condiţiile  dând naştere dreptului mde a invoca excepţia de neexecutare . 
.  

                 Astfel, obligaţiei asiguratului de a plăti prima de asigurare îi  
corespunde obligatia asiguratorului de a plăti indemnizaţia de asigurare pentru 
pierderea ce a inregistrat-o  ca urmare a producerii evenimentului asigurat, dupa cum 
si sub aspectul drepturilor, se constata ca asiguratul care a platit prima de asigurare 
este indreptatit  sa fie indemnizat de asigurator pentru pierderea suferita in urma 
producerii riscului asigurat.  

                Asiguratorul  nu poate fi ţinut de obligaţia de a plăti vreo 
indemnizatie pana la plata primei de asigurare aferente riscului si este in drept de a o 
pretinde de la asigurat .  

               Aşadar în lipsa executării obligaţiei sale ,de către reclamant , nici în 
intervalul stabilit de părţi , întrucât ambele părţi au admis că durata convenţie este  
21.112008- 20.11.2009 ,  nici subsecvent pe durata derulării procedurii judiciare , 
contrar celor afirmate de reclamant , dreptul asiguratului nu poate fi valorificat în 
maniera dorită .  

          Contractul de asigurare este un contract cu titlu oneros, deoarece, in 
esenţă, fiecare parte îşi doreşte obţinerea unui avantaj şi prin definiţei apare ca atare 
necesară executarea obligaţiilor pecuniare , iar reclamantul nu a executat obligaţia sa 
de plată a primei de asigurare .  

         Caracterul oneros este evident la contractul de asigurare prin 
reciprocitatea prestatiilor, respectiv, la asigurat, plata primei de asigurare cu scopul de 
a obtine protectie si in final indemnizarea pentru pierderea inregistrata ca urmare a 
producerii evenimentului asigurat, respectiv, pentru asigurator, primirea de prime de 
asigurare in schimbul protectiei acordate asiguratului si a platii indemnizatiei de 
asigurare.  

          Neexecutarea în  termenule şi condiţiile convenite de către părţi a 
obligaţiilor asumate are efecte cu privire la drepturile născute în temeiul convenţiei .  

       Contractul de asigurare este un contract de tip aleatoriu , deoarece 
existenta sau întinderea prestaţiei părţilor depinde de un eveniment incert, însă tocmai 
această caracteristică nu permite părţilor să speculeze cu privire la obligaţiile asumate 
. 

           La  incheierea contractului de asigurare nu se poate calcula intinderea 
prestatiilor, nu se poate cuantifica castigul sau pierderea si uneori nu se stie nici macar 
daca va exista un castig sau o pierdere, însă valorificarea drepturilor după producerea 
riscului nu poate fi realizată decât în ipoteza executării tuturor obligaţiilor ce erau 
scadente anterior evenimentului .  

            Modalitatea termenului se materializează în sensul ca un contract de 
asigurare este întotdeauna marcat de o data de începere a răspunderii asiguratorului 
pentru consecinţele producerii riscului subscris iar in ceea ce priveşte materializarea 
condiţiei, acesta începe să producă efecte numai odată cu îndeplinirea condiţiei 
producerii riscului asigurat. 

          Corect  a evidenţiat apelanta că  reclamantul D.I. nu a achitat rata a doua 
a primei de asigurare nici la data de 20.11.2009 -data limită a valabilităţii poliţei de 
asigurare CASCO nr.400211730/20.11.2008, şi nici până la data de 25.11.2009 - data 
termenului de graţie prevăzut de dispoziţiile art 22 din Condiţii, pentru a se reţine ca 
fiind valabilă poliţa de asigurare casco în discuţie la data de 20.11.2009 . 



        Apelul  declarat  apare în concluzie ca fiind fondat întrucât nu poate fi 
reţinută obligaţia de acoperire a riscului în sarcina apelantei în lipsa executării 
obligaţiei existente în sarcina reclamantului , de plată a primei de asigurare ., si în 
consecinţă va fi admis potrivit art 296 C pr civ iar sentinţa atacată va fi schimbată în 
tot acţiunea reclamantului urmând a fi respinsă .  

            Cererea de repunere a cauzei pe rol formulată de intimatul reclamant a 
fost motivată prin invocare împrejurării că a fost declarată o cale extraordinară de atac 
însă , Curtea constată că din această perspectivă nu sunt îndeplinite condiţiile art 151 
C pr civ nefiind necesare lămuriri pentru instanţă, iar cererea de repunere a cauzei pe 
rol va fi respinsă  .  

              Intimatul reclamantul fiind partea care a căzut în pretenţii potrivit art 
274 C pr civ va fi obligat la plata cheltuielilor de judecată efectuate de pârâtă , până 
concurenţa sumei de 3294,5 lei reprezentând taxa de timbru achitată de apelantă .  

 
 

8. Pretenţii. Împrumut. Remiterea titlului de creanţă. Dovada 
plăţii. Interpretarea probelor 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 148 din 24 aprilie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 132/21.01.2014, pronunţată în dosarul nr. …. al 
Tribunalului Specializat Cluj s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a 
pârâtei C.M.D., invocată din oficiu. 

S-a respins acţiunea faţă de pârâta C.M.D., întemeiat pe excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive. 

S-a admis acţiunea formulată de reclamantul E.C. împotriva pârâtei SC D.I.E. 
SRL şi în consecinţă: 

a fost obligată pârâta SC D.I.E. SRL să plătească reclamantului suma de 
100.000 euro în echivalent lei BNR la data plăţii, cu titlu de restituire împrumut, cu 
dobânda legală calculată de la data pronunţării hotărârii şi până la plata integrală a 
debitului principal. 

S-a luat act de aceea că reclamantul şi-a manifestat voinţa de a solicita 
cheltuielile de judecată pe cale separată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
         Instanta de control judiciar a stabilit ca, prin raportare la data naşterii 

raporturilor juridice dintre părţi şi la prevederile art. 6, alin. 2 şi alin. 6 din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, respectiv prin raportare la prevederile art. 3 şi art. 5 din 
Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, 
tribunalul a reţinut că raporturile juridice dintre părţi s-au născut înainte de intrarea în 
vigoare a Noului Cod civil, iar efectele lor în curs de desfăşurare nu se încadrează în 
excepţiile prevăzute de art. 6 alin. 6 din Legea nr. 287/2009 şi de art. 5 din Legea nr. 
71/2011, pentru a le fi aplicabile dispoziţiile Noului Cod civil. În consecinţă, legislaţia 
aplicabilă raporturilor juridice dintre părţi este reprezentată de Codul comercial din 
1887, ca lege specială şi de Codul civil din 1864, ca lege generală. 

Prin considerentele deciziei de apel pronuntate de catre Tribunalul Specializat 
Cluj s-a retinut de catre instanta de control judiciar faptul ca parata C.M.D. a primit 
,doar in calitate de reprezentant legal al societatii comerciale D.I.E. SRL  ,imprumutul 
acordat de  reclamant . 



Fata de aceasta dezlegare data de catre instanta de control judiciar, la acest 
termen de judecata, din oficiu, instanta a pus in discutia partilor exceptia lipsei 
calitatii procesuale pasive a paratei din extinderea de actiune, respectiv a paratei 
C.M.D. chemata in judecata ca persoana fizica. 

            Instanta a admis exceptia invocata din oficiu si a inlaturat apararile 
partilor, deoarece îmbogăţirea fără just temei nu este invocata ca fundament al actiunii 
precizate, astfel ca nu poate justifica calitatea procesuala a paratei Cisiu, dupa cum 
afirma reclamantul. De asemenea, instanta a apreciat ca nu mai poate avea relevanta 
nici apararea partii parate, in sensul ca din ansamblul probatoriu administrat în faţa 
primei instanţe de fond a rezultat că pârâta a luat o sumă de bani în nume propriu şi a 
efectuat operaţiuni în nume propriu, deoarece o dezlegare obligatorie in acest sens a 
fost deja data de catre instanta de control judiciar, fiind obligatorie pentru prezenta 
instanta de fond. 

           In concluzie, actiunea precizata a fost respinsa fata de parata C.M.D. ca 
persoana fizica, intemeiat pe exceptia admisa, respectiv pentru lipsa calitatii sale 
procesual pasive. 

         Instanta de control judiciar a stabilit ca, prin raportare la data naşterii 
raporturilor juridice dintre părţi şi la prevederile art. 6, alin. 2 şi alin. 6 din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, respectiv prin raportare la prevederile art. 3 şi art. 5 din 
Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, 
tribunalul a reţinut că raporturile juridice dintre părţi s-au născut înainte de intrarea în 
vigoare a Noului Cod civil, iar efectele lor în curs de desfăşurare nu se încadrează în 
excepţiile prevăzute de art. 6 alin. 6 din Legea nr. 287/2009 şi de art. 5 din Legea nr. 
71/2011, pentru a le fi aplicabile dispoziţiile Noului Cod civil. În consecinţă, legislaţia 
aplicabilă raporturilor juridice dintre părţi este reprezentată de Codul comercial din 
1887, ca lege specială şi de Codul civil din 1864, ca lege generală. 

        Instanta a reţinut din probele administrate in cauza, ca la data de 
02.04.2007 a fost emisă declaraţia pe proprie răspundere prin care pârâta C.M.D., în 
calitate de administrator şi unic asociat al pârâtei SC D.I.E. SRL declara pe proprie 
răspundere că a primit suma de 100.000 euro de la reclamantul E.C., cu titlu de 
împrumut fără dobândă pentru a credita societatea, sumă pe care se obliga să o 
restituie până cel mai târziu la data de 01.04.2008.   

         Pârâta C. a făcut dovada deţinerii celor 2 exemplare originale ale 
înscrisului invocand restituirea imprumutului, respectiv prezumtia instituita de art. 
1138 alin. 1 C.civ.vechi, coroborat cu aceea ca a dovedit ca contractat un credit de 
nevoi personale de la SC C.E. SA la data de 28 noiembrie 2007 (f.21-31), în sumă de 
200.000 CHF, iar la data de 10 decembrie 2007, după schimbarea în euro, a ridicat în 
numerar suma de 107.900 euro.   

         Instanta nu a considerat insa ca fiind relevant in speta faptul ca s-a 
dovedit ca parata C.M.D. a contractat un credit personal la sfarsitul anului 2007, 
deoarece aceasta suma nu s-a obtinut de catre imprumutata SC D.I.E. SRL, iar parata 
C. nu face dovada ca ar fi creditat efectiv societatea comerciala in vederea restituirii 
imprumutului, respectiv aceasta suma de bani nu a intrat in contabilitatea persoanei 
juridice pentru a face plata catre reclamant. 

        Calitatea de imprumutat in raportul juridic dedus judecatii , apartine 
persoanei juridice . Aceasta detine, prin reprezentantul sau, ambele exemplare 
originale de pe contract insa instanta a apreciat ca norma generala invocata , 
respectiv prezumtia absoluta de plata nu ii este aplicabila, fiindca o persoana juridica 
trebuie sa probeze plata imprumutului cu operatiunile contabile specifice si obligatorii 
conform legislatiei speciale in vigoare ( legea contabilitatii si Codul de pr. Fiscala), 



care reglementeaza in sensul ca peste o suma minima stabilita ca plafon legal maxim, 
persoana juridica nu poate face plati in numerar. 

         In concluzie , parata C. nu are calitate procesual pasiva in cauza, iar 
societatea comerciala parata nu se poate prevala de prezumtia absoluta prevazuta de 
norma generala, atat timp cat prin norme speciale ii este impusa o anume modalitate 
de plata, iar in speta nu s-a probat contabil o restituire a imprumutului. 

          Instanta a observat ca nici reprezentanta legala al societatii comerciale 
parate nu a probat vreo creditare a persoanei juridice in vederea restituirii 
imprumutului, astfel ca, s-a apreciat ca faptul ca C.M.D. detine titlul in original, in 
ambele exemplare , isi pierde in ceea ce o priveste pe aceasta orice relevanta invocata, 
deoarece C.M.D. nu este debitorul obligatiei de restituire si astfel instanta a putut doar 
concluziona ca C.M.D. detine titlul original pentru debitoarea persoana juridica pe 
care o reprezinta legal. 

          Pentru ca art. 1138 alin. 1 C.civ. sa aiba incidenta , ipoteza porneste de 
la aceea ca un creditor ar fi remis debitorului sau titlul constatator al creanţei sale, 
care este un înscris sub semnătură privată. Astfel , in ceea ce il priveste pe 
reprezentantul legal , remiterea s-ar face pentru debitorul persoana juridica, insa , 
dupa cum a retinut deja instanta , prezumtia de plata nu se aplica persoanei juridice , 
fiind prioritare norme speciale care reglementeaza imperativ modul in care se fac plati 
de catre persoane juridice . 

         Pe de alta parte, iese din discutie o eventuala relevanta personala a 
detinerii titlului constatator al creantei , de catre persoana fizica C.M.D., sub aspectul 
prezumtiei instituite de art. 1138 alin. 2 c.civ. vechi, deoarece s-a statuat deja in cauza 
ca nu aceasta este debitorul obligatiei de plata.  

         In opinia instantei, C.M.D.  poate eventual sa invoce si sa probeze doar o 
plata pentru altul, situatie in care ar putea eventual sa formuleze pretentii fata de 
persoana juridica , fara ca aceasta eventuala ipoteza sa aiba vreo reala relevanta fata 
de reclamantul imprumutator si in prezenta speta . 

         In baza tuturor acestor considerente, instanta a apreciat ca nu se mai 
impune o analiza a altor aspecte invocate de catre parti si in temeiul art. 969 c.civ. 
vechi a admis acţiunea precizata ,fata de parata SC D.I.E. SRL, care a fost obligata sa-
i plateasca reclamantului suma de 100.000 euro în echivalent lei BNR la data plăţii, cu 
titlu de restituire împrumut. 

         In baza art. 3 OG 13/2011 parata SC D.I.E. SRL va plati reclamantului o 
dobânda legală calculată de la data pronunţării hotărârii şi până la plata integrală a 
debitului principal. Instanta a avut in vedere faptul ca reclamantul nu a precizat ca 
solicita dobanda legala de la o data anume, ipoteza in care ar fi avut obligatia legala 
de a cuantifica aceste pretentii si de a achita taxa judiciara de timbru si timbrul 
judiciar aferente acestor pretentii, astfel ca s-a apreciat ca in speta se impune obligarea 
SC D.I.E. SRL la plata de dobanda legala calculata de la data pronuntarii hotararii. 

 De asemenea , instanta a luat act de faptul că reclamantul şi-a 
manifestat voinţa de a solicita cheltuielile de judecată pe cale separată. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel pârâtele C.M.D. şi SC D.I.E. 
SRL solicitând: 

1. admiterea apelului şi în consecinţă modificarea sentinţei atacate în 
sensul respingerii in totalitate a cererii de chemare in judecata astfel cum a fost 
precizata la data de 22.03.2012. 

2. obligarea intimatului la plata tuturor cheltuielilor de judecata 
ocazionate, atat in fond cat si in apel. 

În  motivarea apelului pârâtele au arătat următoarele: 



La data de 02.04.2007 pârâta apelantă C.M.D. a semnat înscrisul "declaraţie pe 
proprie răspundere" prin care s-a prevăzut "Subsemnata C.M.D...în calitate de 
administrator şi asociat unic al SC D.I.E. SRL...declar pe propria răspundere...faptul 
că am primit suma de 100.000 euro de la domnul E.C.....cu titlu de împrumut fără 
dobândă, pentru a credita societatea, sumă pe care mă oblig să o restitui până cel 
târziu la data de 01.04.2008" 

Declaraţia amintită nu se constituie într-un veritabil contract, fiind un înscris 
unilateral. In plus cu atât mai puţin poate fi apreciat ca fiind un contract de împrumut 
atâta vreme cât contractul de împrumut este un contract real. 

Potrivit declaraţiei suma împumutată (în fapt 10.000 euro cum se va arăta mai 
jos) a fost luată în scopul creditării societăţii de către asociatul unic însă ea nu a mai 
fost niciodată predată societăţii (societatea nu a fost creditată cu acesta sumă). In orice 
caz obligaţia de restituire a sumei a fost asumată de către pârâta C.M.D. potrivit 
declaraţiei date, acesta fiind cea care s-a obligat la restituirea sumei, (de altfel fiind 
solicitată chiar şi de către pârât obligarea în solidar a pârâtei C. şi a pârâtei SC D.) 

In realitate pârâta C.M.D. nu a primit niciodată o sumă de 100.000 euro de la 
reclamant. A primit, lucru pe care l-a şi recunoscut, suma de 10.000 euro, însă în 
niciun caz suma de 100.000 euro. 

Asa cum s-a demonstrat si cum de altfel s-a recunoscut de către ambele parti 
implicate, persoanele fizice se cunoşteau de 10-12 ani, anterior semnării actului, intre 
ele existând o relaţie strânsa de prietenie si încredere, chestiune recunoscuta inclusiv 
de către reclamantul E.C., asa cum s-a consemnat in rezoluţia de neincepere a 
urmăririi penale din data de 22.03.2011 (fila 17 din dosarul Judecătoriei Cluj-
Napoca), unde se menţionează ca "in urma audierii numitului E.C., a rezultat ca acesta 
o cunoaşte pe numita C.M.D.. de aproximativ 10-12 ani, intre aceştia existând o 
relaţie de strânsa prietenie. In anul 2007, in vederea incheierii unei tranzacţii pentru 
un imobil in Bucureşti, parata C.M.D. a primit suma de 10.000 Euro ca avans, urmând 
ca la achiziţionarea imobilului sa primească si restul pana la 100.000 Euro. In acest 
sens, parata persoana fizica C. a incheiat inscrisul denumit "declaraţie", insa intrucat 
tranzacţia imobiliara nu s-a mai realizat parata nu a mai primit diferenţa de 90.000 
Euro" 

In acelaşi sens vine şi răspunsul la interogatoriu (fila 42 dosarul Judecătoriei 
Cluj-Napoca), unde parata arata ca împrumutul de 10.000 Euro a fost luat in 
considerarea achiziţionării unui imobil, restul de 90.000 Euro urmând a se preda in 
momentul in care s-ar fi găsit imobilul de cumpărat.  

Având în vedere faptul că reclamantul, profitând că în "declaraţia pe proprie 
răspundere" s-a făcut referire la suma de 100.000 euro, a ameninţat-o pe pârâtă că o 
va acţiona în judecată pentru restituirea unei sume de 100.000 euro, pârâta C.M.D., a 
achitat suma de 100.000 euro (mai mare decât cea împrumutată) şi a solicitat odată cu 
plata restituirea titlului. 

Pentru a achita suma de 100.000 euro reclamantului pârâta C.M.D. a contractat 
la data de 28.11.2007 un credit de nevoi personale de la Sc C.E. Sa, (fila 21-31 dosar), 
in suma de 200.000 CHF, care au fost schimbaţi in euro la data de 10.12.2007, fiind 
ridicata in numerar suma de 107.900 Euro. Suma a fost achitată reclamantului intimat 
la finele lunii martie 2008. Astfel este probat că în perioada 28.03.2008 - 30.03.2008 
(cu o zi înainte de scadenta!) s-a deplasat la Bucureşti, unde s-a cazat la Hotel … 
(factura seria BTR 14090/30.03.2008, si bonul fiscal aferent - fila 33 dosar 
Judecătoria Cluj-Napoca), hotel situat in sector 3, in apropierea locuinţei 
reclamantului. întâlnirea sa cu reclamantul intimat este recunoscută de către insusi 
reclamantul E., prin răspunsul la interogatoriu (întrebarea nr.4), acesta arătând ca s-a 



intalnit cu pârâta C. de "mai multe ori la Hotel C…, nu stiu daca am fost si in luna 
martie 2008 sau nu....in acea perioada parata a venit de mai multe ori la Bucureşti" si 
ca "s-a mai intalnit cu parata la Bucureşti cand venea". 

Pârâtei i-a fost predat titlul odată cu plata sumei de 100.000 euro. Este şi în 
prezent în posesia ambelor originale şi le-a prezentat ca atare instanţei (încheierea din 
data de 06.06.2012, fila 38 dosar Judecătoria Cluj-Napoca). 

Remiterea voluntară a titlului reprezintă potrivit art. 1138 C.civ. "proba 
liberaţiunii" în acest sens pârâta primind titlul original, deţinut anterior plăţii de către 
pârât. 4. 

Cu toate cele de mai sus, chiar dacă reclamantul a primit de la pârâtă 100.000 
euro în locul celor 10.000 euro împrumutaţi, acesta nu a ezitat a o acţiona în judecată 
pretinzând o dată în plus plata a 100.000 euro . 

Astfel prin cererea de chemare in judecata formulata la data de 20.07.2010, 
reclamantul E.C. a solicitat Judecătoriei Sector 3 Bucureşti sa oblige pârâta Sc D.I.E. 
Srl la plata sumei de 100.000 Euro, reprezentând un aşa zis împrumut nerestituit. 
Judecătoria Sector 3 a declinat competenta de soluţionare a cauzei in favoarea 
Judecătoriei Cluj-Napoca, raportat la prevederile art.7 alin.1 C.proc.civ si raportat la 
sediul paratei ca fiind in Cluj-Napoca. (recursul reclamantului cu privire la 
competenţă a fost respins ca nefondat) 

Prin precizarea de acţiune formulata la data de 22.03.2012 in fata Judecătoriei 
Cluj-Napoca, reclamantul a chemat in judecata si pe persoana fizica C.M.D., pentru ca 
"in solidar" cu parata deja improcesuata SC D.I.E. Srl, sa fie obligate la plata aşa 
zisului imprumut nerestituit. 

Dupa administrarea probatoriului incuviintat in cauza, acţiunea precizata a 
"reclamantului a fost respinsa ca neîntemeiata, prin sentinţa civila nr. 
21710/07.11.2012. împotriva acestei sentinţe a declarat apel intimatul reclamant E.C.. 
Tribunalul Cluj investit iniţial cu soluţionarea apelului a declinat competenţa în 
favoarea Tribunalului Comercial Cluj (reţinând ca in speţa ar fi vorba despre raporturi 
juridice cu profesionişti). Tribunalul Comercial Cluj, sesizat cu judecarea apelului, a 
anulat sentinţa civila pronunţata de Judecătoria Cluj-Napoca, reţinând cauza pentru 
judecata in prima instanţa. Curtea de Apel Cluj, sesizata cu recursul formulat de 
pârâtă in ceea ce priveşte necompetenta materiala a Tribunalului Specializat Cluj, s-a 
pronunţat in sensul ca competenta judecării in prima instanţa revine acestei instanţe. 

Judecând in fond acţiunea formulata, Tribunalul Specializat Cluj, prin sentinţa 
apelată prin prezentul apel, a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a paratei 
C.M.D., invocata din oficiu, respingând acţiunea fata de aceasta parata. A admis 
acţiunea formulata impotriva pârâtei societate, fiind obligata parata Sc D.I.E. Srl la 
plata in favoarea reclamantului a sumei de 100.000 Euro, in echivalent lei BNR la 
data plaţii, cu titlu de restituire imprumut, cu dobânda legala calculata de la data 
pronunţării hotărârii si pana la plata integrala a debitului principal. 

II Hotărârea pronunţată este netemeinică si nelegală. Instanţa a pronunţat o 
hotărâre prin care a desocotit natura actului dedus judecăţii, condiţiile legale ale plăţii, 
dispoziţiile privind actul recognitiv şi caracterul real al contractului de împrumut 
precum şi prezumţiile legale. 

II.1. Prima instanţă a obligat pârâta apelantă SC D. la plata sumei de 100.000 
euro desi nu a fost niciodată dovedit că reclamantul ar fi predat asociatului unic si 
administratorului - C.M.D. suma de 100.000 euro. 

Chiar dacă acceptăm (doar ca ipoteză de lucru) că pârâta apelantă SC D. ar fi 
obligată la cele asumate de către organele sale de conducere (administrator şi asociat 
unic C.) se pune în primul rând problema care sunt drepturile reclamantului şi 



obligaţiile corelative acestor drepturi. Reclamantul afirmă că ar fi acordat un 
împrumut în cuantum de 100.000 euro însă nu a reuşit să probeze afirmaţiile sale ori 
potrivit art. 1169 C.civ., reclamantul este cel care trebuie să şi dovedească pretenţiile. 

Astfel aflarea adevărului în cauză şi o soluţie temeinică şi legală ar fi presupus 
ca instanţa în primul rând să analizeze şi să stabilească, pe bază de probe, dacă 
reclamantul a dovedit cele afirmate respectiv împrumutarea unei sume de 100.000 
euro. 

In acest sens trebuie remarcat că niciuna dintre pârâtele apelante nu a 
recunoscut primirea unui împrumut de 100.000 euro. Din contră pârâta apelantă 
C.M.D. a recunoscut primirea unui împrumut de doar 10.000 euro. Mai mult, 
societatea SC D.I.E. SRL nu a primit şi nici nu a înscris în evidenţele sale contabile 
niciun credit în sumă de 100.000 euro în cursul anului 2007. Din contră potrivit notei 
contabile anexate prezentului apel rezultă că apelanta SC D.I.E. SRL nu a beneficiat 
de un astfel de credit. In sensul celor afirmate aici apreciază că poate fi relevantă şi 
solicită proba cu registrele societăţii. 

Apoi nici proba cu înscrisuri ce a fost administrată nu probează acordarea unui 
împrumut de 100.000 euro. 

In acest sens precizează în primul rând că nu s-a depus niciun contract de 
împrumut. Nu a fost făcută nici proba predării sumei aşa zis împrumutate ori 
contractul de împrumut este un contract real ce nu este valabil perfectat în lipsa 
predării sumei împrumutate. 

Nici înscrisul din data de 02.04.2007 - "declaraţie pe proprie răspundere" 
semnat de către pârâta apelantă C.M.D. nu poate face dovada unui contract de 
împrumut pentru suma de 100.000 euro. 

Valoarea acestui înscris presupune stabilirea naturii sale juridice. Ori, acesta 
"declaraţie" nu este bilaterală şi deci nu poate fi apreciată ca fiind însuşi contractul de 
împrumut. Apoi nici act recognitiv al contractului de împrumut nu poate fi calificat 
acest act. 

Astfel potrivit art. 1189 C.civ. "Actul de recunoaşterea unei datorii constatate 
prin un titlu precedent nu face proba despre datorie si nu dispensa pe creditor de a 
prezenta titlul original decât in următoarele cazuri: 

1. cand actul de recunoaştere cuprinde cauza si obiectul datoriei, precum 
si data titlului primordial, sau 

2. cand actul recognitiv, având o data de 30 de ani, este ajutat de 
posesiune si de unul sau mai multe acte de recunoaştere conforme cu dansul. 

Actul recognitiv, in cele doua cazuri menţionate, nu poate avea nici un efect 
despre ceea ce cuprinde mai mult decât titlul primordial, sau despre ceea ce nu este in 
asemănare cu acest titlu. " 

Ori, "declaraţia pe proprie răspundere" nu indică în niciun caz data titlului 
primordial, sens în care nu face proba despre datorie. 

Înscrisul nu precizează suma în litere, nu este scris de către pârâta apelantă C. 
iar reclamantul nu a făcut dovada remiterii efective a sumei aşa zis "împrumutate" şi 
nici măcar dovada că avea aceste sume în patrimoniu. 

Unicele sume ce au fost probate ca împrumutate de reclamant sunt cele 
recunoscute ca primite de către pârâta apelantă C.M.D. adică suma de 10.000 euro şi 
nu 100.000 euro. 

Cu toate ca "declaraţia pe proprie răspundere" are un caracter inform 
(calificare data de către insasi Judecătoria Cluj-Napoca, asa cum reiese din incheierea 
din data de 10.10.2012 - fila 71 dosar), fiind greu a se stabili doar din înscris natura 
raporturilor juridice dintre parti (sentinţa civila nr.21710/07.11.2012 - fila 79 din 



dosar), instanţa nu procedează niciodată, in cuprinsul hotărârii atacate, la o analiza 
temeinica a înscrisului. Cu atat mai puţin se procedează la o analiza a inscrisului prin 
raportare la celelalte probe administrate in cauza, pe care instanţa le inlatura in mod 
nejustificat. 

Aceasta intrucat, in mod greşit, instanţa care a pronunţat hotărârea apelată 
considera ca aceasta analiza ar fi fost deja efectuata de către instanţa de control 
judiciar, prin decizia civila nr.38/27.05.2013. In realitate, prin hotărârea pronunţata la 
acea data, instanţa a analizat doar aparenta inscrisului, insa fara a proceda la o 
cercetare serioasa a acestuia ori a interpreta acest înscris. Instanţa a procedat astfel 
doar pentru a se pronunţa cu privire la competenta materiala a instanţei, chestiune care 
se cerea a fi lămurită inainte de orice alt aspect. La acea data, instanţa NU a analizat 
nici raportul juridic existent intre parti si dedus judecaţii. 

Instanţa care a pronunţat hotărârea atacata prin prezenta nu era dispensata de a 
efectua o analiza conforma si complexa a raporturilor juridice deduse judecaţii, 
precum si a susţinerilor persoanei fizice C.M.D., susţineri efectuate si menţinute pe 
parcursul intregii judecaţi si probate in fata instanţei de fond, iar in aceasta analiza, 
trebuia pornit chiar de la actul de care se prevalează reclamantul, cu menţiunea ca 
acest act trebuia interpretat si analizat prin COROBORARE cu celelalte probe 
administrate in cauza- 

II.2. Prima instanţă a interpretat greşit actul dedus judecăţii, a aplicat greşit 
normele si prezumţiile în materia plătii. 

In analiza apărărilor sale privitoare la restituirea sumei împrumutate (şi de fapt 
restituirea unei sume chiar superioare) prima instanţă a reţinut împrejurarea că s-a 
făcut de către pârâte dovada deţinerii celor două exemplare originale ale înscrisului - 
"declaraţia pe proprie răspundere" însă a înlăturat apărarea apelantelor privitoare la 
incidenţa în cauză a prezumţiei instituite de către art. 1138 al 1 C.civ. (coroborată cu 
împrejurările probate privitoare la contractarea de către apelanta C. a unui credit de 
nevoi personale în cuantum de aproximativ 100.000 euro şi întâlnirea dintre acesta şi 
reclamant la Bucureşti contemporan scadenţei plăţii) Pentru a înlătura apărările 
pârâtelor prima instanţă:  

-   concluzionează că suma nu a fost împrumutată de către apelanta pârâtă 
C.M.D. ci de către apelanta pârâtă SC D.I.E. SRL, astfel încât plata ar fi trebuit a fi 
realizată obligatoriu de către SC D.I.E. SRL iar "prezumţia absolută de plată nu îi este 
aplicabilă, fiindcă o persoană juridică trebuie să probeze plata împrumutului cu 
operaţiunile contabile"  

-   apoi că suma împrumutată printr-un credit de nevoi personale de către 
C.M.D. pentru a restitui "împrumutul" acordat de către reclamant nu a fost dovedită 
ca şi creditată către SC D.I.E. SRL" în vederea restituirii împrumutului", "că acesta 
sumă de bani nu a intrat în contabilitatea persoanei juridice pentru a face plata către 
reclamant" 

-   "faptul că C.M.D. deţine titlul în original, în ambele exemplare, îşi pierde în 
ceea ce o priveşte pe acesta orice relevanţă invocată, deoarece C.M.D. nu este 
debitorul obligaţiei de restituire" "In opinia instanţei C.M.D. poate eventual să invoce 
şi să probeze doar o plată pentru altul, situaţie în care ar putea eventual să formuleze 
pretenţii fată de persoana juridică, fără ca această ipoteză să aibă vreo reală relevantă 
fată de reclamantul împrumutător şi în prezenta speţă" 

Toate aceste reţineri, care se constituie în considerentele esenţiale care au 
condus la admiterea acţiunii, conving despre nelegalitatea şi netemeinicia hotărârii. 

In primul rând se observă modul fundamental greşit în care prima instanţă 
apreciază că o plată pentru altul ar naşte doar dreptul de a formula pretenţii faţă de cel 



pentru care a fost făcută plata, fără ca însă această plată să aibă efecte juridice în ceea 
ce priveşte raportul juridic obligaţional iniţial, mai exact subiectele acestui raport 
juridic. 

Din contră, plata pentru altul are ca efect stingerea drepturilor creditorului 
iniţial a cărui creanţă se stinge prin plata efectuată de către o altă persoană decât 
debitorul, plătitorul subrogându-se în drepturile creditorului intial. Asa fiind este 
evident că plata sumei de 100.000 euro realizată de către pârâta apelanta C. M., făcută 
reclamantului are semnificaţie si importantă esenţială pentru justa soluţionare a cauzei 
atâta vreme cât, dacă această plată s-a făcut (chiar si pentru altul - SC D.). drepturile 
reclamantului s-au stins prin plată!!! Este evident că prima instanţă a greşit atunci 
când retine că plata sumei de către apelanta C.M.D. nu poate avea semnificaţie 
juridică în cauză. Plata are semnificaţie chiar asupra existentei raportului obligaţional 
în ceea ce-l priveşte pe reclamant. 

Apoi reţine lipsa de susţinere a considerentelor prin care se dă semnificaţie 
împrejurării că sumele împrumutate de către apelanta C.M.D. de la bancă ca si credit 
pentru nevoi personale (destinate plăţilor către reclamant) nu au relevanţă pe motiv că 
SC D.I.E.  SRL nu a fost creditată cu aceste sume. 

Este evident că astfel de considerente nu pot fi calificate ca şi legale ori 
temenicie desocotind condiţiile plăţii pentru liberarea de datorie. 

Deşi prima instanţă se preocupă să constate că SC D. nu a fost creditată cu 
suma de 100.000 euro pentru ca apoi să o plătească reclamantului nu este deloc 
interesată să stabilească dacă aşa zisul împrumut al reclamantului a fost virat în contul 
societăţii de către asociatul unic şi administrator al SC D. ori de către reclamant. Ori, 
este evident că dacă banii nu au intrat în patrimoniul SC D. (pentru că nu au fost 
depuşi cu titlu de credit asociat) nu exista niciun motiv logic si legal ca nişte sume ce 
nu au intrat în patrimoniu cu titlu de credit să iasă din acest patrimoniu ca restituire 
credit. 

Argumentele instanţei sunt unidirecţionale, reţinând de pilda, ca argument in 
favoarea admiterii acţiunii, ca o persoana juridica „trebuie sa probeze plata 
împrumutului cu operaţiunile contabile specifice", întrucât „peste suma minima 
stabilita ca plafon legal maxim, persoana juridica nu poate face plaţi in numerar", fara 
a observa ca exact aceleaşi reguli (inregistrarea in contabilitate) sunt valabile nu doar 
la restituirea imprumutului, ci si la primirea lui, fiind deci aplicabila regula simetriei. 
Prin urmare, daca se considera ca asa-zisul imprumut nu s-ar fi restituit, întrucât nu 
apare aceasta operaţiune in evidentele contabile, in egala măsura se poate considera ca 
acesta de fapt nici nu s-a primit de către persoana juridica, intrucat nici acest aspect nu 
rezulta din analiza documentelor contabile. 

In ipoteza din speţă, în care asociatul unic C.M.D. nu a mai vărsat aşa zisul 
"împrumut" în contul societăţii ca şi credit este pe deplin logic ca restituirea 
împrumutului să nu fie făcută de către societate care nu avea de ce să restituie ceva ce 
nu a intrat în patrimoniul său. Cu alt cuvinte creditarea societăţii pentru restituire 
împrumut presupunea o creditare anterioară a societăţii ca efect al împrumutului 
iniţial care însă nu s-a realizat în cauză. 

Asa cum a arătat mai sus, concluzia fireasca a faptului ca in contabilitatea 
paratei nu se regăseşte operaţiunea de restituire a sumei împrumutate trebuia sa fie, in 
primul rand, aceea ca suma nu a intrat niciodată in patrimoniul paratei si nu aceea ca 
suma nu a mai fost niciodată restituita! 

Daca instanţa retine ca plata împrumutului trebuia probata cu operaţiunile 
contabile specifice, atunci in egala măsura trebuia sa retina, ca si intrarea 
împrumutului in societate trebuia probata prin prisma operaţiunilor contabile 



specifice. Ori o astfel de proba nu a fost făcuta niciodată, dimpotrivă din actele 
contabile (anexate prezentei), rezulta cu certitudine ca o astfel de suma nu a intrat 
niciodată in patrimoniul societăţii. 

Apoi este lipsită de semnificaţie juridică chestiunea creditării societăţii pentru 
restituire "împrumut" dacă ne raportăm la materia plăţii. Astfel este bine stabilit şi 
unanim cunoscut că potrivit art. 1093 C.civ. plata poate fi făcută de către debitor si de 
orice persoană interesată sau neinteresată. 

Regula este că plata poate fi făcută de către orice persoană (a se vedea L. Pop, 
Teoria Generală a obligaţiilor, Ed. Chemarea laşi, 1994, p. 477) iar în prezenta cauză 
nu suntem în cazul unei situaţii de excepţie de la regulă. 

Ca atare plata efectuată de către pârâta C. M. cu privire la asa zisul împrumut 
dat de către reclamant pârâtei apelante SC D. este o plată valabil făcută si care stinge 
drepturile reclamantului. Acesta plată, restituirea împrumutului, este dovedită prin 
prezumţia legală absolută iar prima instanţă a înlăturat nelegal si părtinitor această 
prezumţie  

Orice persoană poate face plata, chiar dacă aceasta nu este o persoană 
interesată. In orice caz pârâta apelantă C. nu este o astfel de persoană neinteresată ci 
din contră avea interesul în a face plata. Astfel în primul rând pârâta era 
administratoarea şi asociata unică a societăţii SC D.I.E.  SRL astfel încât nu-i era 
indiferentă ameninţarea reclamantului că va acţiona în instanţă pentru plata sumei de 
100.000 euro, chiar dacă acesta acţiona împotriva societăţii. 

Pe de altă parte interesul pârâtei este evident şi dacă ne raportăm la înscrisul 
"declaraţie pe proprie răspundere" deoarece în cuprinsul acestuia este menţionat că 
subsemnata C.M.D. mă oblig la restituirea "împrumutului" "Subsemnata C.M. 
D.a...sumă pe care mă oblig să o restitui până cel târziu la data de 01.04.2008" 

In final chiar dacă acceptăm că suma a fost luată pentru a credita societatea SC 
D.I.E.  SRL interesul pârâtei în restituirea "împrumutului" era evidentă în condiţiile în 
care nu a creditat societatea cu sumele primite de la reclamant. In acest caz, în care 
societatea ar fi fost obligată la restituire acesta s-ar putea întoarce împotriva pârâtei 
câtă vreme ar fi obligată la restituirea unui împrumut pe care nu l-a primit niciodată. 

Având in vedere ca nu exista un contract de imprumut constatat printr-un 
înscris regulat întocmit, instanţa nu putea trece precipitat la interpretarea contractului, 
stabilind cine si in favoarea cui se obliga, fara a stabili mai intai si cu prioritate daca 
un astfel de contract intr-adevar exista intre parti si daca este valabil incheiat. Evident 
ca analiza înscrisului denumit "declaraţie" nu se putea face decât in contextul 
raporturilor juridice dintre parti si a situaţiei particulare existente, care trebuiau a fi 
analizate plenar si prin raportare la intreg probatoriul administrat. 

Un demers corespunzător efectuat de către instanţa de judecata ar fi condus cu 
siguranţa la o alta soluţie decât cea pronunţata. înscrisul, care trebuia analizat in 
contextul relaţiei de prietenie strânsa si încredere reciproca ce exista intre părţile 
persoane fizice la data redactării lui, nu putea fundamenta o soluţie de obligare la 
plata a societăţii (persoana juridica) intrucat societatea nu a primit niciodată 
imprumutul acolo vehiculat si nici nu s-a obligat vreodată fata de reclamant. 

Înscrisul denumit "declaraţie", este un act unilateral semnat de către persoana 
fizica C.M.D. si care nu obliga sub nicio forma persoana juridica Sc D.I.E. Srl. 
Obligaţia de restituire a fost asumata, in nume propriu, de către persoana fizica, astfel 
cum s-a susţinut de către aceasta pe tot parcursul procesualitatii derulate intre parti. 
inca de la data introducerii acţiunii fa se vedea întâmpinarea - fila 12-13 dosar fond 
Judecătoria sector 3 Bucureşti) si nu in numele si pentru persoana juridica. Nu are 
importanta faptul ca sumei de bani i-a fost conferita o afectatiune speciala de către 



persoana fizica, intrucat voinţa unilaterala a unei persoane NU poate crea o obligaţie 
in sarcina unei alte persoane. 

Cu atât mai mult trebuia cercetat contextul în care a fost asumata asa zisa 
obligaţie de către societatea comerciala cu cat aceasta se pretinde ca s-a împrumutat 
cu o suma importanta (100.000 Euro) de la o persoana fizica străina de societate, care 
nu are calitatea de asociat/administrator/partener comercial, ce domiciliază in 
Bucureşti in condiţiile in care societatea are sediul în Cluj-Napoca iar pentru un 
asemenea imprumut se incheie doar o declaraţie pe proprie răspundere pe care 
persoana juridica nu avea posibilitatea de a-l semna. 

Nu există nici un motiv determinant care sa fi condus la incheierea actului 
juridic intre reclamantul E. pe de o parte si parata persoana juridica pe de alta parte. 

In acest sens, deosebit de relevant este răspunsul paratei la intrebarea nr.1 din 
interogatoriu, aceasta arătând ca "la acel moment (al semnării actului - n.n.), nu eram 
hotărâta daca imobilul pe care il voi achiziţiona va fi in nume personal sau pentru 
firma al cărei administrator sunt'. Este clar astfel ca la data semnării actului, 
imprumutul a fost luat de către persoana fizica C.M.D., care urma sa se hotărască daca 
la data achiziţionării imobilului, tranzacţia se va face in numele persoanei fizice sau in 
numele persoanei juridice. Voinţa pârtilor semnatare la data încheierii contractului a 
fost ca imprumutul sa fie perfectat, iar suma de bani sa fie remisa persoanei fizice 
C.M.D.. 

Astfel, fiind vorba despre un contract de imprumut (astfel cum l-a catalogat 
instanţa de judecata), era obligatoriu a se observa ca acesta este un contract cu 
caracter real si care presupune obligatoriu remiterea sumei împrumutate, fiind esenţial 
a analiza in concret cand, daca, cum si cui anume s-a făcut remiterea sumei 
împrumutate. Toate aceste elemente erau de natura a lamuri, intr-un final, cine este in 
mod real beneficiarul sumei împrumutate. Prin urmare, având in vedere caracterul real 
al contractului de împrumut, era imperios necesar a se încuviinţa administrarea 
probelor cu privire la remiterea materiala (predarea efectiva) a sumei împrumutate. In 
acest sens, in fata instanţei de fond Judecătoria Cluj-Napoca, s-a solicitat audierea 
unor martori , tocmai pentru ca martorii cunoşteau aspecte privind raporturile juridice 
dintre parti si modalitatea in care s-a făcut restituirea sumei de bani, in special despre 
inmanarea inscrisului liberatoriu către reclamanta. Aceasta proba, deosebit de 
importanta, a fost respinsa de către instanţa, aceasta apreciind ca exista suficiente 
probe in acest sens. 

Chiar dacă instanţa de fond înlătură apărările personale ale persoanei fizice 
C.M.D., instanţa de fond nu oferă nicio justificare pentru ignorarea completa de către 
instanţa de fond a recunoaşterilor proprii pe care insasi reclamantul le-a făcut si 
contradicţia dintre aceste aspecte recunoscute de care reclamant si susţinerile 
ulterioare ale acestuia din cadrul procesului. 

Voinţa reala a pârtilor, care se impunea a fi analizata de către instanţa, reiese 
cu prisosinţa din intreg materialul probator administrat precum si din poziţia pârtilor 
manifestata de-a lungul intregii procesualitati - chestiuni nu doar ignorate ci 
"înlăturate flagrant de către instanţa ca nefiind relevante. Doar analizând temeinic 
voinţa reala a pârtilor, putea instanţa sa pronunţe o hotărâre corecta. Instanţa s-a 
limitat la analiza inscrisului denumit "declaraţie", respectiv la aparenta acestui inscris, 
inlaturand toate celelalte probe administrate in dosar care au demonstrat contextul in 
care a fost semnat acest inscris, relaţiile dintre parti si raportul juridic real dintre 
acestea. 

Astfel, voinţa reala a pârtilor, aceea ca imprumutul sa fie acordat persoanei 
fizice, reiese având in vedere următoarele aspecte: 



• conţinutul actului denumit "declaraţie", respectiv exprimarea pârtii care 
se obliga, aceasta declarând "subsemnata C. ...ma oblig sa restitui"", fiind cert astfel 
ca voinţa reala a pârtii a fost de a-si asuma obligaţia in nume propriu, instanţa 
neputand interveni si modifica manifestarea proprie de voinţa a pârtii care se obliga 
(declaraţia pe proprie răspundere nr.39/02.04.2007) 

• insasi poziţia reclamantului care a solicitat improcesuarea paratei C. -
persoana fizica, recunoscând ca a imprumutat-o pe aceasta (persoana fizica) iar suma 
a fost incasata efectiv de parata C.. (precizarea de acţiune depusa la dosar in data de 
22.03.2012) 

• susţinerile reprezentantului paratului, acesta precizând ca parata 
persoana fizica este cea care a incasat efectiv suma (incheierea din şedinţa publica din 
data de 06.06.2012) 

• poziţia reclamantului prin care recunoaşte ca raportul juridic s-a născut 
intre acesta si parata (persoana fizica - n.n!) C.M.D., suma fiind incasata efectiv de 
către parata, (scriptul depus la fila 75 din dosarul Judecătoriei Cluj-Napoca) 

• susţinerile reprezentantului reclamantului, acesta arătând ca este vorba 
despre "un contract clasic intre doua persoane fizice" (incheierea de la termenul din 
data de 07.11.2012) 

In acest context, nu poate fi primita susţinerea instanţei conform căreia 
calitatea de imprumutat ar aparţine persoanei juridice, intrucat s-a dovedit ca nu 
aceasta a fost voinţa reala a pârtilor la data incheierii contractului, voinţa si intenţia 
reala fiind ca acest imprumut sa fie primit de către persoana fizica. 

Daca ar fi reala statuarea instanţei si beneficiarul imprumutului ar fi fost intr-
adevar persoana juridica, acest aspect (intrarea sumei imprumutate in patrimoniul 
societăţii) ar fi trebuit sa fie reflectata in conturile acesteia, urmând sa reiasă din 
operaţiune contabile specifice. 

Aceasta intrucat, potrivit legislaţiei in vigoare - Ordonanţa 15/1996 privind 
întărirea disciplinei financiar valutare, persoanele juridice care au de incasat sume mai 
mari de 5.000 lei, le vor incasa prin banca. Astfel, potrivit art.7 OG 15/2006, 
"transferul banilor din contul persoanelor juridice în contul persoanelor fizice se va 
face în mod obligatoriu prin prezentarea documentelor justificative legale. 
Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţie pentru societatea comercială 
bancară, de asigurări şi financiară, care va fi sancţionată cu amendă de la 10.000.000 
lei la 50.000.000 lei). 

În apărare, reclamantul intimat E.C. a formulat întâmpinare împotriva 
apelului declarat de C.M.D. si SC D.I.E. SRL, solicitand respingerea acestuia ca 
nefundat (filele 23-27). 

 Examinând apelul declarat de C.M.D., Curtea constată că acesta este 
lipsit de interes, din următoarele considerente: 

 Prin sentinţa apelată, s-a respins acţiunea formulată de E.C. în 
contradictoriu cu C.M.D., reţinându-se că apelanta nu are calitate procesuală pasivă, 
întrucât calitatea de împrumutat nu aparţine acesteia, ci societăţii comerciale, al 
cărei administrator este apelanta. 

Prin urmare, soluţia sentinţei primei instanţe fiind una favorabilă apelantei, 
aceasta nu are nici un interes să declare apel, cu atât mai mult cu cât nici 
reclamantul E.C. nu a înţeles să apeleze această soluţie. 

Pentru aceste considerente, Curtea constată că apelul declarat de C.M.D. este 
lipsit de interes, motiv pentru care îl va respinge ca atare. 

Examinând apelul declarat de SC D.I.E. SRL, Curtea constată că acesta este 
întemeiat, din următoarele considerente: 



La data de 02.04.2007 a fost emis înscrisul intitulat „declaraţie pe proprie 
răspundere” prin care C.M.D., în calitate de administrator şi unic asociat al 
apelantei SC D.I.E. a declarat că a primit suma de 100.000 euro de la reclamantul 
E.C., cu titlu de împrumut fără dobândă, pentru a credita societatea, sumă pe care s-a 
obligat să o restituie până cel târziu la data de 01.04.2008. 

Un prim aspect invocat prin apel constă în faptul că, în realitate, împrumutul 
nu a fost acordat societăţii, ci lui C.M. D., în scopul achiziţionării unui imobil, care, 
ulterior, nu a mai fost achiziţionat. 

În acelaşi sens, se invocă faptul că, în realitate, s-a împrumutat suma de 
10.000 euro şi nu de 100.000, aşa cum pretinde intimatul-reclamant. 

În legătură cu primul aspect, respectiv care este persoana care are calitatea 
de împrumutat, Curtea constată că acesta a fost dezlegat prin decizia civilă nr. 
10794/11.11.2013 pronunţată de Curtea de Apel Cluj, în considerentele acestei 
decizii reţinându-se că „împrumutul a fost acordat societăţii comerciale SC D.I.E. 
SRL, reprezentată legal de către pârâta C.M.D.”. 

 Este adevărat că această decizie a fost pronunţată într-un recurs declarat 
împotriva unei hotărâri prin care s-a reţinut caracterul de litigiu comercial, de 
competenţa în primă instanţă a Tribunalului Specializat Cluj, Curtea dezlegând, 
practic, problema competenţei, dar considerentele acestei decizii se impun cu putere 
de lucru judecat, tocmai datorită faptului că, pentru a dezlega problema competenţei, 
Curtea a fost nevoită de decidă asupra naturii juridice a litigiului, concluzionând că 
acesta este unul comercial, care derivă tocmai din calitatea de comerciant a 
împrumutatului. 

Prin urmare, critica apelantei, în sensul că nu ea ar avea calitatea de 
împrumutat, nu poate fi primită. 

În ceea ce priveşte suma care a fost împrumutată, invocă apelanta că nu s-a 
dovedit remiterea sumei de 100.000 euro, în litigiu existând recunoaşterea 
administratorului societăţii doar pentru suma de 10.000 euro. 

Nici această susţinere nu este, însă dovedită, prin  înscrisul intitulat 
„Declaraţie pe proprie răspundere”, certificat de avocat, administratorul societăţii, 
C.M.D., declarând expres că a primit suma de 100.000 euro de la E.C. cu titlu de 
împrumut fără dobândă, pentru a credita societatea. 

Mai mult decât atât, aceeaşi persoană a declarat, pe parcursul litigiului, că, 
deşi a împrumutat doar suma de 10.000 euro, a restituit 100.000 euro, pentru a evita 
un eventual litigiu. 

Or, este greu de crezut că o persoană care, în realitate, împrumută o suma de 
10.000 euro, înţelege ulterior să restituie o sumă de 10 ori mai mare, doar pentru a 
evita un litigiu. 

Prin urmare, Curtea constată că s-a dovedit şi faptul că apelantei i-a fost 
împrumutată efectiv suma de 100.000 euro, aspect ce rezultă din înscrisul semnat de 
administratorul societăţii şi din susţinerea acesteia în sensul restituirii sumei de 
100.000 euro, nefiind făcută dovada contrară. 

Cu toate acestea, Curtea constată, contrar celor reţinute de către instanţa de 
fond, că suma împrumutată a fost restituită în totalitate de către administratorul 
societăţii, C.M.D.. 

Acest aspect rezultă din faptul că, la data de 28.11.2007, d-na C.M.D. a 
contractat un împrumut în sumă de 200.000 CHF, echivalentul sumei de 107.900 
euro, de la SC C.E. SA, iar în perioada 28.03.2008-30.03.2008, cu doar o zi înainte 
de data scadenţei, aceasta s-a deplasat la Bucureşti, unde s-a întâlnit cu reclamantul-
intimat, aspect necontestat de acesta. 



Mai mult decât atât, apelanta deţine ambele originale ale titlului de creanţă, 
potrivit dispoziţiilor art. 1138 Cod civil remiterea voluntară a titlului reprezentând 
proba liberaţiunii. 

Deşi reclamantul a încercat să acrediteze ideea că exemplarul original al 
titlului de creanţă a ajuns în posesia apelantei prin intermediul unei infracţiuni, 
nefiind remis de bună voie, acesta aspect nu a fost dovedit. 

De altfel, reclamantul a formulat plângere penală împotriva numitei C.M.D. 
sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune, nu şi pentru furt, în cadrul 
cercetărilor efectuate în acel dosar penal reclamantul declarând că bănuieşte că 
originalul titlului de creanţă i-a fost sustras. 

Or, în condiţiile în care relaţiile dintre E.C. şi C.M.D. erau tensionate, 
ajungându-se în situaţia formulării de plângeri penale, dacă titlul de creanţă i-ar fi 
fost sustras, evident că reclamantul ar fi formulat plângere penală şi pentru furt, ceea 
ce nu s-a întâmplat. 

Contrar celor reţinute de către prima instanţă, Curtea constată ca fiind lipsit 
de relevanţă faptul că restituirea împrumutului nu ar fi fost operată în evidenţele 
contabile ale societăţii apelante, în speţă operând, pe deplin, prezumţia instituită de 
dispoziţiile art. 1138 Cod civil, acest text de lege nefăcând nici o distincţie între 
personale fizice şi cele juridice şi nefăcând nici o trimitere la normele legale vizând 
înregistrările contabile. 

Această concluzie se impune cu atât mai mult cu cât, aceeaşi instanţă a 
constatat de asemenea că nici împrumutul acordat societăţii nu a fost operat în 
evidenţele contabile, aspect care, însă, nu a determinat respingerea acţiunii, pe 
considerentul că nu s-a dovedit remiterea sumei de bani. 

Esenţial în cauză este faptul că s-a dovedit că reclamantul a primit suma de 
100.000 euro pe care a împrumutat-o societăţii apelante, astfel încât acesta nu poate 
pretinde plata aceleiaşi sume de 2 ori, în caz contrar ajungându-se la îmbogăţirea 
fără justă cauză a acestuia. 

    Prin urmare, pentru toate considerentele expuse anterior, Curtea 
constată că apelul formulat este întemeiat, motiv pentru care, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 296 Cod procedură civilă, îl va admite şi va dispune în consecinţă. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 274 Cod procedură civilă, reclamantul-
intimat E.C. va fi obligat la plata, în favoarea apelantei SC D.I.E. SRL, a cheltuielilor 
de judecată ocazionate de prezentul proces, respectiv contravaloarea taxei judiciare 
de timbru, a timbrului judiciar şi a onorariului de avocat. 

 
 

9. Asociere în participaţiune. Obligaţii de plată a impozitului pe 
profit. Aprecierea asupra dispoziţiilor legale aplicabile în cauză şi asupra 

probelor. Rolul judecătorului şi rolul expertului 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 3373 din 14 aprilie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 16901 din 30 decembrie 2013 pronunţată de 
Tribunalul Cluj în dosarul nr.... s-a admis acţiunea în contencios fiscal formulată de 
reclamanta SC I.I. SRL în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice a Judeţului Cluj. 

S-a dispus anularea Deciziei nr. 120/2010 şi a Deciziei de impunere nr. 
522/2010. 



A fost exonerată reclamanta de plata sumei de 310.754 lei reprezentând 
impozitul pe profit şi 177.143 lei reprezentând majorări de întârziere. 

Pârâta a fost obligată la plata cheltuielilor de judecata în suma de 7.204 lei 
reprezentând taxa de timbru şi onorariu expert. 

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut că prin decizia de soluţionare a 
contestaţiei nr.120/2010 privind Decizia de impunere nr.522/2010 s-a respins 
contestaţia formulată de reclamantă pentru următoarele sume: 310.754 lei cu titlu de 
impozit pe profit şi 177.143 lei cu titlu de majorări de întârziere. 

 Problema de soluţionat în această cauză este dacă organul de control a 
procedat corect sau nu la reîntregirea profitului reclamantei cu profitul obţinut din 
vânzarea terenurilor proprietatea persoanelor fizice B.D. şi B.C.. 

Cu privire la acest aspect reclamanta a subliniat faptul că din antecontractele 
de vânzare cumpărare încheiate, încă de la început s-a stipulat faptul că persoanele 
fizice vor incasa preţul aferent vânzării terenului proprietatea acestora, iar persoana 
juridica va incasa preţul aferent vânzării imobilelor case de locuit. 

Atât antecontractele cât şi acordul final au fost încheiate înainte de vânzarea 
efectiva a imobilelor case de locuit şi a terenurilor aferente acestor imobile. 

Conform dispoziţiilor art.34 al.2 invocat de către echipa de control fiscal în 
cazul asocierilor fără personalitate juridica, impozitul datorat de către contribuabilii 
prevăzuţi la art. 13 literele (c) şi  (e) şi reţinut de către persoana juridica responsabila 
se calculează prin aplicarea cotei de impozit asupra părţii din profiturile asocierii, care 
este atribuita fiecărui asociat. 

Persoana responsabila are obligaţia de a declara şi plaţi impozitul pe profit 
trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se 
distribuie rezultatul asocierii. 

Susţinerea pârâtei cu privire la acest aspect este că realizarea construcţiilor tip 
case de locuit nu era posibilă decât în conformitate cu autorizaţia de construire emisă 
de organele abilitate, în condiţiile prevederilor Legii nr.-50/1991 rep., act normativ în 
baza căruia au fost emise A.C. nr.25/121.06.2007 şi nr.12/04.03.2008  şi care 
stabileşte prin art.1 următoarele:  

 (1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei 
autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la 
solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - 
identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel. 

(2) Construcţiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susţinerea instalaţiilor 
şi  utilajelor tehnologice, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu 
respectarea autorizaţiei de construire, emisa în condiţiile prezentei legi, şi  a 
reglementarilor privind proiectarea şi  executarea construcţiilor. 

Potrivit actelor adiţionale la contractul de asociere autentificate sub 
nr.1988/12.11.2007 şi sub nr.741/30.04.2009, prin art.3 şi respectiv art.2, persoanele 
fizice B.D. şi B.C. au cesionat în favoarea asociatului persoana juridică, toate 
drepturile şi obligaţiile rezultate din autorizaţiile de construire susmenţionate. 

De aici, a rezultat că reclamanta nu putea solicita autorizaţiile de construire, 
nefiind titulara a unui drept real asupra terenului (proprietar, chiriaş sau cesionar pe 
durata existenţei construcţiei), autorizaţii solicitate şi obţinute de persoanele fizice, 
titulare a dreptului de proprietate asupra terenului şi pe de altă parte nu putea construi 
fără aceste autorizaţii, motiv pentru care autorizaţiile au fost cesionate de către 
persoanele fizice în favoarea sa.  

Din punct de vedere fiscal, asocierea în participaţiune este o asociere fără 
personalitate juridica şi  ca urmare, cei doi termeni sunt analogi (art.7 al .(1) pct.5. 



asociere, fără personalitate juridică - orice asociere în participaţiune, grup de interes 
economic, societate civilă sau altă entitate care nu este o persoană impozabilă 
distinctă, în înţelesul impozitului pe venit şi pe profit, conform normelor emise în 
aplicare). 

Expertiza contabilă a avut în vedere reglementările fiscale pentru asocierile în 
participaţiune, respectiv asocierile, fără personalitate juridica pentru rezolvarea 
obiectivelor propuse.  

Astfel, din punct de vedere fiscal, persoana fizică, pentru veniturile realizate 
din asociere fără personalitate juridica cu o persoana juridica devine contribuabil din 
punct de vedere al impozitului pe profit, persoana juridica fiind obligata sa calculeze, 
să reţină şi să vireze impozitul pe profit datorat de persoana fizica, în concordanţă cu 
prevederile art. 28  din Codul fiscal astfel: 

 (1) în cazul unei asocieri fără personalitate juridică, veniturile şi cheltuielile 
înregistrate se atribuie fiecărui asociat, corespunzător cotei de participare în 
asociere. 

(4) într-o asociere fără personalitate juridică cu o persoană juridică străină 
şi/sau cu persoane fizice nerezidente, precum şi cu persoane fizice române, persoana 
juridică română trebuie să îndeplinească obligaţiile ce îi revin fiecărui asociat, 
potrivit prezentului titlu. 

Din conţinutul art.34 amintim că: 
(1) Plata impozitului se face astfel: 
b) contribuabilii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a), au obligaţia de a declara şi 

plăti impozitul pe profit trimestrial până la data de 25 inclusiv a primei luni 
următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul, dacă în prezentul articol 
nu se prevede altfel. 

Pentru veniturile obţinute în mod individual şi nu dintr-o asociere de către 
persoanele fizice, acestea datorează impozit pe venitul obţinut din transferul 
proprietăţii imobiliare, impozit care în conformitate cu art.77 ind.1 C. fisc. a fost 
reţinut de către notar la data autentificării actelor de vânzare-cumpărare. 

Expertul desemnat în cauză a avut în vedere registrul fiscal cu calculul 
impozitului pe profit 31.12.2007 – 31.12.2008; declaraţia 101 împreună cu 
documentele care au stat la baza emiterii deciziei de impunere, a ţinut seama de faptul 
că  asocierea fără personalitate juridică din punct de vedere al Titlului III Cod fiscal – 
impozitul pe venit nu se aplică în cadrul asocierilor cu o persoană juridică plătitoare 
de impozit pe profit, caz în care sunt aplicabile reglementările fiscale din Titlul II, 
respectiv reglementările cu privire la impozitul pe profit, şi numai pentru veniturile 
obţinute în cadrul asocierii de către persoana fizică. 

Între reclamantă şi persoanelor fizice B.D. şi B.C. au fost încheiate 
următoarele acte: 

 În contractul de asociere în participaţiune încheiat şi autentificat la 
notar ... sub nr.9433/02.10.2007, la art. 3 se stipulează că: 

(1) Părţile asociate convin ca împreuna sa desfăşoare activităţi rentabile 
având ca obiect construirea şi  valorificarea unor construcţii de tip casa de locuit pe 
terenul proprietatea asociaţilor persoane fizice. 

(2) în vederea realizării scopului precizat mai sus, următoarele activităţi se 
vor realiza în comun: 

- construirea caselor de locuit conform proiectului întocmit în acest sens; 
- vânzarea apartamentelor/spatiilor comerciale către terţe persoane fizice sau 

juridice. 
Art.4 din contract se referă la aportul asociaţilor persoane fizice: 



(3)Asociaţii persoane fizice se obliga sa acorde asociatului persoana juridica 
un drept de superficie asupra terenului în suprafaţa de 123.228 mp, situat în comuna 
G.,  

(4)In scopul realizării obiectului asocierii în participaţiune Asociaţii persoane 
fizice transmit Asociatului persoana juridica toate drepturile şi  obligaţiile rezultate 
din Certificatul de Urbanism 526 din data de 07/12/2006 , emis de către Consiliul 
Judeţean Cluj şi  din Autorizaţia de Construire nr.25 din data de 12.06.2007, emisa 
de către Primăria Comunei G., obţinute pentru realizarea Proiectului precum şi  
toate avizele, aprobările, acordurile care stau la baza eliberării acestor documente 
care sunt remise la baza semnării prezentului contract Asociatului persoana juridica 
în original. 

Art.7 (1) Repartizarea beneficiilor şi pierderilor rezultate din vânzarea 
caselor se va face intre asociaţi după cum urmează: 

- Asociaţii persoane fizice       35% ; 
- Asociatul persoana juridica  65% . 
(3) în contractele de vânzare cumpărare în forma autentica se va trece separat 

preţul de vânzare al caselor şi  cel al parcelelor de teren. 
(4) Preţul de vânzare al caselor se împarte intre asociaţi conform procentelor 

indicate la aliniatul 1 al prezentului articol în timp ce preţul de vânzare al terenului 
va fi încasat de asociaţii persoane fizice." 

Actul adiţional la contractul de asociere în participaţiune încheiat şi  
autentificat la notar ... sub nr. 1988/12.11.2007 care prevede următoarele: 

„Art.2. Asociaţii persoane fizice:B.D. şi  B.C. constituie în favoarea persoanei 
juridice S.C. I.I. SRL un drept de superficie asupra terenului în suprafaţa de 123.228 
mp , situat în comuna G.,… Subsemnaţii B.D. şi  B.C. declaram ca suntem de acord, 
consimţim şi solicitam înscrierea în cartea funciara nr.6067 a localităţii G. a 
dreptului de superficie acordat asociatului persoana juridica Societatea comerciala 
I.I. SRL, pe toata durata existentei construcţiei, asupra terenului identificat anterior. 

 Noi, părţile contractante evaluam constituirea dreptului de superficie 
asupra imobilului descris anterior, numai în vederea stabilirii impozitului şi  
onorariului datorat, la suma de 492.912 EUR, reprezentând azi, 12.11.2007, 
echivalentul sumei de 1.681.421,41 RON, şi  la cursul oficial al EUR de 3,4112 
RON/1 EUR comunicat de BNR pentru data de 12.11.2007, suma ce reprezintă 20% 
din valoarea imobilului descris mai sus. 

Art.3. Asociaţii persoane fizice B.D. şi  B.C. consimt şi  solicita notarea în 
cartea funciara nr.6067 a localităţii G. a cesiunii în favoarea asociatului persoana 
juridica Societatea comerciala I.I. SRL a tuturor drepturilor şi  obligaţiilor rezultate 
din Certificatul de urbanism 526 din data de 07/12/2006 emis de către Consiliul 
Judeţean Cluj şi  din Autorizaţia de Construire nr.25 din data de 12.06.2007. emisa 
de către Primăria Comunei G., obţinute pentru realizarea Proiectului precum şi  
toate avizele, aprobările, acordurile care stau la baza eliberării acestor documente." 

Părţile contractului, B.D. şi B.C., pe de o parte şi S.C. I.I. SRL, prin 
reprezentanţii legali, pe de alta parte, au stabilit următoarele: ţinând cont de 
Contractul de asociere în participaţiune şi de actul adiţional la acesta, că SC I.I. SRL a 
suportat în întregime cheltuielile pentru edificarea construcţiilor sus menţionate, de 
asemenea, faptul ca revin SC I.I. SRL, toate imobilele-construcţii edificate, terenul 
rămânând în proprietatea exclusiva a persoanelor fizice. 

Urmărind contractele de vânzare-cumpărare a imobilelor s-a observat că:  
- S.C. I.I. SRL, în calitate de titulara a dreptului de superficie, a solicitat 

radierea dreptului de superficie asupra terenului proprietatea persoanelor fizice B.D.  



şi B.C. , persoane care au cedat dreptul de superficie asupra terenului prin Contractul 
de asociere în participaţiune încheiat şi autentificat la notar ... sub nr.9433/02.10.2007; 

-S.C. I.I. SRL, în calitate de titulara a drepturilor şi obligaţiilor rezultate din 
Certificatul de urbanism nr.526/2006 a Consiliului Cluj şi Autorizaţia de construire 
nr.25/12.06.2007 a Consiliului G., a solicitat radierea acestora din CF, drepturi şi 
obligaţii obţinute de la persoanele fizice B.D.  şi B.C.  în baza contractului de asociere 
în participaţiune încheiat şi autentificat la notar ... sub nr.9433/02.10.2007; 

-S.C. I.I. SRL a vândut cumpărătorilor întregul drept de proprietate pe care îl 
are asupra construcţiilor de tip casa de locuit, contravaloarea caselor fiind integral 
încasata de S.C. I.I. SRL aşa cum prevăd articolele din cadrul Contractului de asociere 
în participaţiune, a Actului adiţional la contractul de asociere şi convenţia-acord final, 
precizate mai jos de către expertiza contabila; 

- persoanele fizice au vândut cu titlu individual terenurile proprietate personala 
şi a încasat contravaloarea acestora ca persoane fizice, terenurile nefiind incluse în 
Contractul de asociere în participaţiune (numai dreptul de superficie a fost pus la 
dispoziţie reclamantei prin contractul de asociere în participaţiune), achitând la 
notarul public, odată cu încheierea contractelor de vânzare-cumpărare, impozitul pe 
transferul proprietăţilor imobiliare în conformitate cu art.77 indice 1 Cod Fiscal şi  cu 
HG nr. 1195/04.10.2007 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin HG 44/2004. 

Astfel, s-a concluzionat că reclamanta a înregistrat corect în evidenţa contabilă 
toate veniturile obţinute din vânzarea caselor obţinute din asocierea în participaţiune 
(respectiv 100% din valoarea caselor, aşa cum se prevede prin Convenţia-acord Final 
la contractul de asociere în participaţiune) şi a calculat, reţinut şi virat impozitul pe 
profit la întreaga suma. Deci, aşa cum s-a putut observa, reclamanta a înregistrat în 
totalitate veniturile din vânzarea caselor, fapt ce s-ar fi înregistrat, în mod analog, şi 
daca procentele de distribuire a veniturilor obţinute din vânzarea caselor (si nu a 
terenurilor) ar fi rămas de 65% şi respectiv 35% aşa cum prevede art.7 din Contractul 
de asociere în participaţiune forma iniţiala, având în vedere ca persoana juridica era 
obligată sa calculeze, înregistreze şi vireze impozitul pe profit realizat de persoanele 
fizice. În plus, în aceasta varianta, reclamanta trebuia sa înregistreze pe cheltuiala 
contravaloarea dreptului de superficie asupra terenurilor în suma de 1.681.421,41 lei 
(valoare prevăzuta în Actul adiţional la contractul de asociere în participaţiune) ceea 
ce ar fi determinat un profit mai mic şi ca urmare un impozit pe profit diminuat faţă de 
impozitul pe profit calculat, declarat şi achitat de către reclamanta cu suma de 269.027 
lei (= 1.681.421,41 lei). 

 Astfel, s-a constatat că acţiunea reclamantei este întemeiată şi s-a 
dispus anularea Deciziei nr.120/2010 emisă de pârâtă şi a Deciziei de impunere 
nr.522/21.04.2010 şi a fost exonerată reclamanta de plata sumei de 487.897 lei 
reprezentând impozit pe profit şi majorări de întârziere. 

În temeiul art. 274 C.pr.civ., pârâta a fost obligată la plata cheltuielilor de 
judecată în suma de 7204 lei, reprezentând taxa de timbru şi onorariu expert. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs DIRECŢIA GENERALĂ 
REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA PRIN ADMINISTRAŢIA 
JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ solicitând admiterea recursului, 
modificarea sentinţei atacate cu consecinţa respingerii acţiunii. 

În motivarea recursului, recurenta a arătat că prin sentinţa civila nr. 
16901/30.12.2013, pronunţata de Tribunalul Cluj, în dosarul cu numărul ..., s-a admis 
acţiunea formulata de reclamanta, cu consecinţa anularii Deciziei nr. 120/2010 şi a 
deciziei de impunere 522/2010 în sensul exonerării reclamantei de la plata sumelor de 



310.754 lei reprezentând impozitul pe profit şi 177.143 lei reprezentând majorări de 
întârziere. 

Pentru a dispune în sensul celor mai sus arătate, instanţa de fond, în esenţa, a 
reţinut şi a motivat că, reclamanta SC I.I. SRL, în calitate de titulară a dreptului de 
superficie asupra terenului proprietatea persoanelor fizice B.D.  şi B.C.  (asociaţi ai 
SC I.I.), care au cedat acest drept prin contractul de asociere în participaţiune încheiat 
şi autentificat la notarul public sub numărul 9433/02.10.2007 a solicitat radierea 
dreptului de superficie asupra terenurilor proprietatea persoanelor fizice. 

De asemenea, s-a reţinut că SC I.I. a solicitat radierea din CF a drepturilor şi 
obligaţiilor rezultate din Certificatul de Urbanism nr. 526/2006 şi Autorizaţia de 
Construire nr. 25/12.06. 2007 a Consiliului G., în favoarea persoanelor fizice precum 
şi faptul că vinde cumpărătorilor (asociaţilor) întregul drept de proprietate pe care îl 
au asupra construcţiilor de tip casa de locuit, contravaloarea caselor fiind integral 
încasată de SC I.I. SRL, conform contractului de asociere în participaţiune. 

S-a reţinut de asemenea ca persoanele fizice, au vândut cu titlu individual 
terenurile proprietate personala, ocazie cu care s-ar fi achitat la notarul public 
impozitul pe transferul proprietăţilor imobiliare în conformitate cu art. 77 indice 1 
Cod Fiscal şi cu HG nr. 1195/04.10. 2007. 

În baza celor reţinute, instanţa de fond, în final, a tras concluzia ca, reclamanta 
a înregistrat corect în evidenţa contabilă toate veniturile obţinute din vânzarea caselor 
obţinute din asocierea în participaţiune(respectiv 100% din valoarea caselor, aşa cum 
se prevede prin Convenţia -Acord Final la contratul de asociere în participaţiune) şi a 
calculat, reţinut şi virat impozitul pe profit la întreaga suma. În opinia instanţei de 
fond, reclamanta, a înregistrat în totalitate veniturile din vânzarea caselor, fapt ce s-ar 
fi înregistrat în mod analog, şi daca procentele de distribuire a veniturilor obţinute din 
vânzarea caselor (si nu a terenurilor) ar fi rămas de 65% şi respectiv 35% aşa cum 
prevede art. 7 din Contractul de asociere în participaţiune în forma iniţiala, având în 
vedere că persoana juridică era obligată să calculeze, înregistreze şi vireze impozitul 
pe profit realizat de persoanele fizice. 

S-a concluzionat de asemenea că, dacă reclamanta nu proceda aşa, trebuia să 
înregistreze pe cheltuială c/valoarea dreptului de superficie asupra terenurilor în suma 
de 1.681.421,41 lei, ceea ce ar determina un profit mai mic şi ca urmare un impozit pe 
profit diminuat faţă de impozitul pe profit calculat, declarat şi achitat de către 
reclamantă. 

Nu sunt de acord cu soluţia instanţei de fond conform căreia, S.C. I.I. S.R.L. a 
procedat în mod corect cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, calculând şi 
înregistrând doar impozitul pe profit aferent veniturilor realizate din valorificarea 
imobilelor de tip case de locuit, încasate de către aceasta, fără a lua în calcul şi 
veniturile realizate din valorificarea, în cadrul asocierii a terenurilor pe care au fost 
edificate aceste imobile, venituri încasate de către persoanele fizice B.D.  şi B.C. . 

Se observa faptul că, instanţa de fond agreează susţinerea reclamantei cum că, 
asocierea în participaţiune indicata în contractul 9433/02.10.2007, nu a funcţionat nici 
un moment deoarece "părţile nu au dat eficienta clauzelor specifice asocierii în 
participaţiune reglementata de art. 251-256 din Codul comercial", precum şi pe aceea 
că, echipa de control ar fi ignorat următoarele aspecte din înscrisul intitulat convenţie 
- acord final, autentificat sub nr. 506/04.06.2008, cu privire la vânzarea imobilelor de 
tip casa de locuit şi teren: societatea a realizat un număr de 71 locuinţe individuale pe 
cheltuiala exclusiva, fără nici un sprijin din partea persoanelor fizice, stabilind faptul 
ca societăţii îi revin construcţiile edificate iar terenul rămâne în proprietatea 
persoanelor fizice şi ca urmare, vânzătorii din contractele de vânzare cumpărare vor fi 



atât persoanele fizice pentru înstrăinarea terenului, cât şi societatea, pentru 
înstrăinarea construcţiei. 

Din sentinţa atacată, rezultă de asemenea că se bucura de credibilitate şi 
susţinerile reclamantei cum că, terenul şi construcţia de tip casă de locuit nu au 
constituit un produs de sine stătător, aşa cum a indicat echipa de inspecţie fiscală, 
deoarece în conformitate cu contractele de vânzare cumpărare, nu societatea a fost 
aceea care a vândut imobilele, casa şi teren, ci fiecare proprietar vânzător şi-a vândut 
dreptul de proprietate separat şi a încasat preţul separat. 

Cosideră că soluţia instanţei de fond este rezultatul interpretării şi aplicare 
greşite a dispoziţiilor legale pe care s-au întemeiat actele administrativ-fiscale atacate 
la o situaţie de fapt construită, adaptată şi prezentată de reclamantă conform propriului 
interes. 

Consideră că, S.C. I.I. S.R.L. are obligaţia achitării impozitului pe profit 
suplimentar în suma de 310.754 lei şi a majorărilor de întârziere aferente în suma de 
177.143 lei, reprezentând sume stabilite prin Decizia de impunere nr. 522/21.04.2010, 
emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală generală nr. 14851/20.04.2010. 

De observat că instanţa de fond pentru a pronunţa soluţia atacată cu prezentul 
recurs a reţinut din poziţia exprimata de pârâtul -organul fiscal- doar o frază, în rest, s-
a întemeiat doar pe susţinerile reclamantei şi constatările raportului de expertiza 
efectuat în cauza, ignorând cu desăvârşire starea de fapt şi dispoziţiile legale prin care 
codul fiscal reglementează aspectele sesizate. 

Aşa cum a arătat şi în faţa instanţei de fond, reclamanta S.C. I.I. S.R.L. a 
construit un număr de 71 imobile tip case de locuit pe terenul proprietate a 
persoanelor fizice B.D.  şi B.C. , pe care le-a valorificat prin vânzare cu plata integrala 
ori în rate, în conformitate cu anexa nr. 9 la raportul de inspecţie fiscala. 

Pentru soluţionarea corecta a cauzei, trebuia să se reţină că, persoana fizică 
B.D.  este asociat în cadrul S.C. I.I. S.R.L., deţinând 99% din capitalul social al 
acesteia şi este totodată administrator al societăţii. 

În scopul realizării operaţiunilor de mai sus, între reclamantî şi persoanele 
fizice, proprietari ai terenului, a fost încheiat contractul de asociere în participaţiune 
fără personalitate juridica, guvernat de dispoziţiile art. 251-256 din Codul comercial, 
autentificat la notar ... sub nr. 9433/02.10.2007, precum şi actele adiţionale la acesta, 
autentificate la acelaşi notar sub nr. 1988/12.11.2007 şi sub nr. 741/30.04.2009. 

Reclamanta şi persoanele fizice au mai încheiat şi actul intitulat "Convenţie - 
acord final", autentificat sub nr. 506/04.06.2008 de către notar .... 

In urma inspecţiei fiscale, organul de control a constatat că reclamanta nu a 
aplicat prevederile legale privind calcularea, declararea şi virarea impozitului pe profit 
aferent veniturilor totale realizate pana la data controlului, în cadrul asocierii în 
participaţiune. 

Prin urmare, echipa de control a procedat la reîntregirea masei impozabile şi la 
calculul impozitului pe profit suplimentar în suma de 310.754 lei, cu majorări de 
întârziere aferente în suma de 177.143 lei, calculate pana la data de 20.04.2010, sume 
înscrise în Decizia de impunere nr. 522/21.04.2010, atacata de reclamanta. 

În drept, spetei supuse soluţionării îi sunt incidente prevederile art. 13, lit. e) 
din Legea nr.571/2003, cele ale art. 34 alin. (2) ale aceleiaşi legi. 

Potrivit cadrului legislativ la care mai sus a făcut referire, persoanele fizice 
rezidente, asociate cu persoane juridice romane, au calitatea de contribuabili, fiind 
obligate la plata impozitului pe profit, pentru veniturile realizate în România din 
asocierea fără personalitate juridica(deci, legiuitorul, în ceea ce priveşte raporturile 
asocierii cu bugetul, nu face referire la anumite asocieri ci la orice venituri ce rezulta 



din asociere. Cu toate acestea, instanţa de fond vine şi distinge acolo unde legiuitorul 
nu distinge. Pe de alta parte, raporturile dintre reclamanta şi asociaţii persoane fizice, 
nu sunt opozabile terţului Statului Roman). 

Aşa cum a reţinut inspecţia fiscala, impozitul datorat de persoana fizica se , 
calculează, se reţine şi se varsă de către persoana juridica româna, care îndeplineşte de 
fapt obligaţiile ce îi revin fiecărui asociat şi este denumită în textele de lege citate, 
"persoană juridică responsabila", respectiv "persoana responsabilă". 

Conform dispoziţiilor legale aplicabile, la care se face referire în actele 
administrativ-fiscale atacate şi pe care se întemeiază constatările inspecţiei fiscale, 
impozitul, se calculează prin aplicarea cotei de impozit asupra părţii din profiturile 
asocierii atribuita fiecărui asociat, persoanei juridice revenindu-i obligaţia de a declara 
şi plaţi impozitul pe profit trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare 
trimestrului, pentru care se distribuie rezultatul asocierii. 

În speţa, contractul de asociere în participaţiune încheiat între reclamanta S.C. 
I.I. S.R.L şi persoanele fizice, proprietari ai terenului, a generat obligaţii fiscale 
constând din impozit pe profit pentru persoana juridica S.C. I.I. S.R.L., referitor la 
prima etapa de derulare a contractului. 

În situaţia mai sus descrisă, echipa de control a procedat corect şi în 
conformitate cu normele legale în vigoare prezentate, la reîntregirea masei impozabile 
prin luarea în calcul şi a veniturilor realizate din valorificarea, în cadrul asocierii în 
participaţiune, a terenurilor pe care au fost edificate imobilele tip case de locuit, 
venituri cuprinse în anexa nr. 11 la raportul de inspecţie şi la stabilirea impozitului pe 
profit suplimentar în suma de 310.754 lei, conform anexei nr. 11A la raport, suma 
înscrisa în decizia atacata. 

Afirmaţia reclamantei, preluată de altfel de instanţa de fond potrivit căreia, 
asocierea în participaţiune nu a funcţionat nici un moment, justificata de vânzarea 
separată a construcţiilor de către societate şi a terenurilor de către persoanele fizice, 
nu poate fi reţinută în soluţionarea favorabilă a contestaţiei deoarece: 

Realizarea construcţiilor tip case de locuit nu era posibilă decât în 
conformitate cu autorizaţia de construcţie emisă de organele abilitate, în condiţiile 
prevederilor Legii nr. 50 din 29 iulie 1991 republicata privind autorizarea executării 
lucrărilor în construcţii, act normativ în baza căruia au fost emise autorizaţiile de 
construcţie nr. 25/12.06.2007 şi nr. 12/04.03.2008 anexate dosarului cauzei şi care 
stabileşte prin art. 1 alin. (1) şi alin. (2) următoarele: 

„….(1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei 
autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisa în condiţiile prezentei legi, la 
solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - 
identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel. 

(2) Construcţiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susţinerea instalaţiilor 
şi utilajelor tehnologice, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu 
respectarea autorizaţiei de construire, emisa în condiţiile prezentei legi, şi a 
reglementarilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor.[...]" 

De asemenea, potrivit actelor adiţionale la contractul de asociere, autentificate 
sub nr. 1988/12.11.2007 şi sub nr. 741/30.04.2009, prin art. 3 şi respectiv art. 2, 
persoanele fizice B.D.  şi B.C. , au cesionat în favoarea asociatului persoana juridica, 
în speţa reclamanta, toate drepturile şi obligaţiile rezultate din autorizaţiile de 
construcţie de mai sus. 

Ca urmare a celor prezentate rezultă că reclamanta S.C. I.I. S.R.L. nu putea 
solicita autorizaţiile de construcţie, nefiind titulara a unui drept real asupra terenului 
(proprietar, chiriaş sau cesionar pe durata existentei construcţiei), autorizaţii solicitate 



şi obţinute de persoanele fizice, titulare a dreptului de proprietate asupra terenului şi 
pe de alta parte nu putea construi fără aceste autorizaţii, motiv pentru care autorizaţiile 
au fost cesionate de către persoanele fizice în favoarea sa. 

În concluzie, contrar susţinerilor reclamantei, construcţia acestor imobile nu 
era posibilă decât în cadrul asocierii în participaţiune încheiate de asociaţii persoane 
fizice şi petenta, iar argumentul adus de aceasta din urma cum ca "vânzarea imobilelor 
construite nu s-a realizat împreuna cu terenul, după care sa se realizeze o împărţire a 
vreunor beneficii sau pierderi", nu este de natura să justifice derularea operaţiunilor 
descrise mai sus, independent de asocierea în participaţiune, sau în afara ei. 

În susţinerea concluziei de mai sus, se reţine şi faptul că, prin recepţia lucrării 
"71 locuinţe individuale", în baza Procesului verbal de recepţie nr. 24/28.05.2008, 
anexa la dosarul cauzei, comisia de recepţie din cadrul Primăriei G. şi reprezentantul 
beneficiarului S.C. I.I. S.R.L., consemnează la pct. 1 următoarele: 

"1.Lucrările au fost executate de către S.C. I.I. S.R.L în baza autorizaţiei nr. 25 
eliberata de Primăria G. la 11.06.2007 cu valabilitate până la 11.06.2009, cesionată în 
favoarea S.C. I.I. S.R.L. şi a contractului de asociere în participaţiune legalizat sub nr. 
9433/2.10.2007 de notar public ... cu sediul biroului în Cluj-Napoca şi a Actului 
adiţional la acest contract." 

Referitor la susţinerile reclamantei (acceptata de instanţa de fond) potrivit 
cărora echipa de control a ignorat aspecte relevante cuprinse în înscrisul intitulat 
convenţie - acord final, autentificat sub nr. 506/04.06.2008, în opinia recurentei, 
trebuie reţinute următoarele aspecte: 

Din conţinutul înscrisului "convenţie - acord final", rezulta că acesta reprezintă 
o înţelegere a părţilor în privinţa repartizării veniturilor din vânzarea construcţiilor 
realizate în prima etapa a derulării contractului de asociere şi a terenurilor pe care 
acestea au fost edificate. 

Prin constatările echipei de control fiscal nu s-a adus atingere repartizării 
veniturilor din vânzarea imobilelor intre petenta şi persoanele fizice proprietari ai 
terenului convenita prin înscrisul de mai sus, în sensul că echipa a stabilit profitul 
realizat în cadrul asocierii prin vânzarea imobilelor, respectând înţelegerea pârtilor 
potrivit căreia preţul de vânzare al construcţiei îi revine societăţii S.C. I.I. S.R.L., iar 
preţul de vânzare al terenului le revine persoanelor fizice B.D.  şi B.C. . 

Consideră nefondată afirmaţia reclamantei cum că "societatea a realizat un 
număr de 71 locuinţe individuale pe cheltuiala exclusiva, fără nici un sprijin din 
partea persoanelor fizice", întrucât rezultă cu claritate din cele arătate în Raportul de 
Inspecţie fiscală atacat şi din decizia de soluţionare a contestaţiilor ca, achiziţia 
terenului s-a realizat pe cheltuiala persoanelor fizice şi nu pe cheltuiala societăţii, 
terenul fiind tocmai aportul persoanelor fizice în asocierea în participaţiune. 

Arată că, indiferent de faptul că vânzarea construcţiei s-a realizat de către 
reclamanta simultan cu vânzarea terenului de către persoanele fizice, realizarea 
imobilelor nu a fost posibilă decât în cadrul asocierii şi ca urmare veniturile rezultate 
sunt impozabile în conformitate cu actele normative în vigoare pe perioada verificată. 

În ce priveşte susţinerea reclamantei potrivit căreia terenul şi construcţia de tip 
casă de locuit nu au constituit "un produs de sine stătător" aşa cum a constatat echipa 
de inspecţie fiscală, trebuie să se reţină că: 

Argumentul reclamantei preluat de instanţa, potrivit căruia, s-a putut înstrăina 
separat terenul de către persoanele fizice şi construcţia de către societate, nu este de 
natura să modifice constatarea organului fiscal, deoarece, aşa - după cum edificarea 
construcţiei nu s-a putut realiza fără deţinerea unui drept asupra terenului (proprietate, 
chirie, concesiune, superficie ), tot aşa, construcţia nu poate fi vânduta fără 



transmiterea simultana către cumpărător a unui drept referitor la teren, cel puţin 
asupra terenului pe care s-a construit clădirea şi asupra cailor de acces la aceasta. 

Ca urmare, constatările organului de control sunt reale, astfel că la data 
încheierii acordului final, etapa I prevăzută în contractul de asociere în participaţiune 
a fost finalizată, rezultând un produs nou, respectiv 71 de imobile tip casa de locuit pe 
terenul proprietate al asociaţilor persoane fizice, produs de sine stătător, diferit de 
bunurile aduse ca aport la asociere de fiecare din cele doua părţi. 

Acesta este de fapt rezultatul asocierii, primul din efectele produse de 
contractul în cauza, care nu mai putea fi valorificat decât ca atare şi nu separate, 
întrucât aceasta este voinţa legiuitorului. 

Doar beneficiul obţinut în urma valorificării poate fi încasat de cei doi asociaţi 
separat, în proporţia hotărâta de aceştia, aşa cum de altfel au stabilit prin înscrisul 
"convenţie - acord final". 

Admiţând situaţia în care cele doua părţi au convenit să împartă rezultatul 
asocierii, respectiv S.C. I.I. S.R.L. să preia casele, iar persoanele fizice B.D.  şi B.C.  
să primească contravaloarea terenului adus ca şi aport la asociere, din punct de vedere 
fiscal obligaţiile faţă de bugetul statului, în cazul de faţă impozit pe profit, trebuiau 
calculate, reţinute şi virate, la nivelul asocierii, de către S.C. I.I. S.R.L. 

Aşa cum rezultă din cele prezentate mai sus, asocierea a funcţionat 
respectându-se toate clauzele contractului care o reglementează, inclusiv prin 
încheierea acelui înscris "convenţie - acord final" la data de 04.06.2008, după recepţia 
imobilelor care a avut loc la data de 28.05.2008. 

Contractul de asociere în participaţiune este de fapt documentul în baza căruia 
reclamanta a avut posibilitatea să edifice, să înregistreze în contabilitatea proprie, să 
recepţioneze şi să valorifice casele de locuit construite pe un teren care nu-i aparţine. 

Despre faptul că prin contractele de vânzare cumpărare, vânzătorii terenurilor, 
persoane fizice, "se obliga la plata impozitului datorat pentru venitul realizat din 
transferul proprietăţii imobiliare", se reţine că în speţa, pe terenul înstrăinat au fost 
edificate construcţii în cadrul asocierii în participaţiune a persoanelor fizice cu 
reclamanta şi în consecinţa, în cauza, acest impozit nu este aplicabil. 

Reclamanta SC I.I. SRL a formulat întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea ca nefondat a recursului şi, pe cale de consecinţă, menţinerea în întregime, 
ca legală şi temeinică a sentinţei recurate şi obligarea recurentei la plata cheltuielilor 
de judecată ocazionate cu prezentul dosar. 

În motivarea întâmpinării s-a arătat că prin sentinţa civilă nr. 16901/2013 
pronunţată în şedinţa publică din 30.12.2013 de către Tribunalul Cluj în dosarul nr. ... 
instanţa a admis acţiunea în contencios fiscal formulată de către subscrisa şi a dispus 
anularea deciziei nr. 120/2010 şi a deciziei de impunere nr. 522/2010, exonerându-ne 
de plata sumei de 310.754 lei, reprezentând impozit pe profit, şi 177.143 lei, 
reprezentând majorări de întârziere şi obligând pârâta la plata cheltuielilor de judecată 
în sumă de 7.204 lei. 

Împotriva acestei sentinţe pârâta DGRFP Cluj-Napoca, prin AJFP Cluj a 
formulat recurs, solicitând admiterea recursului, modificarea sentinţei atacate, cu 
consecinţa respingerii acţiunii în contencios administrativ-fiscal având ca obiect 
anularea Deciziei nr. 120/2010 şi a Deciziei de impunere nr. 522/2010. 

În motivarea recursului DGRFP a readus în discuţie aceleaşi argumente pe 
care le-a susţinut şi în dosarul de fond, fără a aduce critici reale sentinţei atacate. 

Recurenta nu este de acord cu soluţia instanţei de fond conform căreia 
societatea intimată ar fi procedat în mod corect atunci când a calculat şi înregistrat 
doar impozitul pe profit aferent veniturilor realizate din valorificarea imobilelor de tip 



case de locuit, încasate de către subscrisa, tară a lua în calcul şi veniturile realizate din 
valorificarea terenurilor vândute de către persoanele fizice B.D.  şi B.C. . în opinia 
recurentei societatea noastră ar avea obligaţia achitării impozitului pe profit 
suplimentar în sumă de 310.754 lei şi a majorărilor de întârziere aferente în sumă de 
177.143 lei, sume stabilite prin Decizia de impunere nr. 522/21.04.2010, emisă în 
baza Raportului de inspecţie fiscală generală nr. 14851/20.04.2010. 

De asemenea, s-a mai susţinut că, în speţă, contractul de asociere în 
participaţiune încheiat între intimată şi persoanele fizice, proprietari ai terenului, a 
general obligaţii fiscale constând din impozit pe profit pentru persoana juridică SC I.I. 
SRL. 

Consdieră că susţinerile recurentei, aceleaşi ca şi cele din dosarul de fond, sunt 
nefondate pentru motivele pe care le va dezvolta în cele ce urmează. 

Afirmaţiile intimatei şi reţinerile instanţei de fond că asocierea în 
participaţiune ce avea la bază contractul autentificat sub nr. 9433/02.10.2007 la BNP 
..., în concret, nu a funcţionat niciun moment, deoarece persoanele fizice şi societatea 
comerciala indicate ca părţi în acest document nu au dat eficienţă clauzelor specifice 
asocierii în participaţiune reglementata de către art. 251-256 din Codul comercial, 
aplicabil acestor raporturi juridice. În acest sens nu a avut loc vânzarea în comun a 
imobilelor construite de către SC. I.I. SRL pe terenul proprietatea persoanelor fizice 
B.D.  şi B.C. , ( ca şi activitate care ar fi trebuit sa se realizeze în comun conform 
art.3, al.2 ), nu a existat în concret o vânzare de către SC. I.I. SRL a imobilelor 
construite de tip casa de locuit împreuna cu terenul aferent, nu au existat aducerea în 
comun a cheltuielilor de către persoana juridică şi persoanele fizice, după care să se 
realizeze o împărţire a vreunor beneficii sau pierderi conform art.7, nu a fost constituit 
şi nici nu a funcţionat nici un consiliu de administraţie aşa cum se prevede în art. 10, 
11, nu a fost ţinuta nici o evidenta separată a vreunei asocieri în participaţiune aşa 
cum se prevede în art. 12,13 din contract. 

În concret, aşa cum rezulta din contractele de vânzare cumpărare încheiate în 
forma autentică şi din antecontractele neautentificate cu privire la care fie s-a încasat 
preţul de vânzare, fie s-a stipulat plata în rate, societatea comerciala a vândut şi 
încasat preţul de vânzare cumpărare referitor la imobilele de tip casa de locuit, iar 
persoanele fizice au vândut şi încasat preţul de vânzare cumpărare referitor la terenul 
proprietatea acestora. 

Prin convenţia - acord final - se indica următoarele aspecte, deosebit de 
importante: 

« Subsemnaţii B.D.  şi soţia B.C. , având în vedere înscrisul: Contract de 
asociere în participaţiune legalizat sub nr. 9.433 în data de 02.10.2007, de notarul 
public ..., din Cluj-Napoca ... declaram următoarele : pe terenul proprietatea 
subsemnaţilor soti, situat în comuna G., jud. Cluj, ce a fost înscris în CF nr. 6067 a 
localităţii G....recunoaştem ca SC. I.I. SRL a edificat pe cheltuiala exclusiva, fără 
niciun sprijin din partea subsemnaţilor persoane fizice, ...un număr de 71 locuinţe 
individuale. 

Subsemnaţii B.D.  şi soţia B.C.  pe de o parte, şi SC. I.I. SRL prin 
reprezentanţii legali, pe de alta parte declaram următoarele: ţinând cont de contractul 
de asociere în participaţiune şi de actul adiţional la acesta menţionate anterior şi de 
faptul ca SC. I.I. SRL a suportat în întregime cheltuielile pentru edificarea 
construcţiilor sus menţionate, apreciem şi stabilim faptul ca revin subscrisei SC. I.I. 
SRL toate imobilele - construcţii edificate, terenul rămânând în proprietatea exclusiva 
a subsemnaţilor soţi ... 



Ca urmare, la înstrăinarea acestor imobile, compuse din construcţie şi teren 
aferent, în contractele de vânzare cumpărare vom apărea ca vânzători atât 
subsemnaţii: B.D.  şi soţia B.C. , în calitate de proprietari ai terenului aferent acestor 
construcţii cât şi SC. I.I. SRL, ca proprietara a construcţiilor, urmând ca preţul de 
vânzare cumpărare să ne fie achitat atât subsemnaţilor B.D.  şi soţia B.C.  cât şi SC. 
I.I. SRL, potrivit dreptului de proprietate înstrăinat de către fiecare, respectiv preţul de 
vânzare cumpărare pentru înstrăinarea construcţiilor va reveni în întregime SC. I.I. 
SRL, iar preţul de vânzare cumpărare pentru înstrăinarea terenului aferent 
construcţiilor va reveni în întregime subsemnaţilor B.D.  şi soţiei B.C.  » . 

Toate aceste aspecte indicate de către intimată sunt susţinute şi de către 
derularea stării de fapt şi încheierea contractelor şi antecontractelor de vânzare-
cumpărare prin care intimata şi, separat, persoanele fizice, au înstrăinat dreptul de 
proprietate asupra caselor de locuit, respectiv asupra terenului. 

Astfel, din antecontractele de vânzare cumpărare încheiate încă de la început 
s-a stipulat faptul că persoanele fizice vor incasa preţul aferent vânzării terenului 
proprietatea acestora, iar persoana juridica va incasa preţul aferent vânzării imobilelor 
case de locuit. 

Atât antecontractele cât şi acordul final au fost încheiate înainte de vânzarea 
efectiva a imobilelor case de locuit şi a terenurilor aferente acestor imobile. 

În ceea ce priveşte contractele de vânzare cumpărare indică faptul că 
majoritatea covârşitoare a acestora au fost autentificate la BNP ..., după acelaşi model. 
Însa, ceea ce este cert, este faptul că în toate cele 28 de contracte de vânzare 
cumpărare s-au indicat fără echivoc următoarele aspecte pe care le citează, ca 
exemplu din contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1279/25.08.2008: 

„ Subsemnaţii vânzători: B.D.  şi soţia B.C. , vindem cumpărătorilor de mai 
sus întregul drept de proprietate pe care i] avem asupra imobilului situat în comuna 
G., Aleea Nemira, nr.9, judeţul Cluj, înscris în CF nr. 8478 a localităţii G., sub nr. de 
ordine A+l, cu nr. cadastral 3247, reprezentând teren, în suprafaţa totala de 1067mp..., 
teren proprietatea subsemnaţilor... 

Subscrisa vânzătoare SC. I.I. SRL, vând cumpărătorilor de mai sus întreg 
dreptul de proprietate pe care îl am asupra imobilului situat în comuna G., Aleea 
Nemira nr.9, înscris în CF 8659 a localităţii G., sub nr. de ordine A+l, ce consta din 
casa, construita pe fundaţii..., construcţie proprietatea SC. I.I. SRL ... 

Preţul total de vânzare cumpărare al imobilelor descrise anterior, stabilit de 
comun acord ... este de 133.500 eur... 

 ... din preţul de vânzare cumpărare de 133.500 eur. suma de 59.907, 34 
eur ... reprezintă preţul de vânzare al construcţiei iar suma de 73.592.66 eur reprezintă 
preţul de vânzare cumpărare al terenului. 

Preţul de vânzare cumpărare menţionat anterior s-a achitat în întregime de 
către cumpărători vânzătorilor ... 

Pentru suma de 133.500 eur prezentul contract ţine loc şi de chitanţa de plata, 
vânzătorii recunoscând, prin semnarea acestui înscris primirea în întregime a acestei 
sume." 

Aşa cum şi instanţa de fond a reţinut în mod corect, din aceste contracte de 
vânzare-cumpărare se desprind următoarele concluzii deosebit de importante: 

- "SC I.I. SRL, în calitate de titulară a dreptului de superficie, solicită radierea 
dreptului de superficie asupra terenului proprietatea persoanelor fizice B.D.  şi B.C. , 
persoane care au cedat dreptul de superficie asupra terenului prin Contractul de 
asociere în participaţiune încheiat şi autentificat la notar ... sub nr. 9433/02.) 0.2007; 



- SC I.I. SRL, în calitate de titulara a drepturilor şi obligaţiilor rezultate din 
Certificatul de urbanism nr. 526/2006 a Consiliului Cluj şi Autorizaţia de construire 
nr. 25/12.06.2007 a Consiliului G., solicită radierea acestora din CF, drepturi şi 
obligaţii obţinute de la persoanele fizice B.D.  şi B.C.  în baza contractului de asociere 
în participaţiune încheiat şi autentificat la notar ... sub nr. 9433/02.10.2007; 

- SC I.I. SRL vinde cumpărătorilor întregul drept de proprietate pe care îl are 
asupra construcţiilor de tip casă de locuit, contravaloarea caselor fiind integral 
încasată de SC I.I. SRL, aşa cum prevăd articolele din cadrul Contractului de asociere 
în participaţiune, a Actului adiţional la contractul de asociere şi Convenţia - Acord 
final, precizate mai jos de către expertiza contabilă; Persoanele fizice vând cu titlu 
individual terenurile proprietate personală şi încasează contravaloarea acestora ca 
persoane fizice, terenurile nefiind incluse în Contractul de asociere în participaţiune 
(numai dreptul de superficie a fost pus la dispoziţia reclamantei prin contractul de 
asociere în participaţiune), achitând la notarul public, odată cu încheierea contractelor 
de vânzare-cumpărare, impozitul pe transferul proprietăţilor imobiliare în 
conformitate cu art. 77, indice I Cod Fiscal şi HG nr. 1195/04.10.2007 pentru 
modificarea Noremlor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal, aprobate prin HG 44/2004". 

Din aspectele indicate mai sus rezulta cu claritate următoarele aspecte: 
- Terenul şi construcţia de tip casa de locuit nu au constituit un produs de sine 

stătător, aşa cum a susţinut echipa de inspecţie fiscala, care a putut fi înstrăinat separat 
- terenul de către persoanele fizice, iar construcţia de către societatea comerciala, 
lucru care s-a şi întâmplat în fapt; 

Din conţinutul contractului rezulta cu claritate faptul că nu societatea a fost 
aceea care a vândut imobilele - casa şi teren, ci fiecare proprietar vânzător si-a vândut 
dreptul de proprietate separat şi a încasat preţul separat; 

- Prin contract s-a indicat faptul că preţul de vânzare cumpărare s-a achitat 
vânzătorilor (la plural), şi nu vânzătoarei SC. I.I. SRL. 

- Prin contract s-a stipulat că acest înscris ţine loc şi de chitanţă, aspect care 
are relevanţă cu privire la persoanele fizice care au încasat preţul de vânzare 
cumpărare referitor la terenul proprietatea acestora. 

- Nu se poate vorbi de nici un rezultat al vreunei asocieri, şi nici de profitul 
asocierii. 

Aceste aspecte trebuie coroborate în mod necesar cu un alt aspect deosebit de 
important care demonstrează încă odata caracterul nefondat al deciziei de impunere şi 
al raportului de inspecţie fiscala parţiala. Astfel prin contractul de vânzare cumpărare 
s-a stabilit următorul aspect: 

„Subsemnaţii vinzatori B.D.  şi soţia B.C.  declaram prin mandatarul nostru, că 
suntem de acord să plătim impozitul datorat statului pentru venitul realizat din 
transferul proprietăţii imobiliare identificata anterior (adică terenul proprietatea 
acestora), din patrimoniul personal". Acest lucru chiar s-a întâmplat cu ocazia fiecărei 
înstrăinări. 

Recurenta nu a ţinut cont de plata impozitului de către persoanele fizice şi nu a 
procedat măcar la scăderea acestuia din calculul total. 

Nu pot fi de acord cu afirmaţia recurentei că nu ar fi fost posibilă construirea 
imobilelor case de locui decât în cadrul asocierii în participaţiune. Drepturile necesare 
ce rezultă din autorizaţia de construire ar fi putut fi cedat şi prin alte mijloace (oneros 
sau gratuit) şi ar fi permis societăţii comerciale să realizeze lucrările de construire. 

Toate aceste lucrări au fost efectuate în mod independent de către I.I., pe 
costurile şi cheltuielile sale. Proprietatea asupra terenurilor nu a fost niciodată 



transmisă sau promisă în vreun fel, nici societăţii comerciale şi nici nu a fost adusa în 
vreo asociere. Mai mult, din partea persoanelor fizice nu există nicio cheltuială ce ar fi 
fost pusă la comun în eventuala asociere, aşa cum era normal dacă ar fi funcţionat o 
astfel de instituţie. 

O altă afirmaţie eronată a recurentei este faptul că nu ar fi fondată afirmaţia 
intimatei că locuinţele s-au realizat pe cheltuiala exclusivă a societăţii comerciale 
deoarece achiziţia terenului s-a realizat pe cheltuiala persoanelor fizice. Nu înţelege 
logica din această afirmaţie. 

Dreptul de proprietate a fost dobândit cu mulţi ani înainte de către persoanele 
fizice fără vreo legătură cu societatea comercială sau cu vreo asociere în 
participaţiune. De asemenea, mai important este faptul că dreptul de proprietate 
asupra terenurilor nu a fost vreodată adus în asociere. Singurul lucru care s-a discutat 
a fost dreptul de superficie, dar nici acela n-a mai fost înregistrat, iar dacă s-ar fi 
întâmplat, ar fi trebuit să fie trecut drept cheltuială în sumă de 1.681.421,41 lei. în 
această situaţie, eventualul profit al asocierii ar fi fost considerabil mai mic, iar 
impozitul pe profit mult diminuat faţă de cel calculat de către organul fiscal prin 
decizia de impunere nr. 522/2010. 

Aşadar, nu se poate discuta de un beneficiu rezultat din asociere în ceea ce 
priveşte înstrăinarea dreptului de proprietate, atâta timp cât acest drept nici nu a fost 
adus vreodată în asociere!!! 

Mai mult, nici dreptul de superficie nu a înregistrat vreun beneficiu, vreun 
câştig cuantificabil, acesta fiind radiat odată cu înstrăinarea imobilelor. 

Recurenta a mai susţinut, tot în mod greşit, că imobilele case de locuit nu ar fi 
putut fi înstrăinate fără transmiterea simultană către cumpărător a unui drept referitor 
la teren. Afirmaţia nu are suport juridic, căci cele două bunuri sunt bunuri separat 
individualizate, înregistrate separat, flecare intabulate în cărţi funciare diferite. Cu 
siguranţă nu există niciun impediment ca ele să fie vândute separate, ori să fie vândută 
doar casa de locuit sau doar terenul. Nicio prevedere legală nu împiedică acest lucru. 
Nu contestă faptul că, de cele mai multe ori, se întâmplă să fie înstrăinate împreună, 
însă de aici şi până a institui o interdicţie, este cale prea lungă, ce nu poate sta la baza 
impunerii în mod nefondat a unor sume exorbitante în sarcina unei societăţi 
comerciale cu titlu de impozit suplimentar şi majorări de întârziere. 

În sprijinul tuturor celor susţinute în prezentul dosar a venit întregul material 
probator, dar mai ales raportul de expertiză contabilă judiciară administrat în cauză, 
ale cărui concluzii au fost preluate în mod just de către instanţa de fond. Subliniază 
faptul de deosebită importanţă că recurenta nu a contestat în vreun fel expertiza 
depusă la dosar şi nu a solicitat efectuarea vreunei alte expertize. 

Consideră că instanţa de fond a procedat în mod corect atunci când a înţeles să 
preia concluziile a doi experţi obiectivi în astfel de probleme fiscale, specializaţi în 
domeniu. Astfel, citează în cele ce urmează pasajele cele mai importante care, în 
opinia intimatei, clarifică situaţia juridică din acest dosar: 

"Reclamanta a înregistrat corect în evidenţa contabilă toate veniturile obţinute 
din vânzarea caselor obţinute prin asocierea în participaţiune (respectiv 100% din 
valoarea caselor, aşa cum se prevede prin Conventia-Acord Final la contractul de 
asociere în participaţiune) şi a calculat, reţinut şi virat impozitul pe profit la întreaga 
suma. Deci, aşa cum se poate observa, reclamanta a înregistrat în totalitate veniturile 
din vânzarea caselor, fapt ce s-ar fi înregistrat, în mod analog, şi dacă procentele de 
distribuire a veniturilor obţinute din vânzarea caselor ( şi nu a terenurilor) ar fi rămas 
de 65% şi respectiv 35% aşa cum prevede art. 7 din Contractul de asociere în 
participaţiune forma iniţială, având în vedere ca persoană juridică era obligată să 



calculeze, înregistreze şi vireze impozitul pe profit realizat de persoanele fizice. În 
plus, în aceasta varianta, reclamanta trebuia s înregistreze pe cheltuiala contravaloarea 
dreptului de superficie asupra terenurilor în suma de 1.681.421,41 lei (valoare 
prevăzute în Actul adiţional la contractul de asociere în participaţiune) ceea ce ar fi 
determinat un profit mai mic şi ca urmare un impozit pe profit diminuat fata de 
impozitul pe profit calculat, declarat şi achitat de către reclamanta cu suma de 269.027 
lei (=1.681.421,41 lei*16%). 

Expertiza contabilă a mai precizat că, aşa cum se poate observa din raportul de 
inspecţie fiscala, S.C. I.I. SRL este un contribuabil care are un comportament fiscal 
ireproşabil, expertiza contabila aducând ca argument în susţinerea celor menţionate 
anterior faptului ca reclamantei nu i s-au stabilit, în urma controlului fiscal, alte 
obligaţii fiscale suplimentare (impozit pe profit datorat altor cheltuieli nedeductibile, 
TVA, impozit pe salarii, contribuţii sociale). 

Ca urmare a celor precizate în rezolvarea obiectivului nr. 1 (si a celor ce vor fi 
precizate în rezolvarea obiectivelor nr. 2 şi 3) propus expertizei contabile judiciare, 
expertiza contabila stabileşte că reclamanta S. C. I.I. SRL: 

-a calculat, înregistrat şi virat, în mod corect, impozitul pe profit evidenţiat în 
registrul de evidenta fiscala, balanţele de verificare şi declaraţia 101 privind impozitul 
pe profit pe perioada cuprinsa între OL 01.2008-31.12.2008; 

- nu datorează impozitul pe profit suplimentar în suma de 310.754 lei şi 
majorările de întârziere în suma de 177.143 lei stabilite de organul fiscal. 

Expertiza contabilă face precizarea că pentru veniturile obţinute în mod 
individual şi nu dintr-o asociere de către persoanele fizice, acestea datorează impozit 
pe venitul obţinut din transferul proprietăţii imobiliare, impozit care în conformitate 
cu art. 77 indice 1 Cod Fiscal a fost reţinut de către notar la data autentificării actelor 
de vânzare-cumpărare. 

Expertiza contabilă face precizarea că regulile privind asocierea fără 
personalitate juridică din punct de vedere al titlului III Cod fiscal-impozitul pe venit 
nu se aplică în cadrul asocierilor cu o persoana juridică plătitoare de impozit pe profit, 
caz în care sunt aplicabile reglementările fiscale din Titlul II, respectiv reglementările 
cu privire la impozitul pe profit, şi numai pentru veniturile obţinute în cadrul asocierii 
de către persoana fizica. 

Având în vedere cele precizate în Contractul de asociere în participaţiune 
încheiat şi autentificat la notar ... sub nr. 9433/02.10.2007, Actul adiţional la 
contractul de asociere în participaţiune încheiat şi autentificat la notar ... sub nr. 
1988/12.11.2007, Convenţia-acord Final încheiată şi autentificată la notar ... sub nr. 
506/04.06.2008 şi precizările referitoare la articolele din Codul fiscal menţionate 
anterior, expertiza contabila a stabilit ca pentru veniturile obţinute din vânzarea 
terenurilor, proprietatea persoanelor fizice B.D.  şi B.C.  şi care nu au fost incluse în 
asocierea în participaţiune (in asociere a fost inclus numai dreptul de superficie şi 
toate drepturile şi obligaţiile ce rezulta din Certificatul de urbanism 536 din data de 
07/12/2006 emis de către Consiliul Judeţean Cluj şi din Autorizaţia de Construire nr. 
25 din data de 12.06.2007, emisa de către Primăria Comunei G., obţinute pentru 
realizarea Proiectului precum şi toate avizele, aprobările, acordurile care stau la baza 
eliberării acestor documente) reclamanta S.C. I.I. SRL nu datorează impozit pe profit 
pentru sumele încasate de persoanele fizice B.D.  şi B.C.  din vânzarea în nume 
propriu a terenurilor proprietate persoana şi pentru care acestea au achitat la notar 
impozitul pe transferul proprietăţii imobiliare odată cu autentificarea actelor de 
vânzare cumpărare. 



Ca urmare a celor precizate în rezolvarea obiectivului nr. 2 propus expertizei 
contabile judiciare, expertiza contabila a stabilit că: 

- reclamanta S.C. I.I. SRL nu datorează impozitul pe venitul obţinut din 
vânzarea terenurilor proprietatea persoanelor fizice B.D.  şi B.C. , terenurile nefacand 
parte din contractul de asociere în participaţiune; 

- reclamanta S.C. I.I. SRL, în mod corect, a calculat, înregistrat şi achitat 
impozitul pe profit din vânzarea caselor care au făcut parte din contractul de asociere 
în participaţiune; 

- notarul public, a reţinut, în mod corect, la data încheierii şi autentificării 
contractelor de vânzare cumpărare, impozitul pe transferul proprietăţii imobiliare în 
conformitate cu art. 77 indice 1 Cod Fiscal pentru persoanele fizice B.D.  şi B.C. ; 

-reclamanta S.C. I.I. SRL nu datorează impozitul pe profit suplimentar în suma 
de 310.754 lei şi majorările de întârziere în suma de 177.143 lei stabilite de organul 
fiscal. 

Organul fiscal a stabilit în sarcina reclamantei S.C I.I. SRL un impozit pe 
profit suplimentar în suma de 310.574 lei şi majorări de întârziere în suma de 177.143 
lei, impozit pe profit rezultat datorita faptului ca organul fiscal a reîntregit profitul 
impozabil cu profitul rezultat din vânzarea terenurilor, proprietatea persoanelor fizice 
B.D.  şi B.C. , considerând ca acestea au fot aduse în asocierea în participaţiune şi ca 
urmare persoana juridica era obligata să calculeze, înregistreze şi vireze impozitul pe 
profit datorat persoanei fizice. 

Aşa cum a arătat şi în rezolvarea obiectivelor nr. 1 şi 2 propuse expertizei 
contabile judiciare, reclamanta S.C. I.I. SRL, în mod corect, în conformitate cu 
legislaţia incidenţa menţionata de expertiza contabila şi cu actele expertizate, nu a 
calculat, nu a înregistrai şi nu a virat impozitul datorat persoanelor fizice pentru 
veniturile obţinute din vânzarea terenurilor, având în vedere că în conformitate cu 
Contractele de vânzare cumpărare, contractul de Asociere în participaţiune, Actul 
adiţional la contractul de asociere în participaţiune şi Convenţia - Acord Final 
terenurile nu au fost aduse în asocierea în participaţiune, persoanele fizice cedând 
doar dreptul de superficie, respectiv toate drepturile şi obligaţiile ce rezulta din 
Certificatul de urbanism 526 din data de 07/12/2006 emis de către Consiliul Judeţean 
Cluj şi din Autorizaţia de Construire nr. 25 din data de 12.06.2007, emisa de către 
Primăria Comunei G., obţinute pentru realizarea Proiectului precum şi toate avizele, 
aprobările, acordurile care stau la baza eliberării acestor documente. 

Persoanele fizice, au fost impozitate în conformitate cu art. 77 indice 1 Cod 
Fiscal şi cu HG nr. 1195 704.10.2007 pentru modificare normelor metodologice de 
aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin HG 44/2004, reţinându-
li-se de către notarul public, la data încheierii şi autentificării contractelor de vânzare 
cumpărare, impozitul pe transferul proprietăţilor imobiliare, fapt arătat şi de expertiza 
contabila în anexa nr. 1 la raportul de expertiza contabila judiciara. 

Ca urmare a celor precizate în rezolvarea obiectivului nr. 3 propus expertizei 
contabile judiciare, expertiza contabila a stabilit că; 

- suma stabilita de organul fiscal cu titlu de impozit pe profit suplimentar şi 
majorări de întârziere nu este legal constituita; 

- modul de calcul al impozitului pe profit suplimentar folosit de organul fiscal 
este eronat; 

- reclamanta S.C. I.I. SRL nu datorează impozitul pe profit suplimentar în 
suma de 310.754 tei şi majorările de întârziere în suma de 177.143 lei stabilite de 
organul fiscal". 



Având în vedere toate aspectele indicate mai sus, consideră că recursul 
formulat în prezentul dosar este nefondat şi, pe cale de consecinţa, solicită respingerea 
şi menţinerea în întregime, ca legală şi temeinică a sentinţei atacate. 

În drept, art. 115, 308 Cod procedură civilă. 
Analizând actele şi lucrările dosarului, din perspectiva criticilor formulate în 

cererea de recurs şi a apărărilor formulate prin întâmpinare, Curtea reţine următoarele: 
Potrivit art 13 lit e din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile 

si completarile ulterioare, persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice 
romane, pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri 
fara personalitate juridica, sunt obligate la plata impozitului pe profit. In acest caz, 
impozitul pe profit datorat de persoana fizica se calculeaza, se retine si se varsa la 
bugetul statului, de catre persoana juridica romana. 

Ca atare, in cazul asocierilor fără personalitate juridică, persoana juridică are 
obligaţia de a declara si de a plăti impozitul pe profit. 

În mod greşi prima instanţă şi-a însuşit concluziile din raportul de expertiză 
contabilă efectuată, câtă vreme rolul de a stabili care dispoziţii legale se aplică în 
cauză aparţine instanţei de judecată şi nu expertului. 

Este greşită comparaţia efectuată de către prima instanţă că daca procentele de 
distribuire a veniturilor obţinute din vânzarea caselor (si nu a terenurilor) ar fi rămas 
de 65% şi respectiv 35% aşa cum prevede art.7 din Contractul de asociere în 
participaţiune forma iniţiala,  şi având în vedere ca persoana juridica era obligată sa 
calculeze, înregistreze şi vireze impozitul pe profit realizat de persoanele fizice, în 
aceasta varianta, reclamanta trebuia sa înregistreze pe cheltuiala contravaloarea 
dreptului de superficie asupra terenurilor în suma de 1.681.421,41 lei (valoare 
prevăzuta în Actul adiţional la contractul de asociere în participaţiune) ceea ce ar fi 
determinat un profit mai mic şi ca urmare un impozit pe profit diminuat faţă de 
impozitul pe profit calculat, declarat şi achitat de către reclamanta. 

Astfel, reclamanta S.C. I.I. S.R.L. a construit un număr de 71 imobile tip case 
de locuit pe terenul proprietate a persoanelor fizice B.D.  şi B.C. , pe care le-a 
valorificat prin vânzare cu plata integrala ori în rate, în conformitate cu anexa nr. 9 la 
raportul de inspecţie fiscala. 

În scopul realizării operaţiunilor de mai sus, între reclamanţii şi persoanele 
fizice, proprietari ai terenului, a fost încheiat contractul de asociere în participaţiune 
fără personalitate juridica, guvernat de dispoziţiile art. 251-256 din Codul comercial, 
autentificat la notar ... sub nr. 9433/02.10.2007, precum şi actele adiţionale la acesta, 
autentificate la acelaşi notar sub nr. 1988/12.11.2007 şi sub nr. 741/30.04.2009. 

Reclamanta şi persoanele fizice au mai încheiat şi actul intitulat "Convenţie - 
acord final", autentificat sub nr. 506/04.06.2008 de către notar .... 

În mod corect s-a constatat ca urmare a  inspecţiei fiscale de către  organul de 
control  că reclamanta nu a aplicat prevederile legale privind calcularea, declararea şi 
virarea impozitului pe profit aferent veniturilor totale realizate pana la data 
controlului, în cadrul asocierii în participaţiune, respectiv art 13 lit e din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Impozitul datorat de persoana fizica se calculează, se reţine şi se varsă de către 
persoana juridica româna, care îndeplineşte de fapt obligaţiile ce îi revin fiecărui 
asociat şi este denumită în textele de lege citate, "persoană juridică responsabila", 
respectiv "persoana responsabilă". 

Conform dispoziţiilor legale aplicabile, la care se face referire în actele 
administrativ-fiscale atacate şi pe care se întemeiază constatările inspecţiei fiscale, 
impozitul, se calculează prin aplicarea cotei de impozit asupra părţii din profiturile 



asocierii atribuita fiecărui asociat, persoanei juridice revenindu-i obligaţia de a declara 
şi plaţi impozitul pe profit trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare 
trimestrului, pentru care se distribuie rezultatul asocierii. 

Prin urmare,  în mod corect s-a procedat la reîntregirea masei impozabile şi la 
calculul impozitului pe profit suplimentar în suma de 310.754 lei, cu majorări de 
întârziere aferente în suma de 177.143 lei, calculate pana la data de 20.04.2010, sume 
înscrise în Decizia de impunere nr. 522/21.04.2010, atacata de reclamanta. 

Faţă de cele arătate mai sus, în baza art 312 cod procedură civilă va admite 
recursul formulat de recurenta DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A 
FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA prin ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ 
A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ împotriva sentinţei civile nr.16901/30.12.2013 
pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul nr.... şi în consecinţă va  modific în totalitate 
sentinţa recurată în sensul că va respinge acţiunea formulată de reclamanta SC I.I. 
SRL în contradictoriu cu DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A 
JUDEŢULUI CLUJ, ca neîntemeiată. 

 

10. Contencios fiscal. Competenţa teritorială a organului fiscal 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 3434 din 23 aprilie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 185 din  24.02.2014, pronunţată în dosarul nr. ... al 
Tribunalului Sălaj, s-a admis acţiunea reclamantei A.B.C., în contradictoriu cu DGFP 
SĂLAJ (în urma reorganizării - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A 
FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA) şi, în consecinţă, s-a anulat Decizia nr. 
111/14.06.2012 emisă de DGFP Sălaj, Decizia de Impunere nr. 265/IA/20.01.2012 
emisă de DGFP Sălaj - Activitatea de Inspecţie Fiscală, Decizia de Impunere nr. 
265/IB/20.01.2012 emisă de DGFP Sălaj - Activitatea de Inspecţie Fiscală şi Raportul 
de Inspecţie Fiscală nr. 265/20.01.2012 emis de DGFP Sălaj - Activitatea de Inspecţie 
Fiscală. 

S-a admis cererea reclamantei de obligare a pârâtei la cheltuieli de judecată 
justificate, în cuantum de 17 lei (16 lei taxe judiciare de timbru, 1 leu timbru judiciar). 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că în datele de 
03.10.2011 şi 11.10.2011, inspectori din cadrul AIF Zalău – DGFP Sălaj au efectuat, 
în baza unui ordin de serviciu, o inspecţie fiscală generală la A.B.C. – 
TRADUCĂTOR AUTORIZAT, inspecţie vizând TVA pe perioada 01.04.2009-
31.03.2011 şi impozitul pe venit  pe perioada 20.02.2009 – 31.12.2010. 

În urma inspecţiei fiscale efectuate, s-a întocmit Raportul de Inspecţie Fiscală 
nr. 265/20.01.2012 (f.93-98). 

În baza Raportului de Inspecţie Fiscală nr. 265/20.01.2012 s-au emis apoi 
Decizia de Impunere nr. 265/IA/20.01.2012, prin care s-a stabilit în sarcina 
contestatoarei  TVA suplimentar de plată în cuantum de 57.777 lei, pentru neplata la 
termen a TVA, calculându-se majorări şi dobânzi de întârziere în sumă de  32.925 lei, 
precum şi penalităţi de întârziere în sumă de 8.667 lei (f.99-100), precum şi Decizia 
de Impunere nr. 265/IB/20.01.2012, prin care s-a stabilit în sarcina contestatoarei o 
diferenţă de impozit pe venit datorat suplimentar în cuantum de 314.055 lei, 
calculându-se majorări şi dobânzi de întârziere în sumă de  11.895 lei, precum şi 
penalităţi de întârziere în sumă de7.503 lei(f.101-102). 

Din actele dosarului mai rezultă că în data de 18.09.2009, A.B.C. – 
TRADUCĂTOR AUTORIZAT a solicitat Administraţiei Finanţelor Publice a 



Municipiului Zalău înregistrarea domiciliului fiscal la adresa: judeţul Sălaj, mun. 
Zalău, str. X.. 

Faţă de cele mai sus expuse, raportat şi la disp. aliniatele (2) - (2^2) ale art. 44, 
precum şi alin. 2 al art.45 din OG 92/2003, aşa cum s-au modificat  prin Ordonanţa  
nr. 29 din 31 august 2011, instanţa de fond a constatat că acestea erau în vigoare la 
datele de 03.10.2011 şi 11.10.2011 – datele efectuării inspecţiei fiscale la A.B.C. – 
TRADUCĂTOR AUTORIZAT. La aceleaşi date, contribuabilului nu i se comunicase 
legal decizia de înregistrare a domiciliului fiscal, ca urmare a cererii adresate la data 
de 18.09.2009 Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Zalău. 

Decizia de înregistrare a domiciliului fiscal a fost întocmită doar în data de 
08.02.2012 şi a fost comunicată către A.B.C. – TRADUCĂTOR AUTORIZAT, prin 
fax, la data de 21.02.2012, apoi – prin scrisoare recomandată – la data de 20.06.2012. 

S-a constatat, astfel, că la datele de 03.10.2011 şi 11.10.2011 s-a efectuat 
inspecţie fiscală la un contribuabil căruia nu i se comunicase legal decizia de 
înregistrare a domiciliului fiscal. 

În aceste condiţii, actele de inspecţie fiscală emise de DGFP Sălaj în urma 
inspectării A.B.C. – TRADUCĂTOR AUTORIZAT au fost apreciate de instanţa de 
fond ca fiind nelegale, fiind date cu încălcarea normelor de competenţă, motiv pentru 
care s-a admis acţiunea formulată de A.B.C. – TRADUCĂTOR AUTORIZAT, iar 
actele administrativ - fiscale deduse judecăţii au fost anulate. 

Împotriva acestei sentinţe, pârâta DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A 
FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA în nume propriu şi pentru 
ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE SĂLAJ a declarat recurs 
prin care a solicitat admiterea acestuia, casarea sentinţei atacate şi trimiterea cauzei 
spre rejudecare aceleaşi instanţe, cu consecinţa respingerii acţiunii formulate de 
A.B.C. -TRADUCĂTOR AUTORIZAT ca nefondată si menţinerea Deciziei nr. 
111/14.06.2012 si implicit si a actelor subsecvente, respectiv a Deciziei de impunere 
Deciziei de Impunere nr.265/l/A, 265/l/B si a Raportului de Inspecţie Fiscala din 
20.01 2012, precum şi respingerea capătului de cerere privind obligarea sa la plata 
cheltuielilor de judecată. 

În motivarea recursului, întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 7,8 si 9 C.pr.civ. 
şi în considerarea dispoziţiilor art. 3041 C.pr.civ., recurenta a susţinut că instanţa de 
fond în mod nelegal a admis acţiunea si a dispus anularea Deciziei nr. 111/14.06.2012 
si a actelor subsecvente, respectiv Deciziei de impunere nr. 408/30.09.2009 şi a 
Raportului de Inspecţie Fiscala nr.3549/30.09.2009,  reţinând în mod nelegal că actele 
de inspecţie fiscala emise de D.G.F.P. Sălaj sunt nelegale, fiind date cu încălcarea 
normelor de competenta. 

În argumentarea acestei poziţii, recurenta a arătat că A.B.C. a desfăşurat 
activitate de traducător autorizat în perioada 2004 -2005 în baza autorizaţiei nr. 
12299/21.07.2004 eliberata de Ministerul Justiţiei, iar la aceea dată, persoanele fizice 
care desfăşurau activităţi autorizate în baza unor legi speciale se înregistrau fiscal pe 
baza "Declaraţiei privind veniturile estimate din activităţi independente" cod 
14.13.01.13/4p, iar codul fiscal era CNP -ul contribuabilului persoana fizică.  

Pe de altă parte, arată recurenta, în perioada 2006 -2008 contribuabilul nu are 
declaraţii depuse la organul fiscal din Sălaj si nici la un alt organ fiscal. Ulterior, în 
data de 18,02.2009 contribuabilul depune la orcanul fiscal din Sălaj formularul 070 
"DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALA " înregistrat sub nr. 
5266/18.02.2009, fapt pentru care în data de 20.02.2009 organul fiscal din Sălaj emite 
certificatul de înregistrare fiscala seria A nr. 0255533, confirmat sub semnătură de 
către reclamantă, atribuindu-se CIF .... În data de 16.03.2009, organul fiscal din cadrul 



DGRFP Cluj-Napoca - AJFP Sălaj emite si Certificatul de înregistrare fiscala în 
scopuri de TVA seria B nr. 0813470 atribuindu-se CIF RO ... unde si aici reclamanta 
figurează cu domiciliul fiscal în jud. Sălaj, mun. Zalău, str. X.. 

Faţă de aspectele învederate, raportat la dispoziţiilor art. 75 din O.G. nr. 
92/2003, art. 72 şi art. 76 din H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice, precum şi la cele menţionate în formularul 070 ''declaraţie de 
înregistrare fiscală" completat de către reclamantă, unde si-a indicat domiciliul fiscal 
în  judeţul Sălaj, mun. Zalău, str. X., recurenta concluzionează că sediul desfăşurării 
activităţii a fost de la data înregistrării şi până în prezent la această adresă. 

În altă ordine de idei, invocând dispoziţiile art. 1, art. 72 şi art. 33  din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicat cu modificările si completările 
ulterioare şi cum competenta teritorială este stabilită pe baza criteriului domiciliului 
fiscal al contribuabilului, care în speţa este situat în Zalău, recurenta apreciază că 
organele de inspecţie fiscala din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Sălaj au fost competente sa efectueze inspecţia fiscală . 

Pe fondul cauzei, recurenta arată că îşi menţinem punctul de vedere exprimat 
în întâmpinarea depusă la dosarul cauzei. 

Cu privire la acordarea cheltuielilor de judecată la fond, recurenta consideră ca 
în mod nelegal a fost obligată la plata acestora, deoarece organul fiscal a calculat taxa 
pe poluare în conformitate cu prevederile legale. 

Intimata reclamantă A.B.C. a depus întâmpinare prin care a invocat excepţiile 
de tardivitate şi de nulitate a recursului, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea 
recursului. (f.18) 

În privinţa excepţiei de tardivitate, intimata solicită instanţei să verifice dacă 
faţă de data comunicării sentinţei recurate, recursul declarat de pârâtă a fost comunicat 
în termenul legal. 

Referitor la excepţia nulităţii recursului, intimata susţine că recursul este 
nemotivat, deoarece invocarea doar a anumitor texte de lege, respectiv art. 304 pct. 7, 
8 şi 9 şi a art. 3041 C.pr.civ C.pr.civ., fără  a arăta în ce mod se concretizează acestea 
precum şi fără indicarea unor motive concrete de netemeinicie sau nelegalitate a 
hotărârii atacate sunt lipsite de relevanţă, impunându-se admiterea excepţiei de 
nulitate. 

Pe fondul cauzei, intimata solicită respingerea recursului ca nefondat, deoarece 
instanţa de fond a delimitat în mod clar şi exact cadrul legal aplicabil, inclusiv prin 
prisma momentului intrării în vigoare a normelor incidente în materie şi a făcut în 
mod corect aplicarea acestor prevederi legale. 

Analizând recursul declarat, Curtea reţine următoarele: 
 În faţa instanţei de fond a fost antamată problema de drept a competenţei 

organului fiscal pârât de a emite actele fiscale contestate. 
Curtea reţine că sub aspectul competenţei teritoriale prezintă relevanţă 

domiciliul fiscal al contribuabilului, aşa cum se menţionează la art. 33 alin. 1 din 
C.pr.fiscală: „(1) Pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor si a altor 
sume datorate bugetului generai consolidat, competenta revine acelui organ fiscal, 
judeţean, local sau al municipiului Bucureşti, stabilit prin ordin al preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala, în a cărui raza teritoriala se afla 
domiciliul fiscal al contribuabilului sau al plătitorului de venit, în cazul impozitelor si 
contribuţiilor realizate prin stopaj la sursă, în condiţiile legii.” 

Textele legale relevante pentru determinarea domiciliului fiscal sunt cuprinse 
la art. 31 din acelaşi act normativ, citate şi în cuprinsul hotărârii recurate. 



Din perspectiva situaţiei de fapt a reclamantei, prezintă relevanţă dispoziţiile 
art. 31 alin. 1 lit. b C.pr.fiscală, unde se arată: „(1) În cazul creanţelor fiscale 
administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, prin domiciliu fiscal se înţelege: …b) pentru persoanele fizice 
care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, 
sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală.” 

Din cuprinsul cererii formulate de reclamantă şi adresată organului fiscal (f.55 
dosar fond) pentru înregistrarea domiciliului fiscal, rezultă că, la data cererii, 18 
februarie 2009, reclamanta desfăşura deja activitatea profesională specifică în 
localitatea Zalău, jud. Sălaj. 

În privinţa reclamantei a existat identitatea cerută de art. 21 alin. 1 lit. b 
C.pr.fiscală între domiciliul/locul desfăşurării activităţii specifice şi domiciliul fiscal. 

Art. 31 alin. 31 şi alin. 32 C.pr.fiscală se referă la situaţia distincţiei între 
domiciliul/sediul şi domiciliul fiscal. 

Identitatea între cele două rezultă, în privinţa reclamantei, din chiar cuprinsul 
cererii de înregistrare a domiciliului fiscal, aşa cum s-a arătat anterior. 

Mai mult, aşa cum a arătat şi recurenta, la aceeaşi dată, reclamanta a depus şi o 
declaraţie de înregistrare fiscală, tot la organul fiscal Sălaj, iar în 16 martie 2009 
aceeaşi autoritate fiscală (Sălaj) emite şi certificatul de înregistrare fiscală în scopuri 
de T.V.A. a reclamantei (f.6 şi 7 dosar recurs). 

Rezultă deci că atât organul fiscal cât şi reclamanta au apreciat că după data de 
18.02.2009, aceasta a avut domiciliul fiscal în mun. Zalău, jud. Sălaj, în considerarea 
disp. art. 31 alin. 1 lit. b C.pr.fiscală, astfel încât nu se poate aprecia că nu au fost 
respectate dispoziţiile art. 33 alin. 1 C.pr.fiscală în privinţa competenţei de către 
organul fiscal pârât cu prilejul emiterii actelor fiscale contestate. 

Curtea reţine că atât domiciliul legal (sediul desfăşurării activităţii) cât şi 
domiciliul fiscal, prin raportarea lui la aspectul menţionat anterior, sunt stări de fapt, 
rezultând din acţiuni faptice exprese ale contribuabilului, respectiv faptul că locuieşte 
efectiv într-un anumit loc sau că îşi desfăşoară activitatea într-un sediu situat într-o 
anumită localitate. 

În privinţa reclamantei, starea de fapt (faptul locuirii/desfăşurării activităţii în 
Zalău) a generat fixarea domiciliului fiscal în aceeaşi localitate, operaţiune realizată 
în baza legii. 

În privinţa art. 31 alin. 34 C.pr.fiscală: ”Data schimbării domiciliului fiscal este 
data comunicării deciziei de modificare a domiciliului fiscal”, Curtea reţine că are în 
vedere situaţia menţionată la art. 31 alin. 31 C.pr.fiscală, respectiv existenţa unui 
domiciliu legal/sediu diferit, ceea ce nu este cazul în speţă. 

Aşa cum s-a arătat anterior, conform cererii depuse, reclamanta îşi 
desfăşura deja activitatea în Zalău. 

În ceea ce priveşte excepţiile nulităţii şi tardivităţii, Curtea apreciază că 
acestea sunt nefondate din următoarele considerente: 

Referitor la excepţia tardivităţii, Curtea reţine că recurenta a formulat recurs în 
interiorul termenului de recurs de 15 zile prev. de art. 301 C.pr.civ., hotărârea recurată 
fiind comunicată recurentei în data de 11 februarie 2014 (f.136 dosar fond), iar 
recursul a fost înregistrat în data de 24 februarie 2014. 

În ceea ce priveşte excepţia nulităţii recursului, Curtea reţine că din cuprinsul 
motivelor de fapt prezentate se poate concluziona că recurenta critică hotărârea 
recurată din perspectiva disp. art. 304 pct. 9 C.pr.civ. pentru motive de nelegalitate. 



În consecinţă, faţă de cele menţionate, se va admite recursul formulat de pârâta 
D.G.R.F.P. CLUJ-NAPOCA în nume propriu şi pentru A.J.F.P. SĂLAJ, se va casa 
hotărârea recurată şi se va trimite cauza spre rejudecarea aceleiaşi instanţe. 

Curtea reţine, în acord cu dispoziţiile art. 312 c.pr.civ. că în cauză se impune 
casarea cu trimitere în vederea soluţionării pe fond a cauzei, prima instanţă, în primul 
ciclu procesual, limitând analiza cauzei doar la excepţia de necompetenţă în emiterea 
actului fiscal, susţinută de către reclamantă.  

 

11. Pretenţii. Teren cumpărat în scopul edificării unui imobil 
cu mai multe apartamente în vederea vânzării acestora şi a obţinerii de 

profit. Caracterul comercial al litigiului 

 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 3439 din 24 aprilie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 4106/24.02.2012 pronunţată în dosarul nr. ... al 
Judecătoriei Cluj-Napoca a fost admisă excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare 
în judecată, invocată de către pârât prin întâmpinare şi, pe cale de consecinţă a fost 
respinsă cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul B.D.C., în 
contradictoriu cu pârâtul P.V.D. şi a fost obligat reclamantul la plata către pârât a 
sumei de 1500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. 

 Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că potrivit 
înscrisului existent la filele 6 - 8 din dosarul de fond, la data de 26.03.2008 a fost 
încheiată de către părţi o promisiune bilaterală de vânzare - cumpărare, în temeiul 
căreia pârâtul, în calitate de promitent-vânzător, s-au obligat sa transfere 
reclamantului, în calitate de promitent-cumpărător, dreptul de proprietate asupra unei 
suprafeţe de 4388 mp din terenul înscris în CF nr.492/A, identificat cu nr. topo 691/3, 
situat în com. F., jud. Cluj; preţul de vânzare stabilit de către părţi a fost de 1000000 
euro. De asemenea, potrivit art.3 pct.3.1 din contract, pârâtul s-a obligat să pună la 
dispoziţia reclamantului, o autorizaţie de construire a unui imobil cu regim de înălţime 
2S+P+6 etaje, POT = 16-20%, CUT = 1,2 - 1,5, o autorizaţie de construire drum cu 
două benzi, precum şi o autorizaţie de împrejmuire. 

 Aşadar, având în vedere destinaţia de bloc de locuinţe colective a 
imobilului ce urma a fi edificat pe terenul ce a făcut obiectul convenţiei de vânzare-
cumpărare mai sus menţionată, în baza autorizaţiei de construire ce urma a fi obţinută 
de către pârât, instanţa apreciază că în speţa este vorba în mod evident despre o 
achiziţionare a unui teren în vederea edificării pe acesta a unui imobil de locuinţe în 
scop de vânzare, cu intenţia obţinerii de profit, deci despre fapte obiective de comerţ, 
ce se înscriu în enumerarea enunţiativa cuprinsă în art.3 C. com (în vigoare la data 
încheierii actului juridic în discuţie). De asemenea, potrivit disp. art.7 C. com. sunt 
comercianţi aceia care fac fapte de comerţ, având comerţul ca o profesiune obişnuita, 
precum şi societăţile comerciale. Mai mult, potrivit art. 9 C. com. orice persoana care 
intr-un chip accidental face o operaţiune de comerţ şi nu poate fi considerata 
comerciant, este insa supusa legilor şi jurisdicţiunii comerciale pentru toate 
contestaţiunile ce se pot ridica din aceasta operaţiune. 

 Potrivit disp. art.7201 C. proc. civ., în procesele şi cererile comerciale 
evaluabile în bani, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, reclamantul 
trebuie să încerce soluţionarea litigiului fie prin mediere, fie prin conciliere directă cu 
cealaltă parte.  



 Această procedură cu caracter obligatoriu - ce condiţionează exerciţiul 
dreptului la acţiune în materie comercială - a fost reglementată în mod expres şi 
detaliat în cuprinsul art. 7201 alin. 2, 3 şi 4 C. proc. civ., iar dovada îndeplinirii sale în 
mod corespunzător presupune, printre altele, probarea faptului că reclamantul a 
convocat partea adversă la conciliere directă, comunicându-i în scris pretenţiile sale şi 
temeiul lor legal, precum şi toate actele doveditoare pe care se sprijină acestea, cu 
stabilirea unei anumite date pentru conciliere (care nu poate fi fixată mai devreme de 
15 zile de la data primirii actelor comunicate). 

 Altfel spus, procedura concilierii directe presupune în mod necesar 
stabilirea de către reclamant a unei întrevederi cu partea adversă, cu respectarea 
rigorilor de ordin formal impuse de dispoziţiile legale mai sus menţionate, în cadrul 
căreia acestea să încerce în mod direct soluţionarea amiabilă a litigiului înainte de a 
sesiza instanţele judecătoreşti, în scopul degrevării acestora din urmă de multitudinea 
de litigii care astfel pot fi rezolvate prin înţelegere între părţi, nefiind suficientă 
comunicarea unei simple notificări, chiar dacă în cuprinsul acesteia sunt indicate în 
mod expres pretenţiile reclamantului, precum şi temeiul legal al acestora, deoarece o 
astfel de notificare nu poate substitui întrevederea directă a părţilor în litigiu, 
întrevedere care este de esenţa procedurii concilierii instituită de disp. art. 720 ind.1 
C. proc. civ., după cum rezultă atât din cuprinsul dispoziţiilor legale în discuţie, cât şi 
din înţelesul gramatical al sintagmei convocare la conciliere directă. 

 Cât despre notificarea înregistrată de reclamant la B.E.J. ... la data de 
08.02.2012 (filele 48, 49 dosar fond), deşi din punct de vedere formal acest înscris 
îndeplineşte cerinţele impuse de art.7201 alin.2 şi 3 C. proc. civ. pentru conţinutul 
convocării la conciliere directă, totuşi, în condiţiile în care aceasta este ulterioară datei 
promovării prezentului litigiu, este evident că nu poate  fi luată în considerare, fiind, 
de asemenea, de esenţa procedurii concilierii directe comunicarea convocării la 
conciliere anterior introducerii cererii de chemare în judecată, deoarece doar în aceste 
condiţii se poate asigura scopul procedurii concilierii directe, respectiv soluţionarea pe 
cale amiabilă a litigiului dintre părţi şi evitarea procesului. 

Prin decizia civilă nr. 171 din 02.12.2013, pronunţată în dosarul nr. ... al 
Tribunalului Specializat Cluj s-a admis apelul formulat de apelantul B.D.C. în 
contradictoriu cu intimatul P.V.D. împotriva sentinţei civile nr. 4106/2012 pronunţată 
la 24 februarie 2012 în dosarul nr. ... al Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care o a anular-o 
în întregime şi a reţinut cauza în judecată în primă instanţă. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele: 
Prin cererea de chemare în judecată, formulată la 26 august 2011 în faţa 

Judecătoriei Cluj-Napoca, reclamantul B.D.C. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul 
P.V.D., obligarea pârâtului la restituirea sumei de 108.900 lei, actualizată cu dobânda 
legală, în temeiul contractului provizoriu de vânzare-cumpărare încheiat la data de 26 
martie 2008 astfel cum a fost modificat ulterior. 

Apelantul a invocat ca principal motiv de nelegalitate a hotărârii atacate faptul 
că prima instanţă nu a fost competentă  material să soluţioneze fondul litigiului 
raportat la natura litigiului şi la valoarea obiectului cererii, competenţa revenind 
Tribunalului Cluj. 

Tribunalul a analizat cu prioritate acest motiv de ordine publică şi a reţinut că 
la data la care a fost înregistrată cererea de chemare în judecată, respectiv 26  august 
2011, erau în vigoare dispoziţiile art. 2 pct. 1 lit. a Cod procedură civilă, conform 
cărora tribunalul judecă în primă instanţă, procesele şi cererile în materie comercială 
al căror obiect are o valoare mai mare de 100.000 lei. 



Potrivit promisiunii de vânzare-cumpărare încheiate între părţi la 26 martie 
2008, apelantul reclamant B.D.C. s-a obligat să cumpere de la intimatul pârât P.V.D. 
suprafaţa de 4.388 mp teren înscris în CF nr. 492/A F., de sub nr. top. 691/3, pentru 
preţul de 1.000.000 euro, iar intimatul pârât s-a obligat să pună la dispoziţia 
reclamantului cumpărător autorizaţia de construire a unui imobil cu regim de înălţime 
2S+P+6, cuprinzând mai multe apartamente şi parcări. 

Potrivit articolului 7 din Codul comercial, sunt comercianţi aceia care fac fapte 
de comerţ, având comerţul ca o profesiune obişnuită, şi societăţile comerciale. Chiar 
dacă am accepta caracterul neobişnuit al acestor acte de comerţ efectuate de reclamant 
potrivit articolului 9 din acelaşi cod, orice persoană care într-un chip accidental face o 
operaţiune de comerţ şi nu poate fi considerată comerciant, este însă supusă legilor şi 
jurisdicţiunii comerciale pentru toate contestaţiunile ce se pot ridica din aceasta 
operaţiune, iar caracterul comercial al contractului prin care pârâţii s-au obligat 
deopotrivă să construiască şi să vândă apartamentul din litigiu, nu poate fi negat. 
Raportând aceste texte legale la starea de fapt izvorâtă din probele cauzei, instanţa a 
apreciat însă că imobilul teren a fost cumpărat în scopul edificării unui imobil cu mai 
multe apartamente în vederea vânzării acestora şi a obţinerii de profit, fapt care 
imprimă actului juridic o natură comercială. Faptul că înstrăinarea bunurilor mobile 
nu este cuprinsă în sfera de comercialitate reglementată de dispoziţiile art. 3 Cod 
comercial, nu este de natură a duce la o altă concluzie, căci în doctrina recentă şi 
practica judiciară şi chiar în dispoziţii legale, actele juridice având ca obiect imobile 
au fost socotite a avea caracter comercial, ori în cazul de faţă, raportat la scopul 
urmărit la momentul încheierii actului juridic, este evident faptul că apelantul 
reclamant a urmărit edificarea unui imobil cu apartamente destinate vânzării, în 
scopul obţinerii unui profit, elemente care atrag calificarea raportului juridic dintre 
părţi ca fiind unul comercial. 

Fiind un litigiu de natură comercială, în cauză erau incidente, la momentul 
înregistrării cererii de chemare în judecată, dispoziţiile art. 2 pct. 1 lit. a) Cod 
procedură civilă, iar instanţa competentă material să soluţioneze litigiul, raportat la 
valoarea acestuia de 108.900 lei era Tribunalul Comercial Cluj, hotărârea pronunţată 
de prima instanţă fiind nelegală. 

Conform dispoziţiilor art. 297 alin. 2 Cod procedură civilă, dacă prima 
instanţă s-a declarat competentă şi instanţa de apel stabileşte că a fost necompetentă, 
anulând hotărârea atacată, va trimite cauza spre soluţionare instanţei competente, 
afară de cazul când constată propria sa competenţă. 

Faţă de considerentele reţinute, în conformitate cu dispoziţiile art. 295 alin. 1 
şi art. 297 alin. 2 Cod procedură civilă s-a admis apelul formulat de apelantul B.D.C. 
în contradictoriu cu intimatul P.V.D. pe care a anulat-o şi a reţinut cauza spre 
soluţionare în primă instanţă.   

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul B.D.C. solicitând, 
în temeiul art. 304 pct. 9 C.Pr.Civ.: admiterea recursului, desfiinţarea Deciziei 
pronunţate în apel, cu consecinţa trimiterii dosarului Judecătoriei Cluj-Napoca spre 
competentă soluţionare, cauza fiind de natură civilă, cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea recursului reclamantul a arătat următoarele: 
Litigiul dedus judecăţii are o natură civilă, şi nu comercială, hotărârea atacată 

făcând o greşită interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale în materie sub acest 
aspect. Caracterul esenţialmente civil este dat de faptul că suntem în prezenţa unei 
acţiuni tipice în restituirea unei sume achitate conform unei promisiuni de vânzare 
cumpărare, nefundamentată pe raporturi comerciale ca urmare a încheierii şi derulării 



unor contracte comerciale. în acest sens s-a pronunţat şi practica judiciară - I.C, C. J. 
Decizia nr. 715 din 08/02/2005. 

De altfel, şi doctrina s-a pronunţat în acelaşi sens, (S. Cărpenaru - Drept 
Comercial Roman cu referire la Excepţiile de la prezumţia de comercialitate): 
"întrucât legea nu precizează ce înţelege prin acte civile, se considera ca trebuie avute 
in vedere actele de drept privat [...] care rămân civile, indiferent de persoana care le 
săvârşeşte." De asemenea, continua autorul "fac parte din aceasta categorie actele 
juridice, care, in concepţia Codului comercial, sunt acte civile". 

Articolul 4 Cod comercial dispune se socotesc, în afara de acestea, ca fapte de 
comerţ celelalte contracte si obligaţiuni ale unui comerciant, daca nu sunt de natura 
civila sau daca contrariul nu rezulta din act. Potrivit acestor dispoziţii legale exprese, 
prezumţia de comercialitate poate fi înlăturata, deci obligaţia are un caracter civil ori 
necomercialitatea rezultă din însuşi actul săvârşit de comerciant. în speţă, litigiul este 
de natură pur civilă, fiind vorba de vânzare cumpărare imobiliară, fiind astfel 
înlăturată prezumţia de comercialitate. 

Art. 7 Cod Comercial privind definiţia conferită comerciantului, nu este 
aplicabil în raporturile părţilor, fiind vorba despre 2 persoane fizice care au încheiat 
acte de natură civilă. Aceste persoane nu au săvârşit prin actul încheiat fapte de 
comerţ ca profesie, fapte de comerţ în nume propriu şi nici fapte de comerţ obiective. 
Simpla menţiune cuprinsă în promisiune că vânzătorul va pune la dispoziţie 
Autorizaţia de Construcţie a unui imobil cu regim de construire 2S+P+6 nu este de 
natură să atragă şi să determine calitatea de comerciant în persoana promitentului-
cumpărător atât timp cât nu a efectuat niciun act sau fapt de comerţ ulterior şi, mai 
mult, nici măcar nu a construit. 

Aşa cum este prevăzut în art. 5 şi 7 din C.Com., încheierea între două persoane 
fizice a unei promisiuni de vânzare-cumpărare a unui teren nu reprezintă un act de 
comerţ prevăzut de art. 3 C.Com. 

Asupra naturii litigiilor legate de vânzarea-cumpărarea imobiliară, Comisia 
pentru unificarea practicii judiciare, întrunită sub egida CSM, în şedinţa din 
01.04.2009, a statuat că în determinarea competenţei instanţei, criteriul determinant 
trebuie să îl constituie afectaţiunea bunului, reţinându-se ca fiind corectă opinia 
instanţelor potrivit cărora „sunt aplicabile prevederile art. 4 Cod Comercial, 
competenţa de soluţionare aparţinând instanţei civile, dacă bunul imobil ce face 
obiectul antecontractului nu a fost dobândit în scop de revânzare". In mod evident, 
intenţia de revânzare trebuie să aparţină cumpărătorului, respectiv reclamantului, 
pentru ca prezentul litigiu să fie calificat ca având o natură comercială, ceea ce 
evident nu este cazul. 

O hotărâre în sens contrar celui indicat de un organism creat pentru unificarea 
practicii judiciare, cu scopul asigurării respectării dreptului la un proces echitabil, ar 
duce în mod evident la încălcarea dreptului reclamantului la un proces echitabil. 

Raportat la dispoziţiile art. 3 C.com., vânzarea comercială poate avea ca obiect 
doar bunuri mobile. Vânzarea de bunuri imobile nu este prevăzută în art. 3 C.com. în 
mod expres şi nu intră nici în cadrul demonstrativ al acestui text. 

În prezent, aceasta este opinia doctrinară dominantă [D. Chirică, Tratat de 
drept civil. Contracte speciale. Voi. I. Vânzarea şi schimbul, Ed. C.H. Beck, 
Bucureşti, 2008, p. 42, St. D. Cărpenaru, Drept comercial român, Ed. AII, Bucureşti, 
1995, p. 364, G. Papu, Despre excluderea imobilelor din domeniul dreptului 
comercial, în R.D.C. nr. 2/1998, p.69 şi urm.] Codul comercial român nu a preluat 
textul art. 1 alin. 3 din Codul comercial italian de la 1882, din-care s-a inspirat, care 
prevedea în mod expres că operaţiunile speculative asupra imobilelor sunt comerciale. 



Astfel, în sistemul C.com. român contractele pentru vânzarea imobilelor sunt acte de 
natură civilă, iar nu acte de comerţ, chiar dacă sunt făcute în scop de speculă, ele 
neputând lua conform art. 4 C.com. caracterul, comercial, nici atunci când au loc între 
comercianţi. Vânzarea imobiliară este comercială doar atunci când se vinde întregul 
fond de comerţ care include şi bunurile mobile, marca, firma etc. şi nu orice bun din 
fondul de comerţ. Practica judiciară a statuat în acest sens fără excepţie o îndelungată 
perioadă de timp, fiind de referinţa dec. Nr. 183/1939 a Curţii de Casaţie în Secţiile 
Unite. Prin dec. nr. 434/1925 a Curţii de Apel Bucureşti s-a stabilit că operaţiunile 
asupra imobilelor sunt de natură civilă, chiar dacă sunt făcute în scop speculativ de 
către un comerciant. Pentru cumpărător, contractul trebuie încheiat în scopul manifest 
al revânzării pentru a avea o natură comercială, ceea ce în speţă nu este cazul. 

Atâta timp cât nu există nici o modificare a normelor juridice în temeiul cărora 
s-a pronunţat instanţa supremă prin Secţiile Unite asupra naturii juridice civile a 
vânzării imobiliare, cu scopul unificării practicii judiciare, nu există nici un temei 
juridic pentru o altă interpretare. 

De altfel în practica judiciară recentă, înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia 
civilă şi de proprietate intelectuală a stabilit prin decizia nr. 1776 din 17 martie 2008 
că litigiul având ca obiect acţiunea în nulitate absolută a unui contract de vânzare-
cumpărare a unui imobil, în care vânzător este o societate comercială - din acest 
contract neizvorând obligaţii comerciale - este de natură civilă. 

Normele juridice, inclusiv cele de procedură, sunt în primul rând reguli care 
prescriu conduita părţilor. Aşa cum recent a arătat CEDO prin hotărârea Ligue du 
Monde Islamique şi Organisation Islamique Mondiale du Secours Islamique vs. 
Franţa, 36497/05 si 37172/05, 15 ianuarie 2009, „Funcţia de decizie conferită 
instanţelor serveşte tocmai la disiparea îndoielilor ce ar putea exista cu privire la 
interpretarea normelor, ţinând seama de evoluţiile practicii cotidiene, cu condiţia ca 
rezultatul să fie rezonabil de previzibil". 

Potrivit acestor reguli, şi majoritare în doctrina şi practica judiciară (inclusiv 
soluţia ICCJ din anul 2008), apreciază că prezentul litigiu este unul de natură civilă. 

O caracterizare a litigiului contrară practicii cu caracter de unificare a instanţei 
supreme sau opiniei majoritare doctrinare şi jurisprudenţiale actuale, încalcă dreptul 
părţilor la un proces echitabil stabilit de art. 6 alin. 1 al CEDO, prin imprevizibilitatea 
aplicării legii. 

Faţă de motivele de mai sus, solicită admiterea recursului şi calificarea naturii 
juridice a litigiului dedus judecăţii ca fiind de natură civilă şi nu comercială. 

În apărare, pârâtul intimat P.V.D. a formulat întâmpinare solicitând 
respingerea recursului ca fiind neîntemeiat, cu consecinţa menţinerii dispoziţiilor 
hotărârii atacate ca fiind temeinice şi legale, cu obligarea recurentului la plata 
cheltuielilor de judecată – filele 14-16 dosar. 

Analizând recursul prin prisma motivelor invocate, Curtea constată că 
acesta este neîntemeiat, din următoarele considerente: 

Problema de drept care trebuie lămurită vizează natura juridică a litigiului, 
respectiv dacă este unul comercial, de competenţa în primă instanţă a Tribunalului 
Specializat Cluj, sau unul civil, de competenţa în primă instanţă a Judecătoriei. 

În acest context, Curtea constată că, prin cererea introductivă de instanţă, 
reclamantul B.D.C. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul P.V.D., obligarea pârâtului 
la restituirea sumei de 108.900 lei, actualizată cu dobânda legală, în temeiul 
contractului de vânzare-cumpărare încheiat la data de 26.03.2008. 

Prin acest antecontract de vânzare-cumpărare, recurentul-reclamant B.D.C. s-a 
obligat să cumpere de la intimatul P.V.D. suprafaţa de 4.388 mp teren înscris în CF 



nr. 492/A F., de sub nr. top. 691/3, pentru preţul de 1.000.000 Euro, iar intimatul s-a 
obligat să pună la dispoziţia recurentului autorizaţia de construire a unui imobil cu 
regim de înălţime 2S+P+6, cuprinzând mai multe apartamente şi parcări. 

Prin urmare, este evident scopul pentru care recurentul a încheiat acest 
antecontract, respectiv acela al obţinerii de profit în urma construirii un imobil cu 
regim de înălţime 2S+P+6, cuprinzând mai multe apartamente şi parcări, şi vânzării 
acestora. 

Potrivit dispoziţiilor art. 7 Cod comercial, aplicabil litigiului, sunt comercianţi 
aceia care fac fapte de comerţ, având comerţul ca o profesiune obişnuită, şi societăţile 
comerciale, iar potrivit art. 9, orice persoană care într-un chip accidental face o 
operaţiune de comerţ şi nu poate fi considerată comerciant, este supusă legilor şi 
jurisdicţiei comerciale pentru toate contestaţiile ce se pot ridica din această 
operaţiune. 

Curtea împărtăşeşte întrutotul cele reţinute de instanţa de apel, în sensul că, 
prin raportare la dispoziţiile legale reţinute anterior şi având în vedere scopul pentru 
care s-a încheiat antecontractul de vânzare-cumpărare, prezentul litigiu este unul de 
natură comercială. 

Însuşi recurentul invocă, în susţinerea recursului, cele statuate de Comisia 
pentru unificarea practicii judiciare, întrunite în cadrul CSM, în şedinţa din data de 
01.04.2009, în sensul că sunt aplicabile dispoziţiile art. 4 Cod comercial, competenţa 
de soluţionare aparţinând instanţei civile, dacă bunul imobil ce face obiectul 
antecontractului nu a fost dobândit în scop de revânzare. 

Or, tocmai acest aspect l-a reţinut şi Curtea atunci când a statuat asupra naturii 
juridice a litigiului, rezultând, cu evidenţă, din cuprinsul antecontractului că scopul 
încheierii acestuia a fost construirea unui bloc şi vânzarea apartamentelor, în vederea 
obţinerii de profit. Deşi recurentul susţine că nu a avut intenţia de revânzare, rezultă 
contrariul din cuprinsul înscrisului încheiat între părţi, fiind greu de crezut că o 
persoană intenţionează să construiască un imobil cu 9 nivele în scop personal şi nu în 
scopul obţinerii de profit.  

Mai mult decât atât, astfel cum corect a reţinut şi instanţa de apel, Curtea 
constată că şi practica judiciară şi doctrina recentă au considerat ca având caracter 
comercial actele juridice având ca obiect imobile, astfel încât şi din această 
perspectivă recursul declarat este neîntemeiat.   

În consecinţă, pentru toate considerentele expuse anterior, Curtea constată că 
recursul formulat este neîntemeiat motiv pentru care, în temeiul dispoziţiilor art. 312 
Cod procedură civilă, îl va respinge. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 274 Cod procedură civilă, recurentul va fi 
obligat la plata, în favoarea intimatului P.V.D., a cheltuielilor de judecată ocazionate 
de prezentul recurs, respectiv contravaloarea onorariului de avocat.  

 
 
 

12. Insolvenţă. Cerere de deschidere a procedurii formulată de 
creditor. Nedepunerea cauţiunii. Respingerea cererii 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 196 din 26 mai 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 35, pronunţată la data de 08.01.2014 în dosarul nr. … al 
Tribunalului Specializat Cluj, a fost respinsă ca rămasă fără obiect contestaţia 



împotriva deschiderii procedurii generale a insolvenţei formulate de debitoarea SC 
K.A. SRL. 

A fost respinsă cererea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei 
formulată de creditoarea SC V.I.R. IFN SA,  în contradictoriu cu debitoarea SC K.A. 
SRL.  

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa de fond a reţinut că prin citaţia 
comunicată creditoarei la data de 11 decembrie 2013 judecătorul sindic a dispus în 
sarcina creditoarei SC V.I.R. IFN SA consemnarea unei cauţiuni în cuantum de 
13.743,23 lei în termen de 5 zile de la primirea citaţiei (fila 128, 130), însă aceasta nu 
şi-a îndeplinit această obligaţie nici în termenul stipulat şi nici măcar până la termenul 
de judecată din 8 ianuarie 2014. 

Potrivit art. 33 alin. 3 teza finală din Legea nr. 85/2006, cu modificările 
ulterioare, în cazul în care creditoarea nu consemnează în termen cauţiunea, cererea 
introductivă a fost respinsă. 

Având în vedere dispoziţiile art. 33 alin. 3 din Legea nr. 85/2006, raportat la 
faptul că deşi citată cu menţiunea consemnării unei cauţiuni creditoarea nu a înţeles să 
îşi îndeplinească această obligaţie, judecătorul sindic a respins  cererea de deschidere 
a procedurii generale a insolvenţei formulată de creditoarea SC V.I.R. IFN SA în 
contradictoriu cu debitoarea SC K.A. SRL şi de asemenea, a respins ca rămasă fără 
obiect contestaţia împotriva deschiderii procedurii generale a insolvenţei formulate de 
debitoarea SC K.A. SRL. 

De asemenea, judecătorul sindic a reţinut că debitoarea nu a solicitat cheltuieli 
de judecată. 

 Împotriva acestei sentinţe a formulat apel creditoarea SC V.I.R. IFN 
S.A  prin care a solicitat  admiterea apelului. 

 În motivare se arată că în fapt, la data de 10 iulie 2013 a înregistrat 
cererea sub nr. de mai sus, prin care, SC V.I.R. IFN SA a solicitat deschiderea 
procedurii de insolventa împotriva SC K.A. SRL invocând existenta unei creanţe 
certe, lichide si exigibile in cuantum de 137.432,28 lei. 

 In motivarea cererii a arătat ca la data de 14.01.2008, creditoarea, a 
încheiat cu debitoarea contractul de leasing nr.VFS1658/VTC/SC/14.01.2008 având 
ca obiect autovehiculul marca VOLVO FM 8X4 R CHH-XHIGH (1 buc.) si 
suprastructura Basculabila VTC ZETTERBERGS (1 buc). 

 Având in vedere faptul ca debitoarea nu si-a respectat obligaţiile 
stipulate in contract, subscrisa am notificat paratei rezilierea contractului si mai mult 
decât atat, debitoarea nemanifestandu-si dreptul de opţiune in conformitate cu disp. 
art. 9.1 din contract, am procedat la reluarea in posesie a echipamentelor. 

 De asemenea a iniţiat cerere de executare silita in conformitate cu 
prevederile contractuale dar nici pe aceasta cale nu s-au putut recupera sumele 
restante, atat lipsa disponibilităţilor băneşti cât si a bunurilor urmaribile ducând la 
acest rezultat. 

 Detaliand compunerea creanţei a arătat ca  potrivit art.3.5 din Contract 
solicită următoarele sume: suma de 48.589,44 LEI reprezentând rate restante; suma de 
79.887,16 LEI reprezentând penalităţi contractuale. 

 În temeiul art. 6 din Anexa 5 - Condiţii Generale, solicită suma de 
8.836,68 LEI reprezentând asigurare CASCO si RCA; 

 În temeiul art. 5.3 din Anexa 5 - Condiţii Generale, solicită suma de 
119,00 LEI reprezentând contravaloare avans onorariu executor judecătoresc; 

 In conformitate cu art. 3 pct. 6 din Legea nr. 85/2006, in sensul ca este 
o societate creditoare indreptita sa solicite deschiderea procedurii insolventei intrucat 



avem o creanţa certa, lichida si exigibila de mai mult de 90 de zile, am solicitat ca 
instanţa sa dispună deschiderea procedurii de insolventa in vederea recuperării 
creanţei in cuantum total de 137.432,28 LEI. 

 Aşadar, condiţia impusa de lege privind consemnarea cauţiunii de 10% 
este nejustificata, protecţia oferita de lege debitorului prin art. 33 la alin.3 din Legea 
nr.85/2006 privind procedura insolventei consideram ca nu isi are temei atâta timp  
cat rezulta cu claritate faptul ca aceasta nu deţine niciun fel de disponibil in cont si 
mai ales faptul ca nu au fost identificate nici bunuri urmaribile in patrimoniul acesteia. 

 In legătura cu solicitarea debitoarei privind constatarea faptului ca nu a 
depus cauţiunea pentru motivul ca nu ar deţine o creanţa certa, lichida si exigibila 
reiterează toate detaliile privind solicitarea şi solicită să se constate ca aceasta cerere a 
debitoarei este nu doar abuziva ci si neîntemeiata. 

 Fata de situaţia prezentata, condiţiile pentru deschiderea procedurii 
insolventei sunt indeplinite dupa cum urmează :creanţa este certa intrucat existenta ei 
este determinabila din insusi conţinutul Contractului de leasing si din documentele 
fiscale justificative anexate prezentei cereri creanţa este lichida. Lichiditatea creanţei 
consta in aceea ca se refera la o datorie de plata a unei sume de bani in lei, potrivit art. 
662 alin 3 C.proc.civ., pe care debitorul nu o poate efectua cu «sume de bani 
disponibile». Creanţa este determinata intrucat cuantumul ei reiese din Contract si din 
conţinutul facturilor fiscale si a documentelor fiscale justificative depuse la dosarul 
cauzei; creanţa este exigibila, intrucat termenul de scadenta s-a împlinit cu mult timp 
in urma; cuantumul creanţei la data formulării prezentei cereri depăşeşte cu mult suma 
de 45.000 lei stabilita de pct. 12 art. 3 al Legii nr. 85/2006; insolventa societăţii 
debitoare este vădita, intrucat nici pana la aceasta data debitoarea nu si-a achitat 
sumele restante. 

 In baza art. 19 coroborat cu art. 11 din Legea nr. 85/2009 a solicitat 
desemnarea in calitate de administrator judiciar/lichidator judiciar a Cabinetului 
Individual de Insolventa "G.D.S.", membru UN PIR - Filiala Bucureşti.  

 De asemenea arătă ca aceasta consemnare a cauţiunii se efectuează la o 
banca indicata de judecătorul sindic, iar termenul pentru depunerea ei este de 5 zile, 
de la data comunicării obligaţiei de consemnare. 

 In nicio citaţie primita nu s-a indicat modalitatea si banca unde s-ar 
putea depune aceasta cauţiune, pentru vizualizarea unor documente indicandu-ni-se 
un portal care înăuntrul sau, in cazul in care dorim sa deschidem un document, ni se 
afişează mesajul 

 O dovada a faptului ca plăţile au încetat o reprezintă, asa cum s-a decis, 
constatarea executorului judecătoresc conform căruia debitorul nu poseda nici fonduri 
băneşti, nici bunuri urmaribile pentru stingerea creanţei, ceea ce a dovedit prin cererea 
de deschidere a procedurii insolventei. 

 Creditoarea a formulat cerere de executare silita, intocmindu-se un 
dosar de executare de către BEJ M.D. 

 Cererea debitorului in situaţia data este abuziva  si exercitata cu rea-
credinta, incalcandu-se atat art.14 C.Civ. cat si art.12 C.proc.civ, deturnând valoarea 
normei legale de la scopul pentru care a fost recunoscuta de lege si încălcând astfel 
drepturile procedurale , săvârşind un abuz de drept substanţial si procedural. 

 Este lesne de observat ca debitoarea, prin contestaţia sa, nu aduce 
apărări in ceea ce priveşte existenta/inexistenta stării de insolventa si răsturnarea 
prezumţiei de vădita insolventa născuta împotriva sa ca urmare a nerespectarii 
dispoziţiilor art. 3, pct. 1 din Legea nr. 85/2006. 



Potrivit art. 3, pct. 1 din Legea nr. 85/2006,  insolventa este acea stare a 
patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti 
disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile: insolventa este prezumată 
ca fiind vădită atunci când debitorul, după 90 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria 
sa faţă de creditor; prezumţia este relativă  

asupra patrimoniului debitorului se naşte o prezumţie de insolventa, debitorul 
fiind prezumat in insolventa prin simpla întârziere la plata unei creanţe certe, lichide, 
care depăşeşte suma de 45.000 lei si exigibile de mai mult de 90 zile nascandu-se o 
prezumţie legala relativa de insolventa vădita in ceea ce priveşte debitoarea. 

 Lipsa criticilor privind inexistenta stării de insolventa echivalează cu o 
lipsa a obiectului contestaţiei prevăzut de lege (contestarea existentei stării de 
insolventa) si, de asemenea, din interpretarea criticilor debitoarei antamate prin 
contestaţie (se invoca numai incertitudinea si ne-lichiditatea creanţei subscrisei) 
observam ca asa-zisa "contestaţie" nu este altceva decât o veritabila intampinare la 
cererea de deschidere a insolventei.  

 Având in vedere ca parata nu si-a respectat obligaţiile contractuale, 
creditoarea a notificat paratei rezilierea Contractului si, având in vedere ca parata nu 
si-a manifestat dreptul de opţiune in conformitate cu dispoziţiile art. 9.1 din Anexa nr. 
5 - Condiţii Generale, a iniţiat demersurile de reluare in posesie a Echipamentului. 

 In aceste condiţii, arăta ca parata a incalcat angajamantele de plata 
asumate observând astfel ca a intervenit cazul de neexecutare stabilit de comun acord 
la art. 9.1, lit. (i) din Anexa nr. 5 - Condiţii Generale: 9.1. Cazuri de Neexecutare 

 Consecinţa directa a nerespectarii unuia dintre cazurile de neexecutare 
enumerate de dispoziţiile art. 9.1 din Anexa nr. 5 - Condiţii Generale consta in 
posibilitatea creditoarei de a-si exercita unilateral si cu depline efecte juridice dreptul 
de declara reziliat de plin drept Contractul de leasing in condiţiile ce caracterizează un 
pact comisoriu de grad IV, cumulativ cu dreptul de a cere Utilizatorului-debitor fie sa 
restituie, in anumite condiţii, Echipamentele ce fac obiectul leasing-ului, fie sa achite 
toate ratele de leasing, scadente sau nu, in cazul in care acesta doreşte sa transforme 
detenţia sa precara intr-un veritabil drept de proprietate: "atunci, Locatorul: 

(A) va fi îndreptăţit să rezilieze unilateral Contractul, fără punere în 
întârziere, obţinerea unei hotărâri judecătoreşti sau arbitrate, şi fără orice altă 
procedură sau formalitate prealabilă sau complementară, printr-o notificare scrisă 
expediată Utilizatorului în conformitate cu Articolul 7 din Contract şi 

(B) va avea dreptul exclusiv şi absolut să ceară Utilizatorului să 
îndeplinească oricare dintre următoarele măsuri: 

(a) Utilizatorul va restitui Locatorului Echipamentul, precum şi toate titlurile şi 
documentele aferente acestuia, în conformitate cu Contractul, în termen de 10 (zece) 
zile calendaristice de la cererea în scris în acest sens a Locatorului. In plus, Locatorul 
va avea dreptul să primească şi să reţină prompt plata tuturor sumelor datorate in 
temeiul Contractului până la data (inclusiv) la care Echipamentul se restituie în 
conformitate cu prevederile Contractului (inclusiv penalităţile acumulate. De 
asemenea, Utilizatorul este obligat să îndeplinească la timp şi în mod corespunzător 
toate formalităţile necesare sau utile restituirii Echipamentului. 

 (b) Utilizatorul va achita imediat Locatorului toate sumele datorate in temiul 
Contractului, rămase neplătite, scadente sau nu, (incluzând, fara limitare, Ratele de 
Leasing, Dobânda de Leasing, penalităţile acumulate si Valoarea Reziduală). La 
efectuarea în mod valid a plăţii si intrării acesteia in contul Locatorului, titlul şi 
dreptul de proprietate asupra Echipamentului vor trece de la Locator la Utilizator, cu 



condiţia încheierii şi efectuării oricărui alt act şi/sau proceduri impuse de legea 
aplicabilă in acest scop." 

 Desi Anexa nr. 5 - Condiţii Generale prezintă dispoziţiile contractuale 
prevăzute la art. 9.1, lit. B), lit. a) si b) ca fiind un drept exclusiv si absolut al 
subscrisei de a cere una dintre cele doua masuri, date fiind deficientele de realizare a 
acestui drept in practica, in notificarea de reziliere unilaterala a preferat sa prezinte 
masurile dispuse de clauza amintita ca o posibilitate a Utilizatorului de a opta intre 
cele doua. 

 Desigur, acest drept de opţiune constituit in favoarea Utilizatorului in 
afara clauzelor contractuale, prin bunăvoinţa creditoarei, este unul condiţionat in timp 
de trecerea unui termen extinctiv de 10 zile pana la care, daca Utilizatorul nu achita 
imediat toate ratele de leasing se prezuma ca nu doreşte achiziţionarea 
Echipamentelor, astfel incat acesta este obligat sa restituie către subscrisa toate 
Echipamentele livrate. 

 Acceptarea de către creditoare a returnarii Echipamentelor nu este 
privita ca o renunţare la satisfacerea tuturor celorlalte obligaţii restante ale 
Utilizatorului împreuna cu toate sumele datorate de către Utilizatorul-debitor pana la 
data restituirii Echipamentelor in temeiul art. 9.1, lit. B), lit. a) din Anexa nr. 5 - 
Condiţii Generale. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 6 din Anexa nr. 5 - Condiţii Generale 
referitoare la avansarea primelor de asigurare privind răspunderea civila CASCO si 
obligatorie, aceasta obligaţie ii revine Utilizatorului. 

 Pe toata durata Perioadei de leasing, Locatorul va asigura si va menţine 
asigurat Echipamentul, pe cheltuiala Utilizatorului. 

 Locatorul va refactura Utilizatorului, o data cu facturarea Ratelor de 
Leasing, primele de asigurare, precum si orice alte costuri suportate in legătura cu 
poliţa de asigurare. 

 Toate cheltuielile incluzând, fără a se limita la, taxe vamale, impozite, 
penalităţi, onorarii, cheltuieli administrative şi/sau financiare rezultând din Contract, 
inclusiv cheltuielile rezultate din efectuarea plăţilor datorate in temeiul Contractului 
sau legate direct sau indirect de Echipament, de restituirea sau cumpărarea acestuia, 
precum si cheltuielile privind înregistrarea Contractului la Arhiva Electronica de 
Garanţii Reale Mobiliare sunt în sarcina Utilizatorului şi vor fi plătite integral de către 
acesta, in termenul prevăzut la Art. 3.6 din Contract. 

 Amenzile de circulaţie primite pe numele Locatorului aferente 
echipamentelor aflate in leasing conform prezentului Contract vor fi achitate de către 
Locator fara indeplinirea nici unei proceduri prealabile si vor fi refacturate 
Utilizatorului, acesta având obligaţia de plata in termenul prevăzut la Art. 3.6 din 
Contract. 

 Analizând apelul formulat, Curtea reţine următoarele: 
  Creditoarea SC V.I.R. IFN SA prin cererea înregistrată a solicitat 

deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC K.A. SRL, invocând 
existenţa unei creanţe certe, lichide şi exigibile în cuantum de 137.432,28 lei. 

 În motivarea cererii creditoarea a arătat că a încheiat cu debitoarea 
contractul de leasing nr. VFS1658/VTC/SC/14.01.2008, având ca obiect 
autovehiculul marca VOLVO FM 8X4 R CHH-XHIGH şi suprastructura basculabilă 
VTC ZETTERBERGS. Întrucât debitoarea nu şi-a respectat obligaţiile contractuale, 
creditoarea i-a notificat rezilierea contractului şi întrucât debitoarea nu şi-a 
manifestat dreptul de opţiune în conformitate cu disp. art. 9.1 din contract, 
creditoarea a iniţiat demersurile de reluare în posesie a echipamentelor. Creditoarea 



a arătat că returnarea echipamentelor nu este privită ca o renunţare la satisfacerea 
tuturor celorlalte obligaţii restante ale utilizatorului, împreună cu toate sumele 
datorate de către utilizator până la data restituirii autovehiculului în temeiul art. 9.1 
lit. B, lit. a din anexa nr. 5 – Condiţii generale. 

Judecătorul sindic  a reţinut că a fost formulată contestaţie împotriva cererii 
de deschidere a procedurii de către debitoare prin care s-a solicitat şi obligarea 
creditorului V.I.R. IFN S.A la plata cauţiunii potrivit prevederilor art.33 alin.3 din 
Legea nr.85/2006. 

Prin rezoluţia întocmită la 28.11.2013 judecătorul sindic a dispus  citarea 
creditoarei cu menţiunea de a consemna cauţiunea în cuantum de 13.743,23 lei 
reprezentând 10% din cuantumul creanţei solicitate în termen de 5 zile obligaţie  
comunicată creditoarei la data de 11 decembrie 2013. 

Constatând că debitoarea nu şi-a îndeplinit această obligaţie nici în termenul 
stipulat şi nici măcar până la termenul de judecată din 8 ianuarie 2014 judecătorul 
sindic  a respins cererea de deschidere a procedurii insolvenţei . 

Curtea reţine că potrivit art. 33 alin. 3 teza finală din Legea nr. 85/2006, cu 
modificările ulterioare, în cazul în care creditoarea nu consemnează în termen 
cauţiunea, cererea introductivă va fi respinsă. 

Judecătorul sindic în consecinţă a procedat la o judicioasă aplicare a 
dispoziţiilor legale care au devenit incidente urmare a nerespectării obligaţiilor 
stabilite în sarcina creditoarei. 

Toate argumentele invocate în cuprinsul declaraţiei de apel vizează fondul 
cauzei care nu a fost antamat în faţa primei instanţe urmare a neîndeplinirii 
obligaţiilor instituite în sarcina sa de către apelantă astfel că instanţa de control 
judiciar este dispensată de obligaţia de examinare a acestora. 

Considerentele reţinut au formulat convingerea instanţei că apelul formulat 
este nefundat astfel că potrivit disp. art.480 C.pr.civ. urmează a fi respins reţinând că 
prima instanţă a realizat o corectă aplicare a dispoziţiilor legale incidente. 

 
 

13. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de 
debitor. Respingere de către judecătorul sindic. Admiterea apelului 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 183 din 19 mai 2014  

Prin sentinţa comercială nr.4292 din 4.08.2011 pronunţată în dosarul nr.... al 
Tribunalului Comercial Cluj s-a respins cererea de deschidere a procedurii insolvenţei 
formulată de debitoarea S.C. C.I. S.R.L. înregistrată la ORC sub nr. …, prin 
administrator F.M.I.. 

Pentru a hotărî astfel, judecătorul sindic a reţinut că potrivit art. 3 pct. 1 din 
Legea nr. 85/2006 insolvenţa este acea stare a patrimoniului ce se caracterizează prin 
insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi 
exigibile. 

Art. 27 din acelaşi act normativ impune debitorului să formuleze cerere de 
deschidere a procedurii insolvenţei, în termen de maxim 30 de zile de la data apariţiei 
stării de insolvenţă. 

Cererea debitoarei trebuie să fie însoţită de actele menţionate la art. 28 din 
Legea nr. 85/2006, respectiv debitoarea trebuie să facă dovada faptului că se află în 
stare de insolvenţă, să depună la dosar lista completă a tuturor bunurilor, bilanţul şi 



balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a 
procedurii, lista numelor şi adreselor creditorilor, lista cuprinzând plăţile şi 
transferurile patrimoniale efectuate în cele 120 de zile anterioare înregistrării cererii 
introductive, precum şi o listă a activităţilor curente pe care intenţionează să le 
desfăşoare în perioada de observaţie. 

Totodată, debitorul este obligat să depună la dosar contul de profit şi pierdere 
pentru anul anterior depunerii cererii, o declaraţie prin care îşi arată intenţia de intrare 
în procedura simplificată sau în reorganizare şi să descrie modalităţile pe care le are în 
vedere pentru reorganizarea activităţii. 

De asemenea, debitorul are obligaţia de a da o declaraţie pe propria 
răspundere, autentificată la notar ori certificată de un avocat, sau să depună un 
certificat de la registrul comerţului din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii 
prevăzute de Legea nr. 85/2006 într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii şi o 
declaraţie pe propria răspundere, autentificată, din care să rezulte că nu a fost 
condamnat pentru fals ori infracţiuni prevăzute în Legea concurenţei nr. 21/1996. 

Judecătorul sindic a observat că debitoarea nu a depus toate actele menţionate 
de art. 28 din Legea nr. 85/2006 republicată.   

Conform art. 27 alin. ultim din Legea nr. 85/2006 republicată, cererea 
formulată de debitor prin care se solicită deschiderea procedurii insolvenţei „se va 
judeca de urgenţă, in termen de maxim 5 zile in camera de consiliu, fără citarea 
părţilor”.  

Raportat la documentele depuse de către debitoare în susţinerea cererii sale se 
va reţine cu precădere că debitoarea nu a depus la dosar contul de profit şi pierdere pe 
anul anterior depunerii cererii, respectiv 2013, ci doar pe acela aferent anului 2012, 
deşi prevederile imperative ale art. 28 din legea nr. 85/2006 stabilesc în mod expres 
această obligaţie.  

În aceste condiţii, se va constata că din cuprinsul informaţiilor furnizate de 
contul de profit şi pierdere din anul 2012 debitoarea a obţinut profit, iar din bilanţul 
anului 2012 a reieşit că deşi ar exista datorii de peste 500.000 lei, debitoarea are 
creanţe de peste 700.000 lei faţă de terţi. 

Apoi, aceasta nu a depus balanţa de verificare aferentă lunii anterioare 
formulării cererii de deschidere a procedurii insolvenţei (cea din luna ianuarie 2014), 
după cum prevede art. 28 alin.1 lit.a  din Legea nr.85/2006 expres, astfel că 
judecătorul sindic nu a putut verifica pretinsa stare de insolvenţă la data formulării 
cererii. 

Nu în ultimul rând, debitoarea nu a depus declaraţiile pe care legea le impune 
în cuprinsul art. 28 alin.1 din Legea nr.85/2006 şi nici hotărârea asociatului/asociaţilor 
privind intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei şi forma acesteia. 

În aceste condiţii, întrucât din înscrisurile depuse nu reiese că debitoarea se 
află în stare de insolvenţă vădită sau prezumată după cum prevede art. 3 pct. 1 din 
Legea nr.85/2006,   în baza art. 32 raportat la art. 27 alin. 1 şi art. 3 pct. 1 din Legea 
nr. 85/2006, va respinge cererea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei  
formulată de debitoarea S.C. C.I. S.R.L.. 

 Împotriva acestei sentinţe a declarat apel debitoarea S.C. C.I. S.R.L 
solicitând admiterea apelului casarea hotărârii atacate si trimiterea cauzei 
judecătorului sindic pentru deschiderea procedurii insolventei. 

 În motivele de apel se arată că din contul de profit si pierdere pentru 
anul 2013, rezultă că societatea a înregistrat in cursul anului 2013 o scădere dramatica 
a activităţii (cifra de afaceri 17.803 lei in 2013 fata de 393.771 lei in 2012) si o 
pierdere neta de 223.930 lei in 2013. 



  Definirea insolventei la art. 3 alin 1 din Legea 85/2006 spune foarte 
clar ca este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin 
insuficienta fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si 
exigibile, si insolventa este prezumata ca fiind vădita atunci cand debitorul, dupa 90 
de zile de la scadenta, nu a plătit datoria sa fata de creditor. 

  In condiţiile in care Societatea are: credite pe termen lung in suma de 
376.397 lei si credite pe termen scurt in suma de 46.500 lei, si acestea nu au mai fost 
plătite de mai bine de un an (in balanţa din decembrie 2013 la contul 162-Credite 
bancare pe termen lung, se vede soldul iniţial, adică valoarea creditului in 01 ianuarie 
2013 ca fiind 371.697 lei si la sfârşitul anului ajunge sa crească la 376.397 lei, deci nu 
s-au efectuat plaţi către banca deloc in timpul anului; la fel in contul 519-Credite 
bancare pe termen scurt atat in 01 ianuarie 2013 cat si in 31 decembrie 2013 suma 
este de 46.500 lei, deci nu s-au efectuat deloc plaţi in timpul anului 2013, si nici pana 
in prezent dupa cum e mai mult decât evident si in balanţa aferenta lunii februarie 
2014, ultima balanţa întocmita) 

- datorii către bugetul de stat in suma de 63.102 lei, din care mare parte 
sunt de la inceputul anului 2013 sau mai vechi (conform balanţei contabile din 
februarie 2014) desi conform ultimelor înscrisuri obţinute de pe www.anaf.ro cu 
situaţia fiscala a Societăţii (Anexa 7), exista datorii restante mult mai mari: 370.635 
lei din iulie 2013. 5393 lei din august 2013.12.881 lei din noiembrie 2013; datorii 
către asociat in suma de 11.978 lei; datorii comerciale către furnizori in suma de 
327.688 lei+15.896 lei=343.584 lei in timp ce creanţele sunt 147.015 lei+489.680 
lei=636.695 lei; aceste creanţe sunt aproape in totalitate din anii 2009, 2010, 2011 si 
2012 asa cum se poate observa din detalierea facturilor aferente clienţilor neincasati 
(Anexa 4); practic nu au putut fi incasate de atâta timp si prin urmare şansele de 
recuperare sunt infime iar ipoteza ca aceste creanţe de altfel însemnate ar acoperi 
datoriile este evident fara nici un temei real 

- in casierie si in contul bancar nu exista disponibilităţi (in lunile 
ianuarie si februarie 2014 singurele mişcări in aceste doua conturi au fost in suma de 
300 lei 

la rulaje Casa-contul 531 in luna ianuarie 2014). 
   Consideră ca incapacitatea de plata a datoriilor prezentate mai sus, 

majoritatea mai vechi de un an, este mai mult decât evidenta. 
Analizând apelul declarat de către debitoarea S.C. C.I. S.R.L prin prisma 

motivelor de apel şi a dispoziţiilor art.478 şi urm. C.pr.civ., Curtea l-a apreciat ca 
fiind fondat pentru următoarele considerente: 

Demersul judiciar al debitoarei vizează deschiderea procedurii insolvenţei sale 
apreciind că se află în stare de insolvenţă şi că în raport de fondurile băneşti 
disponibile nu poate face faţă datoriilor exigibile. 

Potrivit art.3 pct.1 din Legea nr.85/2006, insolvenţa este acea stare a 
patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti 
disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile şi este prezumată ca fiind 
vădită atunci când debitorul, după 90 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă 
de creditor; prezumţia este relativă. 

Conform art. 27 din acelaşi act normativ, debitorul aflat în stare de insolvenţă 
este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei 
legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă. 

În speţă, Curtea constată că înscrisurile depuse în probaţiune (f.8-26 
coroborate cu cele aflate în dosarul de apel) evidenţiază împrejurarea că debitoarea, la 
data formulării cererii, avea datorii scadente neachitate iar fondurile băneşti ale 



acesteia nu sunt suficiente pentru plată astfel că se poate susţine cu temei că starea de 
insolvenţă este dovedită. 

Analizând înscrisurile depuse în probaţiune, Curtea reţine că debitoarea are 
credite pe termen lung in suma de 376.397 lei si credite pe termen scurt in suma de 
46.500 lei si acestea nu au mai fost plătite de mai bine de un an (in balanţa din 
decembrie 2013 la contul 162 - Credite bancare pe termen lung, este menţionat soldul 
iniţial, adică valoarea creditului la 01 ianuarie 2013 ca fiind 371.697 lei si la sfârşitul 
anului ajunge sa crească la 376.397 lei); la fel în contul 519 - Credite bancare pe 
termen scurt atât in 01 ianuarie 2013 cat si in 31 decembrie 2013 suma este de 46.500 
lei, deci nu s-au efectuat plaţi in timpul anului 2013. Apoi, către bugetul de stat există 
datorii scadente neachitate conform informaţiilor menţionate în actele contabile 
depuse iar în casierie si in contul bancar nu exista disponibilităţi baneşti. 

Împrejurarea că creditorul care deţine creanţa cea mai însemnată nu a solicitat 
plata creanţei sale sau nu a cerut declanşarea procedurii insolvenţei nu poate constitui 
temei al respingerii cererii formulate de debitoare în condiţiile art.27 din Legea 
nr.85/2006, soluţia pronunţată de către judecătorul sindic fiind nelegală şi dată cu 
aplicarea greşită a legii. 

Curtea nu va achiesa statuărilor judecătorului sindic potrivit cărora 
deschiderea procedurii insolvenţei nu se justifică şi datorită faptului că debitoarea are 
datorii de 500.000 lei dar şi creanţe de recuperat în sumă de peste 700.000 lei întrucât 
procedura reglementată de dispoziţiile Legii nr.85/2006 încurajează desfăşurarea cu 
bună credinţă a relaţiilor dintre profesionişti fiind esenţial a se asigura plata creanţelor 
rezultate din activitatea acestora iar nu neplata lor motivat de eventuala imposibilitate 
de achitare. 

Probele administrate în cauză, atât cele din faţa judecătorului sindic cât şi cele 
depuse în apel, evidenţiază împrejurarea că debitoarea a depus toate înscrisurile 
menţionate în art.28 din LPI astfel că nu se poate susţine cu temei ipoteza existenţei 
unei cereri informale. Curtea apreciază că menţiunea judecătorului sindic referitoare 
la necesitatea depunerii unei hotărâri a asociaţilor cu privire la decizia de formulare a 
cererii de deschidere a procedurii insolvenţei este excesivă câtă vreme legiuitorul nu a 
înţeles să condiţioneze formularea cererii de îndeplinirea unei atare condiţii. 

În consecinţă, întrucât în speţă, probele administrate au evidenţiat fără echivoc 
împrejurarea că debitoarea are datorii care nu pot fi achitate cu sumele disponibile, 
Curtea va constata că ipoteza normei legale din art.3 pct.1 din Legea nr.85/2006 este 
întrunită şi constatând că cererea întruneşte cerinţele art.28 din lege, va aprecia apelul 
ca fiind fondat iar în temeiul art.8 din Legea nr.85/2006 raportat la art.478 şi urm. 
CPC îl va admite, va anula hotărârea apelată şi va trimite cauza judecătorului sindic 
pentru deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei. 

 
 

14. Înlocuire administrator judiciar. Neîndeplinirea 
atribuţiilor. Motive obiective. Modificarea hotărârii primei instanţe 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 234 din 10 iunie 2014  

Prin sentinţa civilă nr.670  din data de   06.03.2014 pronunţată în dosarul nr. ... 
al Tribunalului  Specializat Cluj  s-a dispus, din oficiu, înlocuirea administratorului 
judiciar B.I. SPRL desemnat să administreze insolvenţei deschisă împotriva debitoarei 
SC R.G. SRL şi desemnează în cauză în calitate de administrator judiciar provizoriu 



R.L. SPRL, urmând să îndeplinească atribuţiile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 
85/2006, cu respectarea dispoziţiilor date de judecătorul sindic. 

S-a dispus desemnarea administratorului special. 
S-a stabilit în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune în 

termen de 20 de zile de la desemnare raportul prevăzut de art. 54 din Legea nr. 
85/2006 urmând să-l notifice debitoarei prin administrator special.   

S-a stabilit în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar, 
în termen de maxim 40 de zile de la data desemnării sale, un raport asupra cauzelor şi 
împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea 
persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform prevederilor art. 59 din Legea nr. 
85/2006. 

S-a dispus comunicarea prezentei instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie 
se află sediul debitoarei, tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, aceasta 
din urmă obligaţie fiind în sarcina administratorului judiciar provizoriu. 

S-a stabilit în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia 
administratorului judiciar provizoriu toate actele prevăzute de art. 28 şi orice alte 
informaţii cerute cu privire la activitatea debitoarei. 

S-a dat dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi 
să nu dispună de acestea fără ordinul judecătorului sindic sau al administratorului 
judiciar, sub sancţiunea prevăzută de art. 48 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, obligaţia de 
notificare revenind administratorului judiciar provizoriu. 

S-a dispus în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a efectua 
notificările prevăzute de art. 61 şi 62 din Legea nr. 85/2006.  

S-a stabilit termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a 
creanţelor asupra averii debitoarei la data de 14.04.2014, termenul pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 
data de 30.04.2014, data limită pentru depunerea contestaţiilor cu privire la creanţele 
şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar în 
termen de 5 zile de la publicarea tabelului preliminar în BPI, precum şi termenul de 
soluţionare a contestaţiilor şi definitivare a tabelului preliminar  la data de 15.05.2014. 

S-a dispus în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar 
rapoarte lunare privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu justificarea 
cheltuielilor, până la data de 28 ale fiecărei luni, conform dispoziţiilor art. 21 din 
Legea nr. 85/2006. 

S-a stabilit termen pentru data de 03.04.2014, sala 249, ora 8,00, termen la 
care se va supune aprobării raportul prev. de art. 54 din Legea nr. 85/2006. 

 Pentru a hotărî astfel, deliberând în cauză cu privire la incidenţa disp. 
art.22 alin.2 din Legea nr.85/2006, judecătorul sindic a reţinut că procedura 
insolvenţei împotriva debitoarei SC R.G. SRL a fost deschisă prin sentinţa civilă nr. 
3366/05.12.2013, în urma cererii formulate de creditoarea DIRECŢIA GENERALĂ 
REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA, dispunându-se prin 
aceeaşi încheiere desemnarea în calitate de administrator judiciar provizoriu a B.I. 
SPRL, în urma solicitării desemnării sale de către creditoare. 

Prin aceeaşi sentinţă s-a stabilit în sarcina administratorului judiciar obligaţia 
de a depune la dosar, în termen de maxim 40 de zile de la data desemnării sale, un 
raport asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a 
debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform prevederilor 
art. 59 din Legea nr. 85/2006. 



S-a dispus comunicarea prezentei instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie 
se află sediul debitoarei, tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, aceasta 
din urmă obligaţie fiind în sarcina administratorului judiciar provizoriu. 

S-a stabilit în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia 
administratorului judiciar provizoriu toate actele prevăzute de art. 28 şi orice alte 
informaţii cerute cu privire la activitatea debitoarei. 

S-a dat dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi 
să nu dispună de acestea fără ordinul judecătorului sindic sau al administratorului 
judiciar, sub sancţiunea prevăzută de art. 48 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, obligaţia de 
notificare revenind administratorului judiciar provizoriu. 

S-a dispus în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a efectua 
notificările prevăzute de art. 61 şi 62 din Legea nr. 85/2006.  

A fost stabilit termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a 
creanţelor asupra averii debitoarei la data de 20.01.2014, termenul pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 
data de 06.02.2014, data limită pentru depunerea contestaţiilor cu privire la creanţele 
şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar în 
termen de 5 zile de la publicarea tabelului preliminar în BPI, precum şi termenul de 
soluţionare a contestaţiilor şi definitivare a tabelului preliminar  la data de 27.02.2014. 

S-a dispus în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar 
rapoarte lunare privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu justificarea 
cheltuielilor, până la data de 28 ale fiecărei luni, conform dispoziţiilor art. 21 din 
Legea nr. 85/2006. 

S-a stabilit în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune în 
termen de 20 de zile de la deschiderea procedurii raportul prevăzut de art. 54 din 
Legea nr. 85/2006 urmând să-l notifice debitoarei prin administrator special.   

Deşi în conformitate cu disp. art. 12 din Legea nr. 85/2006 hotărârile 
pronunţate de judecătorul sindic sunt executorii de la data pronunţării şi în 
conformitate cu disp. art. 54 din Legea nr. 85/2006, practicianul în insolvenţă avea 
obligaţia ca în termen de cel mult 20 de zile de la desemnarea sa să întocmească şi să 
supună judecătorului sindic un raport prin care să propună fie intrarea în procedura 
simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedură generală, în cauză 
în speţă administratorul judiciar nu şi-a îndeplinit această obligaţie cu respectarea 
termenului prevăzut de lege şi stabilit, de altfel, şi prin sentinţa de deschidere a 
procedurii insolvenţei. 

Prin această sentinţă, judecătorul sindic a stabilit, de altfel, pentru data de 30 
ianuarie 2014, termenul pentru supunerea spre aprobare a raportului prev. de art. 54, 
raport care în conformitate cu alineatul 2 trebuia să indice împrejurarea dacă debitorul 
se încadra în criteriile prevăzute de art. 1 alin. 2 şi trebuia supus procedurii 
simplificate. 

În baza aceleiaşi norme legale, administratorului judiciar îi revenea şi obligaţia 
de a notifica propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată creditorului 
care a formulat cererea introductivă şi debitorului prin administratorul special şi să 
depună la dosar, odată cu cererea, dovada procedurii de notificare. 

Practicianul în insolvenţă a înregistrat la dosarul cauzei, comunicând prin fax 
la data de 29.01.2014, un raport întemeiat pe disp. art. 20, 21 şi art. 54 din Legea nr. 
85/2006, din cuprinsul căruia rezultă faptul că până la data întocmirii acestuia nici un 
reprezentant al debitoarei nu s-a prezentat la sediul său pentru predarea documentelor 
prev. de art. 28, astfel încât a fost în imposibilitate să analizeze situaţia economică a 



debitoarei, considerând, pe cale de consecinţă, că se impune a fi supusă procedurii 
simplificate a falimentului. 

Judecătorul sindic a apreciat că practicianul în insolvenţă nu şi-a îndeplinit 
obligaţiile prevăzute de lege, că a încălcat termenul de 20 de zile prevăzut de Legea 
nr. 85/2006 pentru întocmirea raportului, că nu a făcut dovada notificării debitorului 
pentru predarea documentelor prev. de art. 28 şi nici demersuri pentru a stabili dacă în 
cauză sunt îndeplinite cerinţele prev. de art. 1 alin.2 din Legea nr. 85/2006, astfel încât 
să fie îndreptăţit să solicite trecerea debitoarei în faliment procedura simplificată. 

Astfel, la data de 30.01.2014 judecătorul sindic a dispus sancţionarea 
practicianului în insolvenţă în condiţiile prev. de art. 22 alin. 3 din Legea nr. 85/2006, 
cu amenda în cuantum de 3.000 lei şi a stabilit termen pentru înlocuirea din oficiu a 
practicianului în insolvenţă. 

Prin raportare la disp. art. 22 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, în orice stadiu al 
procedurii, judecătorul sindic, din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor, poate 
înlocui pe administratorul judiciar prin încheiere motivată, pentru motive temeinice. 

Făcând aplicarea dispoziţiilor legale mai sus enunţate la cazul în speţă 
judecătorul sindic a considerat că există motive temeinice pentru a se dispune 
înlocuirea administratorului judiciar B.I. SPRL, în condiţiile în care acesta nu şi-a 
îndeplinit obligaţiile stabilite în sarcina sa. 

Astfel după cum s-a reţinut şi în cuprinsul încheierii din data de 30.01.2014, 
practicianul în insolvenţă nu a analizat incidenţa în speţă a disp. art. 1 alin. 2 din 
Legea nr. 85/2006, pentru a propune intrarea debitoarei în faliment procedura 
simplificată sau a solicita continuarea perioadei de observaţie, simpla menţionare în 
cuprinsul raportului înregistrat la dosarul cauzei la data de 29.01.2014 a faptului că 
până la data întocmirii raportului respectiv nu s-a prezentat nici un reprezentant al 
debitoarei la sediul administratorului judiciar pentru predarea documentelor prev. de 
art. 28, nefiind de natură să fie considerată ca întrunind cerinţele unei analize a 
normelor legale menţionate. 

Aceasta întrucât, pe de o parte, nu s-a făcut dovada notificării debitoarei 
pentru predarea documentelor prevăzute de art. 28, iar prezenţa administratorului 
statutar al debitoarei la sediul administratorului judiciar din Bucureşti, str. Radu Vodă 
nr. 1, bl. B.8, ap.13, nu este reglementată de dispoziţiile legale, prevederile Legii nr. 
85/2006 nereglementând în cuprinsul dispoziţiilor sale o astfel de obligaţie în sarcina 
debitoarei. 

În plus, practicianul în insolvenţă nu a făcut dovada faptului că a convocat 
asociaţii debitoarei în condiţiile prev. de art. 3 pct. 26 pentru desemnarea 
administratorului special, în condiţiile în care disp. art. 54 alin.2 statuează în sarcina 
sa obligaţia de a notifica propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată 
creditorului care a depus cererea introductivă şi debitorului prin administratorul 
special. 

De altfel, nu s-a făcut nici dovada notificării celor doi participanţi la 
procedură, în condiţiile în care legea stabileşte în mod imperativ această obligaţie în 
sarcina practicianului, dovada notificării impunându-se a fi depusă la dosar odată cu 
cererea de trecere în faliment a debitoarei. 

Procedând în această modalitate, cu încălcarea dispoziţiilor legale, 
neîndeplinindu-şi atribuţiile stabilite de lege şi de judecătorul sindic în sarcina 
administratorului judiciar, practicianul în insolvenţă a determinat tergiversarea 
procedurii, judecătorul sindic fiind obligat ca în lipsa îndeplinirii cerinţelor prev. de 
art. 54 din Legea nr. 85/2006 să dispună continuarea perioadei de observaţie, în 
condiţiile în care raportul prevăzut de art. 54 nu a fost întocmit conform legii. 



Judecătorul sindic a fost în imposibilitate să supună propunerea prevăzută la 
alineatul 2 dezbaterii părţilor în procedură în şedinţă publicăm, astfel cum stabilesc 
normele legale, în termen de cel mult 15 zile de la primirea raportului, să pronunţe 
astfel o sentinţă prin care să aprobe sau să respingă propunerile raportului supus 
dezbaterii. 

Întrucât raportul nu a fost întocmit conform legii, dreptul debitorului în 
procedură a fost încălcat, acesta nefiind notificat, ca de altfel şi drepturile creditorului 
care a formulat cererea introductivă. 

Susţinerile administratorului judiciar în cuprinsul înscrisului intitulat „Note 
scrise” înregistrat la dosar la data de 06.03.2014, dată stabilită pentru punerea în 
discuţie a propunerii din oficiu de înlocuire a administratorului judiciar, conform 
cărora sentinţa în baza căreia s-a dispus deschiderea procedurii a fost comunicată la 
data de 29.01.2014, nu pot fi avute în vedere pentru justificarea îndeplinirii 
obligaţiilor prevăzute de lege, atâta timp cât sentinţele sunt executorii şi se impun a fi 
puse în executare de la momentul pronunţării lor, în situaţia în care dispoziţiile date de 
judecătorul sindic nu au fost suspendate de către curtea de apel, în conformitate cu 
prev. art.8 din Legea nr. 85/2006. 

Nici faptul că publicarea sentinţei de deschidere a procedurii s-a făcut abia în 
data de 31.01.2014 nu poate justifica neîndeplinirea obligaţiilor de către 
administratorul judiciar, susţinerile acestuia că „şi-a  îndeplinit întocmai sarcinile 
prevăzute de lege” fiind contrare realităţii şi contrazise de probele existente la dosarul 
cauzei. 

De altfel, şi notificarea creditorilor în Buletinul procedurilor de insolvenţă cu 
privire la termenul limită de declarare a creanţelor împotriva averii debitoarei s-a 
făcut la data de 31.01.2014 (f.308), deşi prin sentinţa de deschidere a procedurii a fost 
stabilit termenul limită pentru depunerea acestor declaraţii de creanţă pentru data de 
20.01.2014, astfel încât şi dreptul creditorilor a fost încălcat de către administratorul 
judiciar prin nerespectarea obligaţiilor stabilite în sarcina sa. 

Faţă de considerentele mai sus reţinute, judecătorul sindic a dispus, din oficiu, 
înlocuirea administratorului judiciar B.I. SPRL şi desemnarea în cauză în calitate de 
administrator judiciar provizoriu a noului administrator R.L. SPRL, urmând ca acesta 
să îndeplinească atribuţiile prevăzute de Legea nr. 85/2006. 

Faţă de faptul că întreaga procedură, inclusiv termenele de declarare a 
creanţelor au fost nerespectate, s-a dispus de către judecătorul sindic prorogarea 
termenelor prin raportare la disp. art. 62 alin.2 din Legea nr. 85/2006 şi reluarea 
întregii proceduri după cum urmează: 

În temeiul art.18 din Legea nr.85/2006 s-a dispus desemnarea 
administratorului special.  

 S-a stabilit în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la 
dosar, în termen de maxim 40 de zile de la desemnarea sa, raportul asupra cauzelor şi 
împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea 
persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform prev. art.59 din Legea nr.85/2006. 

În temeiul art. 37 din Legea nr. 85/2006 s-a dispus comunicarea prezentei 
instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei, tuturor băncilor 
unde debitoarea are deschise conturi, această din urmă obligaţie fiind în sarcina 
administratorului judiciar. 

În baza art.44 din lege, s-a stabilit în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la 
dispoziţia administratorului judiciar toate informaţiile cerute cu privire la activitatea 
debitoarei, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute în 
cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. 



În temeiul art.48 alin.1 din lege, s-a dat dispoziţie tuturor băncilor la care 
debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul 
administratorului judiciar sub sancţiunea prevăzută de art.48 alin.2 din Legea 
nr.85/2006, obligaţia de notificare revenind administratorului judiciar. 

În baza disp. art.61 din Legea nr.85/2006, s-a dispus comunicarea prezentei 
creditoarei, debitoarei, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Cluj şi 
Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj în vederea efectuării 
menţiunii, publicarea într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de 
insolvenţă. 

În baza prev. art.62 lit.b, c, d din Legea nr.85/2006 s-a stabilit termen limită 
pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de 
14.04.2014, termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preliminar al  creanţelor la data de 30.04.2014, termenul pentru 
depunerea contestaţiilor cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de 
administratorul judiciar în tabelul preliminar de 5 zile de la publicarea în Buletinul 
procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar şi termenul pentru soluţionarea 
eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului preliminar al creanţelor la data 
de 15.05.2014. 

 Potrivit art. 21 alin.1 din lege s-a dispus în sarcina administratorului 
judiciar obligaţia de a depune rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, 
cu justificarea cheltuielilor, până la data de 28 a fiecărei luni. 

 S-a stabilit în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune 
raportul prevăzut de art.54 din Legea nr.85/2006 în termen de maximum 20 de zile de 
la data desemnării sale, urmând să-l notifice debitoarei prin administrator special şi 
creditorului care a formulat cererea de deschidere a procedurii, stabilind termen 
pentru supunerea spre aprobare a propunerii prevăzute de alineatul 2 al art. 54 data de 
3 aprilie 2014. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel B.I. SPRL, solicitand admiterea 
apelului asa cum a fost formulat cu consecinţa anularii Hotărârii nr. 670/2014 
pronunţata de Tribunalul Specializat Cluj la data de 06.03.2014 in dosarul nr.... prin 
care s-a dispus înlocuirea apelantei din calitatea de administrator judiciar al debitoarei 
S.C. R.G. S.R.L. 

În motivele de apel se arată că prin Sentinţa Civila nr.3366/2013 pronunţata de 
Tribunalul Specializat Cluj in dosarul nr.... având ca obiect procedura insolventei a 
fost admisa cererea DGRFP Cluj-Napoca fiind dispusa deschiderea deschiderea 
procedurii generale a insolventei impotriva debitoarei S.C. R.G. S.R.L. cu sediul in 
…, fiind numita in calitate de administrator judiciar provizoriu B.I. SPRL. In cadrul 
adunării creditorilor din data de 11.02.2014 B.I. SPRL a fost confirmata ca 
administrator judiciar cu un onorariu de 100 lei /luna si onorariu de succes de 1% din 
sumele distribuite creditorilor. 

Arată că sentinţa de deschidere a procedurii a fost comunicata 
administratorului judiciar la data de 29.01.2014 (data poştei) si publicata in Buletinul 
Procedurilor de Insolventa nr. 2039/31.01.2014. 

Imediat dupa primirea comunicării sentinţei in data de 29.01.2014 a procedat 
la indeplinirea sarcinilor prevăzute de art 20, 21 si 54 din Legea Insolventei. Astfel:a  
fost redactata si trimisa creditorilor identificaţi notificarea privind intrarea debitoarei 
in procedura generala a insolventei. Notificarea a fost publicata si in Buletinul 
Procedurilor de Insolventa nr.2087/31.01.2014; a fost redactat si trimis la Instanţa prin 
fax raportul prevăzut de art.54 din Legea 85/2006 in ziua de 29.01.2014 (transmiterea 
s-a făcut prin fax datorita faptului ca primul termen de judecata a fost stabilit pentru 



data de 30.01.2014 ne fiind timpul necesar pentru transmiterea prin posta cu 5 zile 
inainte de termen datorita comunicării sentinţei de deschidere a procedurii de abia in 
data de 29.01.2014) 

Raportul a fost publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa 
nr.2000/30.01.2014; 

A fost convocata si s-a desfăşurat in ziua de 11.02.2014 adunarea creditorilor; 
aA fost redactat, trimis spre afişare la grefa instanţei si publicat in Buletinul 
Procedurilor de Insolventa nr.2924/12.02.2014 Tabelul Preliminar al creanţelor; a fost 
redactat, trimis spre afişare la grefa instanţei si publicat in Buletinul Procedurilor de 
Insolventa nr.4346/03.03.2014 Tabelul Definitiv al creanţelor; 

Faptul ca Sentinţa nr.3366/05.12.2013 ne-a fost comunicata numai in data de 
29.01.2014 nu ne poate fi imputat, cu atat mai mult cu cat aceasta se putea face 
imediat dupa pronunţarea din 05.12.2013 prin publicare in BPI in condiţiile prevăzute 
de art.7 alin.(l) din Legea 85/2006 conform cărora: „Citarea pârtilor, precum si 
comunicarea oricăror acte de procedura, a convocărilor si notificărilor se efectuează 
prin Buletinul procedurilor de insolventa..." 

Ori, publicarea Sentinţei nr.3366/05.12.2013 a fost făcuta de abia in 
31.01.2014 in BPI nr.2039.  

Precizează că în cursul şedinţei de judecata din 30.01.2014 instanţa a decis 
amendarea noastră cu suma de 3000 lei pentru , citam, : „neindeplinirea obligaţiilor 
stabilite in sarcina sa" (a administratorului judiciar n.n) fara a motiva care sunt aceste 
obbligatii neindeplinite. De altfel, aceasta incheiere de şedinţa nici pana la aceasta 
data nu ne-a fost comunicata sau publicata in BPI pentru ca noi sa putem face cerere 
de reexaminare. 

Au fost deci sancţionaţi in data de 30.01.2014 pentru neindeplinirea unor 
obligaţii care ne-au fost comunicate in data de 29.01.2014, dubla sancţiune atat prin 
amenda judiciara cat si prin schimbarea din calitatea de administrator judiciar al 
debitoarei. 

Reiterează faptul ca, in condiţiile prevăzute de art.7 alin.(l) din Legea 85/2006 
„ Citarea pârtilor, precum si comunicarea oricăror acte de procedura, a convocărilor si 
notificărilor se efectuează prin Buletinul procedurilor de insolventa..." , obligaţie 
nerespectata de instanţa de fond. 

Învederează faptul ca administratorul judiciar si-a îndeplinit întocmai sarcinile 
prevăzute de lege si cuprinse in Sentinţa de deschidere a procedurii si nu exista 
motive temeinice asa cum prevede art.22 alin.(2) pentru înlocuirea administratorului 
judiciar. 

Analizând apelul formulat din perspectiva motivelor invocate, Curtea l-a 
apreciat ca fiind fondat din următoarele considerente: 

Prin sentinţa civilă nr.3366/2013 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj a 
fost admisă cererea creditoarei D.G.R.F.P.Cluj-Napoca fiind dispusă deschiderea 
procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC R.G. SRL şi numit în 
calitate de administrator judiciar provizoriu B.I. SPRL.  

Ulterior, în cadrul adunării creditorilor din data de 11.02.2014 B.I. SPRL a 
fost confirmat ca administrator judiciar cu un onorariu de 100 lei/lună şi onorariu de 
succes de 1% din sumele distribuite creditorilor. Hotărârea de deschidere a procedurii 
a fost comunicat administratorului judiciar la data de 29.01.2014 şi publicată în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.2039/2014. Imediat după primirea comunicării 
hotărârii, administratorul judiciar provizoriu a procedat la data de 29.01.2014 la 
îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art.20, 21 şi respectiv art.54 din Legea 
nr.85/2006 în sensul redactării şi trimiterii notificărilor creditorilor identificaţi privind 



intrarea debitoarei în procedura generală a insolvenţei, notificare care a fost şi 
publicată în BPI nr.2087 din 31.01.2014. A fost redactat şi trimis prin fax raportul 
prevăzut de art.54 din Legea insolvenţei în ziua de 29.01.2014 întrucât primul termen 
de judecată a fost stabilit pentru data de 30.01.2014 nefiind timpul necesar pentru 
transmiterea prin poştă cu 5 zile înainte de termen datorită comunicării sentinţei de 
deschidere a procedurii abia la data de 29.01.2014. 

Cu toate acestea, judecătorul sindic în urma sesizării din oficiu cu privire la 
incidenţa dispoz.art.22 alin.2 din Legea insolvenţei a apreciat că există motive 
temeinice pentru a dispune înlocuirea administratorului judiciar în condiţiile în care se 
susţine că acesta nu şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite în sarcina sa. 

În concret, se arată că potrivit încheierii de şedinţă din data de 30.01.2014, 
judecătorul-sindic a constatat că practicianul în insolvenţă nu a analizat incidenţa în 
speţă a dispoziţiilor art.1 alin.2 din Legea nr.85/2006 pentru a propune intrarea 
debitoarei în faliment procedură simplificată sau a solicitat continuarea perioadei de 
observaţie. Simpla menţionare în cuprinsul raportului înregistrat la dosarul cauzei la 
data de 29.01.2014 a faptului că până la data întocmirii raportului nu s-a prezentat 
niciun reprezentant al debitoarei la sediul administratorului judiciar pentru predarea 
documentelor prevăzute de art.29 nu poate fi considerată de natură a întruni cerinţele 
unei analize a normelor legale menţionate. S-a mai reţinut în sarcina practicianului în 
insolvenţă, faptul că nu a făcut dovada convocării asociaţiilor debitoarei în condiţiile 
prev.de art.3 pct.26 din Legea insolvenţei pentru desemnarea administratorului 
special, în condiţiile în care dispoz.art.54 alin.2 statuează în sarcina sa obligaţia de a 
notifica propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată creditorului care 
a depus cererea introductivă şi debitorului prin administrator special. 

De altfel, nu s-a făcut dovada notificării celor doi participanţi la procedură, în 
condiţiile în care legea stabileşte în mod imperativ această obligaţie în sarcina 
practicianului, dovada notificării impunându-se a fi depusă la dosar odată cu cererea 
de trecere în faliment. 

Procedând de această manieră, cu încălcarea dispoziţiilor legale, judecătorul 
sindic a apreciat că administratorul judiciar provizoriu nu şi-a îndeplinit atribuţiile 
stabilite de lege, şi a determinat tergiversarea procedurii, cu consecinţa obligării 
judecătorului sindic de a dispune continuarea perioadei de observaţie, în condiţiile în 
care raportul prevăzut de art.54 nu a fost întocmit conform legii. 

Curtea mai reţine faptul că prin încheierea şedinţei publice din 30.01.2014 
judecătorul sindic a dispus amendarea administratorului judiciar provizoriu B.I. SPRL 
cu suma de 3000 lei pentru neîndeplinirea obligaţiilor stabilite de lege în sarcina sa, 
respectiv nedepunerea la dosar a raportului prev.de dispoz.art.54 din Legea 85/2006 în 
termenul prevăzut de lege, de 20 de zile de la desemnarea practicianului în insolvenţă, 
temeiul judicir fiind dispoz.art.22 alin.3 din Legea insolvenţei. 

Cu alte cuvinte, instanţa de recurs constată că pentru neîndeplinirea 
obligaţiilor prev.de lege, instanţa a aplicat practicianului în insolvenţă, respectiv 
administratorului judiciar provizoriu,. pentru aceeaşi faptă, o dublă sancţiune, 
respectiv aplicarea amenzii de 3000 lei, şi înlocuirea acestuia, ceea ce e inadmisibil. 

Aceasta deoarece pe de o parte i se impută administratorului judiciar 
provizoriu nedepunerea la dosar a raportului prevăzut de dispoz.art.54 din Legea 
insolvenţei în termenul prevăzut de lege, acela de 20 de zile de la data desemnării 
sale, ignorându-se cu desăvârşire faptul că hotărârea de deschidere a procedurii a fost 
comunicată acestuia după expirarea termenului de 20 de zile mai sus arătat, respectiv 
la data de 29.01.2014, moment de la care administratorul judiciar provizoriu luând la 
cunoştinţă efectiv de numirea sa în procedură, a procedat la îndeplinirea sarcinilor 



prevăzute de art.20, 21 şi respectiv 54 din Legea insolvenţei fiind transmise 
notificările creditorilor identificaţi şi notificarea deschiderii procedurii a fost publicată 
în buletinul procedurilor de insolvenţă la data de 31.01.2014. 

Chiar dacă raportul prevăzut de art.54 din Legea nr.85/2006 a fost transmis 
prin fax la data de 29.01.2014, acest lucru s-a datorat faptului că nu mai era timpul 
necesar pentru transmiterea prin poştă cu 5 zile înainte de termen datorită comunicării 
sentinţei de deschidere a procedurii abia la data de 29.01.2014. 

Concluzionând, toate cele reţinute în sarcina administratorului judiciar, nu pot 
fi imputate acestuia, câtă vreme din motive obiective, nu şi-a putut îndeplini în 
termenul prevăzut de lege obligaţia de a depune raportul prevăzut de art.54 în maxim 
20 de zile de la data desemnării sale, întrucât aşa cum s-a arătat mai sus, hotărârea de 
desemnare i-a fost comunicată abia la data de 29.01.2014. 

Prin urmare, Curtea constată că nu există motive temeinice care să determine 
aplicarea acestei sancţiuni administratorului judiciar, iar ulterior la termenul din 
6.03.2014, judecătorul sindic aplică sancţiunea înlocuirii administratorului judiciar, de 
această dată pentru faptul că nu şi-a îndeplinit atribuţiile prevăzute de lege în sensul 
că în raportul prevăzut de art.54 nu s-a analizat de către practicianul în insolvenţă 
incidenţa în speţă a disp.art.1 alin.2 din Legea 85/2006 pentru a propune intrarea 
debitoarei în procedura simplificată şi nu a convocat asociaţii debitoarei pentru 
desemnarea administratorului judiciar.  

Conţinutul raportului întocmit de administratorul judiciar este definit în art.54 
din Legea insolvenţei şi reglementează activităţile pe care le desfăşoară 
administratorul judiciar în cadrul procedurii generale de declarare a insolvenţei, 
vizând în principal o analiză a situaţiei economice a patrimoniului debitorului, urmată 
apoi de un raport şi propuneri de către jduecătorul sindic. 

Prevederile art.54 se coroborează cu dispoz.art.20 alin.1 lit.a din Legea 
insolvenţei care prevede că una dintre principalele atribuţii ale administratorului 
judiciar constă în examinarea situaţiei economice a debitorului şi a documentelor 
depuse conform prev.art.28 şi 35 şi întocmirea unui raport prin care să propună fie 
intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul 
procedurii generale, ci supunerea acelui raport judecătorului sindic, într-un termen 
stabilit de acesta, care nu va putea depăşi 30 de zile de la desemnarea 
administratorului judiciar. 

Cât priveşte natura juridică a termenului de 30 de zile, Curtea apreciază că 
acesta este un termen de recomandare în interiorul căruia judecătorul-sindic îi impune 
administratorului judiciar să efectueze raportul, pe baza analizei menţionate mai sus şi 
să facă propunerile de rigoare. Data de la care începe să curgă acest termen este 
marcată de momentul desemnării sale, însă se are în vedere luarea efectivă la 
cunoştinţă a administratorului judiciar de această desemnare. 

Analizând raportul întocmit de administratorul judiciar provizoriu în cadrul 
procedurii generale, pe parcursul perioadei de observaţie, Curtea reţine că acesta 
cuprinde menţiunile obligatorii prev.de art.54 respectiv concluziile administratorului 
judiciar referitoare la starea economică a patrimoniului debitorului precum şi acelea 
rezultate în urma examinării documentaţiei. Aceasta deoarece, aşa cum rezultă din 
actele dosarului, administratorul statutar s-a prezentat la sediul administratorului 
judiciar în vederea predării documentelor prevăzute de art.28. 

În concluzie, în speţă, nu există motive temeinice astfel cum sunt ele stabilite 
de art.22 alin.2 din Legea insolvenţei care să justifice înlocuirea administratorului 
judiciar provizoriu, motiv pentru care sesizarea din oficiu a judecătorului sindic este 
nelegală, urmând a fi respinsă. 



Pentru considerentele mai sus expuse, în temeiul dispoziţiilor art.480 alin.2 
C.pr.civ., se va admite apelul declarat de administratorul judiciar provizoriu B.I. 
SPRL cu consecinţa schimbării în parte a hotărârii judecătorului sindic în sensul 
respingerii sesizării din oficiu privind înlocuirea administratorului judiciar provizoriu 
B.I. SPRL cu administratorul judiciar provizoriu R.L. SPRL, urmând ca restul 
dispoziţiilor sentinţei să fie menţinute. 

 

15. Cerere de înlocuire a lichidatorului formulată de un singur 
creditor 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, 3177 din 8 aprilie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 1/C din 6 ianuarie 2014, pronunţată în dosarul nr. .../a5 
al Tribunalului Sălaj, s-a respins ca nefondată sesizarea formulată de D.G.R.F.P. 
CLUJ – A.J.F.P. SĂLAJ pentru înlocuirea lichidatorului judiciar desemnat al 
debitoarei S.C. G.C. S.R.L. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că în 
conformitate cu dispoziţiile art. 22 alin.3 din Legea nr.85 2006, în orice stadiu al 
procedurii, judecătorul-sindic, din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor, îl 
poate înlocui pe administratorul judiciar prin încheiere motivată, pentru motive 
temeinice, iar potrivit dispoziţiilor art. 24 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, în cazul în 
care dispune trecerea la faliment, judecătorul-sindic va desemna un lichidator, 
aplicându-se, în mod corespunzător, dispoziţiile art.19, 21, 22, 23 şi ale art.102 alin.5.  
Prin aceste dispoziții legale legiuitorul creează posibilitatea pentru judecătorul sindic 
să procedeze la înlocuirea administratorului/lichidatorului  judiciar fie din oficiu, când 
trebuie să indice în încheiere, motivele temeinice care au determinat luarea acestei 
măsuri, fie la cererea creditorilor, aceștia din urmă la rândul lor, fiind obligați să 
dovedească faptele pentru care se solicită înlocuirea administratorului judiciar, în 
categoria motive temeinice neputând intra decât situațiile în care administratorul 
judiciar își încalcă vădit atribuțiile legale, încălcări care trebuie dovedite fără echivoc, 
așa cum s-a arătat mai sus, în fața judecătorului sindic. 

În speță, creditoarei  nu-i este recunoscută de către legiuitor calitatea de a 
solicita înlocuirea administratorului judiciar, dar luând act de sesizarea formulată 
jucătorul sindic a analizat activitatea lichidatorului  judiciar I. SPRL în dosarul de 
insolvenţă al debitoarei  SC G.C. SRL reţinând că acesta a dat dovadă de 
profesionalism în îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin conform dispoziţiilor legale în 
această calitate, atribuţii pe care le-a îndeplinit la termenele prevăzute de lege sau 
stabilite de judecătorul-sindic, iar pe de altă parte, motivele invocate în cererea de 
înlocuire nu pot fi încadrate în categoria motive temeinice, în sensul celor  prevăzute 
în art. 22 din Legea nr. 85/2006. 

Împotriva acestei sentinţe, creditoarea REGIONALĂ A FINANŢELOR 
PUBLICE CLUJ-NAPOCA în nume propriu şi în numele ADMINISTRAŢIEI 
JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE SĂLAJ a declarat recurs prin care a solicitat 
modificarea hotărârii atacate, în sensul admiterii cererii sale de înlocuire a 
lichidatorului judiciar. 

În motivarea recursului, întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 şi art. 3041 
C.pr.civ.,  recurenta a susţinut că instanţa de fond a făcut o interpretare greşită a 
dispoziţiilor C.pr.civ. şi a respins ca neîntemeiate motivele sale de înlocuire a 
lichidatorului, deoarece prin art. 22 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, în orice stadiu al 



procedurii, judecătorul-sindic, din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor, îl 
poate înlocui pe administratorul judiciar sau pe lichidator, prin încheiere motivată, 
pentru motive temeinice. 

Pentru a combate aspectele reţinute de instanţa de fond, recurenta a arătat că la 
data de 07.10 2011 prin adresa nr. 21.406 a înştiinţat lichidatorul judiciar de existenta 
elementelor care pot sta la baza unei cereri de angajare a răspunderii organelor de 
conducere ale debitoarei S.C. G.C. S.R.L. în baza prevederilor art. 138 din Legea 
nr.85/2006, aspect pe care lichidatorul nu a înţeles să-l analizeze. De asemenea, prin 
aceeaşi adresă, a sesizat lichidatorul sa anuleze operaţiunea prin care asociaţii 
debitoarei L.I.D. si L.A. si-au însuşit bunuri din patrimoniul societăţii la un preţ cu 
mult inferior celui de achiziţie, sesizări la care lichidatorul nici până la această dată nu 
a dat curs, neexercitându-si astfel cu buna-ştiinţa atribuţiile prevăzute de la art.25 din 
Legea nr.85/2003. 

Pentru aceste motive, în temeiul art. 11 lit.e) din Legea nr. 85/2006, recurenta 
a solicitat înlocuirea lichidatorului I. SPRL si numirea altui lichidator la debitoarea 
S.C. G.C. S.R.L. 

Pe de altă parte, recurenta arată că societatea debitoare în perioada 01.01.2009 
– 01.12.2011, supusă inspecţiei fiscale, nu şi-a achitat obligaţiile fiscale stabilite în 
urma inspecţiei şi nici cele declarate ulterior, iar organul fiscal nu a putut recupera 
aceste datorii.  De asemenea, evidenţa contabilă a societăţii a fost condusă în mod 
defectuos şi neconform cu prevederile legale, fapt care rezultă din constatările înscrise 
în Raportul de inspecţie fiscală nr. 118/1918/ 30.03.2013, prin care s-a stabilit noi 
sume suplimentare în valoare de 1.428.952 lei. 

Intimatul I. S.P.R.L. în calitate de lichidator la debitoarea S.C. G.C. S.R.L. a 
depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi 
menţinerea ca temeinică şi legală a hotărârii recurate,  deoarece recurenta nu se 
încadrează în categoria prev.de art. 22 lin. 2 din Legea nr. 86/2006 pentru a solicita 
înlocuirea administratorului sau lichidatorului judiciar.  Pe fondul cauzei, se arată că 
procedura falimentului debitoarei se afla în curs de desfăşurare, că a analizat 
activitatea societăţii debitoarea si a desfăşurat şi desfăşoară activităţile specific 
procedurii falimentului cu respectarea dispoziţiilor legale. 

Analizând recursul formulat din perspectiva motivelor invocate, Curtea l-a 
apreciat ca fiind nefondat din următoarele considerente: 

 Judecătorul sindic a reţinut întemeiat faptul că, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 22 alin. 3 din Legea nr. 85/2006, în orice stadiu al procedurii, 
judecătorul-sindic, din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor, îl poate înlocui pe 
administratorul judiciar prin încheiere motivată, pentru motive temeinice. Prin aceste 
dispoziții legale legiuitorul creează posibilitatea pentru judecătorul sindic să 
procedeze la înlocuirea administratorului/lichidatorului judiciar fie din oficiu, când 
trebuie să indice în încheiere motivele temeinice care au determinat luarea acestei 
măsuri, fie la cererea comitetului creditorilor, aceștia din urmă la rândul lor, fiind 
obligați să dovedească faptele pentru care se solicită înlocuirea administratorului 
judiciar, în categoria motive temeinice neputând intra decât situațiile în care 
administratorul judiciar își încalcă vădit atribuțiile legale.  

 Raportat la aceste principii legale enunţate rezultă că demersul 
reclamantei recurente nu are o legitimitate născută din dispoziţiile legii deoarece este 
făcut în nume personal, în calitate de creditor, deşi în procedura analizată a fost 
desemnat un comitet al creditorilor compus din Banca R., recurenta D.G.F.P. Sălaj, 
Banca I. şi S.C. L.S. S.R.L. (f. 15 dosar fond). În condiţiile în care comitetul 



creditorilor nu a înţeles să iniţieze un astfel de demers, solicitarea creditoarei 
recurente în nume personal este lipsită de calitate procesuală activă.  

 Desigur că judecătorul sindic poate califica o astfel de solicitare din 
partea unui creditor care acţionează în nume propriu ca o sesizare în baza căreia să 
dispună din oficiu înlocuirea lichidatorului judiciar. Textul art. 22 alin. 3 din Legea 
85/2006 prevede doar că judecătorul sindic poate dispune din oficiu înlocuirea 
lichidatorului judiciar pentru motive temeinice, fără a distinge care sunt în concret 
sursele prin care judecătorul sindic află lacunele în activitatea acestuia care în concret 
constituie astfel de ,,motive temeinice,,. Desigur că toţi cei implicaţi în procedură, 
(inclusiv un creditor), pot informa judecătorul cu privire la existenţa unor astfel de 
deficienţe în activitatea lichidatorului judiciar, mai ales în condiţiile în care acesta nu 
are propriile posibilităţi directe de verificare şi de informare.  

Într-o astfel de sesizare se concretizează şi demersul reclamantei recurente, 
însă chiar şi în aceste condiţii libertatea de apreciere şi oportunitatea unei sesizări din 
oficiu aparţin pe deplin judecătorului sindic. Această libertate procedurală conferită 
legal nu poate fi cenzurată pe calea unei căi de atac de către creditorul nemulţumit de 
refuzul judecătorului sindic de a se sesiza din oficiu, deoarece aprecierea cu privire la 
acest aspect este intimă şi personală. Rămâne posibilitatea ca anterior menţionatul 
comitet al creditorilor să sesizeze instanţa cu privire la existenţa unor astfel de 
deficienţe existente în activitatea lichidatorului judiciar şi să deducă judecăţii în baza 
calităţii procesuale active expres şi limitativ recunoscute un astfel de demers în urma 
căruia soluţia pronunţată de către sindic poate face obiectul unei căi de atac.  

Pentru toate aceste considerente, în baza dispoziţiilor art. 312 alin. 1 C.p.c., 
instanţa va respinge recursul declarat de către DIRECŢIA REGIONALĂ A 
FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA în nume propriu şi în numele 
ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE SĂLAJ împotriva 
sentinţei civile nr. 1/C din 6 ianuarie 2014, pronunţată în dosarul nr. .../a5 al 
Tribunalului Sălaj, pe care o va menţine în întregime. 

 
 

16. Radieri ca urmare a dizolvării. Onorariul lichidatorului 

 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 188 din 20 mai 2014  

Prin sentinţa civilă nr.86 din data de 14.01.2014   pronunţată în dosarul nr. ... 
al Tribunalului Maramureş s-a admis cererea formulată de petentul Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş în contradictoriu cu intimaţii SC C.N. 
SNC,  reprezentantă prin Cabinet Individual de Insolvenţă S.Z., continuator de drept 
al SC B.C. SRL, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca prin 
AJFP Maramureş (pt. fosta Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş), 
Cabinet Individual de Insolvenţă S.Z. – în nume propriu,  şi Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală.  

S-a dispus radierea intimatei SC C.N. SNC din registrul comerţului în care a 
fost înregistrată sub nr. …. 

S-a dispus înregistrarea menţiunii de radiere în registrul comerţului, 
comunicarea hotărârii părţilor, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală din cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice pe cale electronică şi efectuarea publicităţii legale a 



prezentei sentinţe inclusiv prin afişarea sentinţei la sediul Oficiului Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş. 

S-a admis în parte cererea de intervenţie în interes propriu formulată de către 
lichidatorul Cabinet Individual de Insolvenţă S.Z., continuator de drept al SC B.C. 
SRL.  

S-a dispus plata sumei de 699,01 lei în favoarea intervenientului în interes 
propriu Cabinet Individual de Insolvenţă S.Z. din fondul de lichidare constituit 
potrivit art.4 din Legea nr.85/2006. 

 Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că prin încheierea 
judecătorului delegat nr. 2917/20.04.2006  s-a admis cererea DGPF Maramureş şi a 
fost numit în calitate de lichidator al SC C.N. SNC,  practicianul în insolvenţă SC 
B.C. SRL, al cărei continuator este intervenientul în interes propriu Cabinetul 
individual de Insolvenţă S.Z., dispunându-se înregistrarea menţiunilor în registrul 
comerţului. S-a mai stabilit onorariul lichidatorului în cuantum de 15 lei pe oră dar nu 
mai mult de 690 lei, inculsiv TVA. 

SC C.N. SNC a fost dizolvată de drept conform art. 237 din Legea nr. 
31/1990, societatea intrând aşadar în lichidare, procedură subsecventă dizolvării. 

Potrivit art. 237 alin. 8 -9 din Legea nr. 31/1990 „Dacă judecătorul delegat nu 
a fost sesizat, în condiţiile alin. (7), cu nici o cerere de numire a lichidatorului în 
termen de 3 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (7), persoana juridică se 
radiază din oficiu din registrul comerţului, prin încheiere a judecătorului delegat, 
pronunţată la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, cu citarea părţilor, 
conform dreptului comun. 

    (9) Încheierea de radiere se înregistrează în registrul comerţului, se 
comunică persoanei juridice la sediul social, Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală şi direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului 
Bucureşti, pe cale electronică, şi se afişează pe pagina de Internet a Oficiului Naţional 
al Registrului Comerţului şi la sediul oficiului registrului comerţului de pe lângă 
tribunal, în raza căruia societatea îşi are înregistrat sediul”. 

 Societatea  comercială intimată intră sub incidenţa acestor dispoziţii 
legale. 

 În consecinţă, în temeiul art. 237 alin. 7 -9 din Legea nr. 31/1990  şi 
art. 3 alin. 4 din OUG nr. 116/2009  instanţa a constatat că sunt întrunite condiţiile 
prevăzute de lege  pentru a se  dispune radierea intimatei pe calea procedurii speciale 
declanşate în temeiul legii de către Oficiul  Registrului  Comerţului. 

Pentru aceste considerente s-a admis cererea iar conform art. 3 alin. 7 din 
OUG nr. 116/2009 se vor îndeplini formalităţile de publicitate reglementate de acest 
text de lege, hotărârea urmând a se publica pe pagina de internet a Oficiului Naţional 
al Registrului Comerţului şi a se afişa la sediul Oficiului registrului comerţului de pe 
lângă Tribunalul Maramureş. 

Instanţa a constatat că la momentul desemnării  intervenientului în calitate de 
lichidator judecătorul delegat a procedat la stabilirea onorariului care i se cuvine 
lichidatorului. Modalitatea concretă în care s-a stabilit onorariul lichidatorului prin 
încheierea judecătorului delegat şi imposibilitatea obiectivă a lichidatorului de a 
închide procedura de lichidare la registrul comerţului  în condiţiile Legii nr.31/1990 se 
impune ca la data radierii intimatei să fie tranşată şi problema cheltuielilor aferente 
procedurii de lichidare. 

Contrar susţinerilor intervenientului în interes propriu instanţa a apreciat că nu 
pot fi aplicate retroactiv dispoziţiile art.2 indice 1 din OUG nr.116/2009 prin care se 
stabileşte că aparţine directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal 



şi/sau persoanei ori persoanelor desemnat competenţa de numire a lichidatorului în 
situaţiile prevăzute la art. 237 alin. (7) din Legea nr. 31/1990 şi la art. 31 alin. (4) din 
Legea nr. 359/2004 care dispun şi cu privire la plata onorariului lichidatorului, în 
cuantum fix de 1.000 lei. 

Aceste dispoziţii legale sunt incidente exclusiv  cazurilor în care numirea 
lichidatorului s-a făcut ulterior intrării în vigoare a OUG nr.116/2009, o altă 
interpretare încălcând principiul constituţional al neretroactivităţii legii civile. 

Argumente legale care să susţină cererea intervenientului de a se acorda 
onorariul fix prevăzut de art.2 indice 1 din OUG nr.116/2009 nu se regăsesc nici în 
reglementarea internă a profesiei practicienilor în insolvenţă cuprinsă în OUG 
nr.86/2006 şi Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă 
din România nr.3/2007  care anterior anului 2010 şi intrării în vigoare a OUG 
nr.116/2009 nu stabilea reguli privind modalitatea de determinare  a cuantumului 
lichidatorului numit de către judecătorul delegat  în situaţiile prevăzute la art. 237 alin. 
(7) din Legea nr. 31/1990 şi la art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004. 

În consecinţă, stabilirea cuantumului onorariul lichidatorului s-a facut în 
limitele stabilite prin încheierea judecătorului delegat care nu pot fi ignorate şi potrivit 
criteriilor  şi art.38 alin.5  din OUG nr.86/2006, instanţa orientându-se spre maxim 
pentru argumente de echitate în raport de lichidatorii numiţi potrivit art.2 indice 1 din 
OUG nr.116/2009. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de procedură s-a  constatat că  prin decontul 
final şi înscrisurile depuse la dosar se justifică cuantumul acestora la nivelul sumei de 
9,01 lei . 

În temeiul art.237 alin.7 din Legea nr.31/1990 onorariul lichidatorului şi 
cheltuielile cu procedura vor fi suportate din fondul de lichidare constituit potrivit 
art.4 din Legea nr.85/2006. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel CII S.Z. solicitând admiterea 
apelului cu consecinţa modificării sentinţei prin care a fost admisa numai in parte 
cererea de intervenţie în interes propriu formulata, fiind dispusa plata sumei de 699,01 
lei din fondul de lichidare în loc de 1009,01 lei, justificat în Decontul final (Anexa 2 
la întâmpinare) în baza prevederilor legale actuale, solicitând a se dispune plata 
diferenţei de 310 lei din fondul de lichidare. 

În motivele de apel se arată că, procedura de administrare a fondului de 
lichidare constituit conform art. 4 din Legea 85/2006 privind procedura insoiventei, in 
prezent este reglementata prin Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de 
practician in insolventă, capitolul XII republicat in Monitorul Oficial Partea l, nr. 678 
din 06.10.2010 cu modificări si completări (Anexa 1, extras din Statut), care prevede:   
la art. 89(1) lit. b plata onorariului de 1000 lei ... pentru procedurile de lichidare 
derulate ... in conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 359/2004 ...asa cum este cazul in 
prezentul dosar; la art. 89(2) cheltuielile de procedura admise la plata din fondul de 
lichidare sunt constituite din cheltuielile necesare pentru taxe, timbre, notificări, 
convocări si comunicări ale actelor aferente procedurii; prevederile legale de mai sus 
au fost prezentate in decontul final depus la dosarul Tribunalului, dar nu au fost luate 
in considerare, nici analizate in Sentinţa civila nr. 86/14.01.2014. 

Pe baza celor prezentate solicită aprobarea plaţii din fondul de lichidare a 
diferenţei onorariului cuvenit in suma de 310 lei. 

Apelantul precizează că în situaţia în care va fi citat la Curtea de Apel Cluj în 
acest dosar, la suma de mai sus, se vor aduaga cheltuielile de deplasare potrivit 
prev.art. 89 (3) din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician 
în insolventă mai sus aminitit. 



Analizând apelul formulat prin prisma motivelor invocate, şi având în vedere 
prevederile art.466, respectiv 480 N.C.P.C., Curtea reţine următoarele: 

Apelul  este declarat de CII S.Z. şi vizează modalitatea de soluţionare a cererii 
de intervenţie în interes propriu formulată de apelant în cadrul cererii principale 
formulată de petentul Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Maramureş având ca obiect radierea intimatei SC C.N. SNC din Registrul 
Comerţului. 

Prima instanţă a admis doar parţial cererea de intervenţie în interes propriu 
şi a dispus plata sumei de 699,01 lei în favoarea intervenientului CII S.Z. ce va fi 
plătită din fondul de lichidare constituit potrivit art.8 din Legea nr.85/2006 deşi 
acesta solicitase plata unui onorariu în cuantum fix de 1000 lei invocând ca şi temei 
legal dispoziţiile art.89 alin.1 lit.b din statutul privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de practician în insolvenţă urmând ca plata să se realizeze din fondul de 
lichidare. 

Curtea constată că apelul este neîntemeiat, întrucât aşa cum a statuat şi prima 
instanţă la momentul desemnării intervenientului în calitate de lichidator, judecătorul 
delegat a procedat şi la stabilirea onorariului care i se cuvine lichidatorului după 
cum rezultă din încheierea nr.2917 din 20.04.2006 (f.35 dos.fond) potrivit căreia s-a 
stabilit remuneraţia lichidatorului în sumă de 15 Ron/oră dar nu mai mult de 690 Ron 
inclusiv TVA. Modalitatea concretă în care s-a stabilit onorariu lichidatorului prin 
încheierea judecătorului delegat şi imposibilitatea obiectivă a acestuia de a închide 
procedura de lichidare în condiţiile Legii 31/1990, impune ca odată cu radierea 
intimatei să fie tranşată şi problema cheltuielilor aferente procedurii de lichidare. 

Aşa fiind, în mod întemeiat au fost înlăturate susţinerile intervenientului 
recurent, apreciindu-se în mod corect că nu pot fi aplicate retroactiv dispoz.art.2/1 
din OUG nr.116/2009 şi ale art.31 alin.4 din Legea nr.359/2004 care dispun şi cu 
privire la plata onorarului lichidatorului, în cuantum fix de 1000 lei câtă vreme 
aceste dispoziţii legale sunt incidente exclusiv cazurilor în care numirea 
lichidatorului s-a făcut ulterior intrării în vigoare a OUG nr.116/2009, ceea ce nu 
este cazul în speţă, o altă interpretare încălcând principiul neretroactivităţii legii 
civile. 

Prin urmare, în mod corect prima instanţă a concluzionat că stabilirea 
cuantumului onorariului lichidatorului nu se poate realiza în această etapă a radierii 
decât în limitele stabilite prin încheierea judecătorului delegat nr.2917 din 
20.04.2006 care nu pot fi ignorate şi potrivit criteriilor şi art.38 alin.5 din OUG 
nr.,86/2006 instanţa orientându-se spre maxim pentru argumentele de echitate în 
raport de lichidatorii numiţi potrivit art.2/1 din OUG 116/2009. Deoarece cheltuielile 
de procedură constatate prin decontul final şi justificate cu înscrisurile depuse în 
sumă de 9,01 lei nu au fost criticate, nu se va face o analiză a acordării acestora. 

În concluzie, Curtea constată că în mod corect s-a stabilit în temeiul art.237 
alin.7 din Legea 31/1990 onorariul lichidatorului şi cheltuielile cu procedura, pentru 
argumentele sus arătate toate aceste cheltuieli urmând a fi suportate din fondul de 
lichidare constituit art.4 din Legea nr.85/2006. 

Pentru aceste considerente, în temeiul disp.art.480 N.C.P.C.apelul declarat de 
CII S.Z. este neîntemeiat, urmând a fi respins. 

 



17. Lichidator judiciar. Stabilirea onorariului 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 2980 din 1 aprilie 2014  

Prin sentinţa civilă nr.5610 din 09.12.2013 pronunţată de Tribunalul Sălaj în 
dosarul nr..../a7, a fost respinsă ca nefondată contestaţia formulată de petentul Z.M. 
împotriva Raportului privind  fondurile obţinute din lichidare  şi a planului de 
distribuţie întocmit la debitoarea SC G.R.T. SRL şi de înscriere la capitolul cheltuieli 
curente cu procedura a sumei de 421.193, 06 lei, conform art. 64 alin.6 din Legea 
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei.. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că petentul C.I.I. Z.M.  a fost 
desemnat administrator judiciar prin Încheierea civilă nr.609/C/15.09.2011, apoi 
lichidator judiciar  prin sentinţa civilă nr. 6362/20.12.2012 a Tribunalului Sălaj, însă  
prin încheierea civilă nr. 69/C/08.02.2013 a fost înlocuit din funcţia de lichidator 
judiciar, rămasă definitivă  prin decizia civilă nr. 6744/11.06.2013. 

În această perioadă  acesta a încasat retribuţia stabilită  pentru activitatea de 
administrator / lichidator judiciar. Factura nr. 0212 din data de 20.09.2013 în valoare 
de 421.193,06 lei  cuprinde onorariul procentual din sumele obţinute  din valorificarea 
bunurilor imobile,  însă această operaţiune nu a fost  efectuată de către CII Z.M. ci de 
actualul lichidator judiciar C.I.I. L.I.,  care a efectuat formalităţile legate de licitaţie,  a 
vândut imobilele,  a încheiat contractul de vânzare cumpărare, în valoare de 
7.320.220, 27 lei. 

Aşadar factura menţionată nu reflectă activitatea petentului, astfel că nu poate 
fi retribuit pentru  o activitate pe care nu a efectuat-o. raportul juridic are drept  
conţinut obligaţiile  fiecărei părţi  şi drepturile salariale corelative, astfel că nu pot fi 
plătite prestaţii neefectuate. 

Pe de altă parte, potrivit art.3 pct.14 , activităţile curente reprezintă acele fapt 
de comerţ  şi operaţiuni financiare propuse a  fi efectuate de debitor în perioada de 
observaţie, în cursul normal al comerţului sau, cum ar fi : 

a) continuarea activităţilor  contractate, conform obiectului de activitate; 
b) efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente acestora; 
c) asigurarea finanţării  capitalului de lucru în limitele curente. 
Or, remuneraţia  administratorului/lichidatorului judiciar nu intră în această 

categorie. 
Este inexactă susţinerea petentului că  prin decizia civilă nr. 7951/04.07.2013  

a fost  validată vânzarea imobilelor pentru  motivul că această vânzare nu  a fost 
efectuată, de asemenea distorsionată afirmaţia că lichidatorul judiciar nu mai are 
această calitate, având în vedere că prin decizia civilă nr.11.806/06.12.2013 s-a 
respins recursul BRD-GSG SA împotriva sentinţei  civile nr. 2713/27.03.2013 prin 
care s-a  anulat decizia creditorului nr. 1150/26.03.2013 şi  s-a respins cererea de 
confirmare a lichidatorului judiciar R.C.E. SRL  şi care a fost menţinută în întregime. 
De altfel,  aceasta nu are legătură directă cu prezenta cauză. 

Faţă de cele ce preced, instanţa a respins ca nefondată contestaţia. 
  Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs Cabinet de Insolventa 

Z.M., prin care a solicitat admiterea recursului, casarea Sentinţei 
Nr.5610/09.12.2013, atacata si obligarea lichidatorului judiciar, al SC G.R.T. SRL, 
cuprinderea drepturilor care i se cuvin, in Raportul privind fondurile obţinute din 
lichidare si Planul de distribuţie, si la plata drepturilor salariale solicitate conform 
legii. 



 În motivare se arată că prin Sentinţa civila nr.5610/2013, a fost 
soluţionata Contestaţia formulata de către CLI. Z.M. impotriva Raportului privind 
fondurile obţinute din lichidare si a Planului de distribuţie, prin respingerea acesteia, 
ca nefondata. Sentinţa recurata este nelegala si netemeinica, pentru motivele pe care le 
arata in continuare: 

 CLI. Z.M. a fost desemnat administrator judiciar, prin încheierea civila nr. 
609/C/15.09.2011, pronunţata in dosarul nr. ... de Tribunalul Sălaj. 

  Pana la inlocuirea din funcţie, a administrat procedura insolventei 
pentru debitorul mai sus menţionat, aflat in reorganizare judiciara pana la data de 
20.12.2012, si in faliment pana la inlocuirea mea din funcţie, in data de 08.02.2013. 

  In realizarea atribuţiilor, a procedat in conformitate cu prevederile 
Programului de reorganizare, a hotărârilor Adunărilor creditorilor, convocate periodic 
in acest scop, la desfăşurarea operaţiunilor legate de vânzarea bunurilor din 
patrimoniul debitoarei, in cursul anului 2012, in conformitate si cu prevederile 
Regulamentului de vânzare a bunurilor, aprobat de creditori. 

  Arată că adunarea creditorilor, asa cum este consemnat in Procesul 
verbal nr.2455/04.11.2011, stabileşte onorariul administratorului judiciar in procent 
de 5% din sumele distribuite creditorilor din vânzările de active vândute către 
cumpărător identificat de administratorul judiciar. 

  Astfel ca, in urma realizării acestor operaţiuni, in data de 18.12.2012, 
Adunarea creditorilor a hotărât mandatarea si vânzarea bunurilor imobile din 
patrimoniul debitoarei, aflate in locaţia din Zalău, …, operaţiune efectuata de către 
CLI. Z.M. si materializata in Procesul verbal de negociere finala nr. 4046/18.12.2012 , 
incheiat cu SC S. SA, in urma negocierii celor patru oferte intermediare depuse de 
ofertant si a ofertei finale depuse la sediul lichidatorului sub nr.4031/05.12.2012. 

  Adunarea creditorilor, a cărei hotărâre a fost consemnata in Procesul 
verbal nr.4047/18.12.2012, a mandatat si a aprobat vânzarea imobilelor din 
patromoniul debitoarei, in conformitate cu Oferta finala nr.4031/05.12.2012, depusa 
de către SC S. SA, fapt materializat in Procesul verbal de negociere finala nr. 
4046/18.12.2012. 

  Împotriva acestei hotărâri, a fost formulata Contestaţie de către T.V., 
administrator special, si T.D., creditor, care a fost admisa de către Judecătorul sindic, 
prin Sentinţa civila nr. 398/24.01.2013, prin care s-a dispus anularea Procesului verbal 
al Adunării creditorilor mai sus menţionat, si a actelor subsecvente care au derivat din 
aceasta, respectiv a Procesului verbal de negociere finala. 

   Împotriva acestei sentinţe a fost formulat recurs de către creditorul 
B.G. SA, care a fost admis de către Curtea de Apel Cluj, Decizia civila nr. 
7951/04.07.2013, care a validat vânzarea efectuata de către CLI. Z.M. ca fiind legala, 
lichidatorul judiciar in funcţie, CLI. L.I., finalizând operaţiunea de vânzare, prin 
incheierea Contractului de vanzare-cumparare in forma autentica, si intocmind 
Raportul privind sumele obţinute din lichidare si Planul de distribuţie al acestora. 

  Anterior distribuţiei sumelor, a formulat către lichidatorul judiciar o 
cerere prin care a solicitat sa îi fie achitate drepturile salariale, stabilite de Adunarea 
creditorilor, consemnate in Procesul verbal nr. 2455/04.11.2011, care a hotărât ca 
retribuţia lichidatorului, pentru vânzarea bunurilor imobile identificate de el, sa fie de 
5% din sumele distribuite creditorilor, ataşând cererii, documente justificative, 
precum si Factura fiscala nr. Z0212/20.09.2013, la care a primit un răspuns negativ, 
nemotivat, dar factura in original nu i-a fost returnata sau refuzata la plata, pana in 
acest moment. 



  In aceste condiţii, a formulat Contestaţie la Raportul privind sumele 
obţinute din  lichidare, motivând cererea noastră prin documentele din care rezulta 
munca depusa, realizarea vânzării imobilelor, si prin Procesul verbal al Adunării 
creditorilor Nr.2455/04.11.2011, prin care se stabileşte onorariul administratorului 
judiciar, ca fiind 5% din sumele distribuite creditorilor. 

  In susţinerea contestaţiei, a arătat ca in Contractul de vanzare-
cumparare a imobilelor, la punctul 2 "Obiectul si preţul Contractului", vânzarea 
bunurilor a fost realizata in componenta si la preţul stabilit in Procesului verbal de 
negociere finala nr. 4046/18.12.2012, in valoare de 1.600.668,5 Euro, echivalentul a 
7.150.986,00 Lei, obţinut la cursul de schimb valutar de 4,4675 al BNR, din data de 
17.12.2012, care  arata ca operaţiunea de vânzare s-a realizat efectiv la data de 
18.12.2012, de către subsemnatul, lichidatorul judiciar actual realizând doar 
finalizarea operaţiunii, dupa soluţionarea recursului declarat de către B.G. SA. 

  La termenul din data de 09.12.2013, judecătorul sindic, prin Sentinţa 
civila Nr.5610, a respins, ca nefondata, Contestaţia formulata. In motivarea sentinţei, 
Judecătorul sindic susţine ca vânzarea a fost efectuata de către lichidatorul judiciar 
CLI. L.I., neluand in considerare documentele care au stat la baza realizării vânzării 
imobilelor, prevederile Deciziei civile Nr.7951/04.07.2013 si prevederile Contractului 
de vanzare-cumparare, din care rezulta ca vânzarea a fost, de fapt, realizata de către 
CLI. Z.M.. In contradictoriu cu cele menţionate in motivarea sentinţei, arătă faptul ca 
documentele care au stat la baza realizării vânzării, respectiv ofertarea si publicitatea 
bunurilor, negocierea succesiva a celor 4 oferte depuse de cumpărător, precum si a 
celei finale, desfăşurate pe tot parcursul anului 2012, au fost efectuate de către CLI. 
Z.M., asa cum rezulta din documentele depuse la dosarul cauzei. Aceste activităţi nu 
au fost retribuite si nici nu puteau fi, decât ulterior incasarii sumelor din vânzare, 
astfel incat nu au fost aplicate prevederile Hotărârii Adunării creditorilor, care acorda 
onorariu din vânzarea imobilelor, distinct de onorariul lunar care a fost stabilit pentru 
realizarea celorlalte activităţi din procedura, cum sunt: supravegherea activităţii 
debitoarei, care s-a aflat in reorganizare judiciara, conducerea în parte a activităţii 
debitoarei, încasarea creanţelor, etc. 

  Se mai arată că judecătorul sindic a reţinut, in mod eronat, in motivarea 
Sentinţei privind Contestaţia formulata, aplicabilitatea in prezenta cauza a 
prevederilor Art.3 pct.4 din Legea 85/2006, prevederi, care, intr-adevar definesc 
activităţile curente ale debitorului, prevederi care insa nu au nicio legătura cu cererea 
noastră, fiind evident ca noţiunile de "activităţi curente" si "cheltuieli curente" nu pot 
fi confundate. 

  In concluzia celor arătate mai sus, arată faptul ca factura emisa se 
refera strict la drepturile administratorului judiciar, referitoare la vânzarea bunurilor 
imobile, prin aplicarea prevederilor Hotărârii creditorilor in acest sens, si nu cum 
menţionează Judecătorul sindic in continuarea motivării sentinţei. 

 Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate şi având în 
vedere prev.art.304, 3041 C.pr.civ., Curtea constată că acesta este nefondat pentru 
următoarele considerente: 

 Prin raportul şi planul de distribuire întocmit de lichidatorul judiciar 
CII L.I. pentru debitorul SC G.R.T. SRL publicat în BPI nr.18972 din 13.11.2013 s-a 
stabilit valoarea totală a încasărilor obţinute ca fiind în sumă de 7.320.220,27 lei iar 
retribuţia lichidatorului judiciar stabilită prin încheierea civilă 100/Cdin 04.03.2013 
a Tribunalului Sălaj a fost de 2000 lei/lună şi un procent de 7% din sumele încasate 
în contul de lichidare, iar prin hotărârea adunării creditorilor din 09.09.2013 s-a 
stabilit retribuţia lichidatorului judiciar la 1000 lei/lună şi un procent de 2% din 



sumele încasate în contul de lichidare începând cu data de 1.10.2013 aşa încât până 
la soluţionarea contesetaţiei lichidatorul judiciar a calculat sumele cuvenite la 
procentele stabilite de adunarea creditorilor. Sumele încasate ca procent din contul 
de lichidare sunt 143.020 lei reprezentând 2% din suma încasată prin vânzarea 
bunurilor imobile din Zalău, 807,24 lei reprezentând 7% din suma încasată din 
vânzare teren cliţ, suma de 5.926,04 lei din suma încasată din vânzarea bunurilor 
mobile, vânzări GTS ff 007832 din 18.09.2013 şi 6464,71 lei reprezentând procent din 
chirii imobile, în total sume lichidator judiciar 172.217,99 lei. 

 Recurentul Z.M. a înţeles să formuleze o contestaţie împotriva 
raportului privind fondurile obţinute din lichidare întocmit de lichidatorul judiciar 
CII L.I. susţinând că până la înlocuirea sa din funcţie a administrat procedura 
insolvenţei pentru debitorul mai sus menţionat, aflat în reorganizare judiciară până 
la data de 20.12.2012 şi în faliment până la înlocuirea sa din funcţie la data de 
08.02.2013 iar realizarea atribuţiilor a procedat în conformitate cu prevederile 
programului de reorganizare, a hotărârilor adunărilor creditorilor, la desfăşurarea 
operaţiunilor legate de vânzarea bunurilor din patrimoniul debitoarei, în cursul 
anului 2012 în conformitate şi cu prevederile regulamentului de vânzare a bunurilor 
aprobat de creditori. 

 În urma realizării acestor operaţiuni la data de 18.12.2012 adunarea 
creditorilor a hotărât mandatarea şi vânzarea bunurilor imobile din patrimoniul 
debitoarei situate în Zalău, …, operaţiune efectuată de recurent şi materializată în 
procesul verbal de negociere finală nr.4046 din 18.12.2012 încheiat cu SC S. SA, în 
urma negocierii celor 4 oferte intermediare depuse de ofertant şi a ofertei finale 
depuse la sediul lichidatorului sub nr.4031 din 5.12.2012. Deoarece acesta a finalizat 
vânzarea bunurilor imobile la care a făcut referire mai sus şi semnându-se contractul 
de vânzare-cumpărare în formă autentică sub nr.715 din 26.09.2013, consideră că i 
se cuvin cu titlu de retribuţie lichidator, sumele stabilite prin procesul verbal al 
adunării creditorilor nr.2455 din 04.11.2011 respectiv onorariu administratorului 
judiciar a fost stabilit la 5% din sumele distribuite creditorilor urmare a vânzării 
activelor. 

 Acestea au fost premisele pentru care a întocmit factura fiscală nr.Z 
0212 din 20.09.2013 care însă a fost refuzată la plată de actualul lichidator judiciar, 
motiv pentru care a înţeles că conteste planul de distribuire.  

 Recurentul a fost desemnat administrator judiciar la data de 
15.09.2011 prin încheierea civilă nr.609/2011 a Tribunalului Sălaj, apoi lichidator 
judiciar prin sent.civ.nr.6362 din 20.12.2012 a Tribunalului Sălaj, însă la data de 
08.02.2013 prin încheierea civilă nr.69/2013 a fost înlocuit din funcţia de lichidator 
judiciar, hotărârea rămânând irevocabilă la data de 11.06.2013 prin 
dec.civ.nr.6744/2013 a Curţii de Apel Cluj. În perioada în care a deţinut pe rând cele 
două calităţi a încasat retribuţia stabilită pentru activitatea de administrator 
judiciar/lichidator judiciar în conformitate cu cele stabilite de adunarea creditorilor 
prin procesul verbal nr.2455 din 4.11.2011. 

 Factura nr.Z 0212 din 20.09.2013 emisă după data înlocuirii sale din 
funcţia de lichidator judiciar în valoare de 421.193,06 lei cuprinde onorariu 
procentual din sumele obţinute din valorificarea bunurilor imobile. Contrar celor 
susţinute de recurent, operaţiunea de vânzare-cumpărare nu a fost efectuată de către 
acesta, ci de către actualul lichidator judiciar CII L.I. care a efectuat formalităţile 
legate de licitaţie, a vândut imobilele, a încheiat contractul de vânzare-cumpărare în 
valoare de 7.320.220,27 lei. 



 Astfel, terenul şi clădirile situate în Zalău … au fost vândute către SC 
S. SA conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr.715 din 
26.09.2013 şi a facturii seria nr.GRT nr.0000201 din 30.09.2013 în valoare de 
7.150.986 lei + TVA de 1.149.878 lei. 

 Aşadar, suma solicitată de către recurent cu titlu de onorariu 
procentual din sumele obţinute urmare a valorificării bunurilor imobile şi reflectate 
în factura din 20.09.2013 nu reflectă activitatea acestuia ci a actulului lichidator 
judiciar, bunul fiind înstrăinat după înlocuirea sa din funcţie, drept pentru care în 
mod legal judecătorul sindic a constatat că acesta nu poate fi retribuit pentru o 
activitate pe care nu aefectuat-o neputând fi plătite prestaţii neefectuate. 

 La fel de inexactă este şi susţinerea recurentului potrivit căreia prin 
dec.civ.nr.7951 din 04.07.2013 a Curţii de Apel Cluj a fost validată vânzarea 
imobilelor pe motivul că această vânzare nu a fost efectuată, aşa încât şi acest motiv 
de recurs urmează a fi respins ca neîntemeiat. 

 În concluzie, contestaţia formulată împotriva raportului şi planului de 
distribuire este neîntemeiată, întrucât fostul lichidator judiciar nu poate fi remunerat 
pentru o activitate pe care nu a desfăşurat-o acesta, ci actualul lichidator judiciar, 
drept pentru care recursul formulat este neîntemeiat, urmând a fi respins în 
conformitate cu prev.art.312 alin.1 C.pr.civ. raportat la art.8 din Legea nr.85/2006. 

 

18. Insolvenţă. Tabel preliminar. Creanţă sub condiţie 
suspensivă. Înţeles. Caracterul creanţelor fiscale. Caracterul nesuspensiv 

de executare al contestaţiei împotriva actului fiscal 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 3483 din 24 aprilie 2014  

Prin sentinţa civilă nr.6316 din 6.11.2013 pronunţată în dosarul nr. .../a1 al 
Tribunalului Maramureş s-a respins excepţia tardivităţii. 

 S-a admis în parte contestaţia formulată de către creditoarea Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, în contradictoriu cu debitoarea 
SC B.B.C.  SRL, şi administratorul judiciar E.I. S.P.R.L.. 

S-a dispus înscrierea creanţei creditoarei în tabelul definitiv de creanţe cu 
suma de 937.805 lei la categoria creanţei bugetare, din care suma de 850.602 lei se va 
înscrie prin admiterea provizorie, condiţionat de soluţia ce se va pronunţa în dosarul 
nr. ... al Tribunalului Maramureş. 

 Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că în termenul prevăzut de 
lege şi stabilit de către judecătorul sindic prin hotărârea de deschidere a procedurii 
insolvenţei debitoarei SC B.B.C.  SRL, Direcţia Generală a Finanţelor Publice 
Maramureş a depus declaraţia de creanţă, solicitând administratorului judiciar 
înscrierea sa la masa credală cu suma de 937.805 lei, reprezentând obligaţii fiscale 
datorate către bugetul general consolidat al statului, la rangul de preferinţă al 
creanţelor garantate, în temeiul procesului-verbal de sechestru pentru bunuri mobile 
nr. 6752/27.08.2012, a avizului de ipotecă iniţial nr. 1099/23.07.2012, a avizului 
AEGRM nr. 2012 – 00023808811283-TZB, a avizului de ipotecă iniţial nr. 
1118/18.01.2013 şi a avizului AEGRM nr. 2013-00026983781299-CFP (fila 129 şi 
următoarele vol.I). 

În tabelul preliminar al creanţelor societăţii debitoare administratorul judiciar a 
menţionat creanţa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş în limita întregii 



sume pretinse de către creditoare, însă ca şi creanţă bugetară, provizorie, sub condiţie 
suspensivă (fila 216 vol.I). 

Ulterior se întocmeşte un tabel preliminar rectificat în conţinutul căruia se 
menţionează creanţa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş, în limita 
sumei de 87.203 lei ca şi creanţă bugetară, iar în limita sumei de 850.602 lei ca şi 
creanță bugetară provizorie, sub condiţie suspensivă (fila 8 vol. II). 

Administratorul judiciar a apreciat că creanţa Direcţiei Generale a Finanţelor 
Publice Maramureş nu este o creanţă garantată, pentru motivele pe larg expuse în 
întâmpinare. 

Pentru a înscrie creditorul bugetar în tabelul creanţelor cu suma de 850.602 lei 
ca şi creanţă sub condiţie suspensivă, administratorul judiciar a avut în vedere faptul 
că debitoarea, parcurgând etapa contestaţiei administrative împotriva titlului de 
creanţă emis în sarcina sa, se află încă înăuntrul termenului de 6 luni pentru 
formularea unei acţiuni la instanţa de contencios administrativ, demers pe care 
debitoarea şi-a exprimat intenţia să-l urmeze. 

După cum se poate constata, sub aspectul cuantumului creanţei Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice Maramureş, nu există contradicţii în opinii între 
solicitările creditoarei şi concluziile administratorului judiciar. 

Ceea ce face obiectul contestaţiei este calificarea unei părţi din creanţă ca şi 
creanţă provizorie, sub condiţie suspensivă, pe de o parte, iar pe de altă parte, 
calificarea întregii creanţe ca şi creanţă negarantată. 

În ceea ce priveşte înscrierea sumei de 850.602 lei ca şi creanţă provizorie sub 
condiţie suspensivă, judecătorul sindic a reţinut că, potrivit art. 215 Cod procedură 
civilă fiscală, introducerea contestaţiei pe cale administrativă nu suspendă executarea 
actului atacat. Deci datoria nu doar că e scadentă, ci, date fiind şi prevederile art. 141 
alin. 2 din acelaşi act normativ, poate constitui obiect al executării silite, câtă vreme 
contribuabilul nu a uzat de procedura de suspendare a executării. 

Or, condiţia suspensivă presupune în mod obligatoriu o întârziere a naşterii 
dreptului. Aşadar, în speţă vorbim despre o obligaţie scadentă, neafectată de o 
condiţie suspensivă, dar care se impune a fi admisă provizoriu, condiţionat de soluţia 
ce se va pronunţa în dosarul nr. ... a Tribunalului Maramureş, având ca obiect acţiunea 
promovată împotriva actelor fiscale prin care Direcţia Generală a Finanţelor Publice 
Maramureş a stabilit că debitoarea datorează la bugetul de stat parte din suma cu care 
s-a înscris la masa credală. 

Sub aspectul garanţiilor de care se prevalează creditoarea pentru a fi înscrisă în 
tabelul creanţelor cu o creanţă garantată, judecătorul sindic a apreciat că în mod corect 
a procedat administratorul judiciar înscriind creanţa, în întregul ei, ca şi creanţă 
negarantată. 

Potrivit art.3 pct. 9 din Legea nr. 85/2006 sunt creanţe garantate creanţele 
persoanelor care beneficiază de o garanţie reală asupra bunurilor din patrimoniul 
debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau terţ garantat faţă de 
persoanele beneficiare ale garanţiilor reale. 

În accepţiunea legii insolvenţei, creditorul garantat este numai creditorul 
titular al unei garanţii reale, fără a se stabili un regim juridic derogator în favoarea 
creditorilor bugetari. 

Potrivit art. 153 din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a Noului Cod 
Civil – lege care abrogă Legea nr. 99/1999, Titlul VI – dreptul de preferinţă 
recunoscut statului şi unităţilor administrativ teritoriale pentru realizarea creanţelor 
este condiţionat de îndeplinirea formalităţilor de publicitate. 



Realizarea publicităţii, în speţă, se realizează prin Arhiva Electronică de 
Garanţii Reale Mobiliare. Îndeplinirea defectuoasă a formalităţilor de înscriere în 
AEGRM echivalează cu lipsa publicităţii, atâta vreme cât la rubrica destinată 
descrierii bunului adus în garanţie sunt enumerate creanţele şi nu bunurile afectate. 

Prin această modalitate de înscriere a garanţiilor sale creditoarea Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice Maramureş nu permite determinarea bunurilor asupra 
cărora garanţia poartă, nu asigură terţilor posibilitatea de a se informa cu privire la 
situaţia juridică a bunurilor debitorului, astfel înscrierea în arhivă neatingându-şi 
scopul. 

Pentru toate aceste considerente, în temeiul art. 73 alin. 3 din Legea nr. 
85/2006, judecătorul sindic, respingând excepţia tardivităţii, a admis contestaţia în 
parte, conform dispozitivului prezentei hotărâri. 

 Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs Direcţia Generala 
Regionala a Finanţelor Publice Cluj -Napoca prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Maramureş, solicitând admiterea recursului; modificarea 
sentinţei atacate in sensul admiterii contestaţiei împotriva Tabelului preliminar al 
creanţelor S.C. B.B.C. S.R.L., si constatarea faptului ca D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 
(fosta D.G.F.P. Maramureş) are o creanţa in cuantum de 937.805 lei - garantata in 
totalitate,precum şi  înscrierea D.G.R.F.P. Cluj-Napoca la masa credala a debitoarei 
S.C. B.B.C. S.R.L, cu suma de 937.805 lei reprezentând obligaţii fiscale către bugetul 
general consolidat al statului, din care 937.805 lei cu rang de preferinţa conform 
art.121 alîn.1 pct.2 din Legea nr.85/2006 cu modificările ulterioare - garantate. 

 În motivele de recurs se arată că prin sentinţa civila 
nr.6316/06.11.2013 pronunţata de Tribunalul Maramureş s-a admis in parte 
contestaţia formulata de creditoarea Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice 
Cluj-Napoca in contradictoriu cu debitoarea SG B.B.C. SRL si s-a dispus înscrierea 
creditoarei in tabelul definitiv de creanţe cu suma de 937.805 lei la categoria creanţe 
bugetare, din care suma de 850.602 lei, se va înscrie prin admiterea provizorie, 
condiţionat de soluţia ce se va pronunţa in dosarul nr.... al Tribunalului Maramureş. 

  Considera că sentinţa este netemeinica si nelegala întrucât    debitoarea   
nu   a   solicitat suspendarea   actelor administrativ fiscale contestate. Totodată,  
 dispoziţiile art.142 Cod de procedura fiscala prevăd faptul ca fata de terţi, 
inclusiv fata de stat, o garanţie reala si celelalte sarcini reale asupra bunurilor au un 
grad de prioritate care se stabileşte la momentul in care acestea au fost făcute publice 
prin oricare din metodele prevăzute de lege. 

  Din acest punct de vedere, rezulta clar faptul ca din momentul in care 
se îndeplineşte condiţia de publicitate prin inscrierea titlului executoriu fiscal la 
Arhiva Electronica de Garanţii Reale Mobiliare ori in cazul in care bunul se ia in 
posesie , creditorul fiscal are prioritate fata de garanţia reala a celorlalţi creditori 
urmăritori asupra bunului mobil sau sumei in cauza ( creanţa fiscala urmează a fi 
stinsa inaintea altor creanţe) 

  Prin urmare, in conformitate cu prevederile art.142 si 171 Cod de 
procedura fiscala, efectuarea formalităţilor de publicitate AEGRM a creanţei fiscale, 
determina constituirea unei garanţii reale mobiliare fara deposedare asupra tuturor 
veniturilor viitoare ale debitoarei fara a fi necesara întocmirea unui contract cu 
debitorul. 

  Înscrierea creanţelor fiscale in AEGRM se face printr-o procedura 
aprobata prin ordin emis MFP. 

  Precizează faptul ca, practica in materie se exprima in sensul de a 
înscrie creditoarea DGFP Maramureş cu creanţe garantate, daca s-au depus la dosar 



Avizele privind inscrierea in AEGRM ( ex. Sentinţa civila nr.2589/17.04.2013 
pronunţata in dosar nr.6566/100/2012/a1 - a se vedea reţinerile instanţei din pag.2, 
alin.9). 

  Pe cale de consecinţa, având in vedere cele arătate mai sus, in mod 
netemeinic si neiustificat s-a dispus prin sentinţa recurata, înscrierea creanţei sale ca si 
creanţa negarantata. 

 Intimata s-a opus admiterii recursului. 
 Deliberând curtea reţine următoarele: 
 În termenul prevăzut de lege şi stabilit de către judecătorul sindic prin 

hotărârea de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei SC B.B.C.  SRL, Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice Maramureş a depus declaraţia de creanţă, solicitând 
administratorului judiciar înscrierea sa la masa credală cu suma de 937.805 lei, 
reprezentând obligaţii fiscale datorate către bugetul general consolidat al statului, la 
rangul de preferinţă al creanţelor garantate, în temeiul procesului-verbal de 
sechestru pentru bunuri mobile nr. 6752/27.08.2012, a avizului de ipotecă iniţial nr. 
1099/23.07.2012, a avizului AEGRM nr. 2012 – 00023808811283-TZB, a avizului de 
ipotecă iniţial nr. 1118/18.01.2013 şi a avizului AEGRM nr. 2013-00026983781299-
CFP (fila 129 şi următoarele vol.I). 

În tabelul preliminar al creanţelor societăţii debitoare administratorul 
judiciar a menţionat creanţa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş în 
limita întregii sume pretinse de către creditoare, însă ca şi creanţă bugetară, 
provizorie, sub condiţie suspensivă (fila 216 vol.I). 

Ulterior se întocmeşte un tabel preliminar rectificat în conţinutul căruia se 
menţionează creanţa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş, în limita 
sumei de 87.203 lei ca şi creanţă bugetară, iar în limita sumei de 850.602 lei ca şi 
creanţă bugetară provizorie, sub condiţie suspensivă (fila 8 vol. II). 

Administratorul judiciar a apreciat că creanţa Direcţiei Generale a 
Finanţelor Publice Maramureş nu este o creanţă garantată, pentru motivele pe larg 
expuse în întâmpinare. 

Pentru a înscrie creditorul bugetar în tabelul creanţelor cu suma de 850.602 
lei ca şi creanţă sub condiţie suspensivă, administratorul judiciar a avut în vedere 
faptul că debitoarea, parcurgând etapa contestaţiei administrative împotriva titlului 
de creanţă emis în sarcina sa, se află încă înăuntrul termenului de 6 luni pentru 
formularea unei acţiuni la instanţa de contencios administrativ, demers pe care 
debitoarea şi-a exprimat intenţia să-l urmeze. 

 Societatea debitoare a formulat contestaţie administrativă, conform 
art. 205 şi urm. din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 

Art. 215 din OG nr. 92/2003, introducerea contestaţiei pe calea administrativă 
de atac nu suspendă executarea actului administrativ fiscal. Efectele actului 
administrativ fiscal sunt suspendate doar în cazul suspendării executării actului 
administrativ fiscal, dispusă de instanţele de judecată în baza prevederilor Legii nr. 
554/2004.  

Din aceste prevederi legale a rezultat că titlul de creanţă îşi produce efectele 
indiferent de formularea contestaţiei administrative şi a căii de atac în contenciosul 
fiscal. 

Aşa fiind curtea constată că recurenta este titulara unei creanţe sub condiţie 
rezolutorie. În absenţa unui titlu care să suspende forţa executorie a actului 
administrativ fiscal, creanţa derivând dintr-un titlu contestat în temeiul prevederilor 
art. 218 din Codul de procedură fiscală  este afectată de modalitatea condiţiei 
rezolutorii.  



În consecinţă,  pendente conditione, ( adică până la anularea ei printr-un act 
jurisdicţional care se bucură de virtutea imutabilităţii) obligaţia există şi îşi produce 
efectele în patrimoniul debitoarei ca şi cum ar fi pură şi simplă,  din perspectiva 
prevederilor art. 64 alin.4 din LI, fiind justificată înscrierea provizorie a  dreptului 
corelativ, condiţionat de soluţia ce se va pronunţa în dosarul nr. ... a Tribunalului 
Maramureş, având ca obiect acţiunea promovată împotriva actelor  administrativ 
fiscale prin care Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş a stabilit că 
debitoarea datorează la bugetul de stat parte din suma cu care s-a înscris la masa 
credală. 

Sub aspectul garanţiilor de care se prevalează creditoarea pentru a fi înscrisă 
în tabelul creanţelor cu o creanţă garantată soluţia primei instanţe este legală. 

Potrivit art.3 pct. 9 din Legea nr. 85/2006 sunt creanţe garantate creanţele 
persoanelor care beneficiază de o garanţie reală asupra bunurilor din patrimoniul 
debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau terţ garantat faţă de 
persoanele beneficiare ale garanţiilor reale. 

În accepţiunea legii insolvenţei, creditorul garantat este numai creditorul 
titular al unei garanţii reale, fără a se stabili un regim juridic derogator în favoarea 
creditorilor bugetari. 

Potrivit art. 153 din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a Noului Cod 
Civil – lege care abrogă Legea nr. 99/1999, Titlul VI – dreptul de preferinţă 
recunoscut statului şi unităţilor administrativ teritoriale pentru realizarea creanţelor 
este condiţionat de îndeplinirea formalităţilor de publicitate. 

Realizarea publicităţii, în speţă, se realizează prin Arhiva Electronică de 
Garanţii Reale Mobiliare. Îndeplinirea defectuoasă a formalităţilor de înscriere în 
AEGRM echivalează cu lipsa publicităţii, atâta vreme cât la rubrica destinată 
descrierii bunului adus în garanţie sunt enumerate creanţele şi nu bunurile afectate 
acestei garanţii. 

Prin această modalitate de înscriere a garanţiilor sale creditoarea Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice Maramureş nu permite determinarea bunurilor asupra 
cărora garanţia poartă, nu asigură terţilor posibilitatea de a se informa cu privire la 
situaţia juridică a bunurilor debitorului, astfel înscrierea în arhivă neatingându-şi 
scopul. 

 Privilegiul acordat creditorilor fiscali prin efectul legii, conform 
prevederilor Codului de procedură fiscală, este unul relativ, iar nu absolut, el fiind 
condiţionat de necesitatea efectuării publicităţii creanţelor fiscale ,a luării în posesie 
a bunurilor mobile ale debitorului, precum şi de necesitatea efectuării acestei 
publicităţi înaintea publicităţii garanţiilor celorlalţi creditori. 

 Aşa fiind,în temeiul art. 312 C.proc.civ. curtea va respinge recursul 
declarat de DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-
NAPOCA prin ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE 
MARAMUREŞ împotriva sentinţei civile nr.6316 din 6.11.2013, pronunţată în dosarul 
nr..../a1 al Tribunalului Maramureş, pe care o  va menţine în întregime. 

 
 



19. Insolvenţă. Răspunderea administratorilor. Creanţe 
neîncasate. Respingerea cererii de angajare a răspunderii patrimoniale 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia civilă nr. 135 din 7 aprilie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 5482, pronunţată la data de 25.11.2013 a Tribunalului 
Sălaj, a fost respinsă ca nefondată acţiunea formulată D.G.F.P. Sălaj în prezent 
D.G.R.F.P. Cluj-Napoca -  A.J.F.P. Sălaj pentru obligarea pârâtului  , la plata 
pasivului debitoarei, în valoare de 12.094  lei.  

 Pentru  a pronunţa această soluţie instanţa a reţinut că prin încheierea  
civilă nr. 197/C/23.04.2013 , s-a admis cererea  debitoarei SC K.L.  SRL ZALĂU,  şi 
s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva acesteia, fiind 
numit lichidatorul judiciar lichidator judiciar  C.I.. 

In procedură a depus declaraţie de creanţă: DGFP Sălaj pentru suma de 12.094 
lei, sumă cu care creditoarea a  fost înscrisă în tabelul creanţelor debitoarei.  

Cererea formulată de această creditoare a fost respinsă ca nefondată pentru 
următoarele considerente: 

 Condiţiile de fond şi formă instituite de legea insolvenţei pentru  angajarea 
răspunderii administratorului în caz de insuficienţă a activului conferă acesteia un 
caracter special, trăsătură care este definită de: dimensiunea şi caracterul  
prejudiciului; legătura de cauzalitate inedită dintre fapta ilicită  imputată şi starea de 
insolvenţă; caracterul limitativ al faptelor ilicite care pot da naştere acestei 
răspunderi; subiectele prin care se manifestă calitatea procesuală activă.   

Prejudiciul este un prejudiciu colectiv constând în imposibilitatea acoperirii 
întregului pasiv datorită  insuficienţei activelor debitorului. El  este aşadar conceput 
sub forma insuficienţei activului ca risc colectiv de neîncasare a creanţelor. 

Aceste particularităţi ale răspunderii administratorului  pentru acoperirea 
pasivului dovedesc faptul că ea este o răspundere civilă  delictuală specială, care doar 
împrumută unele caracteristici ale răspunderii civile delictuale de drept comun.  

Acţiunea în răspunderea administratorului pentru acoperirea pasivului are 
caracter colectiv fiind o acţiune ce profită masei credale. Ea are la origine procedura 
insolvenţei. Deşi proba legăturii de cauzalitate dintre greşeala de gestiune şi valoarea 
datoriilor sociale nu este necesară ,legătura de cauzalitate dintre ilicitul imputat şi 
ajungerea entităţii în stare de insolvenţă reprezintă o condiţie de fond a acţiuni în 
acoperirea pasivului . 

Frauda ce poate fi imputată administratorului unei societăţi aflate în insolvenţă 
este conturată doar de acţiuni cum sunt: ţinerea unei  contabilităţi fictive sau 
neconforme cu legea, distrugerea unor documente contabile; deturnarea, ascunderea 
unei parţi din activul persoanei juridice ori mărirea în mod fictiv a pasivului acesteia; 
folosirea de mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul 
întârzierii încetării de plăţi; plata preferenţială a unui creditor, în dauna celorlalţi 
creditori, în luna precedentă încetării plăţilor; folosirea bunurilor sau creditelor 
persoanei juridice în folosul propriu, sau al altei persoane; continuarea, în interes 
personal, a  unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de 
plăti; realizarea unor acte de comerţ în interes personal sub acoperirea debitoarei.  

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



Instanţa a reţinut că prin necalcularea, neînregistrarea şi nevirarea la bugetul 
de stat a impozitelor aferente salariilor plătite angajaţilor societăţii,  precum şi a 
contribuţiilor sociale, nu s-au diminuat fondurile băneşti ale societăţii, cu consecinţa 
apariţiei stării de insolvenţă. 

Creditoarea şi-a întemeiat acţiunea avizând atragerea răspunderii patrimoniale 
a pârâţilor  pe prevederile art. 138 lit. d din Legea insolvenţei, care sancţionează 
ţinerea unei  contabilităţi  fictive, cauzarea dispariţiei unor documente contabile sau 
neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea, fără a arăta cum a fost cauzată astfel 
starea de insolvenţă a debitoarei sau în ce măsură a contribuit la încetarea de plăţi 
fapta pârâtului de a nu se conforma obligaţiilor legale de a depune situaţiile financiare 
anuale şi semestriale. 

Lichidatorul judiciar a învederat atât prin întâmpinarea depusă cât şi prin 
raportul cauzal întocmit faptul că i-au fost predate documentele contabile. 

În ceea ce priveşte creanţele neîncasate specifică că acestea provin din 
activitatea desfăşurată în anul 2009, nu s-a reuşit încasarea sumelor datorate de clienţii 
persoane fizice cu care nu au fost încheiate contracte ferme, la data deschiderii 
procedurii creanţele fiind prescrise. 

Pentru aceste considerente acţiunea formulată a fost respinsă ca nefondată.  
Împotriva acestei sentinţe a formulat apel  DIRECŢIA GENERALĂ 

REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA IN NUME PROPRIU 
ŞI PENTRU ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE SĂLAJ, prin care a 
solicitat admitere apelului  şi pe cale de consecinţă modificarea hotărârii în sensul 
admiterii cererii de angajare a răspunderii administratorilor debitoarei. 

Potrivit  Raportului Final depus de către lichidatorul judiciar in dosarul de 
faliment a debitoarei S.C. K.L. SRL rezulta faptul ca nu au fost identificate elemente 
de antrenare a răspunderii administratorului B.D., aceasta neidentificand nici o 
persoana vinovata pentru a intra sub incidenţa art.138 din Legea nr.85/2006. 

Din obligaţiile fiscale totale in suma de 12.094 lei datorate de societate suma 
de 257 lei reprezintă reţineri cu stopaj la sursa iar asa cum rezulta din evidenta fiscala 
a unităţii fiscale, incepand cu anul 2010 debitoarea nu a mai depus situaţiile financiare 
semestriale si anuale obligatorii conform Legii nr.82/1991 (bilanţ si balanţa contabila) 
iar începând cu luna martie 2010,aceasta nu mai depune nici declaraţii fiscale. 

Potrivit ultimului bilanţ contabil depus de societate la 31.12.2010,aceasta are 
evidenţiate creanţe in suma de 12.252 lei iar lichidatorul nu precizează acest aspect in 
Raportul Final depus la dosarul cauzei sau ce masuri a intreprins pentru încasarea 
acestor creanţe.  

Debitoarea avea obligaţia sa conducă o evidenta contabila conform 
dispoziţiilor Legii nr.82/1991 republicat. 

Astfel, având in vedere ca nu se cunoaşte cu exactitate situaţia reala a 
patrimoniului debitoarei întrucât debitoarea nu a mai intocmit bilanţul contabil si 
având in vedere ca debitoarea nu a ţinut evidenta contabila conform prevederile 
legale,consideram ca fapta se incadreaza in dispoziţiile art.138 lit.d) din Legea 
nr.85/2006. 

In cauza nu au fost respectate dispoziţiile art.i din Legea nr.82/1991 potrivit 
căreia societăţile comerciale, instituţiile publice, unităţile cooperatiste, asociaţiile si 
celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care au calitatea de comerciant 
au obligaţia sa organizeze si sa conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi" 
si art.5 din aceeaşi lege potrivit cu care: "Persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia sa 
conducă contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca bilanţ respectiv dare de 



seama contabila in   cazul   instituţiilor   publice,   denumit   in   prezenta   lege   bilanţ   
contabil." 

In conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr.82/1991, răspunderea 
pentru organizarea si conducerea contabilităţii la persoanele juridice revine 
administratorului 

Fapta ilicita nu trebuie neapărat sa constea intr-o acţiune dar poate consta si in 
omisiunea, inacţiunea ilicita, in neindeplinirea unei activităţi ori neluarea unei masuri, 
atunci când aceasta activitate sau aceasta măsura trebuia, potrivit legii, sa fie 
întreprinsa de către o anumita persoana.In speţa, inacţiunea consta in nerespectarea 
dispoziţiilor legale privind obligaţia tinerii contabilităţii, in special in nerespectarea 
prevederilor Legii nr.82/1991 si Legii 31/1990. 

Arată că societate comerciala nu poate funcţiona viabil in condiţiile in care 
administratorul sau manifesta dezinteres total in ceea ce priveşte indeplinirea 
condiţiilor minime pentru funcţionarea societăţii. 

Intruct aceasta atribuţie nu a fost respectat de către administrator,consideram 
ca au fost incalcate dispoziţiile art.138 alin.i lit.d) intrucat acesta nu a ţinut 
contbilitatea in conformitate cu legea. 

În temeiul art.138 alin.i lit.d) din Legea nr.85/2006 republicata,neconducerea 
evidentei contabile este motiv de atragere a răspunderii administratorului statutar al 
societăţii. 

În pofida acestui aspect desi nu a putut fi efectuata o retrospectiva certa a 
activităţii comerciale si implicit a cauzelor si împrejurărilor care au determinat starea 
de insolventa, lichidatorul judiciar opinează ca pârâţii au ţinut contabilitatea în 
conformitate cu legea. 

Netinerea contabilităţii în conformitate cu legea se analizează în raport de art. 
138 alin. 1 teza a Il-a din Legea 85/2006, respectiv a contribuţiei la ajungerea 
debitoarei în stare de insolventa. 

De asemenea,vinovăţia pârâtului sub forma intenţiei directe sau indirecte, 
rezulta din însasi încălcarea dispoziţiilor legale, în sensul ca, desi avea anumite 
obligaţii stabilite de Legea nr.31/1990 si Legea contabilităţii nr.82/1991, acesta a 
exercitat atribuţiile de administrator social fara respectarea acestor obligaţii, raportul 
de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu fiind prezumat cât timp exista starea de 
insolventa. 

Fata de aceste aspecte considera ca se impune angajarea răspunderii 
administratorului si solicitam admiterea acţiunii de angajare a răspunderii materiale 
întemeiata pe art. 138 alin. 1 lit. d) si sa dispuneţi ca pasivul debitoarei ajunsa in stare 
de insolventa sa fie suportat de către persoana menţionata mai sus. 

Potrivit art.138 alin. lit.d) si alin.2 din Legea nr.85/2006 privind procedura 
insolventei: la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul 
sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în 
stare de insolventa, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau 
supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană care a cauzat 
starea de insolventa a debitorului, prin una dintre următoarele fapte: au ţinut o 
contabilitate fictiva, au făcut sa dispară unele documente contabile sau nu au ţinut 
contabilitatea in conformitate cu legea;" 

Dacă administratorul judiciar ori, după caz, lichidatorul nu a indicat 
persoanele culpabile de starea de insolventa a debitorului şi/sau a hotărât că nu este 
cazul să introducă acţiunea prevăzută la alin. (1), aceasta poate fi introdusă de 
preşedintele comitetului creditorilor în urma hotărârii adunării creditorilor ori, dacă nu 
s-a constituit comitetul creditorilor, de un creditor desemnat de adunarea creditorilor. 



De asemenea, poate introduce această acţiune, în aceleaşi condiţii, creditorul care 
deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor înscrise la masa credală." 

Analizând apelul  declarat, Curtea reţine următoarele: 
Răspunderea administratorilor faţă de societate se circumscrie sferei 

răspunderii contractuale determinata de limitele mandatului conferit acestora, mandat 
care include şi obligaţiile legale instituite în Legea nr. 31/1990, iar răspunderea 
administratorilor faţă de terţi apare că fiind întotdeauna o răspundere 
extracontractuală, o răspundere delictuală, aşadar, acesta fiind şi contextul în care  
judecătorul sindic a circumscris faptele sferei dispoziţiilor art 138  din Legea nr 
85/2006. 

Sensul dispozitiei legale, potrivit căreia judecatorul sindic poate dispune că o 
parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie 
suportată de membrii organelor de conducere în ipoteza săvârşirii faptelor enumerate 
limitativ, trebuie coroborat cu dispozitiile art. 2 din Legea insolvenţei, care statuează 
că scopul legii este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului 
debitorului aflat în insolvenţă. 

Judecătorul sindic a reţinut că  au fost predate documentele contabile , iar în 
ceea ce priveşte creanţele neîncasate , acestea provin din activitatea desfăşurată în 
anul 2009,  şi nu s-a reuşit încasarea sumelor datorate de clienţii persoane fizice cu 
care nu au fost încheiate contracte ferme, la data deschiderii procedurii creanţele fiind 
prescrise. 

  Determinarea cuantumului prejudiciului trebuie să se realizeze în conditii 
identice celor dintr-o acţiune în răspundere civilă, prin administrarea tuturor probelor 
de natură a conduce la aflarea acestor limite iar în speţă probatoriul administrat a  nu 
confirmat existenţa unui prejudiciu în patrimoniul titularului cererii promovată în baza 
art. 138 alin 3 din Legea nr. 85/2006.  

Înscrisurile prezentate aşa cum s-a evidenţiat anterior  sunt de natură a răsturna 
această prezumţie ce operează împotriva administratorilor  întrucât în fapt relevă că  a 
fost condusă contabilitatea în conformitate cu normele speciale şi au fost predate 
documentele administratorului judiciar .  .           

Raportul de cauzalitate este prezent  în ipoteza în care există fapta generatoare, 
care a constituit condiţia necesară ,adică fapta în lipsa căreia dauna  nu s-ar fi produs  
ori îndeplinirea acestei condiţii în concret în raport cu suma reţinută  în contabilitate 
ca fiind creanţe , pentru care a intervenit prescripţia , în cuantum de 12.252 lei nu 
poate fi verificată .  

Existenţa unei creanţe împotriva unor persoane fizice neidentificabile   a fost 
identificată tocmai din evidenţele contabile ale societăţii iar imposibilitatea 
valorificării creanţei nu poate fi încadrată în vreuna din faptele afirmate a fi fost 
săvârşite .  

Teza apelantei cu privire la neconducerea contabilităţii nu a fost validată 
întrucât verificarea documentelor realizată de administratorul judiciar conform art 20 
alin 1 din Legea nr 85/2006 a confirmat o corectă ţinere a contabilităţii .  

Curtea apreciază că în sarcina pârâtului   nu   poate fi reţinută săvârşirea 
faptelor  reglementate de art.138 lit.  a şi d din Legea nr.85/2006, respectiv  că ar fi  
folosit bunurile persoanei juridice in folosul propriu sau in cel al unei alte persoane 
fapte care  să fi condus la producerea stării de insolvenţă a debitoarei şi nu ar condus 
corect contabilitatea .    

Considerentele enunţate au demonstrat că apelul  promovat este nefondat  , 
judecătorul sindic realizând o corectă aplicare a prevederilor legale , nefiind prezent 
motivul de apel  . şi în consecinţă în temeiul art.  480 C. pr. civ , Curtea va respinge 



apelul  declarat de DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR 
PUBLICE CLUJ-NAPOCA IN NUME PROPRIU ŞI PENTRU ADMINISTRAŢIA 
FINANŢELOR PUBLICE SĂLAJ, împotriva sentinţei civile 5482 din 25.11.2013 pe 
care o va păstra  în întregime. 

 
 
 

20. Cerere de angajare a răspunderii administratorilor. 
Necalcularea, neînregistrarea şi nevirarea impozitelor aferente salariilor 

plătite angajaţilor societăţii şi a contribuţiilor sociale. Respingere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 168 din 12 mai 2014  

Prin sentinţa civilă nr.5483 din 25.11.2013, pronunţate in dosarul nr. .../a1 al 
Tribunalului Sălaj a fost rspinsă ca nefondată acţiunea formulată D.G.R.F.P. Cluj-
Napoca – A.J.F.P. Sălaj,  pentru obligarea pârâtului  N.D., la plata pasivului 
debitoarei, în valoare de 19.233  lei.  

 Pentru a pronunţa această so0luţie instanţa a reţinut că  prin încheierea  
civilă nr. 218/C/ 20.05.2013  s-a admis cererea  debitoarei SC N. SRL Zalău,  şi s-a 
dispus deschiderea procedurii simplificate   de insolvenţă împotriva acesteia, fiind 
numit lichidator judiciar CII R.Y.D.. 

 Conform tabelului definitiv al creanţelor debitoarei creanţa creditoarei 
DGFP Sălaj-unicul creditor din procedură  este în  suma de 19.004lei  (f. 61).    

Cererea formulată de creditoare a fost respinsă ca nefondată pentru 
următoarele considerente: 

 Condiţiile de fond şi formă instituite de legea insolvenţei pentru  angajarea 
răspunderii administratorului în caz de insuficienţă a activului conferă acesteia un 
caracter special, trăsătură care este definită de: dimensiunea şi caracterul  
prejudiciului; legătura de cauzalitate inedită dintre fapta ilicită  imputată şi starea de 
insolvenţă;caracterul limitativ al faptelor ilicite care pot da naştere acestei 
răspunderi;subiectele prin care se manifestă calitatea procesuală activă   

            Prejudiciul este un prejudiciu colectiv constând în imposibilitatea 
acoperirii întregului pasiv datorită  insuficienţei activelor debitorului . El  este aşadar 
conceput sub forma insuficienţei activului ca risc colectiv de neîncasare a creanţelor . 

Aceste particularităţi ale răspunderii administratorului  pentru acoperirea 
pasivului dovedesc faptul că ea este o răspundere civilă  delictuală specială, care doar 
împrumută unele caracteristici ale răspunderii civile delictuale de drept comun.  

Acţiunea în răspunderea administratorului pentru acoperirea pasivului are 
caracter colectiv fiind o acţiune ce profită masei credale. Ea are la origine procedura 
insolvenţei. Deşi proba legăturii de cauzalitate dintre greşeala de gestiune şi valoarea 
datoriilor sociale nu este necesară ,legătura de cauzalitate dintre ilicitul imputat şi 
ajungerea entităţii în stare de insolvenţă reprezintă o condiţie de fond a acţiuni în 
acoperirea pasivului . 

Frauda ce poate fi imputată administratorului unei societăţi aflate în insolvenţă 
este conturată doar de acţiuni cum sunt: ţinerea unei  contabilităţi fictive sau 
neconforme cu legea, distrugerea unor documente contabile; deturnarea, ascunderea 
unei parţi din activul persoanei juridice ori mărirea în mod fictiv a pasivului acesteia; 
folosirea de mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul 
întârzierii încetării de plăţi; plata preferenţială a unui creditor, în dauna celorlalţi 



creditori, în luna precedentă încetării plăţilor; folosirea bunurilor sau creditelor 
persoanei juridice în folosul propriu, sau al altei persoane; continuarea, în interes 
personal, a  unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de 
plăti; realizarea unor acte de comerţ în interes personal sub acoperirea debitoarei.  

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

Instanţa apreciază  că prin necalcularea, neînregistrarea şi nevirarea la bugetul 
de stat a impozitelor aferente salariilor plătite angajaţilor societăţii, precum şi a 
contribuţiilor sociale, nu s-au diminuat fondurile băneşti ale societăţii, cu consecinţa 
apariţiei stării de insolvenţă. 

În ceea ce priveşte  suma de 2196 reprezentând disponibil în casierie – sumă 
despre care creditoarea firmă că ar fi fost însuşită de administratorul statutar, instanţa 
reţine că la data deschiderii procedurii disponibilităţile băneşti ale debitoarei erau în 
sumă de 2 lei – diferenţa fiind utilizată pentru achitarea obligaţiilor la Bugetul 
Asigurărilor sociale pe luna ianuarie 2013 şi plata salariilor (f.26-35). 

 Creditoarea şi-a întemeiat acţiunea vizând atragerea răspunderii patrimoniale 
a pârâţilor şi pe prevederile art. 138 lit. d din Legea insolvenţei, care sancţionează 
ţinerea unei  contabilităţi  fictive, cauzarea dispariţiei unor documente contabile sau 
neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea. 

Instanţa reţine că ceea ce i se impută pârâtului – nu se suprapune peste 
enumerarea limitativ prevăzută de art. 138 din Legea nr. 85/2006. Nu orice conduită 
ilicită în ce priveşte administrarea societăţii poate atrage şi răspunderea organului de 
conducere, iar  din probatoriul administrat nu se decelează o „neţinere” a contabilităţii 
în conformitate cu legea – faptă continuă care să fi fost săvârşită cu intenţia alterării 
evidenţelor contabile.   

Pentru aceste considerente se va respinge ca nefondată acţiunea formulată. 
 Împotriva acestei sentinţe a formulat apel DIRECŢIA GENERALĂ 

REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA prin care a solicitat 
admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei civile  atacate  şi obligarea pârâtului Negritas 
Dan  să suporte pasivul social al debitoarei în sumă de 19.233 lei reprezentând creanţă 
DGFRP Cluj-Napoca- AF.P. Sălaj. 

 În motivare se arată că instanţa de fond in mod nelegal a exonerat de 
răspundere materiala pe parat motivând ca nu a fost dovedita săvârşirea nici unei din 
faptele ilicite prevăzute de legea insolventei. 

 Apreciază existenţa unor fapte imputabile administratorului/asociatului 
şi a existenţei raportului de cauzalitate între faptele acestuia, constând in 
nerespectarea si neaplicarea legii, si prejudiciul creat creditorilor prin intrarea in 
faliment a societăţii, conform art. 138 alin. 1 lit. a) si d) din Legea nr. 85/2006. 

Din creanţa instituţiei noastre, suma de 4657 lei reprezintă obligaţii cu reţinere 
la sursa, respectiv impozite si contribuţii reţinute prin stopaj la sursa ( din salariile 
angajaţilor) de către administratorul statutar si nevirate la bugetul general consolidat 
al statului, rezultând cu certitudine ca suma a fost insusita de către 
administrator/asociat si folosita in interes personal sau in interesul altei persoane, 
evitând litera legii, respectiv plata impozitelor si a contribuţiilor in contul angajaţilor. 

 Nevirarea obligaţiilor cu reţinere la sursă în termenul de 30 de zile de 
la data scadenţei sunt fapte penale prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea 
şi combaterea evaziunii fiscale. 



        Administratorul statutar, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, are "obligaţia privind indeplinirea operaţiunilor de gestiune si 
reprezentare pentru realizarea obiectului de activitate in condiţiile si limitele legii si al 
actului constitutiv. 

 Utilizarea bunurilor mobile sau imobile, corporale sau incorporale sau 
al creditelor acordate debitorului in interesul propriu sau al altei persoane constituie 
fapta ilicita prevăzuta de art. 138 lit. a cu consecinţa micşorării masei credale si 
fraudarea creditorilor. 

 Nevirarea la bugetul statului a obligaţiilor cu reţinere la sursa 
constituie o condiţie favorizanta pentru apariţia stării de insolventa si crearea 
prejudiciului in patrimoniul creditorilor. Aceasta omisiune duce la concluzia ca suma 
respectiva a fost folosita in interesul administratorului/asociatului sau al altei 
persoane, ceea ce constituie fapta ilicita prevăzuta de art. 138 alin. 1 lit.a din Legea nr. 
85/2006. 

 Având in vedere faptul ca potrivit art. 71 din Legea nr. 31/1990, 
obligaţiile si răspunderea administratorului sunt reglementate de dispoziţiile 
referitoare la mandat, trebuie avute in vedere si dispoziţiile art. 2009-2012 Cod civil, 
potrivit căruia mandatarul este răspunzător nu numai pentru doi, dar si de culpa 
comisa in executarea mandatului. 

 Fapta ilicita nu trebuie neapărat sa constea intr-o acţiune, dar poate 
consta si in omisiunea, inacţiunea ilicita, in neindepliniurea unei activităţi ori neluarea 
unei masuri cand aceasta activitate trebuia, potrivit legii sa fie întreprinsa. O societate 
comerciala nu poate funcţiona viabil in condiţiile in care administratorul statutar 
manifesta un dezinteres total in ceea ce priveşte condiţiile minime pentru funcţionarea 
societăţii. 

 Prejudiciul creditorilor rezida din imposibilitatea societăţii de a-si 
realiza creanţele scadente din cauza faptului ca administratorul statutar sau alta 
persoana au cauzat starea de insolventa, astfel ca debitorul nu a mai putut achita 
datoriile exigibile cu fondurile băneşti disponibile. Pasivul societăţii trebuie sa fie 
suportat de administratori/asociaţi pentru ca datorita faptelor săvârşite de aceştia, 
debitorul a ajuns in stare de insolventa.  

 Prejudiciul este cauzat direct debitorului persoana juridica si nu numai 
indirect creditorilor. 

 De asemenea, starea de insolventa a debitoarei este imputabila 
paratului intrucat, prin omisiune, nu a condus contabilitatea in condiţiile legii, raportat 
la art. 73 lit.e din Legea nr. 31/1990, obligaţie ce revine administratorului societăţii 
debitoare.  

 In lipsa evidentei contabile corecte nu s-au putut identifica toate 
obligaţiile fiscale ale debitoarei. Referitor la suma de   2196 lei reprezentind 
disponibil in caserie. aceasta suma reprezintă suma ridicata de către administratorul 
statutar al societăţii si nepredata lichidatorului, ceea ce conduce la concluzia ca 
aceasta suma de bani a fost utilizata in folosul propriu al adminstratorului. 

 Potrivit bilanţului contabil depus de societate la data de 31.12.2012, 
debitoarea figurează cu disponibil in caserie in suma de 2196 lei si creanţe de încasat 
in suma de 137 lei. 

 Conform raportului lichidatorului judiciar, in cursul anului 2012 
societatea a realizat venituri in suma de 5.383 lei insa nu s-a făcut nici o referire la 
modul de incasare a acestora. 

 De asemenea nu se face referire la masurile intreprinse de 
administrator pentru incasarea creanţelor societăţii in suma de 137 lei. 



 Debitoarea a depus declaraţii fiscale, dupa data deschiderii procedurii 
falimentului, cu obligaţii de plata curente in suma de 229 lei care nu au fost achitate 
asa cum prevăd dispoziţiile art. 64 alin. 6 din Legea nr. 85/2006, fapta ce reprezintă 
element de angajarea răspunderii paratului. 

 In aceste condiţii administratorul societăţii se face vinovat pentru 
continuarea activităţii chiar si atunci cand era clara situaţia incapacităţii de plata a 
acesteia, determinând pe aceasta cale majorarea creanţelor existente deja. Consideram 
ca starea de insolventa se datorează unei administrări necorespunzatoare din Ipartea 
organelor de conducere ale societăţii. 

 Din cele prezentate mai sus rezulta fara echivoc faptul ca exista o 
legătura de cauzalitate între activitatea desfăşurată de către administratorul societăţii 
debitoare si starea de insolventa a acesteia. 

 Natura juridică a răspunderii membrilor organelor de conducere şi 
control decurge din natura raporturilor dintre aceste persoane şi societate, fiind vorba 
de o răspundere civilă, patrimonială, iar sursa obligaţiei încălcate determină natura 
răspunderii. încălcarea unei obligaţii decurgând din contractul de mandat - cuprins în 
actul constitutiv - atrage răspunderea contractuală a administratorului, iar încălcarea 
unei obligaţii legale atrage răspunderea delictuală a administratorului. Antrenarea 
răspunderii membrilor organelor de supraveghere şi conducere presupune constatarea 
îndeplinirii unor condiţii, respectiv prejudicierea creditorilor, existenţa raportului de 
cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu şi respectiv culpa personală a celui faţă de care se 
antrenează răspunderea. 

 Prejudiciul creditorilor constă în imposibilitatea încasării creanţelor 
scadente din cauza ajungerii debitoarei în insolventa, definită de art. 3 ca fiind acea 
stare a patrimoniului debitoarei care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor 
băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. Simpla constatare a stării de 
insolventa constituie o condiţie suficientă pentru angajarea răspunderii, dat fiind 
faptul că are drept rezultat direct neplata datoriilor scadente faţă de către creditori şi 
implicit prejudiciul acestora. 

 Legiuitorul a creat în mod expres această formă de răspundere pentru 
repararea prejudiciului cauzat .creditorilor societăţii de către membrii organelor de 
conducere ale persoanei juridice, care prin activitatea lor Fneloială au condus 
societatea în stare de insolventa şi ca o consecinţă a acestei stări patimoniale s-a 
produs o reducere în valoarea reală a creanţelor pe care o aveau creditorii faţă de 
societate. 

 Analizând apelul formulat, Curtea reţine următoarele: Analizând 
apelul  declarat, Curtea reţine următoarele: 

Răspunderea administratorilor faţă de societate se circumscrie sferei 
răspunderii contractuale determinata de limitele mandatului conferit acestora, 
mandat care include şi obligaţiile legale instituite în Legea nr. 31/1990, iar 
răspunderea administratorilor faţă de terţi apare că fiind întotdeauna o răspundere 
extracontractuală, o răspundere delictuală, aşadar, acesta fiind şi contextul în care  
judecătorul sindic a circumscris faptele sferei dispoziţiilor art 138  din Legea nr 
85/2006. 

  Răspunderea este fundamentată pe culpă, însă, în ipoteza răspunderii pentru 
neîndeplinirea obligaţiilor ce decurg din funcţie, elementul subiectiv este prezumat, 
întrucât este vorba despre obligaţiile de  rezultat, în timp ce regimul răspunderii 
pentru actele de gestiune propriu-zise presupune dovedirea culpei administratorului. 

    Sensul dispozitiei legale, potrivit căreia judecatorul sindic poate dispune că 
o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie 



suportată de membrii organelor de conducere în ipoteza săvârşirii faptelor enumerate 
limitativ, trebuie coroborat cu dispozitiile art. 2 din Legea insolvenţei, care statuează 
că scopul legii este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului 
debitorului aflat în insolvenţă. 

Judecătorul sindic a reţinut că bunurile din patrimoniu au fost identificate şi 
predate administratorului judiciar care a procedat la valorificarea acestora în 
procedură fiind acoperite creanţele .  

  Determinarea cuantumului prejudiciului trebuie să se realizeze în conditii 
identice celor dintr-o acţiune în răspundere civilă, prin administrarea tuturor 
probelor de natură a conduce la aflarea acestor limite iar în speţă probatoriul 
administrat a  nu confirmat existenţa unui prejudiciu în patrimoniul titularului cererii 
promovată în baza art 138 alin 3 L gea nr 85/2006.                    

         Înscrisurile prezentate aşa cum s-a evidenţiat anterior  sunt de natură a 
răsturna această prezumţie ce operează împotriva administratorilor  întrucât în fapt 
relevă că  aşa cum a reţinut şi judecătorul sindic au fost predate documentele 
contabile fiind evidenţiate operaţiunile realizate în intervalul de timp scurs de la 
bilanţul de referinţă şi data deschiderii procedurii insolvenţei . 

Corect a reţinut judecătorul sindic că în ceea ce priveşte  suma de 2196 
reprezentând disponibil în casierie – sumă despre care creditoarea firmă că ar fi fost 
însuşită de administratorul statutar,  că la data deschiderii procedurii 
disponibilităţile băneşti ale debitoarei erau în sumă de 2 lei – diferenţa fiind utilizată 
pentru achitarea obligaţiilor la Bugetul Asigurărilor sociale pe luna ianuarie 2013 şi 
plata salariilor (f.26-35), contrar celor afirmate de recurentă . 

Starea de fapt astfel relevată şi confirmată prin înscrisurile prezentate au 
format convingerea judecătorului sindic  că nu sunt întrunite elementele constitutive 
nici în ceea ce priveşte fapta prev. de art. 138 lit. d) din Legea Procedurii Insolvenţei. 

Raportul de cauzalitate este prezent  în ipoteza în care există fapta 
generatoare, care a constituit condiţia necesară ,adică fapta în lipsa căreia dauna  nu 
s-ar fi produs  ori îndeplinirea acestei condiţii în concret în raport cu suma reţinută şi 
nevărsată ,2 lei nu poate fi verificată .  

Judecătorul sindic a  reţinut în mod corect  că prin necalcularea, 
neînregistrarea şi nevirarea la bugetul de stat a impozitelor aferente salariilor plătite 
angajaţilor societăţii,  precum şi a contribuţiilor sociale, nu s-au diminuat fondurile 
băneşti ale societăţii, cu consecinţa apariţiei stării de insolvenţă. 

Teza recurentei cu privire la eronata interpretarea judecătorului sindic cu 
privire la  necalcularea, neinregistrarea si nevirarea la bugetul de stat a impozitului 
aferent salariilor plătite angajaţilor societăţii, precum si a contribuţiilor sociale prin 
care  nu s-au diminuat fondurile băneşti ale societăţii nu poate fi primită . 

Neplata sumelor evidenţiate în contabilitate nu poate fi apreciată ca fiind 
echivalentă cu neţinerea contabilităţii în conformitate cu dispoziţiile legale în materie 
aşa cum susţine recurenta .  

Probatoriul administrat a dovedit că au fost predate documentele contabile 
fiind evidenţiate operaţiunile realizate în intervalul de timp scurs de la bilanţul de 
referinţă  şi data deschiderii procedurii insolvenţei , astfel că  în sarcina pârâţilor nu     
poate fi reţinută săvârşirea faptelor  reglementate de art.138 lit.   d din Legea 
nr.85/2006,  neţinerea contabilităţii în conformitate cu dispoziţiile legale în materie, 
fapte care au condus la producerea stării de insolvenţă a debitoarei.    

           Considerentele enunţate au demonstrat că apelul promovat este 
nefondat şi în consecinţă în temeiul art 480 C PR CIV , Curtea va respinge apelul 
declarat de apelanta DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR 



PUBLICE CLUJ NAPOCA împotriva sentinţei civile nr. 5483 din 25.11.2013, 
pronunţate in dosarul nr. .../a1 al Tribunalului Sălaj pe care o menţine in întregime.  

 

21. Insolvenţă. Răspunderea administratorilor. Nevirarea 
contribuţiilor reţinute prin stopaj la sursă. Respingerea cererii de 

angajare a răspunderii 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 170 din 12 mai 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 5623, pronunţată la data de 04.12.2013 în dosarul nr. 
…/a1 al Tribunalului Sălaj s-a respins ca nefondată cererea de angajarea răspunderii 
administratorului statutar N.L. pentru suportarea pasivului social al debitoarei SC A. 
SRL.. 

 Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că răspunderea materială a 
administratorului statutar, precum a oricărei persoane care a cauzat starea de 
insolvenţă, poate  fi angajată pentru suportarea unei părţi a pasivului social în limita 
faptelor ilicite limitativ enumerate de art.138 din Legea insolvenţei nr.85/2006. 

Angajatorul  are obligaţia  calculării şi virării la bugetul consolidat al statului, 
impozitul şi contribuţiile aferente salariilor angajaţilor. Aceste  obligaţii fac parte din 
costul cu forţa de muncă şi se calculează şi  evidenţiază separat în contabilitate. Plata 
acestora se efectuează în funcţie de  disponibilităţile băneşti şi de gradul de prioritate 
al altor obligaţii. 

În speţă, au fost calculate şi evidenţiate, cuantificate aceste obligaţii ale 
societăţii sau societatea nu a  dispus de bani pentru plata obligaţiilor, în nici un caz 
suma de 5460 lei nu a fost folosită în interesul propriu sau în cel al altei persoane. 

Suma de 15.666 lei face parte din suma de 18.166 lei care a fost  evidenţiată în 
factura în avans nr.927758/25.05.2012 emisă de debitoare către SC  F.T. SRL pentru 
un serviciu care  nu a mai fost efectuat, situaţie în care s-a emis factura de stornare  
nr.927764/01.04.2013. 

Factura storno este practic o soluţie pentru corectarea sau rectificarea unei 
tranzacţii anterioare consemnată într-o factură prin scăderea unei sume echivalente cu 
cea  pe care dorim să  o modificăm. 

În cauză  factura nu a fost transmisă clientului astfel că debitoarea  a procedat 
la anularea sa. Practic creanţa totală  de recuperat  de 18.166 lei nu există. 

A rezultat din cele ce preced că nici una din faptele ilicite reţinute  în sarcina  
administratorului statutar nu este dovedită, astfel că instanţa a respins ca nefondată 
acţiunea formulată de creditorul DGRFP  Cluj Napoca –AJFP Sălaj, împotriva  
administratorului statutar al debitoarei SC A. SRL  pentru suportarea pasivului social.  

 Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Direcţia Generală Regională 
a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, in nume propriu si in numele Administratei 
Judeţene a Finanţelor Publice Sălaj solicitând admiterea apelului, desfiinţarea 
sentinţei atacate şi obligarea paratei să suporte pasivul social al debitoarei in suma de 
14.025 lei reprezentând creanţa DGRFP Cluj-Napoca- AJFP SĂLAJ, in temeiul art. 
138 alin. 1 lit. a) si d) din Legea nr. 85/2006. 

  În motivele de apel se arată că instanţa de fond în mod nelegal a 
exonerat de răspundere materială pe pârâtă motivând că nu a fost dovedită săvârşirea 
nici unei din faptele ilicite prevăzute de legea insolventei.  

  Apreciază existenţa unor fapte imputabile administratorului/asociatului 
şi a existenţei raportului de cauzalitate între faptele acestuia, constând in 



nerespectarea si neaplicarea legii, si prejudiciul creat creditorilor prin intrarea in 
faliment a societăţii, conform art. 138 alin. 1 lit. a) si d) din Legea nr. 85/2006. 

  Din creanţa instituţiei noastre, suma de 5460 lei reprezintă obligaţii cu 
reţinere la sursa, respectiv impozite si contribuţii reţinute prin stopaj la sursa ( din 
salariile angajaţilor de către administratorul statutar si nevirate la bugetul general 
consolidat al statului, rezultând cu certitudine ca suma a fost însuşita de către 
administrator/asociat si folosita în interes personal sau în interesul altei persoane, 
evitând litera legii, respectiv plata impozitelor si a contribuţiilor in contul angajaţilor. 

  Nevirarea obligaţiilor cu reţinere la sursă în termenul de 30 de zile de 
la data scadenţei sunt fapte penale prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea 
şi combaterea evaziunii fiscale. 

  Administratorul statutar, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, are obligaţia privind îndeplinirea operaţiunilor de gestiune si 
reprezentare pentru realizarea obiectului de activitate in condiţiile si limitele legii si al 
actului constitutiv. 

  Utilizarea bunurilor mobile sau imobile, corporale sau incorporale sau 
al creditelor acordate debitorului in interesul propriu sau al altei persoane constituie 
fapta ilicita prevăzuta de art. 138 lit. a cu consecinţa micşorării masei credale si 
fraudarea creditorilor. 

  Nevirarea la bugetul statului a obligaţiilor cu reţinere la sursa 
constituie o condiţie favorizanta pentru apariţia stării de insolventa si crearea 
prejudiciului in patrimoniul creditorilor. Aceasta omisiune duce la concluzia ca suma 
respectiva a fost folosita in interesul administratorului/asociatului sau al altei 
persoane, ceea ce constituie fapta ilicita prevăzuta de art. 138 alin. 1 lit.a din Legea nr. 
85/2006. 

Având in vedere faptul ca potrivit art. 71 din Legea nr. 31/1990, obligaţiile si 
răspunderea administratorului sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat, 
trebuie avute in vedere si dispoziţiile art. 2009-2012 Cod civil, potrivit căruia 
mandatarul este răspunzător nu numai pentru doi, dar si de culpa comisa in executarea 
mandatului. 

  Fapta ilicita nu trebuie neapărat sa constea într-o acţiune, dar poate 
consta si in omisiunea, inacţiunea ilicita, în neîndeplinirea unei activităţi ori neluarea 
unei masuri când aceasta activitate trebuia, potrivit legii sa fie întreprinsa. O societate 
comerciala nu poate funcţiona viabil in condiţiile in care administratorul statutar 
manifesta un dezinteres total in ceea ce priveşte condiţiile minime pentru funcţionarea 
societăţii. 

 Prejudiciul creditorilor rezida din imposibilitatea societăţii de a-si 
realiza creanţele scadente din cauza faptului ca administratorul statutar sau alta 
persoana au cauzat starea de insolventa, astfel ca debitorul nu a - mai putut achita 
datoriile exigibile cu fondurile băneşti disponibile. Pasivul societăţii trebuie sa fie 
suportat de administratori/asociaţi pentru ca datorita faptelor săvârşite de aceştia, 
debitorul a ajuns in stare de insolventa. Prejudiciul este cauzat direct debitorului 
persoana juridica si nu numai indirect creditorilor. Prin urmare, dovada legăturii dintre 
fapta ilicita, culpabila a administratorilor/asociaţilor societăţii debitoare este dovedita. 

  Natura juridică a răspunderii membrilor organelor de conducere şi 
control decurge din natura raporturilor dintre aceste persoane şi societate, fiind vorba 
de o răspundere civilă, patrimonială, iar sursa obligaţiei încălcate determină natura 
răspunderii. Încălcarea unei obligaţii decurgând din contractul de mandat - cuprins în 
actul constitutiv - atrage răspunderea contractuală a administratorului, iar încălcarea 
unei obligaţii legale atrage răspunderea delictuală a administratorului. Antrenarea 



răspunderii membrilor organelor de supraveghere şi conducere presupune constatarea 
îndeplinirii unor condiţii, respectiv prejudicierea creditorilor, existenţa raportului de 
cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu şi respectiv culpa personală a celui faţă de care se 
antrenează răspunderea. 

  Prejudiciul creditorilor constă în imposibilitatea încasării creanţelor 
scadente din cauza ajungerii debitoarei în insolventa, definită de art. 3 ca fiind acea 
stare a patrimoniului debitoarei care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor 
băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. Simpla constatare a stării de 
insolventa constituie o condiţie suficientă pentru angajarea răspunderii, dat fiind 
faptul că are drept rezultat direct neplata datoriilor scadente faţă de către creditori şi 
implicit prejudiciul acestora. 

  Legiuitorul a creat în mod expres această formă de răspundere pentru 
repararea prejudiciului cauzat ctitorilor societăţii de către membrii organelor de 
conducere ale persoanei juridice, care prin activitatea lor neloială au condus societatea 
în stare de insolventa şi ca o consecinţă a acestei stări patrimoniale s-a produs o 
reducere în valoarea reală a creanţelor pe care o aveau creditorii faţă de societate. 

 Precizează că îşi menţine punctul de vedere din cererea de angajare a 
răspunderii materiale. 

 Prin întâmpinarea depusă la dosar, intimata  N.L.  solicită respingerea 
apelului formulat, ca netemeinic si nelegal. 

  În susţinerea poziţiei procesuale, intimata arată că prin apelul formulat 
apelanta si-a reiterat cererea si motivele exact cum au fost precizate in acţiunea 
iniţiala, fara a da un răspuns apărărilor formulate in întâmpinarea de la instanţa de 
fond.  Fata de aceasta stare de fapt arată că îşi menţine toate apărările formulate in 
fata instanţei de fond, punctând doar unele dintre ele de aceasta data respectiv: 

 In urma verificărilor si analizei făcute de către lichidatorul judiciar a 
activităţii societăţii pe o perioada de 3 ani anteriori deschiderii procedurii de 
insolventa nu s-au identificat transferuri patrimoniale efectuate de societatea debitoare 
in ultimii 3 ani si nici fapte dintre cele prevăzute expres la art. 138 din Legea 85/2006. 

 Suma de 5460 lei despre care reclamanta spune ca reprezintă stopaj la 
sursa si a fost însuşita si folosita cu siguranţa de către mine in calitate de administrator 
al societăţii. Aceşti bani nu au fost insa reţinuţi si folosiţi de către administratorul 
societăţii, toate disponibilităţile băneşti de care societatea a dispus au fost folosite 
exclusiv pentru achitarea, parţiala sau totala, a obligaţiilor pe care societatea le-a avut. 
Faptul ca la un moment dat datoriile au devenit mai mari decât veniturile a fost si 
motivul intrării in insolventa a societăţii. 

  Chiar in situaţia in care ar fi existat stopaj la sursa, reţinut si neachitat, 
aceasta fapta se încadrează intr-o alta categorie nu in cea prevăzuta de către Legea 
85/2006 la art. 138, unde sunt prevăzute cauzele care pot determina atragerea 
răspunderii materiale a administratorului unei societăţi. 

 In ceea ce priveşte creanţa "încasata" in suma de 18.166 lei aceasta a 
reprezentat facturarea unui avans pentru un serviciu care ulterior nu a mai fost prestat, 
iar factura a fost stornata in data de 01.04.2013. In realitate, aşadar, aceasta creanţa nu 
a fost încasata niciodată, iar factura prin stornare a fost anulata, aceşti bani neintrând 
niciodată in casieria societăţii. 

Analizând apelul declarat, Curtea reţine următoarele: 
Demersul judiciar al creditoarei DGRFP CLUJ NAPOCA a fost justificat prin 

invocarea dispoziţiilor art. 138 lit.a şi d din Legea nr.85/2006, arătându-se că 
judecătorul sindic poate dispune ca pasivul debitoarei persoană  juridică, ajunsă în 



stare de insolvenţă, neacoperit din bunurile acesteia, să fie plătită de către 
administratorii statutari. 

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

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

Probele administrate în cauză relevă împrejurarea că după numirea 
lichidatorului, practicianul în insolvenţă a notificat atât societatea debitoare, cât şi pe 
fostul administrator să predea registrele şi actele societăţii, documentele prevăzute de 
art.28 din Legea nr.85/2006 fiind predate lichidatorului judiciar, probele administrate 
în cauză evidenţiind această împrejurare.  

Curtea reaminteşte că pentru a se putea reţine incidenţa dispoziţiilor art. 138 
alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2006, nu este suficientă o simplă neîntocmire a actelor 
contabile ale debitoarei, ci se impune demonstrarea unei legături de cauzalitate între 
neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea şi ajungerea debitoarei în stare de 
insolvenţă. 

Judecătorul sindic evidenţiază între cauzele ajungerii debitoarei în insolvenţă, 
indicate cu titlu de ipoteză de către lichidatorul judiciar, managementul deficitar al 
resurselor financiare şi  neglijarea responsabilităţilor ce le reveneau în calitate de 
administratori statutari, şi statuează corect cu privire la  inexistenţa raportului de 
cauzalitate între fapta imputată şi starea de insolvenţă. 

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

Complexitatea vieţii unei societăţi comerciale implică succesiunea şi 
împletirea unor fapte şi împrejurări între care trebuie decelat care pot îndeplini 
condiţia de a fi considerate cauza insolvenţei. 

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

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

Curtea apreciază că judecătorul sindic a reţinut în mod corect starea de fapt şi 
a dat relevanţa cuvenită înscrisurilor aflate la dosarul cauzei, fapt ce a dus la concluzia 
inexistenţei raportului de cauzalitate între fapta imputată, prevăzută  de art. 138 lit. d 
in Legea nr. 85/2006 şi prejudiciul invocat . 

Practica a reţinut în mod constant premisa coexistenţei dintre cauză şi condiţii, 
cuprinzând în raportul de cauzalitate nu numai faptele ce constituie cauza necesară, 
dar şi condiţiile cauzale, adică faptele care au mediat acţiunea cauzală .  

Se poate conchide, aşadar, că judecătorul sindic a pronunţat o soluţie legală 
atunci când a statuat că nu se poate susţine antrenarea răspunderii administratorilor 
debitoarei în temeiul art.138 lit.d din Legea nr.85/2006. 

Susţine apelanta că se impune antrenarea răspunderii patrimoniale a pârâtelor 
întrucât sumele de bani care îi sunt datorate şi care rezultă din reţinerea la sursă a unor 
impozite nu au fost virate la bugetul consolidat astfel că se prezumă că aceste sume au 
fost folosite de pârâte în interesul acestora sau al altor persoane juridice. 



Curtea va achiesa statuărilor judecătorului sindic conform cărora angajatorul  
are obligaţia  calculării şi virării la bugetul consolidat al statului, impozitul şi 
contribuţiile aferente salariilor angajaţilor, plata acestora urmând a fi făcută din  
disponibilităţile băneşti existente şi în raport de gradul de prioritate al altor obligaţii. 
Cum în speţă aceste obligaţii fiscale au fost calculate şi evidenţiate, însă debitoarea nu 
a  dispus de bani pentru plata lor, nu se poate susţine cu temei că suma de 5460 lei, 
indicată drept obligaţie cu reţinere la sursă,  a fost folosită în interesul propriu sau în 
cel al altei persoane. 

Cât priveşte suma de 15.666 lei, din probele administrate în cauză reiese că 
aceasta  face parte din totalul de 18.166 lei care a fost  evidenţiată în factura în avans 
nr.927758/25.05.2012 emisă de debitoare către SC  F.T. SRL pentru un serviciu care  
nu a mai fost efectuat, situaţie în care s-a emis factura de stornare  
nr.927764/01.04.2013 (aceasta fiind modalitatea aleasă de debitoare pentru 
rectificarea tranzacţiei anterioare).  

 Prin urmare, se poate conchide că judecătorul sindic a reţinut în mod corect că 
bunurile din patrimoniul debitoarei au fost corect administrate aşa încât nu se poate 
retine în sarcina pârâtei săvârşirea unei fapte prevăzute de art.138 alin.(l) din Legea 
85/2006. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea va aprecia apelul declarat ca fiind 
nefondat iar în temeiul art.478, 480 alin.1 C.pr.civ. raportat la art.8 din Legea 
nr.85/2006 îl va respinge şi va menţine în întregime dispoziţiile hotărârii apelate. 

 

22. Insolvenţă. Antrenarea răspunderii fostului administrator 
al debitorului, cedent al părţile sociale. Nepredarea documentelor 

contabile. Obligare la plată 

 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 2946 din 1 aprilie 2014  

Prin sentinţa civilă nr.6916 din 29.11.2013 pronunţată de Tribunalul 
Maramureş în dosarul nr..../a1 al Tribunalului Maramureş a fost admisă acţiunea în 
răspundere formulată de reclamantul L.I. SPRL,  în calitate de lichidator judiciar al 
debitoarei SC D.M. SRL, în contradictoriu cu pârâtul.  

A fost obligat pârâtul S.D. să suporte pasivul debitoarei falite reprezentând 
creanţe declarate în faliment în cuantum de 1.394.407 lei. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că prin sentinţa civilă nr. 2020 din 
3.04.2012  pronunţată de judecătorul sindic din cadrul Tribunalului Maramureş în 
dosarul nr. ... s-a deschis procedura generală de insolvenţă împotriva debitoarei SC 
D.M. SRL (fostă S.D. SRL), iar prin sentinţa civilă nr.5414 din 25.09.2012 pronunţată 
în acelaşi dosar s-a dispus intrarea în faliment a debitoarei, fiind numit lichidator 
judiciar L.I. SPRL.  

Pârâtul S.D. a avut dubla calitatea de asociat şi administrator al debitoarei 
(f.14), iar prin  hotărârea asociatului unic nr.1  din 15.12.2009 cesionează părţile 
sociale la valoarea nominală de 200 lei  societăţilor O.B. SRL şi T.B., calitatea de 
administrator a fost preluată de O.B. SRL, a fost schimbată denumirea societăţii, 
precum şi sediul social al debitoarei în Baia Mare, …, jud. Maramureş (f. 15, f.56-57).  

De menţionat că societăţile care au preluat părţile sociale au sediul în 
Bucureşti, iar asociaţii şi persoanele împuternicite  sunt societăţi cu sediul în SUA 
reprezentante la rândul lor de  un cetăţean din Noua Zeelandă,  I.T. (f.36-39), care 



potrivit adresei Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră nu figurează în 
evidenţe cu intrări sau ieşiri în/ din  România (f.99). 

Datoriile sociale – înscrise la masa credală - provin din perioada în care 
pârâtul avea calitatea de asociat şi administrator al debitoarei, fiind stabilite prin 
decizia de impunere nr.488/14.08.2010 ca urmare a desfăşurării procedurilor de 
inspecţie fiscală pentru perioada 2007-2009 (f.69-76). 

Judecătorul sindic a apreciat că cesiunea de părţi sociale s-a făcut în 
considerarea iminentei insolvabilităţi a societăţii debitoare, având un caracter fictiv; 
de altfel, este de notorietate că cele două societăţi cu sediul în Bucureşti sunt 
„societăţi fantomă”, existând un adevărat „modus operandi” prin care unele societăţi 
din judeţul Alba le folosesc ca un „paravan”, în scopul fraudării creditorilor sociali. 

Cesiunea s-a făcut la valoarea nominală a părţilor sociale, nu s-a făcut dovada 
plăţii în mod real al preţului de către cesionari (O.B. SRL şi T.B.), activitatea 
economică a fost sistată imediat după cesiuni. 

De altfel, apărarea pârâtului din răspunsul la interogatoriu, potrivit cu care 
acesta a cesionat părţile sociale unei persoane pe care a întâlnit-o întâmplător într-o 
cafenea din Bucureşti şi  care s-a recomandat a fi I.T., fără ca această persoană să fie 
identificată de pârât pe baza unor documente,  este neverosimilă (f.94); nici declaraţia 
martorei D.A.M., propusă de pârât, nu este relevantă întrucât aceasta nu are cunoştinţă 
despre cesiunea părţilor sociale (f.126). 

Judecătorul sindic a observat  că  pârâtul a făcut să dispară documentele 
contabile,  câtă vreme documentele întocmite au fost predate unor „societăţi fantomă”, 
făcând astfel imposibilă recuperarea lor. 

Lipsa documentelor contabile a împiedicat inventarierea patrimoniului 
debitoarei astfel că imposibilitatea de a verifica care a fost soarta bunurilor (în sens 
larg) identificate în ultimul bilanţ pe anul 2007 (f. 7) consolidează prezumţia că 
pârâtul a folosit bunurile sau creditele societăţii în folos propriu sau cel al unei alte 
persoane. 

Prin urmare, judecătorul sindic a reţinut  săvârşirea de către pârât a faptei 
prevăzute de art. 138 alin. 1 lit. a). 

Pasivul debitoarei aflată în faliment este de 1.394.407 lei, acela care rezultă 
din tabelul definitiv consolidat  al obligaţiilor societăţii (f.13).  

În raport de aceste considerente, fiind îndeplinite condiţiile specifice ale 
răspunderii civile delictuale prevăzute de art. 138 alin. 1 lit. a)  din Legea nr. 85/2006, 
judecătorul sindic a admis  acţiunea, conform dispozitivului.  

 Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs pârâtul S.D.,  prin care a 
solicitat admiterea recursului,  modificarea in tot a sentinţei atacate si rejudecând 
cauza  respingerea acţiunii cu cheltuieli de judecată. 

 În motivare se arată că prin sentinţa atacata s-a admis acţiunea în 
răspundere formulata de reclamantul L.I. SPRL, în calitate de lichidator judiciar al 
debitoarei SC D.M. SRL, în contradictoriu cu pârâtul  si a fost obligat să suporte 
pasivul debitoarei falite reprezentând creanţe declarate în faliment în cuantum de 
1.394.407 lei. Sentinţa atacata este netemeinica si nelegala. 

 In mod greşit si cu încălcarea dispoziţiilor art 304 pct 6 din Codul de 
procedura civila Judecătorul sindic a apreciat că cesiunea de părţi sociale s-a făcut în 
considerarea iminentei insolvabilităţi a societăţii debitoare, având un caracter fictiv; 
de altfel, este de notorietate că cele două societăţi cu sediul în Bucureşti sunt „ 
societăţi fantomă", existând un adevărat „ modus operandi" prin care unele societăţi 
din judeţul Alba le folosesc ca un „paravan", în scopul fraudării creditorilor sociali. 



  Cesiunea s-a făcut la valoarea nominală a părţilor sociale, nu s-a făcut 
dovada plăţii în mod real al preţului de către cesionari (O.B. SRL şi T.B.), activitatea 
economică a fost sistată imediat după cesiuni. Solicită a se observa ca instanţa de fond 
nu a fost investita cu analizarea cesiunii de parti sociale. Daca aceasta ar fi fost obiect 
al prezentului litigiu mi-as fi făcut apărarea in mod corespunzător. Obiectul litigiului 
dedus judecaţii il constituie acţiunea pentru atragerea răspunderii patrimoniale in baza 
art. 138 al. 1 lit a din Legea nr 85/2006 si nicidecum analizarea modului in care s-a 
făcut cesiunea de parti sociale. 

  Instanţa a incalcat si dispoziţiile art 261 al 6 din Codul de procedura 
civila care o obligau sa arate motivul de drept care i-au format convingerea.  

  Se mai arată că cesiunea nu a avut un caracter fictiv asa cum rezulta 
din actele pe care le-a depus pana la primul termen de judecata. Toate aceste acte au 
fost incheiate la Oficiul registrului comerţului, căpătând astfel in baza art 1171 din 
vechiul Cod civil in vigoare la data cesiunii pârtilor sociale caracterul unor acte 
autentice. Cata vreme aceste înscrisuri nu au fost desfiinţate si nici nu a solicitat 
nimeni desfiinţarea lor in mod greşit si fara niciun temei, instanţa a considerat ca as fi 
făcut o cesiune fictiva. 

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

  Din nicio proba administrata la dosarul cauzei nu rezulta ca prin fapta 
sa de a cesiona părţile sociale as fi contribuit la ajungerea debitoarei in stare de 
insolventă. De altei, chiar instanţa de fond retine ca" Lipsa documentelor contabile a 
împiedicat inventarierea patrimoniului debitoarei astfel că imposibilitatea de a verifica 
care a fost soarta bunurilor (în sens larg) identificate în ultimul bilanţ pe anul 2007 (f, 
7) consolidează prezumţia că pârâtul a folosit bunurile sau creditele societăţii în folos 
propriu sau cel al unei alte persoane ". 

  Pârâtul nu poate fi acuzat de săvârşirea faptei prevăzuta de art 138 al 1 
lit a din Legea nr 85/2006 pe simple prezumţii. A facut dovada ca odată cu cesiunae 
pârtilor sociale a predat si toate documentele contabile ale debitoarei. 

  Este lipsita de suport probator si susţinerea instanţei potrivit căreia a 
predat documentele unor „ societăţi fantoma". Asa cum a menţionat deja aceasta 
predare a avut loc la ORC, persoana care a preluat părţile sociale a fost identificata de 
funcţionarii care au operat cesiunea, iar societăţile figurau inscrise Ia ORC, asa cum 
rezulta din certificatele constatoare .  

  Pentru aplicarea prevederilor art 138 al 1 lit a din Legea nr 85/2006 
este necesar sa se facă dovada certa ca a folosit bunurile sau creditele persoanei 
juridice in folosul propriu sau in cel al unei alte persoane. In prezenta cauza nu a fost 
administrata nicio proba in acest sens. De altfel subsemnatul nici nu pot proba 
existenta unei fapte negative ca nu am folosit bunurile sau creditele persoanei juridice 
in folosul propriu sau in cel al unei alte persoane. 

  Natura juridica a răspunderii administratorului este cea a răspunderii 
civile delictuale pentru fapta proprie. In cazul răspunderii civile delictuale este 
obligatorie indeplinirea cumulativa a următoarelor condiţii: existenta prejudiciului, a 
faptei ilicite, existenta raportului de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu, fapta sa 
fi fost săvârşita cu vinovăţie. O condiţie esenţiala in cazul răspunderii civile delictuale 
este si aceea ca culpa nu se prezuma ci ea trebuie dovedita. 



  Din motivarea instanţei de fond nu rezulta care ar fi fapta ilicita, 
raportul de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu, precum nici împrejurarea ca 
fapta sa fi fost savarşita cu vinovăţie. 

  Membrii organelor de conducere nu răspund pentru o simpla 
incapacitate manageriala ci pentru săvârşirea unor fapte cu caracater ilicit urmărind de 
regula deturnarea activităţii de la scopul pentru care a luat flinta societatea si 
satisfacerea unui interes personal sau a uni tert. 

  Activitatea de folosire a bunurilor sau a creditelor societăţii debitoare 
în interese propriu sau in cel al unei alte persoane, prevăzute la art 138 al. 1 lit. a din 
Legea 85/2006, presupune savrsirea acelor fapte ilicite prin care se deturnează 
utilizarea bunurilor si fondurilor băneşti de la scopul lor firesc, intr-o utilizare 
frauduloasa. 

  Judecătorul sindic si-a întemeiat soluţia pe susţinerile lichidatorului 
judiciar. Nu s-a indicat in ce a constat folosirea bunuri lor sau a creditelor societăţii in 
folosul propriu sau in cel al altei persoane si care au fost faptele concrete prin care ar 
fi prejudiciat-o pe debitoare. 

  Practic, judecătorul sindic a răsturnat prezumţia in defavoarea mea, 
bazandu-se pe cesiunea de parti sociale si predarea actelor contabile odată cu aceasta. 

  Mai mult solicită a se observa ca instanţa de fond a încălcat dispoziţiile 
art 138 al 1 din Legea 85/2006, atunci cand l-a obligat sa plătescă intreg pasivul 
debitoarei. Textul de lege sus menţionat permitea instanţei sa-l oblige la o parte a 
pasivului si nu la intreg pasivul. 

Analizând recursul declarat de către pârâtul S.D. prin prisma motivelor de 
recurs şi a dispoziţiilor art.304 şi 3041C.pr.civ., Curtea l-a apreciat ca fiind nefondat 
pentru următoarele considerente: 

Demersul judiciar al lichidatorului judiciar desemnat în procedura insolvenţei 
debitoarei  SC D.M. SRL fostă SC S.D. SRL a fost justificat prin invocarea 
dispoziţiilor art. 138 lit. a din Legea nr.85/2006, arătându-se că judecătorul sindic 
poate dispune ca pasivul debitoarei persoană  juridică, ajunsă în stare de insolvenţă, 
neacoperit din bunurile acesteia, să fie plătită de către administratorul statutar. 

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

După cum rezultă din certificatul constatator eliberat de către ORC 
Maramureş, rezultă că societatea debitoare a fost înfiinţată la data de 8.10.2004 cu 
denumirea SC S.D. SRL având sediul în Alba Iulia, …, unic asociat şi administrator 
fiind pârâtul S.D.. Conform hotărârii asociatului unic din 22.01.2010 publicată în 
Monitorul Oficial nr.754 din 09.03.2010 s-a decis cesionarea părţilor sociale deţinute 
de S.D. către SC T.B. SRL şi SC O.B. SRL, schimbarea sediului social în Baia Mare, 
…, schimbarea denumirii în SC D.M. SRL şi înlocuirea administratorului S.D. cu SC 
O.B. SRL. Din probele administrate rezultă că la adresa la care figurează societatea ca 
având sediul social sunt înregistrate peste 35 de societăţi comerciale reprezentate de 
neo-zeelandezul I.T.. 

Probele administrate în cauză relevă împrejurarea că după numirea 
lichidatorului, practicianul în insolvenţă a notificat atât societatea debitoare, cât şi pe 
foştii administratori să predea registrele, actele şi bunurile societăţii; notificarea 
administratorului debitoarei, a debitoarei cât şi a instituţiilor bugetare s-a realizat prin 
scrisoare recomandată precum şi potrivit art.61 din Legea nr.85/2006. Recomandata 
trimisă la sediul debitoarei a fost returnată cu menţiunea „destinatar mutat, aceeaşi 



situaţie fiind şi în ceea ce privesc notificările trimise asociaţilor care la rândul lor au 
fost returnate cu menţiunea destinatar mutat de la adresa indicată”.    

Considerând că au fost făcute toate demersurile pentru intrarea în posesia 
bunurilor societăţii şi că foştii administratori statutari nu au pus la dispoziţia 
lichidatorului judiciar documentele contabile şi administrative ale societăţii precum şi 
bunurile acesteia astfel cum sunt evidenţiate în ultimul bilanţ contabil întocmit, a 
formulat cererea de atragere a răspunderii personale a persoanelor vinovate în 
conformitate cu prevederile art. 138 alin.1 lit. a din Legea insolvenţei . 

Din verificările efectuate de către lichidatorul judiciar, respectiv conform 
datelor din ultimul bilanţ publicat, aferent anului 2007, debitoarea înregistra active 
imobilizate în sumă de 31664 lei şi active circulante în sumă de 1.638.142 lei din care 
stocuri în valoare de 287.433 lei, creanţe în sumă de 597.112 lei, casă şi conturi în 
bănci în sumă de 753.597 lei, totalul datoriilor fiind de 1.579.640 lei. Obiectul de 
activitate conform bilanţului publicat îl reprezintă comerţ cu ridicata al metalelor şi 
menereurilor.   

În acelaşi timp, în tabelul definitiv de creanţe a fost înscris un creditor bugetar, 
respectiv D.G.F.P. Alba cu suma de 1.394.407 lei. Deoarece, nu au fost predate 
documentele contabile iar notificarea trimisă la sediul debitoarei, lichidatorul judiciar 
a propus intrarea acesteia în procedura simplificată a falimentului în conformitate cu 
disp.art.1 alin.2 lit.c pct.2,3, 4 şi lit.d din Legea nr.85/2006, iar prin sentinţa civilă nr. 
5414 din 25.09.2012 s-a dispus intrarea în procedura simplificată de faliment. 
Totodată, din anexele declaraţiei de creanţă a D.G.F.P.Alba rezultă că debitoarea a 
depus ultimele declaraţii fiscale pentru luna mai 2008. 

Aşa fiind, rezultă fără dubiu că debitoarea a acumulat datoriile reprezentând 
creanţele înscrise în tabelul definitiv de creanţe în timpul mandatului 
administratorului statutar S.D., că debitoarea nu a desfăşurat activitate comercială 
după acest moment, iar starea de insolvenţă se datorează exclusiv fostului 
administrator statutar sub mandatul căruia au fost acumulate datoriile, din cele 
prezentate rezultând fără echivoc că acesta a dispus de bunurile persoanei juridice în 
interes propriu. 

Potrivit art.138 alin.1 lit.a din Legea nr.85/2006, judecătorul sindic poate 
dispune ca o parte din pasivul debitoarei ajunsă în insolvenţă să fie suportat de către 
administratorul societăţii dacă se dovedeşte că acesta a folosit bunurile sau creditele 
persoanei juridice în folosul propriu sau al altei persoane. 

În speţă, Curtea constată că bunurile menţionate în documentele financiar-
contabile ale debitoarei nu mai există şi nici nu au fost predate lichidatorului judiciar 
astfel că se poate susţine cu temei că acestea au fost folosite de către pârât iar 
nevalorificarea acestora precum şi lipsa unei utilizări potrivit destinaţiei lor au 
determinat, conform susţinerilor lichidatorului judiciar, starea de insolvenţă a 
debitoarei. Această concluzie se desprinde datorită faptului că urmare a cesiunilor 
părţilor sociale nu există dovezi în sensul că pârâtul-recurent S.D. ar fi predat noilor 
administratori statutari bunurile societăţii şi aşa cum s-a arătat mai sus, starea de 
insolvenţă a debitoarei a avut loc în timpul mandatului său. 

Prin urmare, în mod neîntemeiat se susţine nelegalitatea hotărârii judecătorului 
sindic prin prisma analizării contractului de cesiune susţinându-se că cesiunea s-a 
făcut la valoarea nominală a părţilor sociale. Aceasta deoarece nu s-a făcut dovada 
plăţii în mod real a preţului  către cesionari, în timp ce activitarea economică a 
debitoarei a fost sistată imediat după cesiune. 

Este real faptul că prima instanţă nu a fost investită cu analizarea cesiunii de 
părţi sociale, însă în analiza acţiunii în răspundere a administratorului statutar, 



judecătorul sindic a avut în vedere şi faptul că în contextul în care starea de insolvenţă 
a debitoarei a luat naştere în timpul mandatului acestui administrator statutar, iar 
ulterior la scurt timp după cesiune, debitoarea nu a mai desfăşurat activitate, iar 
potrivit adresei Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, cele două societăţi 
comerciale care au preluat părţile sociale au sediul în Bucureşti şi sunt reprezentate de 
un cetăţean din Noua Zeelandă, cât şi faptul că acesta nu figurează în evidenţele IGPF 
cu intrări sau ieşiri în/din România, s-a concluzionat că această cesiune a fost realizată 
exclusiv în considerarea iminentei insolvabilităţi a societăţii debitoare. 

Fictivitatea acestei operaţiuni nu a constituit unic argument al antrenării 
răspunderii, el fiind coroborat cu faptul că niciun moment nu s-a făcut dovada plăţii în 
mod real a preţului de către cesionar, precum şi faptul că activitatea economică a fost 
sistată imediat după cesiune. 

Prin urmare, în mod corect judecătorul sindic a concluzionat că lipsa 
documentelor contabile şi nepredarea bunurilor înscrise în contabilitate a impiedecat 
inventarierea patrimoniului debitoarei făcând imposibilă verificarea situaţiei bunurilor 
din patrimoniul acesteia identificate în ultimul bilanţ pe anul 2007 ceea ce 
consolidează prezumţia simplă că pârâtul-recurent a folosit bunurile sau creditele 
societăţii în folos propriu sau cel al altei persoane. Pasivul debitoarei aflat în faliment 
este de 1.394.407 lei, acesta constituind prejudiciul creat creditorilor, şi în limita 
căruia pârâtul-recurent urmează să răspundă, aşa încât este neîntemeiată critica cu 
privire la întinderea prejudiciului, câtă vreme prima instanţă a analizat în detaliu 
cuantumul acesteia şi limita până la care recurentul urmează să răspundă.  

În concluzie, prima instanţă a analizat în detaliu fapta ilicită, raportul de 
cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu, săvârşirea acesteia cu vinovăţie, precum şi 
prejudiciul cauzat creditorilor, motiv pentru care nu se poate susţine că recurentul nu 
răspunde pentru o simplă incapacitate managerială, câtă vreme în speţă a fost 
identificată săvârşirea faptei prev.de art.138 alin.1 lit.a din Legea insolvenţei. 

  Pentru toate aceste considerente, Curtea va aprecia recursul declarat ca 
fiind nefondat, iar în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ. raportat la art.8 din Legea 
nr.85/2006, îl va respinge. 

 

23. Insolvenţă. Antrenarea răspunderii administratorilor. 
Respingerea cererii  

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 3333 din 14 aprilie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 47 pronunţată în data de 13.01.2014, în dosarul nr. 
…/a2, al Tribunalului Sălaj, s-a respins  ca nefondată cererea de răspundere 
patrimonială formulată de creditorul DGRFP Sălaj împotriva  administratorilor 
statutari P.C. şi B.T. pentru suportarea pasivului social  a SC E.S. SRL Zalău. 

 Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că prin încheierea civilă nr. 
26/C/10.01.2012 a Tribunalului Sălaj pronunţată în dosarul nr. 7009/84/2011  s-a 
deschis procedura simplificată a insolvenţei debitorului SC E.S. SRL fiind desemnat 
lichidator judiciar N.V. IPURL, care a constatat existenţa unui stoc de marfă, care a 
fost vândut  prin licitaţie publică SC E.M. SRL cu suma de 27.435,62 lei plus TVA. 

Întrucât societatea adjudecatară nu a achitat în întregime  preţul, la sesizarea 
lichidatorului judiciar, Tribunalul Sălaj  prin sentinţa civilă nr. 2720/ 27.05.2013 a 
anulat parţial  vânzarea la licitaţie şi a obligat  SC E.M. SRL să restituie bunurile 
neachitate în valoare de 18.576,16 lei  societăţii debitoare, fapt  ce s-a realizat 



conform facturii nr.002/06.09.2013 şi a procesului – verbal încheiat în aceeaşi dată 
(f.36-41). 

Lichidatorul judiciar nu a reuşit  să vândă aceste bunuri nefiind  vandabile, 
astfel că adunarea generală a creditorilor  a aprobat casarea  acestora, fapt descris în 
raportul final. 

Din cele ce preced rezultă că  patrimoniul debitoarei a fost lichidat în 
conformitate cu legea insolvenţei, că această activitate  este reflectată în actele 
contabile menţionate, că în realitate  nici una din faptele ilicite imputate 
administratorilor statutari nu s-a  dovedit, din contră s-a constatat  că evidenţa  
contabilă a fost condusă în conformitate cu legea. 

Suma de 17.016 lei, din care pârâtele au recunoscut  ca fiind reală suma de 
4.452 lei, reprezintă impozitul şi contribuţiile aferente salariilor angajaţilor,  obligaţii 
care fac parte din costul cu  forţa de muncă  şi se calculează  şi evidenţiază separat în 
contabilitate. Plata acestora se face  în funcţie de disponibilităţile băneşti  şi de gradul 
de prioritate  al altor obligaţii. 

În speţă, debitoarea a calculat şi evidenţiat în contabilitate aceste obligaţii, însă 
plata acestora nu a fost efectuată din lipsă de disponibilităţi financiare. Această sumă 
nu a fost folosită în interesul propriu al administratorilor statutari şi nici în cel al altei 
persoane, situaţie în care nu se poate reţine culpa administratorilor statutari. 

Pentru considerentele mai sus expuse, instanţa a respins ca nefondată cererea. 
 Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs Direcţia Generală 

Regionala a Finanţelor Publice Cluj Napoca în nume propriu si în numele 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Sălaj  solicitând admiterea apelului cu 
consecinţa admiterii cererii de antrenare a răspunderii administratorilor aşa cum a fost 
formulata si obligarea pârâţilor în solidar la plata creanţei de 53871 lei - a DRGFP 
Cluj Napoca - AJFP Sălaj, din averea proprie.   

 În motivele de recurs se arată considera criticabila hotărârea instanţei 
de fond având in vedere ca hotărârea atacata nu cuprinde motivele pe care se sprijină. 

  In opinia sa, în speţa este incident acest caz de modificare a sentinţei 
întrucât, raportat la cele invocate în cererea introductiva si ţinând seama de actele 
depuse - sentinţa este pur si simplu nemotivata. Nu pe chestiuni generale se motivează 
exclusiv o hotărâre judecătoreasca . Asa cum rezulta din art. 261 alin. 1 punct 5 Cod 
procedura civila, hotărârea trebuie sa cuprindă " motivele de fapt si de drept care au 
format convingerea instanţei, cum si cele pentru care s-au înlăturat cererile pârtilor." 

  Totodată, consideră că hotărârea atacata este nelegala si netemeinica. 
Instanţa de fond nu a luat in considerare in pronunţarea hotărârii atacate concluzia 
lichidatorului exprimata in întâmpinarea depusa la dosar in care se arata ca este de 
acord cu admiterea in parte a cererii formulate de instituţia recurentă. Din creanţa 
DGFP Sălaj, suma de 17016 lei reprezintă obligaţii cu reţinere la sursa, respectiv 
impozite si contribuţii reţinute prin stopaj la sursa (din salariile angajaţilor) de către 
administratorul statutar si nevirate la bugetul general consolidat al statului, rezultând 
cu certitudine ca suma a fost însuşită de către administrator si folosita in interes 
personal sau în interesul altei persoane, evitând litera legii, respectiv plata impozitelor 
si a contribuţiilor în contul angajaţilor. 

  De asemenea din bilanţul contabil depus de debitoarea la data de 
31.12.2012 si nu la 31.12.2011 aşa cum eronat au afirmat pârâtele si lichidatorul si 
însuşit de către instanţa nu rezulta existenta stocului de marfa in valoare de 27435 lei 
de unde rezulta faptul ca evidenta contabila nu a fost condusa în conformitate cu 
legea. Faptul ca evidenta contabila nu a fost condusa in conformitate cu legea rezulta 



chiar din afirmaţiile pârâtelor referitor la acest stoc de marfa iar acestea afirma ca 
acest stoc de marfa a fost evidenţiat in bilanţul contabil la 31.12.2011. 

  Referitor la suma de 17016 lei reprezintă obligaţii cu reţinere la sursa, 
respectiv impozite si contribuţii reţinute prin stopaj la sursa (din salariile angajaţilor) 
de către administratorul statutar si nevirate la bugetul general consolidat al statului, 
instanţa de fond si-a însuşit apărarea pârâtelor si a concluzionat ca aceasta suma nu a 
fost folosita in interesul propriu al acestora sau a altor persoane , neputând fi reţinuta 
culpa, ori aceste obligaţii sunt obligaţii cu reţinere la sursa ce trebuiau achitate in 
momentul in care au fost calculate aceste obligaţii, rezultând cu certitudine ca suma a 
fost insusita de către administrator si folosita in interes personal sau in interesul altei 
persoane, evitând litera legii, respectiv plata impozitelor si a contribuţiilor in contul 
angajaţilor. 

  Ca situaţie premisă, ulterior declanşării procedurii colective, 
administratorul social este notificat să prezinte practicianului în insolventă actele 
constitutive, arhiva contabilă si toate celelalte înscrisuri prevăzute de art. 28 din Legea 
85/2006. Or in speţa pârâţii au prezentat lichidatorului doar o balanţa de verificare 
aferenta lunii februarie 2013 rezultând fără putinţa de tăgada ca nu s-a ţinut 
contabilitatea in conformitate cu legea. 

  Evidenta operaţiunilor comerciale ale societăţii este reglementată 
amănunţit prin Legea nr. 82/1991: art. 6 - orice operaţiune economico-financiară 
efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza 
înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ; 
documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează 
răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care 
le-au înregistrat în contabilitate, după caz -; art. 7 - persoanele prevăzute la art. 1 au 
obligaţia să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ si de pasiv 
deţinute la începutul activităţii, cel puţin o dată pe an pe parcursul funcţionării lor, în 
cazul fuziunii sau încetării activităţii, precum ti în alte situaţii prevăzute de lege; art. 
25 - registrul-jurnal, registrul-inventar si Cartea mare, precum si documentele 
justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în 
arhiva persoanelor prevăzute la art. 1, timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii 
exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excepţia statelor de salarii, 
care se păstrează timp de 50 de ani; art. 26 - în caz de pierdere, sustragere sau 
distrugere a unor documente contabile se vor lua măsuri de reconstituire a acestora în 
termen de maximum 30 de zile de la constatare , potrivit reglementărilor emise în 
acest scop; art. 28 alin. 1 - persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia să întocmească 
situaţii financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau încetării activităţii 
acestora, în condiţiile legii. Prevederile instituie în sarcina administratorului social 
obligaţii de rezultat, clar determinate si uşor de verificat, exercitate în cadrul unui 
mandat legal; proba pozitiva a existentei si a regularităţii înscrierilor în evidenta 
contabilă revine chiar administratorului, singurul în măsură a infirma susţinerile 
titularului cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale - care afirmă contrariul. 

  Răspunderea civilă delictuală a pârâtului - reglementată prin art. 998 si 
999 din vechiul Cod Civil - presupune întrunirea cumulativă a patru condiţii, legate de 
existenta unei fapte ilicite producătoare de prejudiciu, săvârşite cu vinovăţie si pentru 
care există o legătură de cauzalitate între faptă si prejudiciu. 

  Fiind vorba de o inacţiune, vinovăţia autorului delictului poate îmbrăca 
nu numai forma intenţiei, ci si a culpei, constând în exercitarea neglijentă a 
îndatoririlor legale (art. 1540 Cod Civil); nu este necesar pentru angajarea răspunderii 
ca pârâtul administrator să fi acţionat cu intenţie directa sau indirectă pentru aducerea 



societăţii în stare de insolvenţă, ci este suficientă omisiunea îndeplinirii obligaţiilor 
prevăzute de lege în sarcina sa. 

  Este dincolo de orice îndoială că omisiunea tinerii în bună regulă a 
evidentei contabile reprezintă, din punct de vedere al dreptului civil, o faptă ilicită, 
dispoziţiile încălcate fiind deja enumerate, putând reprezenta - si din perspectivă 
penală - o infracţiune gravă - evaziune fiscală. Proba contrarie, a existentei acestor 
evidente si a organizării contabilităţii în conformitate cu legislaţia specifică, incumbă 
exclusiv pârâtului; nedepunerea documentelor cerute de legiuitor si nepredarea 
contabilităţii către administratorul judiciar creează prezumţia că acestea lipsesc, sau că 
nu sunt întocmite conform legii. 

  Prejudiciul este cert, lichid si exigibil si este dat de faptul că societatea 
debitoare, ajunsă în stare de insolvenţă, se află în imposibilitatea de a-si acoperi 
datoriile. 

  Lipsa evidentelor societăţii contribuie în mod direct la producerea stării 
de insolvenţă, fiind logic ca - atât timp cât administratorul nu cunoaşte care este 
activul societăţii - să nu poată evalua gradul de îndatorare pe care societatea îl poate 
suporta; omisiunea organizării contabilităţii creează de asemenea imposibilitatea 
obiectivă a urmăririi debitelor scadente si realizarea, în termenul de prescripţie, a 
creanţelor; înregistrarea corectă în contabilitate a operaţiunilor efectuate reprezintă si 
pentru creditor o garanţie că operaţiunile au fost legale, câ acestea pot fi verificate, iar 
creditorii îsi vor putea recupera creanţele din bunurile înregistrate în contabilitate; prin 
urmare, numai tinerea unei evidente corecte poate asigura funcţionarea normală a 
oricărei afaceri. 

  Considera de asemenea că fapta ilicita a pârâţilor a condus la neplata 
obligaţiilor societăţii debitoare, vinovăţia aparţinând administratorilor care nu si-au 
exercitat atribuţiile imperativ stabilite de dispoziţiile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 
82/1990 si ale Codului de procedură fiscală. 

  Având în vedere motivele arătate, în baza probelor existente la dosarul 
cauzei, în concluzie solicită admiterea cererii de apel şi a cererii de antrenare a 
răspunderii administratorilor asa cum a fost formulata.   

Prin întâmpinarea depusă la dosar,  N.V. IPURL, în calitate de fost lichidator 
judiciar al S.C. E.S. S.R.L., solicită respingerea ca neîntemeiată a recursului formulat 
de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca - 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj şi menţinerea ca temeinică şi 
legală a sentinţei civile recurate . 

Analizând recursul declarat de către creditoarea DGRFP CLUJ NAPOCA prin 
prisma motivelor de recurs şi a dispoziţiilor art.304 şi 3041C.pr.civ., Curtea l-a 
apreciat ca fiind nefondat pentru următoarele considerente: 

1. Dreptul la un proces echitabil impune evident motivarea hotărârilor 
judecătoreşti, întrucât numai pe această cale se poate verifica maniera în care în 
circumstanţele concrete ale cauzei justiţia a fost înfăptuită. Exigenţa motivării este 
esenţială în administrarea adecvată a justiţiei, în condiţiile în care considerentele 
reprezintă partea cea mai întinsă a hotărârii, locul în care se indică motivele de fapt şi 
de drept care au format convingerea instanţei.  

Printre pilonii de bază ai dreptului la un proces echitabil se numără şi dreptul 
oricărei părţi în cadrul unei proceduri judiciare de a prezenta instanţei observaţiile, 
argumentele şi mijloacele sale de probă, coroborat cu dreptul fiecărei părţi ca aceste 
observaţii şi argumente să fie examinate în mod efectiv. Cu privire la aceste aspecte, 
obligaţia instanţei de motivare a deciziilor sale este singurul mijloc prin care se poate 
verifica respectarea lor.  



După cum s-a arătat în doctrină, motivarea trebuie să fie pertinentă, completă, 
întemeiată, omogenă, concretă, convingătoare şi accesibilă. Motivarea este de esenţa 
hotărârilor, reprezentând o garanţie pentru părţi că cererile lor au fost analizate cu 
atenţie. Practica instanţei supreme este orientată în sensul că inexistenţa motivării 
atrage casarea hotărârii, la fel şi o motivare necorespunzătoare. Cu alte cuvinte, o 
motivare excesiv de succintă sau necorespunzătoare în raport cu complexitatea cauzei 
echivalează, practic, cu inexistenţa motivării.  

Aceeaşi concluzie se desprinde şi din jurisprudenţa deja consacrată a Curţii 
Europene a Drepturilor Omului, referitoare la dreptul la un proces echitabil. Astfel, 
Curtea arată că "dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 6 par. 1 din Convenţie, 
înglobează, între altele, dreptul părţilor unui proces de a-şi prezenta observaţiile pe 
care le apreciază ca fiind pertinente cauzei lor. Întrucât Convenţia nu vizează 
garantarea unor drepturi teoretice sau iluzorii ci drepturi concrete şi efective, acest 
drept nu poate fi considerat ca fiind efectiv decât dacă aceste observaţii sunt cu 
adevărat "ascultate", adică examinate propriu-zis de către instanţa sesizată. Cu alte 
cuvinte, art. 6 implică mai ales, în sarcina "tribunalului", obligaţia de a proceda la o 
examinare efectivă a motivelor, argumentelor şi cererilor de probă ale părţilor sub 
rezerva aprecierii pertinentei acestora" (cauza Van de Hurk c. Ţările de Jos, hot. din 
19 aprilie 1994, §59; în acelaşi sens, cauza Albina c. România, hot. din 28 aprilie 
2005, §30). Obligaţia instanţei de a răspunde prin motivare la argumentele prezentate 
de părţi este justificată, întrucât "numai prin pronunţarea unei hotărâri motivate poate 
fi realizat un control public al administrării justiţiei" (hotărârea Hirvisaari c. Finlanda 
din 27 septembrie 2001).  

Curtea este constantă în a statua, legat de buna administrare a justiţiei, că 
"deciziile judiciare trebuie să indice de o manieră suficientă motivele pe care se 
bazează" (cauzele Ruiz Torija c. Spania, hot. din 9 decembrie 1994, § 29; Helle c. 
Finlanda, hot. din 19 decembrie 1997; Suominen c. Finlanda, hot. din 1 iulie 2003, § 
34 sau Dimitrellos c. Grecia, hot. din 7 aprilie 2005, § 15). Cât priveşte, spre exemplu, 
cauza Albina c. România (hot. din 28 aprilie 2005, § 30), Curtea relevă că orice 
hotărâre judecătorească trebuie motivată, astfel încât judecătorul să răspundă tuturor 
argumentelor prezentate de părţi. Această obligaţie este justificată, întrucât "numai 
prin pronunţarea unei hotărâri motivate poate fi realizat un control public al 
administrării justiţiei" (hot. Hirvisaari c. Finlanda din 27 septembrie 2001).  

Curtea admite că instanţa nu este întotdeauna datoare să analizeze separat 
fiecare susţinere a părţilor, putând selecta sau grupa argumentele utile în soluţionarea 
cauzei, dar ignorarea completă a acestora echivalează cu lipsirea părţii de un veritabil 
acces la justiţie. 

În acest sens, într-un alt caz (Pronina c. Ucraina, hot. din 18 iulie 2006), 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că, prin ignorarea completă a unei 
susţineri precise, pertinente şi importante a acţiunii reclamantei, instanţele interne şi-
au încălcat obligaţiile ce le revin în baza art. 6 din Convenţie. O bună administrare a 
justiţiei presupune că "deciziile judiciare trebuie să indice de o manieră suficientă 
motivele pe care se bazează. Întinderea acestei obligaţii variază în funcţie de natura 
deciziei şi trebuie să se analizeze în lumina circumstanţelor fiecărei speţe" (cauza 
Ruiz Torija c. Spania, hot. din 9 decembrie 1994, § 29 ; în acelaşi sens, cauza Helle c. 
Finlanda, hot. din 19 decembrie 1997; cauza Suominen c. Finlanda, hot. din 1 iulie 
2003, § 34; cauza Dimitrellos c. Grecia, hot. din 7 aprilie 2005, § 15). Chiar şi 
jurisprudenţa instanţei supreme din România se înscrie în aceeaşi orientare de criticare 
a motivării defectuoase. Astfel, în Decizia nr. 6814 din 3 decembrie 2004 a Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a arătat că "În raport cu art. 261 şi art. 304 pct. 7 C. pr. 



civ., hotărârea este casabilă dacă nu cuprinde, explicit, motivele admiterii sau 
respingerii fiecăreia din cererile făcute prin acţiune, nu se examinează probele şi nu se 
răspunde la toate apărările formulate de părţi".  

 Raportându-ne la hotărârea atacată, Curtea constată că instanţa a analizat, 
chiar dacă în cuvinte puţine, argumentele pe care reclamanta le-a prezentat în 
susţinerea poziţiei sale procesuale, analizând, deopotrivă şi apărările pârâţilor din 
cauză, înlăturând motivat susţinerile acestora. 

Se poate constata, aşadar, că judecătorul sindic a dat eficienţă prevederilor 
art.261 CPC, motivându-şi hotărârea pronunţată, susţinerile contrare fiind nefondate. 

2. Demersul judiciar al creditoarei debitoarei  SC E.S. SRL a fost justificat 
prin invocarea dispoziţiilor art. 138 lit.a şi d din Legea nr.85/2006, arătându-se că 
judecătorul sindic poate dispune ca pasivul debitoarei persoană  juridică, ajunsă în 
stare de insolvenţă, neacoperit din bunurile acesteia, să fie plătită de către 
administratorii statutari. 

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

După cum rezultă din certificatul constatator eliberat de către ORC Cluj, 
pârâtele sunt administratorii debitoarei.  

Probele administrate în cauză relevă împrejurarea că după numirea 
lichidatorului, practicianul în insolvenţă a notificat atât societatea debitoare, cât şi pe 
foştii administratori să predea registrele şi actele societăţii; pârâtele au înţeles să dea 
curs solicitării lichidatorului şi au predat documentele prevăzute de art.28 din Legea 
nr.85/2006, probele administrate în cauză evidenţiind această împrejurare.  

Considerând că au fost făcute toate demersurile pentru intrarea în posesia 
documentelor contabile şi că fostul administrator statutar a refuzat să pună la 
dispoziţia lichidatorului judiciar documentele contabile şi administrative ale societăţii 
a formulat cererea de atragere a răspunderii personale a persoanelor vinovate în 
conformitate cu prevederile art. 138 alin.1 lit. a şi d din Legea insolvenţei . 

Curtea reaminteşte că pentru a se putea reţine incidenţa dispoziţiilor art. 138 
alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2006, nu este suficientă o simplă neîntocmire a actelor 
contabile ale debitoarei, ci se impune demonstrarea unei legături de cauzalitate între 
neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea şi ajungerea debitoarei în stare de 
insolvenţă. 

Judecătorul sindic evidenţiază între cauzele ajungerii debitoarei în insolvenţă, 
indicate cu titlu de ipoteză de către lichidatorul judiciar, managementul deficitar al 
resurselor financiare şi  neglijarea responsabilităţilor ce le reveneau în calitate de 
administratori statutari, şi statuează corect cu privire la  inexistenţa raportului de 
cauzalitate între fapta imputată şi starea de insolvenţă. 

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

Complexitatea vieţii unei societăţi comerciale implică succesiunea şi 
împletirea unor fapte şi împrejurări între care trebuie decelat care pot îndeplini 
condiţia de a fi considerate cauza insolvenţei. 

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



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

Curtea apreciază că judecătorul sindic a reţinut în mod corect starea de fapt şi 
a dat relevanţa cuvenită înscrisurilor aflate la dosarul cauzei, fapt ce a dus la concluzia 
inexistenţei raportului de cauzalitate între fapta imputată, prevăzută  de art. 138 lit. d 
in Legea nr. 85/2006 şi prejudiciul invocat . 

Practica a reţinut în mod constant premisa coexistenţei dintre cauză şi condiţii, 
cuprinzând în raportul de cauzalitate nu numai faptele ce constituie cauza necesară, 
dar şi condiţiile cauzale, adică faptele care au mediat acţiunea cauzală .  

Se poate conchide, aşadar, că judecătorul sindic a pronunţat o soluţie legală 
atunci când a statuat că nu se poate susţine antrenarea răspunderii administratorilor 
debitoarei în temeiul art.138 lit.d din Legea nr.85/2006. 

Susţine recurenta că se impune antrenarea răspunderii patrimoniale a pârâtelor 
întrucât sumele de bani care îi sunt datorate şi care rezultă din reţinerea la sursă a unor 
impozite nu au fost virate la bugetul consolidat astfel că se prezumă că aceste sume au 
fost folosite de pârâte în interesul acestora sau al altor persoane juridice. 

Din probele administrate în cauză, Curtea constată că bunurile debitoarei au 
fost valorificate cu respectarea dispoziţiilor legale. Astfel, Curtea reţine că stocul de 
marfă în valoare de 34.020,16 lei a fost pus la dispoziţia lichidatorului judiciar care a 
valorificat o parte obţinându-se suma de 15.444 lei; diferenţa de 18.576,16 lei o 
reprezintă bunurile nevandabile care, în baza raportului de expertiză întocmit de un 
evaluator ANEVAR şi a aprobării creditorului DGRFP Sălaj au făcut obiectul casării.  

Conform declaraţiei de creanţă depusă de către recurentă, debitul cu reţinere la 
sursă este de 4.452 lei care a fost achitat de către pârâte ulterior deschiderii procedurii 
insolvenţei, la data de 07.01.2014. 

 Prin urmare, se poate conchide că judecătorul sindic a reţinut în mod corect că 
bunurile din patrimoniul debitoarei au fost corect administrate aşa încât nu se poate 
retine in sarcina paratelor săvârşirea unei fapte prevăzute de art.138 alin.(l) din Legea 
85/2006. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea va aprecia recursul declarat de către 
pârât ca fiind nefondat iar în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ. raportat la art.8 din Legea 
nr.85/2006 îl va respinge şi va menţine în întregime dispoziţiile hotărârii recurate. 

 
 

24. Plan de reorganizare aprobat. Apel al unuia dintre 
creditori, cu motivarea că planul nu este apreciat ca viabil. Respingere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 160 din 5 mai 2014  

Prin sentinţa civilă nr.21 din 07.01.2014 pronunţată de Tribunalul Maramureş 
…, în temeiul art.101(1)pct.A din Legea nr.85/2006-modificată,  privind procedura 
insolvenţei, s-a confirmat planul de reorganizare a debitoarei SC Q.S. SRL propus de 
debitoare şi dispune reorganizarea activităţii în mod corespunzător. 

Administratorul judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă A.L., va prezenta 
raport trimestrial asupra situaţiei financiare a averii debitoarei. 

 Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a reţinut că prin încheierea  
civilă nr.4489 din 15.07.2013 pronunţată de Tribunalul Maramureş în dosar nr...., s-a 



dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei SC Q.S. SRL …, fiind desemnat 
administrator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă A.L. cu sediul în .... 

La data de 28.10.2013, debitoarea SC Q.S. SRL a depus la dosar,  în termenul 
legal,  planul de reorganizare a activităţii. 

Planul a fost comunicat creditorilor şi publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr.18572/07.11.2013. 

 Administratorul judiciar a depus la dosar, la data de 15.11.2013, 
procesul verbal încheiat cu ocazia Adunării creditorilor, convocată în temeiul art.99 
alin.2 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, având ca ordine de zi - 
„votarea planului de reorganizare a activităţii debitoarei  S.C. Q.S. SRL plan propus 
de către debitoare”. 

 Judecătorul sindic a constatat că adunarea creditorilor a aprobat  planul 
de reorganizare al debitoarei, fiind îndeplinite condiţiile cumulative prevăzute de 
art.101 alin.1 din Legea nr.85/2006 – modificată. 

 Constatând că planul de reorganizare respectă prevederile art.95 din 
Legea nr.85/2006 – modificată, judecătorul sindic  în temeiul art.101 alin.(1) pct.A  a 
confirmat planul de reorganizare al debitoarei. 

 În baza  dispoziţiilor art.103 din Legea nr.85/2006, debitoarea îşi va 
conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar şi în conformitate cu 
planul confirmat, îndeplinind toate dispoziţiile prevăzute de articolul sus menţionat şi 
va prezenta trimestrial rapoarte privind modul de realizare a planului de reorganizare. 

 Împotriva acestei sentinţe a formulat apel DIRECŢIA GENERALĂ 
REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA PRIN ADMINISTRAŢIA 
JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE MARAMUREŞ prin care a solicitat 
admiterea apelului, modificarea hotărârii atacate, în sensul respingerii confirmării 
planului de reorganizare. 

 În motivare se arată că la adunarea creditorilor din data de 06.03.2013 
instituţia s-a opus admiterii planului propus, punct de vedere comunicat cu cabinetul 
de insolvenţă A.L.. 

 Totodată consideră că planul propus nu este valid având în vedere 
datoriile acumulate de către debitoare. 

 Analizând apelul formulat, Curtea reţine următoarele: 
          Administratorul judiciar a depus la dosar, la data de 15.11.2013, 

procesul verbal încheiat cu ocazia Adunării creditorilor, convocată în temeiul art.99 
alin.2 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, având ca ordine de zi - 
„votarea planului de reorganizare a activităţii debitoarei  S.C. Q.S. SRL plan propus 
de către debitoare”. 

 Judecătorul sindic a constatat că adunarea creditorilor a aprobat  
planul de reorganizare al debitoarei, fiind îndeplinite condiţiile cumulative prevăzute 
de art.101 alin.1 din Legea nr.85/2006 – modificată. 

 Constatând că planul de reorganizare respectă prevederile art.95 din 
Legea nr.85/2006 – modificată, judecătorul sindic  în temeiul art.101 alin.(1) pct.A  a 
confirmat planul de reorganizare al debitoarei. 

           Apelanta DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR 
PUBLICE CLUJ NAPOCA PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR 
PUBLICE MARAMUREŞ s-a opus admiterii planului propus, Compartimentul de 
Insolventa si Lichidari din cadrul D.G.F.P. Maramures motivand ca, nu se ofera 
garantia redresarii economico-financiare impunandu-se un management performant 
si eficient, obtinerea resurselor financiare estimate este improbabila si incerta, 



veniturile preconizate din activitatea debitoarei sunt estimate pe baza unor criterii 
irelevante, neexistand garantia realizarii lor. 

  Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare in raport 
cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului ...,  planul de reorganizare va 
cuprinde in mod obligatoriu programul de plata a creantelor , conform art.95 alin.1 
si 2 din Legea nr.85/2006 

         Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul unei 
categorii distincte, cu exceptia cazului in care detinatorul unei creante din categoria 
respectiva consimte un tratament mai putin favorabil pentru creanta sa. Potrivit 
art.96 alin.2 din LPI .  

          Directia Generala a Finantelor Publice Maramures, in calitate de 
creditor, nu a fost  de acord cu planul de reorganizare propus întrucât l-a apreciat ca 
neviabil  .  

 Art.101 alin.1 lit.C din Legea nr.85/2006 prevede ca fiecare categorie 
defavorizata de creante care a respins planul va fi supusa unui tratament corect si 
echitabil prin plan. 

        Tratamentul   corect si echitabil a fost stabilit de legiuitor ca existând  
atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: "a) nici una dintre 
categoriile care resping planul si nici o creanţa care respinge planul nu primesc mai 
puţin decât ar fi primit in cazul falimentului; b) nici o categorie sau nici o creanţă 
aparţinând unei categorii nu primeşte mai mult decât valoarea totala a creanţei sale; 
c) in cazul in care o categorie defavorizata respinge planul, nici o categorie de 
creanţe cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezulta din 
ierarhia prevăzută la art. 100 alin. (3), nu primeşte mai mult decât ar primi in cazul 
falimentului."   

            Apelanta DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR 
PUBLICE CLUJ NAPOCA PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR 
PUBLICE MARAMUREŞ a invocat incidenţa prevederilor art .95 alin.1 si 2 din 
Legea nr.85/2006 potrivit cărora  Planul de reorganizare va indica perspectivele de 
redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului iar  planul de 
reorganizare va cuprinde in mod obligatoriu programul de plata a creantelor.  

              Contrar susţinerilor apelantei planul întocmit de administratorul 
special al debitoarei SC Q.S. SRL include elementele obligatorii instituite prin textele 
legale evidenţiate anterior fiind evidenţiată în mod concret atât analiza activităţii 
anterioare cât şi contextul actual , sursele de finanţare estimate  

            Programul  de plată al creanţelor constituie pct III6.2  al planului  de 
reorganizare întocmit şi evidenţiază pentru fiecare din categoriile de creanţe situaţia 
plăţilor pentru ipoteza reorganizării  .  

          Planul va stabili acelaşi tratament pentru fiecare creanţă din cadrul 
unei categorii distincte, cu excepţia cazului in care detinatorul unei creante din 
categoria respectiva consimte un tratament mai putin favorabil pentru creanta sa 
conform art  96 alin.2  din Legea nr 85/2006 aspecte evidenţiate în plan şi în raport 
de care apelanta nu evidenţiază încălcarea .  

           Simpla afirmare a împrejurării că  apelanta  DIRECŢIA GENERALĂ 
REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA PRIN ADMINISTRAŢIA 
JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE MARAMUREŞ in calitate de creditor, nu 
poate fi de acord cu planul de reorganizare propus pentru că nu îl apreciază ca fiind 
viabil nu este de natură să justifice o altă soluţie decât cea adoptată de adunarea 
creditorilor .    



        Planul cuprinde prevederi referitoare la creanţele defavorizate şi 
evidenţiază în mod corect că , în ceea ce priveşte categoria de creanţe din care face 
parte apelanta acestea vor fi plătite în proporţie superioară pentru ipoteza 
reorganizării în raport de faliment când distribuirea vreunei sume nu poate fi 
realizată .  

            Judecătorul sindic a realizat o corectă interpretare şi aplicare a 
prevederilor art 100 din Legea nr 85/2006 astdfel că în baza art 480 C pr civ , Curtea 
va Respinge apelul declarat de DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A 
FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A 
FINANŢELOR PUBLICE MARAMUREŞ împotriva sentintei civile nr.21 din 
07.01.2014 pronunţată în dosarul nr. .../a1 al Tribunalului Maramureş, pe care o 
păstrează in întregime.  

 

25. Plan de reorganizare. Contestare bazată pe considerente de 
oportunitate sau viabilitate. Respingere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 181 din 16 mai 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 5.687 pronunţată la data de 14.10.2013 în dosarul nr. … 
al Tribunalului Maramureş, în temeiul art.101 din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, a fost confirmat planul de reorganizare propus de debitorul SC 
S. SRL SEINI, şi s-a aprobat de adunarea creditorilor  prin hotărârea adoptată la data 
de 26.07.2013. 

S-a dispus conducerea activităţii debitoarei prin administrator special  S.I.G. 
sub supravegherea administratorului judiciar CABINET INDIVIDUAL DE 
INSOLVENŢĂ A.L., şi în conformitate cu planul confirmat cu respectarea 
programului de plată al creanţelor. 

S-a dispus depunerea rapoartelor trimestriale asupra situaţiei financiare a 
averii debitorului, aprobate de comitetul creditorilor la dosarul cauzei, însoţite de 
dovezile de notificare, efectuate de debitor prin administrator special, tuturor 
creditorilor în vederea consultării rapoartelor. 

S-a dispus depunerea trimestrial de către administratorul judiciar  a situaţiei 
cheltuielilor pentru bunul mers al activităţii, în vederea recuperării acestora, avizate de 
comitetul creditorilor.  

S-a fixat termen pentru continuarea procedurii la data de 20.01.2014. 
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că  potrivit  

procesului-verbal al adunării creditorilor SC S. SRL – în insolvenţă, din data de  
08.07.2013, a fost aprobat cu necesarul de voturi pe categorii de creanţe: creanţe 
salariale – art.100 alin.3 lit.b din Legea nr.85/2006 – a votat planul; creanţe bugetare – 
art.100 alin.3 lit.c din Legea nr.85/2006 –a votat planul;  celelalte creanţe chirografare 
– art.100 alin.3 lit.e din Legea nr.85/2006 – a votat planul de reorganizare 

Judecătorul sindic, în limitele conferite de dispoziţiile art.11 alin.1 lit.j şi ale 
art.11 alin.2 din Legea insolvenţei, a constatat că planul de reorganizare propus 
cuprinde toate elementele prevăzute de art.95 alin.1-5, indicând şi sursele de finanţare, 
iar informaţia economică pe care practicianul în insolvenţă Cabinet Individual de 
Insolvenţă A.L. desemnat pentru a-şi exprima opinia permite controlul de legalitate al 
planului şi concluzia privind confirmarea acestuia, potrivit art.101 raportat la art.102 
din Legea insolvenţei. 



Ca urmare a confirmării planului de reorganizare, judecătorul sindic a dispus 
ca debitorul, prin administratorul special S.I.G., să-şi conducă sub supravegherea 
administratorului judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă A.L. conform art.103 din 
Legea nr.85/2006. 

Împotriva acestei sentinţe, DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A 
FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA, reprezentată prin ADMINISTRAŢIA 
JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE MARAMUREŞ a declarat apel, solicitând 
admiterea acestuia, modificarea sentinţei atacate în sensul respingerii planului de 
reorganizare. 

În motivare apelului, apelanta a arătat că la data de 29.03.2013 A.F.P. Baia 
Mare a depus la dosarul cauzei declaraţie de creanţă pentru suma de 98.356 lei. 

Cu privire la planul de reorganizare depus de S.C. S. S.R.L., apelanta arată că 
s-a opus acestuia prin adresa nr. 277/22.07.2013 întrucât, în calitate de creditor, are o 
creanţă înscrisă la masa credală în cuantum de 98.356 lei, iar planul nu prezintă 
măsuri viabile de redresare, în înţelesul art. 95 alin. 1 şi 2 şi art. 96 alin. 2 din Legea 
nr. 85/2006. 

În raport de cele de mai sus şi având în vedere că deţine 79,67 % din totalul 
creanţelor acceptate, apelanta invocând prev. art. 101 alin. 1 lit. c şi art. 101 alin. 2 lit. 
a, b şi c din Legea nr. 85/2006, solicită respingerea confirmării planului de 
reorganizare al S.C. S. S.R.L.. 

În final, apelanta a menţionat că în mod greşit a reţinut instanţa de fond faptul 
că, planul a fost votat de categoria de creanţe bugetare, întrucât în procesul-verbal nr. 
475/26.07.2013 este precizat explicit faptul că prin adresa nr. 277/2013 A.F.P. Baia 
Mare votează împotriva aprobării planului de redresare. 

Analizând apelul formulat din perspectiva motivelor invocate, Curtea l-a 
apreciat ca fiind nefondat din următoarele considerente:  

Prin încheierea civilă nr. 1162/22.02.2013 pronunţată de Tribunalul 
Maramureş în dosarul nr. 2185/100/2013, s-a dispus deschiderea procedurii generale a 
insolventei S.C. S. S.R.L. 

  La data de 08.07.2013, debitoarea a depus planul de reorganizare a 
activităţii societăţii debitoare.  Administratorul judiciar a dispus convocarea 
adunării creditorilor debitoarei S.C. S. S.R.L., în vederea supunerii la vot a planului 
de  reorganizare.    

 Asemenea judecătorului sindic, Curtea reţine că adunarea creditorilor a 
aprobat  planul de reorganizare al debitoarei, fiind îndeplinite condiţiile instituite de 
art.101 alin.1  lit. A din Legea nr.85/2006  pentru confirmarea acestuia, majoritatea 
categoriilor de creanţe exprimând un vot favorabil pentru planul depus. Deşi se 
verifică susţinerea apelantei că aceasta a votat împotriva planului de reorganizare, 
votul său negativ nu este de natură a influenţa  formarea majorităţii necesare pentru 
aprobarea planului de vreme ce celelalte două categorii  de creanţă au votat pentru 
admiterea planului de reorganizare. Întrucât legiuitorul a reglementat votarea planului 
de reorganizare cu majoritatea categoriilor de creanţe, iar nu cu unanimitatea 
creanţelor, Curtea apreciază că în ipoteza în care planul de reorganizare prevede doar 
trei categorii de creanţe,  votul favorabil a două categorii de creanţe este suficient 
pentru a forma o majoritate. Aşadar chiar dacă judecătorul sindic a reţinut în mod 
eronat că apelanta, în calitate de titular al creanţelor bugetare, a votat pentru planul de 
reorganizare, această împrejurare nu este de natură a influenţa legalitatea sentinţei 
pronunţate cât timp majoritatea impusă de art. 101 alin.1  lit. A din Legea nr.85/2006   
este asigurată prin votul exprimat de celelalte două categorii de creanţe, respectiv 
salariale şi chirografare. 



 Planul de reorganizare respectă prevederile art. 95, indică perspectivele 
de redresare in raport cu posibilităţile si specificul activităţii debitorului, cuprinde 
programul de plata a creanţelor şi stabileşte acelaşi tratament pentru fiecare creanţă 
din cadrul unei categorii distincte. De vreme ce planul de reorganizare  prevede plata 
în întregime a tuturor categoriilor de creanţe, nu se poate reţine că apelanta ar fi 
defavorizată prin planul propus.  

Nemulţumirea legată de modul de interpretare a datelor de natură economică 
cu consecinţe directe asupra viabilităţii planului de reorganizare, intră mai degrabă în 
sfera largă ce ţine de atribuţiile şi deciziile manageriale, care nu sunt supuse 
controlului judecătorului sindic, ci sunt lăsate la latitudinea administratorul judiciar 
sau/şi a debitoarei, sub controlul de oportunitate al masei credale. 

Or, în cazul de faţă, acest control a fost realizat, aşa cum rezultă din procesul 
verbal al şedinţei adunării creditorilor în care a fost supus spre vot planul de 
reorganizare, adoptat, în condiţiile de cvorum prevăzute de lege, fără ca nici un alt 
creditor să exprime temerile pe care le are apelanta. 

 În plus, majoritatea masei credale a achiesat, prin votul său, poziţiei 
conform căreia ne aflăm în prezenţa unui plan care reflectă, integral, capacitatea 
debitoarei de a-şi continua activitatea în urma căreia creanţele creditorilor să fie cel 
mai bine acoperite. 

 Aşa fiind, în baza art. 480 NCPC curtea va respinge apelul declarat de 
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-
NAPOCA, reprezentată prin ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR 
PUBLICE MARAMUREŞ împotriva sentinţei civile nr. 5.687 pronunţată la data de 
14.10.2013 în dosarul nr. …  al Tribunalului Maramureş, pe care o va  păstra în 
întregime. 

 
 
 
 
 

26. Competenţa materială. Acţiune promovată de cesionarul 
creanţei având ca obiect încheierea în formă autentică a mai multor 
contracte de vânzare cumpărare. Stabilirea valorii obiectului cererii. 

Competenţa judecătoriei, iar nu a tribunalului specializat 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, sentinţa civilă nr. 132 din 3 aprilie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 6203 din 01.04.2013 pronunţată de Judecătoria 
Cluj-Napoca s-a admis excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Cluj-Napoca, 
exceptie invocată din oficiu de catre instanta. 

A fost declinată competenţa de soluţionare a cererii de chemare in judecata 
formulate, extinse si completate de către reclamanta SC A. SRL în contradictoriu cu 
paratii P.A. ş.a., în favoarea Tribunalului Specializat Cluj. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, Judecătoria a reţinut următoarele: 
Judecătoria Cluj-Napoca a fost sesizată de către reclamanta SC A. SRL cu o 

cerere prin care  a solicitat preliminar ca instanţa să constatate că, în virtutea 
contractului de cesiune certificat la Cabinet Individual Avocat „A.M.M.” sub nr. 
58/03.11.2011 pârâţii P.A., P.M.G. si P.F.G. au cesionat reclamantei dreptul de 
creanţă având ca obiect încheierea în formă autentică a contractului de vânzare-



cumpărare privind imobilele indicate la capetele de cerere 2-7, iar îl al doilea rând 
instanţa să ii oblige pârâţii de rând 4-12 să încheie contracte de vânzare-cumpărare în 
formă autentică cu privire la imobilele obiect al antecontractelor de vânzare-
cumparare cesionate sau, în caz contrar, hotărârea instanţei să ţină loc de act autentic. 

Potrivit art. 2 pct. 1 lit. b) din vechiul Cod de procedura civila Tribunalul 
judecă procesele şi cererile în materie civilă al căror obiect are o valoare de peste 
500.000 lei (…). 

De asemenea, potrivit art. 17 din vechiul Cod de procedura civila cererile 
accesorii şi incidentale sunt în căderea instanţei competente să judece cererea 
principală. 

Reclamanta şi-a întemeiat în drept acţiunea şi pe dispoziţiile art. 111 din 
vechiul Cod de procedura civila, solicitând constatarea existenţei unui drept la primul 
capăt de cerere. Acest drept este patrimonial, evaluabil în bani, întrucât potrivit 
contractului de cesiune certificat sub nr. 58/03.11.2011, preţul cesiunii a fost în total 
de 249.095 euro. 

Având în vedere că primul capăt de cerere este şi capătul principal, iar acesta 
este evaluabil la o sumă mai mare de 500.000 lei, văzând prevederile art. 1 coroborat 
cu art. 2 pct. 1 lit. b), art. 17, art. 158, art. 159 alin. 1 pct. 2 din vechiul Cod de 
procedura civila, precum şi ale art. 3 din Noul Cod civil, instanţa a admis excepţia 
necompetenţei materiale a Judecătoriei Cluj-Napoca, exceptie invocată din oficiu de 
catre instanta. 

In consecinta, instanta a declinat competenţa de soluţionare a cererii de 
chemare in judecata formulate, extinse si completate de către reclamanta SC A. SRL 
în contradictoriu cu paratii P.A., P.M.G., P.F.G. s.a., în favoarea Tribunalului 
Specializat Cluj. 

Prin sentinţa civilă nr. 608 din 28.02.2014 pronunţată de Tribunalul 
Specializat Cluj s-a admis excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului 
Specializat Cluj, excepţie invocată din oficiu. 

A fost declinată competenţa de soluţionare a  cererii formulate de reclamanta 
S.C. A. S.R.L. în contradictoriu cu pârâţii P.A., P.M.G., P.F.G. s.a, având ca obiect 
hotărâre care ţine loc de act autentic, în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca. 

S-a constatat ivit conflictul negativ de competenţă şi a fost sesizată Curtea de 
Apel Cluj în vederea pronunţării regulatorului de competenţă. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, Tribunalul Specializat a reţinut 
următoarele: 

Din oficiu, tribunalul a invocat excepţia necompetenţei materiale, iar în 
temeiul art. 137 alin.1 C.pr.civ s-a pronunţat cu prioritate asupra sa, sens în care a 
reţinut următoarele: 

Prin cererea de chemare in judecata formulată, reclamanta S.C. A. S.R.L. a 
investit instanţa cu mai multe capete de cerere, finalitatea urmărită fiind aceea de 
obligare a pârâţilor de rând 4-12 sa încheie cu reclamanta contracte de vânzare-
cumpărare în forma autentică privind imobilele –teren înscrise în mai multe parcele 
din tarlalele 13, 15, 46, 47 situate in extravilanul satului Vaida Cămăraş, comuna 
Cămăraşu. În raport de această finalitate, instanţa a constatat că petitele 2-3,  5-7, 9 au 
caracter principal, iar primul capăt de cerere, prin care s-a solicitat să se constatate că 
în virtutea Contractului de cesiune certificat de Cab. Ind. Av. A.M.M. sub nr. 
58/03.11.2011 pârâţii de rând 1-3, P.A., P.M.G., P.F.G. au cesionat reclamantei 
dreptul de creanţă având ca obiect încheierea în forma autentică a contractului de 
vânzare-cumpărare privind imobilele indicate la capetele de cerere 2-9, pe care aceştia 
îl aveau faţă de debitorii - pârâţi de rând 4-12, are caracter accesoriu. La rândul sau, 



acest petit are caracter patrimonial, întrucât reclamanta a solicitat practic să se 
constate existenţa dreptului său de creanţă derivând din antecontractele de vânzare-
cumpărare privind imobilele indicate la capetele de cerere 2 -9, drept pe care l-a 
dobândit in temeiul contractului de cesiune de creanţă încheiat cu cedenţii P.A., 
P.M.G., P.F.G., care aveau în aceste antecontracte calitatea de promitenţi cumpărători. 

Valoarea obiectului capetelor de cerere 2-3, 5-7,9, prin raportare la valoarea 
minimă a terenurilor care au făcut obiectul antecontractelor de vânzare-cumpărare 
încheiate cu promitenţii vânzători, aşa cum este menţionată în expertiza realizată la 
solicitarea Camerei Notarilor Publici Cluj pentru anul 2012, este de 8448 lei.  

Dată fiind valoarea obiectului acestor petite, obţinută prin cumularea valorii 
fiecărui capăt de cerere dintre cele menţionate la punctele 2-3, 5-7,9 tribunalul a 
constatat că la momentul înregistrării acţiunii, competenta de soluţionare a acţiunii 
revenea judecătoriei, conform art.1 pct.1 Cod procedura civilă, iar nu tribunalului 
conform dispoziţiilor art.2 pct.1 lit.b din acelaşi act normativ. 

Chiar dacă ne-am raporta la valoarea cumulată a aceloraşi terenuri, în raport de 
preţul inserat în fiecare din antecontractele de vânzare-cumpărare încheiate la data de 
21.07.2007 de cedenţii P.A., P.M.G., P.F.G. cu promitenţii cumpărători, pârâţi de rând 
4-12, valoare care este de 13.300 lei, competenta ar reveni tot judecătoriei, iar nu 
tribunalului.  

De asemenea, şi în ipoteza în care s-ar retine teza primei instanţe sesizate, 
potrivit căreia primul capăt de cerere ar reprezenta petitul principal al acţiunii, se 
constata ca valoarea obiectului acestui petit nu este în cuantum de 249.095 euro, ci in 
cuantum de 7392 euro (respectiv 32.081,28 lei la cursul BNR din data de 13.02.2012, 
data introducerii acţiunii), valoare care este situată sub plafonul valoric de 500.000 lei 
prevăzut de art.2 pct.1 lit.b Cod procedura civilă.  

Astfel, deşi valoarea totală a contractului de cesiune de creanţă încheiat de 
reclamanta S.C. A. S.R.L. cu promitenţii cumpărători P.A., P.M.G., P.F.G. a fost de 
249.095 euro, acest contract de cesiune a vizat drepturi de creanţă ale promitenţilor 
cumpărători derivate din antecontracte de vânzare-cumpărare încheiate cu mai multe 
persoane, enumerate in anexa 1 la contractul de cesiune. 

Prin primul capăt de cerere al acţiunii formulate, reclamanta S.C. A. S.R.L. a 
solicitat sa se constate dreptul său de creanţă derivat din antecontractele de vânzare-
cumpărare privind imobilele indicate la capetele de cerere 2-9, fixându-şi aşadar 
pretenţiile cu privire la constatarea existentei dreptului sau de creanţă privind aceste 
terenuri. Or, preţul cesiunii aferent acestor terenuri a fost de 7392 euro, în condiţiile în 
care suprafaţa totala a terenurilor menţionate în petitele 2-9 este de 52.800 mp, iar 
preţul cesiunii convenit de părţi a fost de 1400 euro pentru fiecare 10.000 mp. 

Pentru toate considerentele expuse, instanţa specializată a constatat că revine 
judecătoriei, ca instanţă de drept comun, competenţa materială de soluţionare a 
prezentei cauze, motiv pentru care, în temeiul dispoziţiilor art.159 pct.2 si art.158 Cod 
procedura civila a admis excepţia invocata din oficiu si a declinat competenţa de 
soluţionare a acţiunii în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca. 

Întrucât prin sentinţa civila nr.6203/01.04.2013 pronunţată de Judecătoria 
Cluj-Napoca, aceasta instanţă a admis excepţia necompetentei materiale în ce o 
priveşte, apreciind ca revine Tribunalului Specializat Cluj, competenta de soluţionare 
a cauzei de faţă, iar prin prezenta sentinţă Tribunalul Specializat Cluj a constatat ca 
revine Judecătoriei Cluj-Napoca competenta materială de soluţionare a cauzei,în 
raport de dispoziţiile art.20 pct.2 si art.21 Cod procedura civila, tribunalul a reţinut ca 
s-a ivit un conflict negativ de competenta, motiv pentru care a sesizat Curtea de Apel 



Cluj, ca instanţa superioară şi comună instanţelor aflate in conflict, pentru emiterea 
unui regulator de competenţă. 

Analizând sesizarea privind soluţionarea conflictului negativ de competenţă 
ivit între Tribunalul Specializat Cluj  si Judecătoria Cluj-Napoca, Curtea - reţinând 
că sunt întrunite condiţiile legale pentru existenţa conflictului negativ de 
competenţă - apreciază că în soluţionarea acţiunii în discuţie competenţa materială 
în primă instanţă revine Judecătoriei Cluj-Napoca pentru următoarele 
considerente: 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, reclamanta SC 
A. SRL a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii P.A., P.M.G., P.F.G. s.a., să se 
constate că în virtutea contractului de cesiune certificat la Cab. Ind. Av. A.M.M. sub 
nr. 58/03.11.2011 pârâţii de rd. 1-3 au cesionat reclamantei dreptul de creanţă având 
ca obiect încheierea în formă autentică a contractului de vânzare cumpărare privind 
imobilele indicate la capetele de cerere 2-7, pe care aceştia îl aveau faţă de debitorii-
pârâţi de rd. 4-11; să fie obligat pârâtul de rd. 4 să încheie cu reclamanta contract de 
vânzare cumpărare în formă autentică, privind următoarele imobile: imobilul teren 
înscris în T.P. nr. 3162/1773/24.11.2005, tarla 46, parcela 188, în suprafaţă de 2.000 
mp; imobilul teren înscris în T.P. nr. 3162/1773/24.11.2005, tarla 46, parcela 87, în 
suprafaţă de 4.000 mp; imobilul teren înscris în T.P. nr. 3162/1773/24.11.2005, tarla 
47, parcela 96, în suprafaţă de 2.800 mp; imobilul teren înscris în T.P. nr. 
3162/1773/24.11.2005, tarla 47, parcela 96/1, în suprafaţă de 1.400 mp; imobilul 
teren înscris în T.P. nr. 3162/1773/24.11.2005, tarla 47, parcela 96/2, în suprafaţă de 
2.000 mp, în caz contrar să fie pronunţată o sentinţă care să ţină loc de contract 
autentic de vânzare-cumpărare cu privire la imobilele menţionate; să fie obligat 
pârâtul de rd. 5 să încheie  cu reclamanta contract de vânzare cumpărare în formă 
autentică privind imobilul teren înscris în T.P. nr. 25813/1263/27.09.2000, tarla 40, 
parcela 46, în suprafaţă de 5.800 mp, în caz contrar să fie pronunţată o sentinţă care 
să ţină loc de contract autentic de vânzare-cumpărare; să fie obligaţi pârâţii de rd. 6-
9, în calitate de moştenitori legali ai defunctei C.A., conform certificatului de 
moştenitor  nr. 57/18.08.2008, să încheie cu reclamanta contract de vânzare 
cumpărare în formă autentică privind următoarele imobile: imobilul teren înscris în 
T.P. nr. 0583/1360/26.10.2000, tarla 46, parcela 156 în suprafaţă de 4.700 mp; 
imobilul teren înscris în T.P. nr. 0583/1360/26.10.2000, tarla 46, parcela 156/1 în 
suprafaţă de 5.500 mp; imobilul teren înscris în T.P nr. 0583/1360/26.10.2000, tarla 
46, parcela 138 în suprafaţă de 1.400 mp, în caz contrar să fie pronunţată o sentinţă 
care să ţină loc de contract autentic de vânzare-cumpărare; să fie obligat pârâtul de 
rd. 10 să încheie cu reclamanta contract de vânzare-cumpărare în formă autentică 
privind imobilul teren înscris în T.P. nr. 25813/1220/22.02.2000, tarla 46, parcela 
141 în suprafaţă de totală de 2.900 mp, în caz contrar să fie pronunţată o sentinţă 
care să ţină loc de contract autentic de vânzare-cumpărare; să fie obligat pârâtul de 
rd. 11 să încheie cu reclamanta contract de vânzare-cumpărare în formă autentică 
privind imobilul teren înscris în T.P. nr. 27755/532/28.10.1996, tarla 66, parcela 26 
în suprafaţă totală de 5.800 mp, în caz contrar să fie pronunţată o sentinţă care să 
ţină loc de contract autentic de vânzare-cumpărare; să fie obligată pârâta de rd. 12 
să încheie cu reclamanta contract de vânzare cumpărare în formă autentică privind 
următoarele imobile: imobilul teren înscris în T.P. nr. 27951/605/25.06.1997, tarla 
13, parcela 30/1 în suprafaţă de 7.200 mp; imobilul teren înscris în T.P. nr. 
27951/605/25.06.1997, tarla 15, parcela 31/1, în suprafaţă de 2.800 mp, în caz 
contrar să fie pronunţată o sentinţă care să ţină loc de contract autentic de vânzare-
cumpărare.    



Potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. 1 pct. 1 lit. b Cod procedură civilă, tribunalele 
judecă în primă instanţă procesele şi cererile în materie civilă al căror obiect are o 
valoare de peste 500.000 lei, cu excepţia cererilor de împărţeală judiciară, a 
cererilor în materie succesorală, a cererilor neevaluabile în bani şi a cererilor 
privind materia fondului funciar, inclusiv cele de drept comun, petitorii sau, după caz, 
posesorii, formulate de terţii vătămaţi în drepturile lor prin aplicarea legii în materia 
fondului funciar, rezultând din aceste dispoziţii legale că judecătoriile judecă, în 
primă instanţă, cererile în materie civilă al căror obiect are o valoare de până la 
500.00 lei. 

Or, pornind de la aceste dispoziţii legale, Curtea constată că instanţa 
competentă să soluţioneze pricina este Judecătoria Cluj-Napoca, având în vedere 
valoarea obiectului cererii, care este sub 500.00 lei. 

Astfel, contrar celor reţinute de către Judecătoria Cluj-Napoca, Curtea 
constată că valoarea de 249.095 euro reprezintă preţul întregii cesiuni din contractul 
de cesiune nr. 58/03.11.2011, acest contract referindu-se la mai multe imobile. 

Prin cererea de chemare în judecată, s-a solicitat să se constate existenţa 
dreptului de creanţă derivând doar din antecontractele de vânzare cumpărare privind 
imobilele indicate la capetele de cerere 2-9, valoarea obiectului acestei cereri fiind 
doar de 7.392 euro, potrivit contractului de cesiune (suprafaţa totală a terenurilor 
este de 52.800 euro, iar potrivit contractului preţul cesiunii convenite de părţi a fost 
de 1400 euro pentru fiecare 10.000 mp). 

De asemenea, Curtea constată, la fel ca şi Tribunalul Specializat Cluj, că 
valoarea obiectelor capetelor de cerere 2-9 pentru anul 2012, an în care s-a 
înregistrat acţiunea pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, este de 8448 lei, aspect ce 
rezultă din expertiza realizată la solicitarea Camerei Notarilor Publici Cluj. 

Prin urmare, având în vedere că valoarea obiectului cererii se situează sub 
pragul de 500.000 lei, Competenţa de soluţionare a pricinii revine Judecătoriei Cluj-
Napoca. 

Pentru considerentele enunţate, Curtea va stabili potrivit disp. art. 22 
C.pr.civ. coroborat cu art. 2 alin. 1 lit. b Cod procedură civilă, competenţa de 
soluţionare a acţiunii în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca. (Judecător Monica 
Diaconescu) 

 
 

27. Competenţa materială. Acţiune având ca obiect desfiinţare 
a unor acte apreciate ca fiind false ca urmare a efectuării cercetării 

penale. Competenţa materială a tribunalului 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, sentinţa civilă nr. 133 din 3 aprilie 2014  

Prin sentinţa civilă 1123 din 14.11.2013, Judecătoria Şimleu Silvaniei s-a 
admis excepţia necompetenţei materiale şi s-a declinat competenţa soluţionării cererii 
în favoarea Tribunalului Sălaj, considerând că obiectul cauzei este de desfiinţare a 
unor acte apreciate ca fiind false ca urmare a efectuării cercetării penale şi ca atare, nu 
intră în materiile în care judecătoria este competentă potrivit art.94 C.pr.civ. 

Prin sentinţa civilă nr.595 din 6.03.2014 Tribunalul Sălaj a admis excepţia 
necompetenţei, a declinat în favoarea Judecătoriei Şimleu Silvaniei competenţa de 
soluţionare a cererii formulată de reclamantul Parchetul de pe lângă Judecătoria 



Şimleu Silvaniei, a constatat existenţa conflictului negativ de competenţă şi a sesizat 
Curtea de Apel Cluj. 

În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut că potrivit deciziei XV/2005 a ICCJ, 
competenţa aparţine instanţei civile şi anularea deciziei de desfacere a contractului de 
muncă nu poate determina competenţa materială a tribunalului pentru că în cauză nu 
este vorba de nelegalitatea unui act administrativ, ci de desfiinţare a unui înscris fals, 
astfel încât competenţa revine potrivit art.249 alin.2 raportat la art.245 lit.c C.pr.pen., 
Judecătoriei Şimleu Silvaniei. 

Asupra regulatorului de competenţă, Curtea va reţine următoarele: 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Şimleu Silvaniei a formulat în data de 30 

iulie 2013 o acţiune în anularea deciziei 455 din 8 iunie 2010 emisă de SC A. SRL. 
Acţiunea în anulare a fost formulată în baza prevederilor art.245 alin.1 lit.c/1 
C.pr.pen., parchetul considerând că această decizie a fost semnată de o altă persoană 
decât cea îndreptăţită de lege, fără acordul angajatului, fiind falsificată şi ulterior 
prezentată şi înregistrată la ITM Sălaj producând efecte juridice şi intrând în 
circuitul civil, astfel încât se impune ca această decizie să fie anulată. 

Curtea va aprecia că în acest caz deşi decizia 455 din 8 iunie 2010 a dispus 
desfacerea contractului individual de muncă a d-lui C.I., nu ne aflăm în prezenţa unui 
litigiu de muncă ci într-un litigiu civil de anulare a unui act juridic atrăgând 
competenţa instanţelor civile. Evident, acţiunea în anulare nu poate antrena nici 
competenţa instanţei de contencios administrativ deoarece decizia nu este un act 
administrativ şi nu poate fi asimilată acesteia conform art.2 alin.1 lit.c pentru a 
atrage aplicarea art.8 din Legea 554/2004. 

Potrivit Noului Cod de procedură civilă, având în vedere data introducerii 
acţiunii, această cerere nu se circumscrie competenţei dată potrivit art.94 C.pr.civ. 
judecătoriilor, astfel încât conform art.95 alin.1 pct.1 C.pr.civ., aceasta intră în 
competenţa generală de soluţionare a tribunalelor şi în competenţa teritorială a 
Tribunalului Sălaj conform art.107 şi 111 C.pr.civ. 

Prin urmare, Curtea soluţionând în conformitate cu prev.art.135 C.pr.civ., 
conflictul de competenţă va stabili competenţa Tribunalului Sălaj ca instanţă de drept 
comun în materia civilă pentru soluţionarea cererii de anulare a deciziei 455 din 8 
iunie 2010 formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Şimleu Silvaniei. 

 
 

28. Despăgubiri. Imobil naţionalizat. Legea nr. 165/2013. 
Instanţa competentă 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, sentinţa nr. 161 din 24 aprilie 2014  

Prin acţiunea în contencios administrativ formulată la 06.03.2014 de 
reclamanta F.R.L. - moştenitor legal al defunctei M.E., în contradictoriu cu pârâta 
COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR s-a solicitat să 
fie obligată instituţia pârâtă să emită act administrativ prin care să recunoască, în 
favoarea reclamantei, modalitatea de calcul a despăgubirilor stabilită prin Decizia 
civilă nr. 1150/R/2011, pronunţată de Tribunalul Cluj, pentru terenul situat în mun. 
Cluj-Napoca, Cartier Gheorgheni, ..., în suprafaţă de 11600 mp, şi anume echivalentul 
valorii de piaţă a imobilului, calculată potrivit standardelor internaţionale de evaluare, 
cu cheltuieli de judecată 

 În motivarea acţiunii reclamanta a arătat următoarele: 



1. Este succesoarea defunctei sale mame, M.E., care a fost unica 
succesoare a defunctului P.E., proprietarul imobilelor cu nr. topo. 14059/3, 14059/4, 
14059/5, 14059/6, 14059/7, 14059/8. 

2. Antecesorul mamei reclamantei a dobândit acest teren, a cărui 
restituire în echivalent face obiectul acestei cereri, prin schimb, conform actului de 
schimb intervenit cu Republica Populară Română - Ministerul Agriculturii şi conform 
declaraţiei legalizate din 15 iunie 1960. 

3. în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra imobilului 
identificat mai sus, reclamanta a formulat la data de 18.08.2004 o cerere de chemare 
în judecată ce a făcut obiectul dosarului ..., prin intermediul căreia a solicitat stabilirea 
şi acordarea despăgubirilor aferente restituirii în echivalent a terenului situat în mun. 
Cluj-Napoca, Cartier Gheorgheni, ..., în suprafaţă de 11600 mp. 

3. Ulterior introducerii cererii de chemare în judecată, obiect al dosarului 
..., Consiliul Local Cluj-Napoca a emis Hotărârea nr. 1330/14.03.2005, prin care a 
fost inclusă în domeniul public al municipiului suprafaţa liberă a imobilului din 
litigiu, fapt care a determinat imposibilitatea restituirii în natură a terenului situat în 
mun. Cluj-Napoca, Cartier Gheorgheni, ..., în suprafaţă de 11600 mp., motiv pentru 
care singura variantă legală rămasă a fost aceea a despăgubirilor în echivalent. 

4. Prin Decizia civilă nr. 1150/R/2011, pronunţată în dosarul cu nr. ..., de 
către Tribunalul Cluj, a fost admisă cererea reclamantei. Prin această hotărâre i s-a 
recunoscut dreptul la calcularea despăgubirilor, aferente restituirii în echivalent a 
imobilului individualizat mai sus în funcţie de echivalentul valorii de piaţă a bunului, 
potrivit Standardelor Internaţionale de Evaluare, în temeiul art. 16 din Titlul VII al 
Legii nr. 247/2005. 

5. Cadrul legislativ privind restituirea imobilelor preluate abuziv a fost 
modificat prin intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013, care a abrogat, prin art. 50 lit. 
c), dreptul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor de a stabili cuantumul 
despăgubirilor şi de a emite Titluri de despăgubire. Actualmente, în temeiul art. 21, 
coroborat cu art. 17 alin. 5 şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 165/2013, această atribuţie 
de a emite Decizie de evaluare a imobilului situat în mun. Cluj-Napoca, Cartier 
Gheorgheni, ..., în suprafaţă de 11600 mp, îi revine C.N.C.I. 

6. Ca urmare a acestor modificări legislative, reclamanta a solicitat 
Comisiei Naţionale Pentru Compensarea Imobilelor să emită un act administrativ prin 
care să recunoască modalitatea de calcul a despăgubirilor stabilite prin Decizia civilă 
nr. 1150/R/2011, pronunţată de Tribunalul Cluj. Această solicitare a fost comunicată 
Comisiei Naţionale Pentru Stabilirea Despăgubirilor în data de 30.01.2014, care avea 
obligaţia de a formula un răspuns la cererea reclamantei în termen de 30 zile de la 
data enunţată, termen care s-a împlinit în data de 03.03.2014, fără să se soluţioneze 
cererea reclamantei. 

II. Modalitatea de calcul a despăgubirilor cuvenite reclamantei a fost stabilită 
prin Decizia civilă nr. 1150/R/2013, pronunţată de Tribunalul Cluj, în dosarul cu nr. 
..., care se bucură de putere de lucru judecat 

A. Contextul legislativ în cadrul căruia a fost formulată cererea reclamantei de 
stabilire a despăgubirilor 

A formulat cererea de evaluare şi stabilire a despăgubirilor ce i se cuvin, în 
temeiul Legii nr. 247/2005. Această cerere a fost soluţionată, iar prin hotărârea 
pronunţată s-a stabilit că reclamanta este îndreptăţită la despăgubiri egale cu valoarea 
de piaţă a imobilului preluat abuziv, calculate potrivit Standardelor Internaţionale de 
Evaluare, în conformitate cu prevederile art. 16 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005. 

B. Contextul legislativ actual si incidenţa acestuia asupra reclamantei 



Dispoziţiile Legii nr. 247/2005 nu au fost abrogate în totalitate de Legea nr. 
165/2013. Prin Legea nr. 165/2013 au fost abrogate numai prevederile din Legea nr. 
247/2005, care aveau în vedere modalitatea de calcul a despăgubirilor şi cele prin 
intermediul cărora s-a instituit Comisia Centrală Pentru Stabilirea Despăgubirilor şi 
Fondul „Proprietatea". 

Este adevărat că Legea nr. 165/2013 a stabilit o nouă modalitate de calcul a 
despăgubirilor (prin raportare la valoarea imobilului din grilele notariale) şi o altă 
competenţă materială de soluţionare a cererilor, însă, aşa cum va arăta în continuare, 
această modalitate de calcul nu îi este aplicabilă deoarece s-a stabilit în mod definitiv 
şi irevocabil, prin Decizia civilă nr. 1150/R/2013, că despăgubirile care i se cuvin sunt 
egale cu valoarea de piaţă al imobilului, potrivit Titlului VII al Legii 247/2005. Astfel, 
modalitatea de calcul a despăgubirilor cuvenite reclamantei a fost stabilită în mod 
definitiv sub imperiul Legii nr. 247/2005. Legea nr. 165/2013 trebuie să recunoască 
efectele produse în temeiul legii vechi, deoarece, în caz contrar s-ar aduce atingere 
principiilor neretroactivităţii legii, separaţiei puterilor în stat şi preeminenţei dreptului 
Uniunii Europene. 

C. Aplicarea pentru viitor a Legii nr. 165/2013 
Potrivit art. 4 din Legea nr. 165/2013 „dispoziţiile prezentei legi se aplică 

cererilor formulate şi depuse, în termen legal, la entităţile învestite de lege, 
nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi." Teza a II a din articolul 
enunţat a fost declarată neconstituţională, subliniind necesitatea interpretării 
articolului enunţat în lumina principiilor constituţionale, prevăzute de art. 1 alin. 4, 
art. 15 alin. 2 şi art. 20 şi 21 din Constituţia României. Principiile prevăzute de aceste 
articole consacră: neretroactivitatea legii, separaţia puterilor în stat şi necesitatea 
respectării de către legiuitorul român a Tratatelor privitoare la drepturile fundamentale 
ale omului, la care România este parte. 

Principiul separaţiei puterilor în stat impune recunoaşterea actelor puterii 
judecătoreşti de către puterea legislativă şi puterea executivă. Acest principiu se 
manifestă în concret, prin ingerinţa recunoaşterii de către puterea executivă a unei 
modalităţi de calcul, stabilită de către puterea judecătorească. Analizând art. 4 din 
Legea nr. 165/2013 prin prisma acestui principiu, se poate observa că legiuitorul a 
înţeles să respecte această valoare constituţională, instituind aplicarea Legii nr. 
165/2013 numai asupra situaţiilor juridice nesoluţionate de către una dintre cele trei 
puteri ale Statului. Este indiferent care dintre puterile statului a soluţionat o 
cerere/situaţie juridică, chiar parţial, de vreme ce această soluţie trebuie recunoscută 
de celelalte autorităţi statale. Spre aceeaşi finalitate converg principiul 
neretroactivităţii legii şi cel al preeminenţei Tratatelor privitoare la drepturile 
fundamentale ale omului, la care România este parte. în virtutea principiului 
neretroactivităţii legii, legea nouă nu se poate aplica unor situaţii juridice epuizate sub 
imperiul legii vechi. Cu respectarea acestui principiu, legiuitorul stabileşte în art. 4 din 
Legea nr. 165/2013 că acest act normativ nu se aplică cererilor care au primit o soluţie 
fundamentată pe dispoziţiile legii vechi, în speţă, Legea nr. 247/2005. Aceeaşi 
interpretare este dată de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 232 din 11.05.2013. 
prin care se statuează, cu valoare de principiu că „Legea nouă nu poate, fără a 
retroactiva să se aplice si situaţiilor litigioase rezolvate prin hotărâri judecătoreşti 
definitive si irevocabile. Chiar dacă principiul puterii de lucru judecat nu este un 
principiu constituţional, încălcarea lui [...) contravine principiului separaţiei puterilor 
în stat, întrucât legiuitorul nu poate desfiinţa hotărâri judecătoreşti definitive si 
revocabile, intervenind astfel în procesul de realizare a justiţiei." 



Nu este posibilă o soluţie contrară celor arătate mai sus, deoarece s-ar aduce o 
atingere gravă principiului securităţii juridice, consacrat la nivelul jurisprudenţei 
C.E.D.O., în cauzele Marckx contra Belgiei, Păduraru contra României, Pradelle 
contra Franţei, Hamer contra Belgiei, Viaşu contra României şi altele. De altfel, chiar 
în cauza Măria Atanasiu contra României, ale cărei principii se vor a fi puse în 
aplicare prin adoptarea Legii nr. 165/2013, România este sancţionată pentru 
nerespectarea principiului securităţii juridice, pentru lipsa de previzibilitate şi 
stabilitate a normelor a căror respectare se impune cetăţenilor. Respectarea de 
principiului securităţii juridice de către legiuitorul român se impune în temeiul 
fundamentului constituţional al preeminenţei Tratatelor privitoare la drepturile 
fundamentale ale omului, la care România este parte. Art. 4 din Legea nr. 165/2013 
nu poate fi interpretat în contradicţie cu principiul stabilităţii juridice. Astfel, acest 
articol trebuie înţeles în sensul că Legea nr. 165/2013 se aplică numai efectelor 
juridice născute sub imperiul său. Or, în cazul unei cereri de retrocedare cu privire la 
care unele probleme litigioase au fost deja tranşate irevocabil sub imperiul legislaţiilor 
anterioare, Legea nr. 165/2013 este incidenţă numai cu privire la chestiunile rămase 
nesoluţionate. Prin urmare, chestiunea dezlegată deja în speţă de către puterea 
judecătorească nu mai poate face obiectul unei cercetări din partea executivului. 

În temeiul principiilor enunţate, C.N.C.I. trebuie să recunoască puterea de 
lucru judecat a hotărârii judecătoreşti de stabilire a modalităţii de calcul a 
despăgubirilor. Astfel, C.N.C.I. va trebui să ţină seama de dispoziţiile Deciziei civile 
nr. 1150/R/2011, la momentul la care se va emite Decizia de stabilire a 
despăgubirilor. 

D. Puterea de lucru judecat 
Potrivit art. 430 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă „Hotărârea 

judecătorească ce soluţionează, în tot sau în parte, fondul procesului sau statuează 
asupra unei excepţii procesuale, ori asupra oricărui alt incident are, de la pronunţare, 
autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea tranşată. Autoritatea de lucru 
judecat priveşte dispozitivul, precum şi considerentele pe care acesta se sprijină, 
inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune litigioasă." 

Puterea de lucru judecat a unui act jurisdicţional trebuie respectată de către toţi 
subiecţii de drept, indiferent de calitatea acestora. Se impune respectarea puterii 
lucrului judecat, oricărui subiect de drept, în temeiul prezumţiei absolute de adevăr, de 
care beneficiază aspectele dezlegate prin hotărârea judecătorească. 

Drept urmare C.N.C.I. trebuie să recunoască puterea de lucru judecat a 
Deciziei 1150/R/2011 pronunţată de Tribunalul Cluj, deoarece în caz contrar s-ar goli 
de conţinut dispoziţiile hotărârii instanţei, iar aceasta ar fi lipsită de efecte, efecte care 
urmăresc să restabilească echilibrul alterat ca urmare a acţiunii păgubitoare a 
autorităţilor. 

Nerespectarea prevederilor Deciziei 1150/R/2011 a Tribunalului Cluj ar anula 
practic toate efectele produse Legea nr. 247/2005 asupra reclamantei, pe timpul cât 
aceste dispoziţii au fost în vigoare. 

E. Modalitatea de calcul a despăgubirilor 
Calculul despăgubirilor în echivalent cuvenite reclamantei se va face potrivit 

dispoziţiilor Deciziei 1150/R/2011, care stabileşte că evaluarea imobilului se face 
potrivit Standardelor Internaţionale de Evaluare. Cuantumul despăgubirilor este egal 
cu valoarea de piaţă a imobilului preluat abuziv, potrivit Titlului VII din Legea nr. 
247/2005. 

F. C.N.C.I. trebuie să recunoască modalitatea de calcul a despăgubirilor, 
stabilită prin Decizia civilă nr, 1150/R/2011 pronunţată de Tribunalul Cluj. 



Prin art. 50 lit. c) din Legea nr. 165/2013 a fost desfiinţată Comisia Centrală 
pentru Stabilirea Despăgubirilor, care trebuia să stabilească cuantumul despăgubirilor 
cuvenite reclamantei. Atribuţiile acestei autorităţi desfiinţate au fost preluate de către 
C.N.C.I, potrivit art. 18 alin. 3 din Legea 165/2013, care stabileşte că „Comisia 
Naţională preia atribuţiile Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor şi 
funcţionează până la finalizarea procesului de retrocedare." 

În temeiul aceluiaşi act normativ, competenţa evaluării cuantumului 
despăgubirilor îi revine Secretariatului C.N.C.I.. Această atribuţie este formulată în 
art. 21 alin. 6 din Legea nr. 165/2013, potrivit căruia „Evaluarea imobilului ce face 
obiectul Deciziei se face [...] de către Secretariatul Comisiei Naţionale (Pentru 
Compensarea Imobilelor) şi se exprimă în puncte. Un punct are valoarea de un leu". în 
temeiul art. 17 alin. 5 din Legea nr. 165/2013 "Secretariatul Comisiei Naţionale se 
asigură de către Autoritatea Naţională Pentru Restituirea Proprietăţilor." Aşadar, în 
virtutea textelor legale enunţate şi a principiilor constituţionale expuse la pct. C, 
obligaţia de stabilire a despăgubirilor cuvenite subsemnatei îi revine, în întregime, 
C.N.C.I. 

În consecinţă C.N.C.I. are obligaţia de a pune în executare dispoziţiile Deciziei 
civile nr. 1150/R/2011, pronunţată de Tribunalul Cluj, prin stabilirea cuantumului 
despăgubirilor cuvenite reclamantei, potrivit modalităţii de calcul instituite la Titlul 
VII din Legea nr. 247/2005. 

III. Refuzul ne justificat al C.N.C.I. 
Conform art. 2 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 „Se asimilează actelor 

administrative unilaterale şi [...] faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul 
legal." Termenul legal, la care face referire textul enunţat este prevăzut de art. 2 alin. 
1 lit. h) din Legea nr. 554/2004, conform căruia „nesoluţionarea în termenul legal a 
unei cereri" constă în ,faptul de a nu răspunde solicitantului în termen de 30 de zile de 
la înregistrarea cererii, dacă prin lege nu se prevede un alt termen." După cum se 
poate observa legiuitorul a înţeles să asimileze actului administrativ şi tăcerea 
administraţiei publice, care refuză să emită un răspuns scris la cererea persoanei 
vătămate, în termen de 30 de zile. Pentru a se înscrie în sfera de incidenţă a actelor 
administrative, tăcerea administraţiei trebuie să se refere la un drept recunoscut de 
lege particularului. Reclamanta este beneficiara un drept subiectiv, stabilit printr-o 
hotărâre definitivă şi irevocabilă. Această hotărâre este opozabilă pârâtei, care aşa 
cum a arătat mai sus trebuia să dea eficienţă acestui drept, prin emiterea actului 
administrativ solicitat. 

În probaţiune, depune în copie cererea adresată C.N.C.I. şi solicită acvirarea 
Dosarului ... a Judecătoriei Cluj-Napoca. 

În drept, s-au invocat prevederile art. 1 alin. 4, art. 15 alin. 2 şi art. 20 şi 21, 
art. 51 alin. 1 din Constituţia României; art. 1, art. 2 alin. 1 lit. h) şi alin. 2, art. 8 alin. 
1, art. 12 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 554/2004; art. 4, art. 18 alin. 3, art. 21 alin. 6, 
art. 35 alin. 5 şi art. 50 din Legea nr. 165/2013; Titlul VII din Legea 247/2005; art. 
430 din Noul Cod de procedură civilă. 

Arată că cererea este scutită de taxă judiciară de timbru, în temeiul art. 35 alin. 
5 din Legea nr. 165/2013 

În şedinţa publică din 24.04.2014 Curtea a pus în discuţie raportat la 
dispoziţiile art. 109 din Legea nr. 2/2013, întemeiat pe dispoziţiile art. 237 al. 2 şi 
art. 247 NCPC, având în vedere şi prevederile art. 131, art. 96 NCPC precum şi a 
dispoziţiilor art. 2, 7, 8 şi 10 din Legea nr. 554/2004 excepţia necompetenţei  
materiale a Curţii de Apel Cluj în soluţionarea prezentei cauze, excepţie pe care 
a apreciat-o ca fiind fondată pentru următoarele considerente: 



 În acest sens se reţine că  potrivit Legii nr.554/2004 art.5 alin.2 nu pot 
fi atacate pe calea contenciosului administrativ actele pentru modificarea sau 
desfiinţarea  cărora se prevede prin lege organică o altă procedură judiciară. 

 Cu alte cuvinte ori de câte ori prin lege se prevede o altă procedură de 
emitere a unui act sau de soluţionare , modificare , actele astfel emise sau refuzul 
soluţionării şi emiterii actului nu pot fi atacate în instanţă de contencios administrativ. 

 Legea nr.165/2013 evocată prin demersul introductiv prevede o 
anumită procedură de soluţionare a cererilor  şi faptul că  soluţiile adoptate prin 
decizie în materie de restituire, repararea dreptului, compensare, emitere titlu de plată, 
s.a  în această procedură se contestă la secţia civilă a tribunalului (art.35). 

 Aşadar legea specială prevede că actele emise în condiţiile acestei legi 
se contestă pe calea comună la tribunal secţia civilă şi nicidecum la secţia de 
contencios iar această regulă se aplică şi în cazul refuzului  emiterii titlului/actului, al 
efectuării unei operaţiuni în contextul procedurii cerute de acest act normativ. Şi este 
aşa întrucât intenţia legiuitorului şi scopul legii nu a fost acela de  a crea pentru 
verificarea legalităţii deciziei în procedura instituită de Legea nr165/2013 şi refuzul 
emiterii actului sau efectuarea operaţiunii în aceeaşi procedură, două proceduri 
diferite:una în faţa instanţei civile în situaţia în care decizia este atacată  de persoana 
îndreptăţită iar alta dat fiind  refuzul emiterii actului pe  fundamentul aceleiaşi legi în 
faţa instanţei de  contencios. Ca atare concluzia ce se poate desprinde din Legea 
nr.165/2013 este aceea ca în toate situaţiile  atacării actului (deciziei( indiferent de 
persoana ce a atacat cât şi în situaţia refuzului nejustificat de a răspunde la cerere, de a 
emite titlul plata/decizie compensare  cenzurarea se face pe calea specială prevăzută 
de Legea nr.165/2013  instanţa competentă fiind Secţia Civilă a Tribunalului. 

 Prin urmare faţă de dispoziţiile legii speciale excepţia necompetenţei 
materiale este întemeiată şi urmează a fi admisă cu consecinţa în raport de art.132 
alin.2 a desesizării în favoarea tribunalului. 

 

29. Despăgubiri pentru imobile naţionalizate. Instanţa 
competentă 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, sentinţa nr. 173 din 29 aprilie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 630 din 27.11.2013 pronunţată de Tribunalul Cluj 
– Secţia civilă în dosar nr. ... s-a admis excepţia necompetenţei Secţiei civile a 
Tribunalului Cluj şi a fost declinată competenţa de soluţionare a acţiunii civile 
formulate de reclamanta K.D. împotriva pârâtei Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, 
pentru obligarea pârâtei la emitere avizi de legalitate şi obligare la înaintarea dosarului 
Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, Tribunalul Cluj – Secţia civilă a reţinut 
următoarele: 

 Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul instanţei la 
data de 26.08.2013 reclamanta K.D. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâta  
Instituţia Prefectului Judeţului Cluj prin Prefect ca prin hotărârea ce o va pronunţa să 
oblige pârâta să emită avizul de legalitate şi  să  înainteze dosarul cu numărul  intern 
2329/2007 aferent dispoziţiei  Primarului Municipiului Cluj-Napoca nr. 
9787/01.11.2007; să oblige pârâta să înainteze dosarul 2329/2007 către  Secretariatul  
Comisiei  Centrale  pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul ANRP,cu cheltuieli de 
judecata în caz de opoziţie 



 În motivarea acţiunii arată că  imobilul teren a cărei restituire o solicita 
a fost proprietatea tabulara a părinţilor reclamantei. 

 Prin Decretul de expropriere 64/1966 acest imobil teren a fost preluat 
de către Statul Roman, fara plata vreunei despăgubiri către antecesorii săi. 

 La  data  de  13.11.2001,  antecesoarea  subsemnatei  a formulat  cerere 
de  restituire  în baza  legii  10/2001  a imobilului teren situat în Cluj-Napoca, în 
suprafaţa de 2880 înscris iniţial în CF 8073 cu nr. topo 14148/3/2, arător la Pietroasa. 

 Titulara  notificării a  decedat  la  data de  12.07.2003. 
 La data de 01.11.2007 a fost emisa dispoziţia cu nr. 9787 de către 

Primarul municipiului Cluj-Napoca prin care s-a propus acordarea de despăgubiri 
băneşti aferente imobilului cerut spre restituire. 

 Dosarul cu număr intern 2329/2007 a fost înregistrat la parata la data 
de 08.02.2012. 

 La data de 01.04.2013 a formulat plangere-notificare prin care -a somat 
paratul sa exercite controlul de legalitate asupra dispoztiei 9787/2007 şi sa Înainteze 
dosarul  Secretariatului CCSD. 

 Prin răspunsul din data de 22.04.2013 parata a arătat ca nu poate 
inainata efectua controlul de legalitate asupra dosarelor interne decât în ordinea 
cronologica a înregistrării acestora şi de asemenea nu poate înainte decât un număr de 
25 de dosar pe trimestru către Secretariatului CCSD. 

 Deşi legea nu prevede un termen pentru soluţionarea dosarelor 
înaintate prefectului, intervalul de timp în care, în cazul de faţa, parata nu a îndeplinit 
nici un act în procedura Legii nr.247/2005, este nepermis de lung. 

 În drept, au fost invocate Legea 554/2004, Legea nr.10/2001, Legea 
nr.247/2005, Legea 165/2013, Constituţia României, Primului protocol, art.274 Cod 
procedura civila. 

Analizând cu prioritate excepţia necompetenţei funcţionale a 
Tribunalului Cluj-Secţia civilă,  prin raportare la dispoziţiile art.248 NCpc potrivit 
cărora instanţa s-a pronunţat mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi 
asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, 
după caz, cercetarea în fond a cauzei.  

 Conform dispoziţiilor art.95 alin.1 pct.1 NCpc tribunalul judecă în 
primă instanţă, toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe.  

În ceea ce priveşte competenţa funcţională a secţiei civile s-a reţinut că potrivit 
art.X din Legea nr.2/2013 alineatul (1) al articolului 20 din titlul VII "Regimul 
stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea 
nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 
iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

    "Art. 20. - (1) Competenţa de soluţionare a acţiunii în contencios 
administrativ având ca obiect contestarea deciziei adoptate de către Comisia Centrală 
pentru Stabilirea Despăgubirilor sau, după caz, refuzul acesteia de a emite decizia 
revine secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în a cărui rază 
teritorială domiciliază reclamantul. Dacă reclamantul domiciliază în străinătate, 
cererea se adresează instanţei reşedinţei sale din ţară sau, după caz, instanţei 
domiciliului reprezentantului acestuia din România, iar dacă nu are nici reşedinţă în 
România şi nici reprezentant cu domiciliul în România, cererea se adresează Secţiei 
de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Bucureşti." 



 Prin urmare, fiind stabilită o competenţă exclusivă şi derogatorie de la 
dreptul comun în favoarea Secţiei de contencios administrativ, în temeiul dispoziţiilor 
art.247 alin.1, art.248 alin.2 şi 5 Ncpc raportat la art.20 Titlul VII "Regimul stabilirii 
şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv „ din Legea 
nr.247/2005 , tribunalul a admis excepţia şi a declinat în favoarea secţiei anterior 
menţionate competenţa de soluţionare a prezentei cauze. 

Prin sentinţa civilă nr. 3110 din 04.04.2014 pronunţată de Tribunalul Cluj 
- Secţia Mixtă de Contencios Administrativ şi Fiscal, de Conflicte de Muncă şi 
Asigurări Sociale în dosar nr. ...* s-a admis excepţia de necompetenţă materială a 
Secţiei de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Cluj. 

A fost declinată competenţa de soluţionare a acţiunii formulate de reclamanta 
K.D., în contradictoriu cu pârâta INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI CLUJ 
PRIN PREFECT, în favoarea  Secţiei civile a Tribunalului Cluj. 

S-a constatat ivit conflictul de competenţă între secţia de contencios 
administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Cluj şi s-a trimis cauza, în vederea 
soluţionării conflictului de competenţă, secţiei a II a civile, de contencios 
administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Cluj. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, Tribunalul Cluj - Secţia Mixtă de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, de Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale a 
reţinut următoarele: 

La termenul din data de 04 aprilie 2014, instanţa a invocat din oficiu excepţia 
de necompetenţă materială a Secţiei de contencios administrativ şi fiscal din cadrul 
Tribunalului Cluj în soluţionarea prezentei cauze, excepţie ce a fost admisă în 
considerarea următoarelor aspecte :  

         La data de 20 mai 2013 a intrat în vigoare Legea 165/2013, iar în  
conformitate cu dispoziţiile art. 4 din acest act normativ reiese că „ Dispoziţiile 
prezentei legi se aplică cererilor formulate şi depuse, în termen legal, la entităţile 
învestite de lege, nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor, 
precum şi cauzelor aflate pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului suspendate 
în temeiul Hotărârii-pilot din 12 octombrie 2010, pronunţată în Cauza Maria 
Atanasiu şi alţii împotriva României, la data intrării în vigoare a prezentei legi”. 

          Prezenta cauză a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj  la data de 
26.08.2013, deci după intrarea în vigoare a Legii 165/2013 şi vizează obligarea 
pârâtului de a emite un aviz de legalitate şi să înainteze dosarul cu nr. intern 
2329/2007 Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul ANRP, 
aferent dispoziţiei Primarului Municipiului Cluj Napoca privind acordarea de 
despăgubiri pentru un imobil preluat abuziv de către Statul Român, încadrându-se 
astfel în dispoziţiile   art. 4 din Legea 165/2013 .  

  Conform art.35 alin.1 din Legea nr.165/2013 „(1) Deciziile emise cu 
respectarea prevederilor art. 33 şi 34 pot fi atacate de persoana care se consideră 
îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul 
entităţii, în termen de 30 de zile de la data comunicării ”. 

         Prin urmare, pentru soluţionarea dosarelor legate de preluarea abuzivă a 
imobilelor în perioada comunistă, competenţa de soluţionare aparţine secţiei civile a 
Tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul unităţii deţinătoare.  

Având în vedere considerentele mai sus arătate, coroborat cu art. 136 al. 1 
N.C.P.C, tribunalul a admis excepţia de necompetenţă materială a Secţiei de 
contencios administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Cluj şi a declinat competenţa 
de soluţionare a cauzei în favoarea Secţiei Civile a Tribunalului Cluj. 



A constatat ivit conflictul de competenţă între secţia de contencios 
administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Cluj şi a trimis cauza, în vederea 
soluţionării conflictului de competenţă, secţiei a II a civile, de contencios 
administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Cluj. 

Curtea de Apel Cluj, sesizată cu soluţionarea conflictului de competenţă ivit 
între Tribunalul Cluj – Secţia civilă şi Tribunalul Cluj - Secţia Mixtă de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, de Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, instanţe care se 
află ambele în raza de competenţă a Curţii, reţine următoarele: 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul instanţei la data de 
26.08.2013, reclamanta K.D. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâta  Instituţia 
Prefectului Judeţului Cluj, prin Prefect, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să oblige 
pârâta să emită avizul de legalitate şi  să  înainteze dosarul cu numărul  intern 
2329/2007 aferent dispoziţiei  Primarului Municipiului Cluj-Napoca nr. 
9787/01.11.2007; să oblige pârâta să înainteze dosarul 2329/2007 către  Secretariatul  
Comisiei  Centrale  pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul ANRP, cu cheltuieli 
de judecată în caz de opoziţie. 

 În motivarea acţiunii arată că  imobilul teren a cărei restituire o solicita 
a fost proprietatea tabulara a părinţilor reclamantei. Prin Decretul de expropriere 
64/1966 acest imobil teren a fost preluat de către Statul Roman, fara plata vreunei 
despăgubiri către antecesorii săi. 

 La  data  de  13.11.2001,  antecesoarea  subsemnatei  a formulat  cerere 
de  restituire  în baza  legii  10/2001  a acestui imobil, teren situat în Cluj-Napoca, în 
suprafaţa de 2880 înscris iniţial în CF 8073 cu nr. topo 14148/3/2, arător la Pietroasa. 

 Titulara  notificării a  decedat  la  data de  12.07.2003, iar la data de 
01.11.2007, a fost emisa dispoziţia cu nr. 9787 de către Primarul municipiului Cluj-
Napoca prin care s-a propus acordarea de despăgubiri băneşti aferente imobilului 
cerut spre restituire. 

 Dosarul cu număr intern 2329/2007 a fost înregistrat la parata la data 
de 08.02.2012. 

 La data de 01.04.2013 a formulat plangere-notificare prin care a somat 
parata sa exercite controlul de legalitate asupra dispozitiei 9787/2007 şi sa înainteze 
dosarul  Secretariatului CCSD. 

 Prin răspunsul din data de 22.04.2013 parata a arătat ca nu poate 
inainata efectua controlul de legalitate asupra dosarelor interne decât în ordinea 
cronologica a înregistrării acestora şi de asemenea nu poate înainta decât un număr de 
25 de dosar pe trimestru către Secretariatul CCSD. 

 Apreciind că, deşi legea nu prevede un termen pentru soluţionarea 
dosarelor înaintate prefectului, intervalul de timp în care, în cazul de faţa, parata nu a 
îndeplinit nici un act în procedura Legii nr.247/2005, este nepermis de lung, 
reclamanta a introdus prezenta cerere, înregistrată pe rolul Secţiei civile a 
Tribunalului Cluj. 

 În drept, au fost invocate Legea 554/2004, Legea nr.10/2001, Legea 
nr.247/2005, Legea 165/2013, Constituţia României, Primului protocol, art.274 Cod 
procedura civila. 

Prin Sentinţa civilă nr. 630/2013 a Tribunalului Cluj-Secţia civilă , urmare a 
admiterii excepţiei de necompetenţă materială, această cauză a fost declinată în 
favoarea Secţiei de contencios administrativ a aceluiaşi Tribunal , în raport de 
prevederile art. X din Legea 2/2013, art. 20 al. 1 din Titlul VII din Legea 247/2005. 



Pe rolul acestei din urmă secţii, cauza a fost înregistrată sub nr. ...*, iar prin 
sentinţa civilă nr. 3110 din 04.04.2014, s-a admis excepţia de necompetenţă materială 
a Secţiei de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Cluj. 

A fost declinată competenţa de soluţionare a acţiunii formulate de reclamanta 
K.D., în contradictoriu cu pârâta INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI CLUJ 
PRIN PREFECT, în favoarea  Secţiei civile a Tribunalului Cluj. 

S-a constatat ivit conflictul de competenţă între secţia de contencios 
administrativ şi fiscal şi cea civilă din cadrul Tribunalului Cluj şi s-a trimis cauza, în 
vederea soluţionării conflictului de competenţă, secţiei a II a civile, de contencios 
administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Cluj. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, Tribunalul Cluj - Secţia Mixtă de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, de Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale a 
reţinut, în esenţă, că acţiunea a fost introdusă după intrarea în vigoare a Legii nr. 
165/2013, astfel încât, pentru soluţionarea dosarelor legate de preluarea abuzivă a 
imobilelor în perioada comunistă, competenţa de soluţionare aparţine secţiei civile a 
Tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul unităţii deţinătoare.  

Având în vedere considerentele mai sus arătate, coroborat cu art. 136 al. 1 
N.C.P.C, tribunalul a admis excepţia de necompetenţă materială a Secţiei de 
contencios administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Cluj şi a declinat competenţa 
de soluţionare a cauzei în favoarea Secţiei Civile a Tribunalului Cluj. 

A constatat ivit conflictul de competenţă între secţia de contencios 
administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Cluj şi a trimis cauza, în vederea 
soluţionării conflictului de competenţă, secţiei a II a civile, de contencios 
administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Cluj. 

Fiind astfel sesizată, în acord cu prev. art. 133 alin. 1 pct. 2, art. 136 alin. 1 şi 2 
C.pr.civ, Curtea reţine  următoarele: 

Solicitarea cu care reclamanta a învestit instanţa se referă la obligarea  pârâtei  
Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, prin Prefect, la emiterea avizului de legalitate şi 
la înaintarea către  Secretariatul  Comisiei  Centrale  pentru Stabilirea Despăgubirilor 
din cadrul ANRP a dosarului cu numărul  intern 2329/2007 aferent dispoziţiei  
Primarului Municipiului Cluj-Napoca nr. 9787/01.11.2007, prin care s-a recunoscut, 
în favoarea antecesoarei sale, dreptul la despăgubiri, în baza prev. Legii nr. 10/2001, 
pentru un imobil teren preluat de către Statul Roman. 

Corect a reţinut instanţa de contencios administrativ că, dat fiind stadiul 
dosarului de despăgubire, în cauză sunt aplicabile prev. art. 4, conform cărora: „ 
Dispoziţiile prezentei legi se aplică cererilor formulate şi depuse, în termen legal, la 
entităţile învestite de lege, nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul 
instanţelor, precum şi cauzelor aflate pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului 
suspendate în temeiul Hotărârii-pilot din 12 octombrie 2010, pronunţată în Cauza 
Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, la data intrării în vigoare a prezentei legi”. 

Ca atare, orice referire a primei instanţe sesizate, respectiv secţia civilă, la 
disp. art. X din Legea nr. 2/2013 şi la modificările care au fost aduse prin acestea art. 
20 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, nu pot fi reţinute ca pertinente pentru 
susţinerea conform căreia aceasta nu ar avea competenţa de a statua în cauză. 

Aşa fiind, în ceea ce priveşte paşii concreţi care trebuie urmaţi în cazul 
dosarului de despăgubire, relevante sunt prev. art. 21 din Legea nr. 165/2013, care 
dispun în sensul în care: 

    “(1) În vederea acordării de măsuri compensatorii pentru imobilele care nu 
pot fi restituite în natură, entităţile învestite de lege transmit Secretariatului Comisiei 



Naţionale deciziile care conţin propunerea de acordare de măsuri compensatorii, 
întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii acestora şi documentele care atestă 
situaţia juridică a imobilului obiect al restituirii la momentul emiterii deciziei, inclusiv 
orice înscrisuri cu privire la construcţii demolate. 

    (2) Deciziile entităţilor învestite de lege vor fi însoţite de înscrisuri care 
atestă imposibilitatea atribuirii în compensare totală sau parţială a unor alte 
imobile/bunuri/servicii disponibile deţinute de entitatea învestită de lege. 

    (3) Dispoziţiile autorităţilor administraţiei publice locale emise potrivit 
Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit 
Secretariatului Comisiei Naţionale după exercitarea controlului de legalitate de către 
prefect. Dispoziţiile art. 11 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile. 

    (4) Comisiile judeţene de fond funciar şi Comisia de Fond Funciar a 
Municipiului Bucureşti pot propune Comisiei Naţionale soluţionarea cererilor de 
retrocedare prin acordare de măsuri compensatorii potrivit prezentei legi numai după 
epuizarea suprafeţelor de teren agricol afectate restituirii în natură, identificate la nivel 
local. 

    (5) Secretariatul Comisiei Naţionale, în baza documentelor transmise, 
procedează la verificarea dosarelor din punctul de vedere al existenţei dreptului 
persoanei care se consideră îndreptăţită la măsuri reparatorii. Pentru clarificarea 
aspectelor din dosar, Secretariatul Comisiei Naţionale poate solicita documente în 
completare entităţilor învestite de lege, titularilor dosarelor şi oricăror altor instituţii 
care ar putea deţine documente relevante. 

    (6) Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea 
grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi de către Secretariatul 
Comisiei Naţionale şi se exprimă în puncte. Un punct are valoarea de un leu. 

    (7) Numărul de puncte se stabileşte după scăderea valorii actualizate a 
despăgubirilor încasate pentru imobilul evaluat conform alin. (6). 

    (8) Ulterior verificării şi evaluării, la propunerea Secretariatului Comisiei 
Naţionale, Comisia Naţională validează sau invalidează decizia entităţii învestite de 
lege şi, după caz, aprobă punctajul stabilit potrivit alin. (7). 

    (9) În cazul validării deciziei entităţii învestite de lege, Comisia Naţională 
emite decizia de compensare prin puncte a imobilului preluat în mod abuziv.” 

 Relevante sunt şi prev. art. 34-35 din acelaşi act normative, conform 
cărora: 

    ART. 34 
    “(1) Dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru 

Stabilirea Despăgubirilor vor fi soluţionate în termen de 60 de luni de la data intrării 
în vigoare a prezentei legi, cu excepţia dosarelor de fond funciar, care vor fi 
soluţionate în termen de 36 de luni. 

    (2) Dosarele care vor fi transmise Secretariatului Comisiei Naţionale 
ulterior datei intrării în vigoare a prezentei legi vor fi soluţionate în termen de 60 de 
luni de la data înregistrării lor, cu excepţia dosarelor de fond funciar, care vor fi 
soluţionate în termen de 36 de luni. 

    (3) Numărul dosarelor prevăzute la alin. (1) şi data înregistrării dosarelor 
prevăzute la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietăţilor şi se comunică, la cerere, persoanelor îndreptăţite.” 

    ART. 35 



   “ (1) Deciziile emise cu respectarea prevederilor art. 33 şi 34 pot fi atacate 
de persoana care se consideră îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului în a cărui 
circumscripţie se află sediul entităţii, în termen de 30 de zile de la data comunicării. 

    (2) În cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenele 
prevăzute la art. 33 şi 34, persoana care se consideră îndreptăţită se poate adresa 
instanţei judecătoreşti prevăzute la alin. (1) în termen de 6 luni de la expirarea 
termenelor prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor….”. 

Ca atare, din lecturarea şi interpretarea coroborată a tuturor acestor texte 
legale, rezultă că emiterea avizului de nelegalitate de către prefect nu reprezintă un 
scop în sine şi actul final în care se materializează rezultatul întregii proceduri de 
acordare a măsurilor reparatorii, ci doar o etapă intermediară, necesară a fi parcursă 
pentru ca reclamanta să beneficieze efectiv de drepturile ce i se cuvin. 

Deşi este real că pârâta este o autoritate administrativă, iar emiterea avizului se 
face în regim de putere publică, în vederea executării în concret a legii, nu este mai 
puţin adevărat că pretenţia invocată şi finalitatea demersului reclamantei constă în 
obţinerea deciziei de compensare, care să îi confere dreptul de a accede efectiv la 
măsurile reparatorii instituite în favoarea sa. Or, o astfel de atribuţie revine Comisiei 
Naţionale pentru Compensarea Imobilelor, astfel încât, pornind de la motivele care au 
dus la adoptarea Legii nr. 165/2013 şi de la finalitatea urmărită prin acest act şi 
constatând că pretenţiile care o vizează pe pârâtă sunt doar modalitatea în care 
reclamanta se asigură că nu există blocaje care ar fi de natură să obstrucţioneze mersul 
dosarului, Curtea va statua în sensul în care este instanţa competentă să se pronunţe 
este secţia civilă a tribunalului. 

În acest sens se reţine că  potrivit Legii nr.554/2004 art.5 alin.2 nu pot fi 
atacate pe calea contenciosului administrativ actele pentru modificarea sau 
desfiinţarea  cărora se prevede, prin lege organică, o altă procedură judiciară. 

 Cu alte cuvinte, ori de câte ori prin lege se prevede o altă procedură de 
emitere a unui act sau modificare a lui, actele astfel emise sau refuzul soluţionării 
cererii şi emiterii actului nu pot fi atacate în instanţa de contencios administrativ. 

 Legea nr.165/2013 evocată prin demersul introductiv prevede o 
anumită procedură de soluţionare a cererilor  şi faptul că actul administrativ final se 
contestă la secţia civilă a tribunalului. În plus, Curtea constată şi că, prin raportare la 
etapizarea şi finalitatea procedurii, respectiv la decizia de compensare, avizul de 
legalitate al prefectului produce, în fapt, efectele unui acord, iar nu pe cele ale unui 
aviz conform. 

Aşadar, legea specială prevede că actele emise în condiţiile acestei legi se 
contestă la tribunal, secţia civilă şi nicidecum la secţia de contencios, iar această 
regulă se aplică şi în cazul refuzului  emiterii titlului/actului, al efectuării unei 
operaţiuni, în contextul procedurii cerute de acest act normativ.  

Şi este aşa întrucât intenţia legiuitorului şi scopul legii nu a putut fi acela de a 
distinge între diferite etape ale procedurii, din punct de vedere al instanţei competente. 

Din moment ce schimbarea de poziţie în această chestiune a fost una dintre 
măsurile concepute de legiuitor pentru crearea unei proceduri coerente, unitare şi 
eficiente de soluţionare a cererilor de restituire, care să fie în acord atât cu prev. art.  6 
par. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi ale art. 1 din Protocolul 1 la 
Convenţie, cât şi cu interesul general, nu se justifică scindarea de competenţă, în 
maniera propusă de secţia civilă. 

Nu există nicio raţiune pentru a aprecia că instanţa civilă ar fi competentă 
numai în ultima etapă a procedurii, legată de decizia de compensare, iar refuzul 



emiterii oricărui alt act sau efectuării oricărei operaţiuni administrative intermediare, 
ar trebui sancţionat de instanţa de contencios. 

Ca atare concluzia ce se poate desprinde din Legea nr.165/2013 este aceea ca 
în toate situaţiile litigioase ivite în cursul derulării procedurii, cenzurarea se face pe 
calea specială prevăzută de Legea nr.165/2013,  instanţa competentă fiind secţia civilă 
a tribunalului. 

În plus, Curtea constată că textul art. 21 alin. 3 din Legea nr. 165/2013 face 
trimitere expresă doar la prev. art. 11 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 554/2004, care 
reglementează strict condiţii procedurale, respectiv termenul de introducere a acţiunii, 
iar nu la LCA, în ansamblul său, sau, specific, la instanţa de contencios administrativ. 

Ca urmare, în raport cu spiritul reglementărilor de ansamblu date prin Legea 
nr. 165/2013, atribuţia instanţei civile de a soluţiona calea de atac exercitată împotriva 
deciziei de compensare sau a refuzului emiterii acesteia, nu poate fi restrânsă, într-o 
interpretare limitativă, doar la această prerogativă, ci impune ca, în cadrul plenitudinii 
sale de jurisdicţie, nelimitată în această materie prin vreo dispoziţie legală, să dispună 
asupra tututor incidentelor ivite în cursul procedurii. 

Aşa fiind, în baza tuturor celor expuse anterior, Curtea va stabili competenţa 
de soluţionare a acţiunii introduse de K.D., în contradictoriu cu pârâta INSTITUŢIA 
PREFECTULUI JUDEŢULUI CLUJ, în favoarea Tribunalului Cluj - Secţia Civilă. 

 
 
 

30. Executare silită imobiliară. Cerere de încuviinţare a 
executării silite. Competenţa teritorială 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, sentinţa nr. 153 din 14 aprilie 2014  

CURTEA constată că prin încheierea nr.62 pronunţată la data de 07.03.2014 
în dosar nr…. al Judecătoriei Şimleul Silvaniei a fost admisă excepţia necompetenţei 
teritoriale invocate din oficiu a judecătoriei de a soluţiona cererea de încuviinţare a 
executării silite formulate de societatea civilă profesională de executări judecătoreşti 
… şi declinată competenţa în favoarea Judecătoria Cluj-Napoca. 

 Pentru a dispune astfel instanţa a reţinut că potrivit art.650 C.pr.civ. 
„instanţa de executare este judecătoria în circumscripţia căreia se află biroul 
executorului judecătoresc” şi în speţă biroul executorului aflându-se în localitatea 
Cluj-Napoca competenţa revine judecătoriei Cluj-Napoca. 

 Sesizată în acest context Judecătoria Cluj-Napoca prin încheierea 
nr.3530 pronunţată la data de 03.04.2014 reţinând că  art.819 C.pr.civ. reglementează 
o situaţie de excepţie  în privinţa încuviinţării silite a admis excepţia necompetenţei, 
declinat competenţa  în favoarea Judecătoriei Şimleul Silvaniei şi constatând 
conflictul în temeiul art.133 C.civ. a sesizat Curtea în vederea soluţionării acestuia. 

 Analizând conflictul ivit Curtea reţine următoarele: 
 În urma cererii de executare silită formulată de creditorul B.S. PFA a 

fost solicitată Judecătoriei Şimleul Silvaniei de către S.C. PEJ ….  încuviinţarea 
executării silite imobiliare a imobilului situat în Şimleul Silvaniei şi deţinute de  
debitorul M.I.. 

 Codul de procedură civilă prin art.650 prin dispoziţiile sale prevede că 
instanţa de executare este judecătoria în circumscripţia căruia se află biroul 
executorului judecătoresc în afara de cazul în care legea dispune altfel. 



 Tot astfel prin art.818 C.pr.civ. prevede că cererea de urmărire 
însoţită de titlu executoriu şi dovada achitării taxelor de timbru se va îndrepta 
executorului judecătoresc  în circumscripţia Curţii de apel în a cărei rază teritorială 
se află imobilul aparţinând debitorului urmărit. 

 Totodată art.819 prevede că după înregistrarea cererii executorul 
judecătoresc va solicita de îndată instanţei de executare în circumscripţia căreia se 
află imobilul încuviinţarea urmăririi lui silite. 

 Reiese din normele enunţate că legiuitorul prin art.818 a înţeles să 
particularizeze situaţia competenţei instanţei de executare în contextul în care se cere 
încuviinţarea executării  unor imobile, aceasta fiind instanţa în a cărei rază 
teritorială se află imobilul aparţinând debitorului urmărit. In speţă fiind vorba de un 
imobil competentă de a încuviinţa executarea revine Judecătoriei Şimleul Silvaniei. 

 Aşadar faţă de cele arătate în temeiul art.135.alin 4 Curtea va stabili 
competenţa de soluţionare a cererii având ca obiect încuviinţarea executării silite în 
favoarea Judecătoriei Simleul Silvaniei. 

 
 

31. Litigiu între furnizor de medicamente şi casa judeţeană de 
asigurări de sănătate. Competenţa. Raporturi juridice civile. Competenţa 

tribunalului 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, sentinţa civilă nr. 206 din 21 mai 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 451 din 25.02.2014 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-
Năsăud în dosar nr. ... a fost admisă excepţia necompetenţei materiale  a Tribunalului 
Bistriţa-Năsăud, invocată din oficiu şi a fost declinată competenţa de soluţionare a 
cererii de chemare în judecată formulate de SC R.P. SRL, în contradictoriu cu CASA 
DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BISTRIŢA NĂSĂUD, în favoarea Curţii de Apel 
Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal. 

Art. 2 lit. b) din L.554/2004 a contenciosului administrativ defineşte 
autoritatea publică ca fiind orice organ de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale 
care acţionează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes legitim 
public; sunt asimilate autorităţilor publice, îh sensul prezentei legi, persoanele juridice 
de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt 
autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică. Relevante sunt 
totodată dispoziţiile art. 266 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 95/2006, care prevăd că 
CNAS, este instituţie publică, autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică, 
organ de specialitate al administraţiei publice centrale, care administrează şi 
gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate, asigurând aplicarea politicilor şi 
programelor Guvernului în coordonarea Ministerului Sănătăţii. 

Casa de asigurări de sănătate a jud. Bistriţa Năsăud în calitate de autoritate 
publică în sensul prevederilor art.2 (l) lit. b din L.554/2004 este autorizată prin lege să 
încheie cu furnizorii de servicii autorizaţi si evaluaţi potrivit unor criterii stabilite de 
CNAS, contracte pentru furnizarea serviciilor medicale. 

Cu privire la aceste contracte tribunalul a reţinut că modelul acestora este 
prevăzut în Normele de aplicare ale contractului-cadru (anexa 31 din Ordin comun 
MS/CNAS nr.265/408/2010 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
contractului cadru aprobat prin HG.262/2010). Majoritatea clauzelor sunt prestabilite 
de lege în interesul public, neexistând posibilitatea de a se deroga de la acestea, iar 



art.23 din contractul 66/2010 prevede că în condiţiile apariţiei unor noi acte normative 
în materie care intră în vigoare pe parcursul derulării contractului, clauzele contrare se 
vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător, ceea ce indică prerogativa 
autorităţii publice de a modifica contractul potrivit exigenţelor interesului public. 

Faţă de aceste caracteristici ale contractului, care constituie fundamentul 
pretenţiilor formulate în prezenta cauză, tribunalul a apreciat că sunt incidente 
dispoziţiile art. 10 alin. 1 din Legea nr. 554/2004  care prevăd că în litigiile privind 
actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice locale şi judeţene, 
precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi 
accesorii ale acestora de până la 1.000.000 de lei se soluţionează în fond de 
tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau 
încheiate de autorităţile publice centrale, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, 
contribuţii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora mai mari de 1.000.000 de 
lei se soluţionează în fond de secţiile de contencios administrativ si fiscal ale curţilor 
de apel, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel. Or, în prezenta cauză 
pretenţiile formulate se ridică la suma de 2.992.537,01 lei. 

Având în vedere cele arătate mai sus tribunalul a admis excepţia 
necompetenţei materiale a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, invocată din oficiu si a 
declinat competenţa de soluţionare a prezentei cauze în favoarea Curţii de Apel Cluj, 
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal. 

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Curţii de Apel Cluj sub nr.... iar la 
termenul de judecată din 21.05.2014, Curtea a ridicat, din oficiu, raportat la 
dispoziţiile art. 96 NCPC şi art. 131 NCPC, coroborate cu dispoziţiile art. 130 şi art. 
133 pct.2 NCPC, excepţia de necompetenţă materială a prezentei instanţe în 
soluţionarea pricinii. 

Pentru a o admite, au fost avute în vedere următoarele: 
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Bistriţa-Năsăud, SC R.P. SRL a 

solicitat în contradictoriu cu pârâta Casa de Asigurări de Sănătate Bistriţa - Năsăud ca 
prin hotărârea ce se va pronunţa să  se dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 
2.992.537,01 lei reprezentând prejudiciu efectiv cauzat, cu cheltuieli de judecată. 

În motivare se arată, în esenţă, că în fapt, între SC R.P. SRL şi pârâta Casa de 
Asigurări de Sănătate Bistriţa - Năsăud s-a încheiat contractul nr. 66/2010 de furnizare 
de medicamente. În temeiul acestor raporturi juridice, SC R.P. SRL a furnizat 
medicamente bolnavilor, contravaloarea acestor medicamente urmând a fi suportată, 
total sau parţial, de Casa de Asigurări de Sănătate, după trecerea unui interval de timp 
impus de pârâtă. 

 Se susţine că, în baza respectivului contract, pârâta ar avea faţă de 
reclamantă trei categorii de creanţe.  

Astfel, prima categorie de sume, care se ridică la valoarea de 927.848,13 lei 
reprezintă contravaloarea medicamentelor furnizate de SC R.P. SRL pentru care au 
fost emise facturi.  

 Se susţine în continuare că CAS BN a înţeles să nu îşi îndeplinească 
obligaţiile asumate nici în ceea ce priveşte o altă categorie de sume: cele despre care 
afirmă că ar fi depăşit limita fondurilor aprobate, care se ridică la valoare de 
37.168,93 lei. 

 A treia categorie de sume se referă la prejudiciul constând în 
penalităţile şi majorările de întârziere pe care trebuie să le suporte SC R.P. SRL faţă 
de cocontractanţii să, ca urmare a neplăţii de către CAS BN a debitelor asumate, 
această creanţă ridicându-se la valoarea de 1149627,55.  



A patra categorie de sume pe care o solicită reclamanta se referă la prejudiciul 
constând în existenta unui stoc de medicamente in valoare de 877.892,40 lei, 
medicamente care existau în stoc la data rezilierii ilegale contractului de către CAS 
BN si care nu au mai putut fi valorificate. 

In aceste condiţii, Curtea constată că pretenţiile formulate se întemeiază pe 
obligaţiile asumate prin contractul nr. 66/2010.  

Potrivit art. 2 din contract: ,, Furnizarea medicamentelor ... se face cu 
respectarea .... reglementărilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării 
asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 
2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010 ..."  

Conform art. 6 alin. 1 din HG nr. 262 din 31 martie 2010 pentru aprobarea 
Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului 
de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010: "Raporturile dintre furnizorii de 
servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, inclusiv furnizorii prin care 
se derulează programele naţionale de sănătate şi casele de asigurări de sănătate, 
respectiv Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, sunt raporturi juridice civile 
care vizează acţiuni multianuale şi se stabilesc şi se desfăşoară pe bază de 
contract. În situaţia în care este necesară modificarea sau completarea clauzelor, 
acestea sunt negociate şi stipulate în acte adiţionate". 

Analizând dispoziţiile contractului care stă la baza pretenţiilor, Curtea 
apreciază că acesta nu este un contract administrativ, aşa cum a susţinut tribunalul, 
fiind vorba despre un contract civil, cu clauze negociabile inclusiv în ceea ce priveşte 
prelungirea, modificarea şi încetarea lui, părţile fiind pe poziţii de egalitate în cadrul 
raporturilor juridice contractuale. 

 De asemenea, articolul 22 din contractul nr. 66/2010 stipulează faptul 
că modificarea contractului se poate face prin negociere, la iniţiativa oricăreia dintre 
părţi, printr-un act adiţional semnat de ambele părţi contractante. 

Coroborând aceste dispoziţii ale contractului cu cele ale HG 262/2010 
concluzia care se impune este aceea că actul juridic care stă la baza pretenţiilor 
formulate este un act civil, nu administrativ. 

Faţă de aceste împrejurări, în baza art. 96 NCPC şi art. 131 NCPC, coroborate 
cu dispoziţiile art. 130 şi art. 133 pct. 2 NCPC, Curtea va admite excepţia 
necompetenţei materiale a Curţii de Apel Cluj şi va declina competenţa de soluţionare 
a cauzei privind pe SC R.P. SRL în contradictoriu cu pârâta CASA DE 
ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BISTRIŢA-NĂSĂUD şi chemata în garanţie CASA 
NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BUCUREŞTI în favoarea 
Tribunalului Bistriţa-Năsăud, secţia I Civilă. 

Va constata ivit conflictul negativ de competenţă iar în temeiul art. 134 NCPC 
va suspenda din oficiu judecarea cauzei, înaintând  cauza Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal. 

Notă. Prin Decizia nr. 3126 din 3 iulie 2014, Înalta Curte de Casaţie – Secţia 
de contencios administrativ şi fiscal - a  stabilit competenta de solutionare a cauzei 
privind pe reclamanta … în contradictoriu cu pârâtul Casa de Asigurari de Sanatate 
Bistrita-Nasaud si chematul în garantie Casa Nationala de Asigurari de Sanatate 
Bucuresti în favoarea Tribunalului Bistrita-Nasaud – Sectia civila. 

 



32. Contestaţie respinsă ca tardivă. Comunicarea actului de 
procedură prin mijloace electronice. Lipsa dovezii expedierii actului 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 3448 din 24 aprilie 2014 

 
Petenta a formulat plângere împotriva deciziei CNSC nr. 

793/C4/751/19.03.2014 solicitând admiterea plângerii in temeiul dispoziţiilor art.285 
alin. (2) din OUG nr. 34/2006, cu modificările si completările ulterioare, desfiinţarea 
deciziei atacate si reţinând cauza spre rejudecare pe fond, admiterea contestaţiei astfel 
cum a fost formulata, cu cheltuieli de judecata. 

În motivarea plângerii petenta a arătat următoarele: 
In fapt, prin decizia ce face obiectul plângeri, Consiliul admite excepţia 

tardivităţii invocata de autoritatea contractanta, Comuna P. si de intervenientă SC D. 
SRL si respinge ca tardiva contestaţia formulata de petentă. 

Pentru a hotari astfel, consiliul retine, in principal, faptul ca petenta nu a făcut 
dovada primirii contestaţiei de către Consiliu, in data de 03.03.2014, ca documentul 
prin care Consiliul a fost sesizat este contestaţia nr. 1240/03.03.2014, inaintata 
Consiliului, prin posta, in data de 04.03.2014 si înregistrata la acesta sub nr. 
7061/06.03.2014. Prin urmare, petenta nu a respectat termenele prevăzute la art. 256 
ind. 2, alin (1) lit. b) si alin. 1 indice 1 din OUG nr. 34/2006. 

Apreciază ca decizia de respingere, a contestaţiei, prin admiterea excepţiei 
tardivitatii, este nefondata. 

Asa cum a arătat in întâmpinarea la cererea de intervenţie depusa de SC D. 
SRL si din răspunsul Ia punctul de vedere al autorităţii contractante, contestaţia a fost 
formulata si comunicata, in termenul legal, atat Consiliului cat si autorităţii 
contractante, Primăria Comunei P., prin email, la data de 03.03.2014, ora 20.43. Tot la 
aceasta data de 03.03.2014, ora 19:49, contestaţia a fost comunicata autorităţii 
contractante si prin fax. In susţinerea acestei afirmaţii, a depus la Consiliu dovada 
comunicării prin e-mail, respectiv documentul generat de acest mijloc de transmitere 
electronica, care atesta faptul ca in data de 03.03.201, ora 20:43, de la adresa de email 
administrata de SC Napoca SA a fost transmis, la adresele de email office@cnsc.ro si 
primăria P.@yahoo.com, fişierul de 303K, respectiv Contestaţia formulata de petentă, 
in termen legal, adică la data de 03.03.2014. 

Exemplarul original al contestaţiei, insotit de confirmarea comunicării prin fax 
si prin email din data de 03.03.2014, s-au transmis Consiliului prin posta - scrisoare 
recomandata cu confirmare de primire, a doua zi, respectiv la data de 04.03.2014, 
fiind înregistrata la Consiliu sub nr. 7016/06.03.2014. 

Potrivit art. 183 NPCC, (1) Actul de procedură depus înăuntrul termenului 
prevăzut de lege prin scrisoare recomandată la oficiul poştal sau depus la un serviciu 
de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare este socotit a fi făcut în 
termen. 

(2) Actul depus de partea interesată înăuntrul termenului prevăzut de lege 
Ia unitatea militară ori la administraţia locului de deţinere unde se află această parte 
este, de asemenea, considerat ca făcut în termen. 

(3) In cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), recipisa oficiului poştal, precum 
şi înregistrarea ori atestarea făcută, după caz, de serviciul de curierat rapid, de 
serviciul specializat de comunicare, de unitatea militară sau de administraţia locului 
de deţinere, pe actul depus, servesc ca dovadă a datei depunerii actului de către partea 
interesată. 



Potrivit 148, NPCC, alin. (2), cererile adresate personal sau prin reprezentant, 
instanţelor judecătoreşti pot fi formulate si prin înscris in forma electronica, daca sunt 
îndeplinite cerinţele prevăzute de lege. 

Raportat la aceste prevederi legislative si având in vedere faptul ca mijlocul de 
comunicare utilizat de petentă înregistrează data şi ora reala a trimiterii, fara 
posibilitatea de a acţiona pentru a modifica data transmiterii actului si face dovada 
transmiterii acestuia, apreciază data de 03.03.2014, constituie data certă a depunerii 
contestaţiei şi care poate produce efecte juridice. 

Mai mult, aceasta susţinere este intarita si de confirmarea transmiterii, prin 
fax, a contestaţiei către autoritatea contractanta , "Fax Send Report" din data de 
03.03.2014, ora 19:52. 

Pe fondul cauzei, solicită a avea in vedere următoarele: 
Prin actul de comunicare a rezultatului procedurii 143/26.02.2014, autoritatea 

contractanta o informează ca oferta depusa de petentă, in calitate de lider al asocierii 
S.C.N. SA - SC S.C. SRL, a fost respinsa ca inacceptabila, pentru următoarele motive: 

- scrisoarea emisa de Banca G. SA, in data de 04.09.2013, nu îndeplineşte 
cerinţa de la pct. II1.2.2) din fisa de date a achiziţiei, prelungirea valabilităţii acesteia 
trebuind probata exclusiv printr-un document oficial emis de o banca (o declaraţie pe 
proprie răspundere neavand in acest context nici o relevant), situaţie in care răspunsul 
Ia solicitarea de clarificări nefiind concludent; 

- asocierea nu îndeplineşte cerinţa prevăzuta in fisa de date pct.III.2.3. a) 
"capacitatea tehnica sau si profesionala potrivit căreia ofertantul va dispune pentru 
îndeplinirea prezentului contract (...) de laborator minim grad II". 

Potrivit documentaţiei de atribuire, pct. III.2.2) "Ofertantul trebuie sa 
demonstreze ca, ia momentul semnării contractului, va avea acces sau ca are 
disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori 
alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash - flow de execuţie a lucrării 
pentru o perioada minima de 4 luni in valoare de minim 1.635.000,00 lei". 

In acest context, un prim argument pe care solicită a-l avea in vedere este acela 
ca cerinţa de mai sus a fost îndeplinita de petentă la data de depunere a ofertelor, fiind 
depusa "Declaraţia de disponibilităţi financiare/facilitaţi de creditare" emisa de Banca 
G., in termen de valabilitate. 

Daca analizam documentul bancar depus de petentă rezulta doua aspecte 
esenţiale in perspectiva fundamentării prezentei contestaţii. 

In primul rand documentul bancar dovedeşte ca numai din aceasta relaţie 
petenta dispune de resurse financiare de zeci de ori mai mari decât necesarul asigurării 
Cash-flow-ului pentru contractul in cauza. 

In al doilea rand din documentul bancar prezentat rezulta ca aceasta suma (de 
66.000.000 lei) nu reprezintă un credit propriu-zis, respectiv un împrumut, ci 
reprezintă creanţele petentei către autorităţile publice, creanţe pe care le poate sconta 
oricând in termenul menţionat de către banca. Prin urmare aceste sume, mult mai mult 
decât suficiente, puteau fi lichidizate oricând in acest termen si prezervate obiectului 
contractului. Aceste sume, in măsura in care nu au fost scontate in termenul invocat 
prin documentul bancar, puteau de asemenea sa fie lichidizate si dupa expirarea 
acestui termen, repectiv dupa data de 2.12.2013, fie prin incasarea directa a creanţelor 
respective, fie prin reevaluarea perioadelor de imputare a scontului. 

In aceasta împrejurare, petenta a crezut de cuviinţă ca este mult mai simplu sa 
depună o declaraţie pe proprie răspundere, prin care sa se oblige, sub sancţiunea legii 
penale, ca prezervă fondurile pe care prin documentul bancar a dovedit ca le are la 



dispoziţie, decât sa declanşeze o întreaga procedura cu banca prin care sa rescadenţeze 
formal graficul de scontare. 

Pe de alta parte in fisa de date a achiziţiei autoritatea contractanta nu a limitat 
posibilităţile de îndeplinire a acestei cerinţe strict printr-un document bancar. Fata de 
aceasta împrejurare, raportat la faptul ca legislaţia din materia achiziţiilor publice 
permite oricărui agent economic sa poată beneficia, pentru îndeplinirea acestei 
cerinţe, de susţinerea tert, printr-o simpla declaraţie de susţinere, prin anologie, 
apreciază ca declaraţia petentei a făcut, cel puţin in aceiaşi măsura, dovada îndeplinirii 
acestei cerinţe. Prin urmare, in condiţiile in care petenta a demonstrat ca la momentul 
depunerii ofertei dispunea, numai dintr-un singur raport juridic, de lichidităţi de circa 
30 de ori mai mari decât cele necesare realizării cash-flow-ului aferent contractului in 
cauza, conform principiului "cine poate mai mult poate si mai puţin", apreciază ca 
cerinţa a fost pe deplin îndeplinita. 

Interpretarea intervenientei si a autorităţii contractante, potrivit căreia 
modalitatea de îndeplinire a cerinţei privind resursele financiare necesare asigurării 
cash-flow se îndeplineşte, in mod exclusiv, printr-un document bancar, este eronata. 
Potrivit invitaţiei de participare „Detaliu pentru invitaţia numărul 350418", 
„Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnării contractului, va avea 
acces sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate 
de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de execuţie a 
lucrării pe o perioada de minima de 4 luni, in valoare de minim 1.335.000,00 lei. ... In 
cazul in care operatorul economic sau grupul de operatori economici beneficiază de 
susţinere situaţiei economice si financiara a unei/unor terţe persoane, atunci aceasta 
are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea unui 
angajament ferm al persoanei respective, Formularul 8A, prin care acesta confirma 
faptul ca va pune la dispoziţia ofertantului resursele financiare invocate, incheiat in 
forma autentica." Potrivit acestui text, cerinţa autorităţii contractante este de a 
demonstra ca, la momentul semnării contractului, ofertantul va avea acces sau are 
disponibile resurse reale, negrevate de datorii, documentul bancar (linii de credit 
confirmate de banei) fiind doar una dintre modalităţile prin care ofertantul poate de 
demonstrară a îndeplinirii acestei cerinţe. 

Drept urmare, pentru a demonstra îndeplinirea acestei cerinţe a depus, la pag. 
81, Scrisoarea de Bonitate eliberata de Banca G. SA sub nr. 898/04.09.2013 si la pag. 
82, Declaraţia de disponibilităţi/facilitare de creditare eliberata de Banca G. SA sub 
nr. 901/04.09.2013 - documente valabile la data deschiderii ofertelor. 

In plus fata de scrisorile emise de Banca G., care demonstrează solvabilitatea 
patrimoniala a petentei - asa cum a arătat in contestaţia formulata, prin analogie cu 
modalitatea agreeata in mod expres de autoritatea contractanta, aceea a susţinerii din 
partea unui tert, a depus Declaraţia pe proprie răspunde a reprezentantului legal al 
societăţii, sub sancţiunea prevăzuta de art. 292 Cod Penal privind falsul in declaraţii, 
prin care îşi asuma răspunderea cu privire la disponibilitatea sumei de 1.635.000,00 
lei pentru o perioada de minim 4 luni de la data semnării contractului. 

De altfel, chiar autoritatea contractanta a dat o interpretare corecta acestei 
declaraţii pe proprie răspundere, arătând ca, prin prezentarea unei scrisori de 
bonitate/confirmare a fondurilor in care se specifica ca va avea acces la resurse reale 
negrevate de datorii pentru o anumita perioada, nu inseamna neapărat ca aceasta suma 
va fi pusa la dispoziţie de autoritatea emitenta pentru respectiva lucrare, iar 
prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere reprezintă o garanţie in plus pentru 
achizitor, ca ofertantul declarat câştigător va asigura resursele financiare pentru 
asigurarea lucrărilor in perioada solicitata. 



Referitor la cea de-a doua cerinţa apreciata ca fiind neindeplinita, prin 
documentaţia de atribuire autoritatea contractanta solicita:"Ofertantul va dispune 
pentru indeplinirea prezentului contract, corelate cu extrasele de resurse si de staţii de 
betoane, staţii de mixture asfaltice si Laborator minim gradul II", fara a preciza, in 
mod clar si fara echivoc care sunt analizele si verificările necesare îndeplinirii 
contractului. 

Cu privire la acest aspect, se poate observa ca actul de comunicare a 
rezultatului procedurii este întocmit cu nerespectarea dispoziţiilor art 207 alin (2) din 
OUG nr. 34/2006, cu modificările si completările ulterioare, in sensul ca nu indica 
„motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se 
argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi/sau 
neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de 
funcţionare şi performanţă prevăzute în caietul de sarcini", respectiv nu indica 
analizele si încercările care lipsesc din autorizaţia nr. 3432/23.01.2013, in condiţiile in 
care acestea nu au fost menţionate nicăieri, nici de către autoritatea contractanta si nici 
de Consiliu in decizia nr. 434/51/C10/282/12.02.2014. 

De asemenea, autoritatea contractanta ignora faptul ca staţia de mixturi 
asfaltice de care dispunem in cadrul acestui proiect are regim de închiriere - de Ia SC 
Panpetrol Com SRL, asa cum rezulta din contractul de închiriere depus in 
documentaţie. 

Aceasta societate, in calitate de proprietar al staţiei de mixturi asfaltice, a 
încheiat cu SC E. SRL Cluj Napoca, contractul de prestări servicii de laborator nr. 
90/09.03.2011, anexat, astfel ca toate produsele furnizate de staţia de mixturi asfaltice 
vin însoţite de certificate de conformitate care atesta calitatea materialelor furnizate, 
in condiţiile specificate in documentaţia de atribuire. 

Atat intervenienta cat si autoritatea contractanta susţin faptul ca CNSC nu 
poate fi chemat sa reverifice o problema tranşata definitiv printr-o decizie anterioara. 
In opinia petentei, in speţa de fata nu este vorba despre "aceleaşi probleme de drept", 
asa cum sugerează intervenienta, având in vedere ca ne raportam la un act al 
autorităţii contractante intervenit ulterior pronunţării Deciziei nr. 
434/51/C10/282/12.02.2014. Faptul ca s-a pronunţat o decizie in cadrul acestei 
proceduri, nu interzice autorităţii contractante sa solicite clarificări sau completări cu 
privire la aspectele menţionate, cu atat mai mult cu cat respingerea ofertei petentei are 
la baza lipsa unor documente care sa confirme, explicit, indeplinirea unor cerinţe 
minime de calificare, cu privire la care a prezentat anumite date sau cerinţe pe care, in 
realitate, le indeplineşte. 

Facand, astfel, in parte, dovada indeplinirii cerinţelor minime obligatorii, 
apreciază ca autoritatea contractanta avea posibilitatea de a face aplicarea prevederilor 
art. 78 din HG nr. 925/2006, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la 
solicitările de clarificări ale documentelor prezentate, in virtutea  principiului 
transparentei, eficientei utilizării fondurilor publice si al asumării răspunderii, 
principia ce stau Ia baza atribuirii contractelor de achiziţie publica, enunţate la art. 2 
alin. (2) lit. d), f) si g) din OUG nr. 34/2006, cu modificările si completările ulterioare. 

Drept urmare, apreciază ca aceasta abordare a autorităţii contractante, de 
declarare a unei oferte ca fiind inacceptabila pentru anumite aspecte evident minore si 
care pot fi clarificate, reprezintă o atitudine care putea fi îndreptata in condiţiile legii, 
raportat la complexitatea de ansamblu a ofertei si la multitudinea de date pretinse de 
aceasta. Prin prisma interesului public care trebuie satisfăcut prin eficienta utilizare a 
fondurilor publice, in condiţiile in care oferta petentei a prezentat cel mai scăzut pret, 
apreciază ca solicitarea de lămuriri suplimentare se impune cu forţa evidentei, fiind 



preferabila unei soluţii de declarare a unei oferte avantajoase ca inacceptabila fara 
solicitarea vreunei lămuriri suplimentare - in ipoteza in care autoritatea contractanta 
nu a inteles răspunsul formulat de petentă la solicitarea de clarificări si in condiţiile in 
care nu au fost solicitate clarificări cu privire la analizele si încercările autorizate. 

în drept s-au invocat prevederile art. 283 si urm. din OUG nr.34/2006, cu 
modificările si completările ulterioare. 

În apărare, intimata SC D. SRL, in calitate de lider al Asocierii formate 
din SC D. SRL- SC E. COM SRL, in calitate de ofertant in cadrul procedurii de 
atribuire a contractului având ca obiect "Servicii de proiectare (proiect tehnic, detalii 
de execuţie, documentaţii necesare pentru obţinerea acordurilor, avizelor, 
autorizaţiilor si asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata execuţiei 
lucrărilor) si Execuţie lucrări pentru proiectul : MODERNIZARE DRUMURI 
FORESTIERE IN COMUNA P., JUDEŢUL CLUJ", a formulat întâmpinare prin 
care învederează instanţei argumente de fapt si de drept care justifica respingerea 
plângerii formulate de S.C.N. si pe cale de consecinţa, menţinerea ca temeinca si 
legala a deciziei CNSC atacate si obligarea petentei ia plata cheltuielilor de judecata 
ocazionate de acest litigiu. 

În cauză a formulat întâmpinare şi Comuna P. în calitate de autoritate 
contractantă solicitând să se respingă plângerea astfel formulată ca fiind nefondată şi 
drept consecinţă să se menţină în tot ca legală şi temeinică decizia C.N.S.C. atacată, 
cu obligarea petentei / ofertante la plata cheltuielilor de judecată ocazionate intimatei 
cu prezentul litigiu. 

Analizând plângerea prin prisma motivelor invocate şi a apărărilor 
formulate, Curtea reţine următoarele: 

În vederea atribuirii contractului având ca obiect „Servicii de proiectare 
(Proiect tehnic, detalii de execuţie, Documentaţii necesare pentru obţinerea 
acordurilor, avizelor, autorizaţiilor şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pe 
durata execuţiei lucrărilor) şi execuţie lucrări pentru proiectul: Modernizare drumuri 
forestiere în comuna P., judeţul Cluj”, autoritatea contractantă Comuna P. a iniţiat 
procedura de atribuire, prin „cerere de oferte” offline, prin publicarea în SEAP a 
invitaţiei de participare nr. 350418/12.07.2013, criteriul de atribuire fiind preţul cel 
mai scăzut. 

Ca urmare a deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nr. 
434/51C10/282/12.02.2014 emisă în cadrul aceleiaşi proceduri, autoritatea 
contractantă, după reevaluarea ofertelor, a încheiat raportul procedurii nr. 
141/B/24.02.2014. 

Împotriva acestui rezultat a formulat contestaţie S.C.N. SA, care a fost 
respinsă ca tardivă prin decizia CNSC nr.793/C4/751 din 19.03.2014. 

Împotriva acestei decizii, S.C.N. SA a formulat plângere. 
Criticile petentei sunt neîntemeiate, din următoarele considerente: 
Potrivit dispoziţiilor art. 256 ind. 2 alin. 1 lit. b din OUG nr. 34/2006, aplicabil 

în cauză prin raportare la valoarea estimativă a obiectului contractului, petenta putea 
formula plângere împotriva rezultatului procedurii în termen de 5 zile, începând cu 
ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante. 

În acest context, nu se contestă faptul că actul autorităţii contractante a fost 
comunicat petentei la data de 26.02.2014 şi că ultima zi în care se putea formula 
plângere era data de 03.03.2014, ci se susţine că petenta a formulat plângerea în 
termen, la data 03.03.2014, ora 20,43, pe care a transmis-o atât Consiliului cât şi 
autorităţii contractante. 



Contrar susţinerilor petentei, Curtea constată, în acord şi cu cele reţinute prin 
decizia contestată, că, potrivit dispoziţiilor art. 271 alin. 3 din OUG nr. 34/2006, toate 
notificările sau comunicările actelor procedurale se fac cu confirmare de primire. 

Or, astfel cum se reţine şi prin considerentele deciziei Consiliului, din 
verificările efectuate de către acesta cu privire la e-mailurile primite în data de 
03.03.2014, în intervalul orar 16,30-24,00, nu s-a regăsit nici un e-mail de la adresa 
dan.suciu@sccnapoca.ro. 

Pe de altă parte, înscrisul depus de petentă la fila 8 din dosarul CNSC nu 
dovedeşte faptul că ar fi avut ataşată contestaţia formulată împotriva rezultatului 
procedurii şi în nici un caz nu are anexată o confirmare de primire, din partea 
Consiliului, astfel cum prevăd dispoziţiile legale citate anterior. 

Nu în ultimul rând, Curtea constată că sunt incidente şi dispoziţiile art. 182 
alin. 2 Cod procedură civilă, potrivit cărora dacă este vorba de un act ce trebuie depus 
la instanţă sau într-un alt loc, termenul se va împlini la ora la care activitatea încetează 
în acel loc în mod legal. 

Dispoziţiile art. 183 Cod procedură civilă invocate prin plângere nu sunt 
aplicabile în speţă, acestea referindu-se strict la actele de procedură depuse prin 
scrisoare recomandată la oficiul poştal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la 
un serviciu specializat de comunicare şi nu cele transmise prin mijloace electronice. 

Prin urmare, singura dată certă care poate fi avută în vedere de către Curte ca 
fiind data formulării plângerii este cea care rezultă din plicul transmis prin poştă, 
respectiv 04.03.2014, dată care se află în afara termenului legal de 5 zile în care se 
putea formula plângerea. 

În consecinţă, pentru considerentele expuse anterior Curtea, constatând 
neîntemeiată plângerea formulată, urmează să o respingă. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 453 Cod procedură civilă, petenta va fi 
obligată la plata, în favoarea intimatelor Comuna P. şi SC D. SRL, a cheltuielilor de 
judecată ocazionate de prezentul litiigu, respectiv contravaloarea onorariilor de 
avocat. 

 

33. Cerere de constatare a nulităţii unor contracte întemeiată 
pe dreptul comun. Soluţionare de către judecătorul-sindic prin raportare 
la dispoziţiile privind anularea actelor frauduloase din Legea nr. 85/2006. 

Nedezlegarea raportului litigios. Acces la justiţie. Trimitere spre 
rejudecare 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 139 din 11 aprilie 2014  

Prin sentinţa civilă nr.1944 din 25.10.2013 pronunţată în dosarul nr.... al 
Tribunalului Bistriţa-Năsăud s-a admis excepţia inadmisibilităţii acţiunii – invocată de 
pârâţi, în ceea ce priveşte petitele 1 şi 2, de constatare a nulităţii contractelor de 
vânzare/cumpărare autentificate sub.nr.1894/14.08.2012 şi nr.2251/18.09.2012, având 
ca obiect apart.[amentul], în suprafaţă utilă de 75 mp.şi în consecinţă: s-a respins ca 
inadmisibilă acţiunea, în ceea ce priveşte cele două petite, formulată de contestatorii 
B.R. şi B.A., în contradictoriu cu pârâţii M.S. şi M.C. – P.L: şi S.E.- şi administratorul 
judiciar R.P. SPRL, JUDEŢUL Bistriţa-Năsăud, în dosarul de insolvenţă privind pe 
debitoarea S. SRL - în insolvenţă. 

S-a respins ca neîntemeiată contestaţia (petitul 3) împotriva măsurilor 
administratorului judiciar, de neaplicare a prev.art.931 din Legea nr.85/2006. 



 Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că prin sentinţa civilă 
nr.2097/05.l2.20l2  pronunţată de judecătorul-sindic în dosar nr. ..., a fost deschisă 
procedura generală de insolvenţă împotriva debitoarei SC S. SRL, la cererea 
debitoarei dar şi a creditoarei Banca Transilvania SA Bistriţa, fiind numit 
administrator judiciar R.P. SPRL,  în condiţiile art.ll alin.l lit.c din  L.85/2006 privind 
procedura insolvenţei. 

Anterior deschiderii procedurii insolvenţei, la data de l7.05.20l0, între  
reclamanţi, în calitate de promitenţi – cumpărători şi debitoarea SC. S. SRL, în 
calitate de promitentă-vânzătoare,  s-a încheiat antecontractul de vânzare-cumpărare, 
certificat prin Încheierea de atestare nr.49/l7.05.20l0 de avocat, cu privire la imobilul 
apartament menţionat mai sus, care este proprietatea promitentei vânzătoare dobândit 
prin construire, antecontractul fiind înscris în Cartea funciară  la l8.04.20l2.  

Preţul acestui  apartament este de 55.000 euro  şi la data încheierii 
antecontractului s-a achitat un avans de 50.000 euro, conform menţiunilor din 
antecontract şi conform documentelor bancare, iar diferenţa de preţ de 5.000 euro 
urma să fie achitată la data încheierii contractului autentic de vânzare-cumpărare, care 
însă nu a mai avut loc, părţile împutându-şi reciproc neîndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin antecontract. Cert este că după ce părţile s-au notificat reciproc de mai 
multe ori (f.24-30) şi cum la ultimul termen din data de 13.08.2012 promitenţii 
cumpărători nu s-au prezentat la solicitarea promitentei-vânzătoare pentru încheierea 
contractului în formă autentică şi plata diferenţei de 5.000 euro (f.30), societatea S. 
SRL a vândut apartamentul la data de l4.08.20l2 către pârâţii M.S.C. şi M.C., prin act 
autentic, iar aceştia, la rândul lor, au vândut apartamentul la scurt timp, tot prin act 
autentic, pârâţilor P.L. şi S.E.(f.5-10).  

Cei din urmă cumpărători şi-au înscris dreptul de proprietate în cartea funciară 
(f.54). 

Analizând, conform art.137 Cod proc.civ., cu prioritate excepţia 
inadmisibilităţii celor două petite, invocată de pârâţi, tribunalul a apreciat că această 
excepţie este întemeiată şi a admis-o cu consecinţa respingerii acestor petite, ca 
inadmisibile întrucât o acţiune pentru anularea unor contracte frauduloase, poate fi 
promovată doar de administratorul judiciar, în condiţiile art.70 şi urm. rap.la art.85 
alin.5 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei. (De altfel, administratorul 
judiciar a arătat în întâmpinare că va analiza oportunitatea şi necesitatea promovării 
acţiunii de anulare a celor două contracte înstrăinare a apartamentului, înainte de 
deschiderea procedurii insolvenţei). 

In această situaţie, în care societatea debitoare nu mai este proprietara 
apartamentului ce a făcut obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare din data de 
17.05.2010, s-a respins ca neîntemeiat petitul 3 din acţiune, nefiind îndeplinite 
cerinţele prev. de art. 93/1 din Legea nr.85/2006. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel B.R. şi B.A. solicitând admiterea 
apelului, schimbarea în tot a hotărârii atacate cu consecinţa admiterii acţiunii 
formulate, iar în subsidiar admiterea apelului, casarea hotărârii atacate şi trimiterea 
cauzei spre rejudecare ,cu cheltuieli de judecată. 

In motivarea cererii de apel reclamanţii au relevat că hotărârea s-a dat cu 
aplicarea greşită  a legii .Apelanţii au promovat acţiunea introductivă în vederea 
conservării patrimoniului personal şi nu cu scopul conservării patrimoniului societăţii 
debitoare actele atacate fiind frauduloase din perspectiva prevederilor art. 948 pct. (4) 
Cod civil, art. 969 Cod civil) şi nu ale dispoziţiilor legii speciale nr. 85/2006. Prin 
urmare instanţa în mod greşit le-a calificat ca fiind acte frauduloase pentru care 
legitimitate procesuală de a cere anularea ar avea doar administratorul judiciar, 



temeiul de drept indicat fiind dispoziţiile civile ale art. 948 pct. (4) Cod civil şi art. 
969 Cod civil şi nu dispoziţiile legii speciale. Prin urmare, soluţia Tribuunalului de 
admitere a excepţiei inadmisibilităţii cererilor subsemnaţilor cuprinse în petitelel nr. 1 
şi 2 din acţiune este greşită. 

În condiţiile în care judecătorul sindic se considera necompetent a judeca 
acţiunea civilă de anulare a contractelor de vânzare-cumpărare atacate de subsemnaţi, 
acesta trebuia să urmeze calea procesuală a invocării necompetenţei materiale şi de 
sesizare a instanţei competente cu privire la acţiunea civilă de anulare a contractelor, 
dispunând doar cu privire la contestaţia formulată în petitul nr. 3 în sensul suspendării 
judecăţii sau  a respingerii  acestuia ca fiind prematur formulat. 

Pe de altă parte, în condiţiile în care instanţa se considera competentă material 
să judece acţiunea civilă pentru anularea actelor în cauză, ar fi procedat la judecarea 
celor două petite, soluţia privind petitul nr. 3 fiind indisolubil legată de modul în care 
erau soluţionate soluţionarea petitele de anulare a contractelor de vânzare cumpărare. 

In ceea ce priveşte fondul cauzei, apelanţii au relevat că că la data de 
17.05.2010, între au încheiat cu debitoarea SC.S.&Co.SRL, un antecontract de 
vânzare-cumpărare, certificat prin încheierea de atestare nr. 49/17.05.2010 de Cabine 
de avocat C., prin care în calitate de promitenţi cumpărători au cumpărat imobilul 
apartament situat în Bistriţa, …, compus din: 2 dormitoare, 1 cameră zi cu bucătărie, 1 
hol, 1 baie, o terasă, o boxă şi un loc de parcare la demisol, în suprafaţă utilă de 75,25 
mp, apartament construit de promitentul-vânzător, antecontractul fiind înscris în 
Cartea Funciară la data de 18.04.2012. 

Preţul apartamentului a fost stabilit la suma de 55.000 euro, din care apelanţii 
au achitat la data semnării antecontractului suma de 50.000 euro, conform menţiunilor 
din acest act, aşa cum rezultă din documentele bancare ataşate. Diferenţa de preţ de 
5.000 euro urma să fie achitată la data încheierii contractului autentic de vânzare-
cumpărare, care însă nu a mai avut loc din culpa promitentei-vânzătoare, aceasta 
neîndeplinindu-şi obligaţiile de finalizare a lucrărilor asumate prin convenţia părţilor. 

La data de 22.10.2010, a fost încheiat procesul-verbal de predare-primire al 
imobilului semnat  de promitenţii cumpărători cu obiecţiuni, deoarece finisajele nu 
erau finalizate Cu toate că promitentă-vânzătoare nu finalizase lucrările, la data de 
11.11.2010 promitenţii cumpărători au fost notificaţi  să se prezente în faţa notarului 
public în vederea încheierii actului autentic de vânzare-cumpărare şi să  achite 
diferenţa de preţ. Apelantul B.A. s-a prezentat la data şi ora menţionate în faţa 
notarului, unde a relatat reprezentantului promitentei-vânzătoare că obligaţiile 
asumate prin antecontract de către aceasta nu au fost respectate. Ulterior, apelanţii au 
notificat promitentei vânzătoare ca până la data de 01.12.2010 să-şi execute obligaţiile 
asumate şi să se prezinte la notarul public pentru transmiterea proprietăţii, sub 
sancţiunea activării  clauzelor prevăzute la pagina 3 aliniat 4 din antecontract, 
notificare care de asemenea a rămas fără finalitatea încheierii actului autentic, 
deoarece promitenta-vânzătoare nu şi-a executat obligaţiile din contract privind  
montarea liftului, amenajarea  boxei  şi parcării. Între apelanţi şi promitenta 
vânzătoare au mai existat astfel de notificări, în urma cărora promitenta vânzătoare a 
refuzat să-şi îndeplinească obligaţiile de finalizare a lucrărilor .Cu ocazia intrării în 
insolvenţă a promitentei vânzătoare,  apelanţii au solicitat administratorului judiciar 
încheierea contractului autentic de vânzare-cumpărare. 

Apelanţii au relevat că  atât vânzătorii cât şi cumpărătorii au fost de rea-
credinţă la încheierea contractelor, având în vedere faptul că în CF exista notarea 
antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat de apelanţi cu promitentul-vânzător 
SC.S.SRL, aceştia fiind avizaţi cu privire la promisiunea asumată de promitenta-



vânzătoare  anterior. De asemenea, au mai învederat că de la data încheierii procesului 
verbal de predare primire se află în posesia imobilului exercitând posesia asupra 
acestuia în mod public şi paşnic. Deşi valoarea de piaţă a apartamentului în cauză este 
de 55.000 euro (preţ achitat de noi pentru apartamentul neconstruit), promitenta-
vânzătoare 1-a întstrăinat pentru un preţ mult inferior - 35.000 euro, fapt ce ridică 
întrebarea dacă nu a efectuat această vânzare în vederea externalizării activului având 
în vedere iminenţa stării de insolvenţă a debitoarei la epoca tranzacţiei. Caracterul  
fictiv al înstrăinărilor este întărit şi de faptul că cumpărătorii au cumpărat 
apartamentul fără măcar să-1 viziteze pentru a constata starea lui, dacă le place sau 
nu, dacă corespunde cerinţelor sau nevoilor lor, dacă preţul achitat se reflectă în marfa 
cumpărată etc. 

Intimata R.P. S.P.R.L. prin concluziile scrise depuse la dosar a solicitat  
respingerea apelului formulat de către B.R. şi B.A. ca fiind neîntemeiat.  

În motivarea concluziiloe se arată faptul că, faţă de debitoarea S. s-a deschis 
procedura insolvenţei la data de 05.12.2012 prin sentinţa civilă nr. 2097/2012 a 
Tribunalului Bistriţa-Năsăud. 

La data de 27.03.2013 reclamanţii au formulat o cerere nr. 115/27.03.2013 în 
condiţiile art. 931 din Legea nr. 85/2006 solicitând administratorului judiciar 
executarea obligaţiilor asumate de către debitoare prin antecontractul de vânzare 
cumpărare încheiat la data de 17.05.2010 privind imobilului apartament nr. 18, situat 
în Bistriţa, …, Jud. BN.  

În baza cererii primite, R. a contactat reprezentanţii societăţii debitoare pentru 
comunicarea situaţiei imobilului, care a făcut obiectul antecontractul de vânzare 
cumpărare încheiat la data de 17.05.2010. 

S-a comunicat administratorului judiciar faptul că imobilul a fost înstrăinat la 
data de 14.08.2012 către pârâţii M.S. (anexa 2). 

De asemenea în conformitate cu extrasul CF la 10.04.2013, în calitate de 
proprietar al imobilului menţionat figurau  pârâţii P.L. şi S.E.. 

În aceste condiţii administratorul judiciar a răspuns Ia cererea formulată de 
către reclamanţi arătând că pentru a putea proceda la încheierea unui contract în formă 
autentică în condiţiile art. 931 din Legea nr. 85/2006, societatea debitoare ar trebui să 
fie proprietara imobilului menţionat, însă conform extrasului CF şi menţiunilor 
reprezentanţilor debitoarei, aceasta nu este proprietara acestui activ. 

Prin contestaţia înregistrată Ia data de 21.06.2013 apelanţii au solicitat 
solicitat: constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare autentificat 
la data de 14.08.2012 de către BNP ..., prin care debitoarea S. a înstrăinat imobilului 
apartament nr. 18, situat în Bistriţa, ..., Jud. BN, înscris în CF nr. 54673-C1-U315, 
pârâţilor M. S. şi M. K. pentru cauză ilicită; constatarea nulităţii absolute a 
contractului de vânzare cumpărare emis de către BNP ... sub nr. 2251/18.09.2012, prin 
care pârâtul M. S. şi M. K. au înstrăinat Imobilul către pârâţii P.L. şi S.E., pentru 
cauză ilicită; obligarea administratorului judiciar al S. la executarea obligaţiilor de 
transmitere a dreptului de proprietate asupra imobilului, care a făcut obiectul 
antecontractului de vânzare cumpărare încheiat la data de 17.05.2010 între B.R. şi S.. 

Prin Sentinţa nr. 1944 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud la data de 
25.10.2013, instanţa de fond s-a pronunţat în sensul respingerii ca inadmisibilă a 
contestaţiei formulate de reclamanţi în privinţa primelor două petite formulate de către 
aceştia şi ca neîntemeiată în ceea ce priveşte cel de-al treilea petit. 

În mod corect a reţinut că prima instanţă că primele două cereri formulate de 
către contestatori sunt inadmisibile. În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din 



Legea nr. 85/2006 atribuţiile judecătorului sindic sunt prevăzute în mod expres la 
literele a) - n). 

Soluţionarea cererii privind constatarea nulităţii absolute a unor contracte ale 
debitoarei pentru cauză ilicită şi obligarea administratorului judiciar la executarea 
obligaţiilor rezultate din antecontractul de vânzare cumpărare încheiat între reclamanţi 
şi debitoare la 17.05.2010 nu intră în atribuţiile judecătorului sindic, aşa cum sunt 
acestea prevăzute de textul legal. 

În conformitate cu prevederile art. 11 lit. h printre atribuţiile judecătorului 
sindic se enumera şi: „judecarea acţiunilor introduse de administratorul judiciar sau de 
lichidator pentru anularea actelor frauduloase şi a unor constituiri ori transferuri cu 
caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii". 

În aceste condiţii rezultă că judecătorul sindic nu are atribuţii în judecarea 
unor acţiuni precum cea formulată de către reclamanţi prin care să se constate 
nulitatea absolută  a unor convenţii întemeiat pe cauza  ilicită a acestora. 

Mai mult decât art. 81 alin. (1), prevede faptul că: acţiunea pentru anularea 
actelor frauduloase încheiate de debitor în sarcina creditorilor, precum şi pentru 
anularea constituirilor sau transferurilor patrimoniale, la care se referă art. 79 şi 80, 
poate fi introdusă de administratorul judiciar/lichidator în termen de un an de la data 
expirării termenului stabilit pentru întocmirea raportului prevăzut la art. 20 alin. (1) 
lit. b, dar nu mai târziu de 16 luni de la data deschiderii procedurii". 

Iar în conformitate cu art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 : „comitetul 
creditorilor poate introduce la judecătorul sindic o astfel de acţiune, dacă 
administratorul judiciar nu o face". 

Legea Insolvenţei nu acordă astfel calitate procesuală activă decât unor 
persoane în mod clar individualizate, şi nu unui simplu creditor al debitoarei, sau mai 
mult unei persoane care nu este creditor al debitoarei în conformitate cu definiţia dată 
de art. 3 pct. 7 din Legea nr. 85/2006 termenului de creditor apelanţii nefiind înscrişi 
în cadrul tabelului preliminar al debitoarei  

Astfel, în ceea ce priveşte solicitarea formulată de către reclamanţi privind 
constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare încheiat între 
debitoare şi M.S. şi a celui subsecvent dintre M.S. şi P.L. şi S.E., acţiunea este  
inadmisibilă . 

Instanţa de fond în mod corect a reţinut faptul că cererea formulată de către 
contestatori Ia punctul 3 al contestaţiei este neîntemeiată. 

Astfel, arată faptul că prin intermediul cererii nr. 115 din 27.03.2013 s-a 
solicitat administratorului judiciar executarea obligaţiilor de transmitere a dreptului de 
proprietate asupra imobilului, care a făcut obiectul antecontractul de vânzare 
cumpărare încheiat la data de 17.05.2010 între apelanţi şi debitoare în temeiul 
dispoziţiilor art. 931 din Legea nr. 85/2006. 

Ca urmare a verificărilor întreprinse de către administratorul judiciar a reieşit 
faptul că societatea debitoare S. nu este proprietara Imobilului care a făcut obiectul 
antecontractul de vânzare cumpărare încheiat la data de 17.05.2010 .Pentru 
îndeplinirea obligaţiilor asumate de către debitoare anterior deschiderii procedurii de 
către administratorul judiciar în temeiul art. 931 din Legea nr. 85/2006 este imperios 
necesar ca toate condiţiile prevăzute de textul legal indicat să fie îndeplinite. 

respectarea obligaţiilor impuse de acest articol în sarcina administratorului 
judiciar pot fi îndeplinite doar în măsura în care debitoarea este proprietara bunului 
pentru care a fost încheiat un antecontract.  



Intimaţii P.L. si S.E. s-au opus admiterii apelului .În susţinerea acestei 
poziţii procesuale au fost evocate considerente similare celor care au stat la baza 
poziţie procesuale exprimate de practicianul în insolvenţă. 

Deliberând curtea reţine următoarele: 
Cu titlu preliminar, curtea reţine că hotărârea apelată a fost pronunţată 

la 25.10.2013 fiind supusă apelului, deşi cererea viza o procedură deschisă sub 
imperiul legii nr.85/2006, anterior intrării în vigoare a noul cod de procedură 
civilă. 

Reclamanţii au precizat care sunt limitele în care a înţeles să învestească prima 
instanţă, relevând că  acţiunea în constatarea nulităţii absolute se întemeiază pe 
dispoziţiile art. 948 pct.4 C.civil raportat la prevederile art. 969 din acelaşi act 
normativ. 

 Reclamanţii susţin că actul juridic în baza căruia pârâţii au dobândit dreptul 
de proprietate este afectat de o cauză de ineficacitate,  întrucât se întemeiază pe o 
cauză ilicită, fiind nul absolut. 

 Prin urmare, dreptul comun a stat la fundamentul acţiunii 
exercitate de reclamanţi, care s-au prevalat de caracterul ilicit al cauzei actelor 
juridice a căror nulitate s-a solicitat a fi pronunţată pe cale judiciară.  
 Hotărârea a fost dată cu încălcarea normelor de procedură referitoare la 
principiul disponibilităţii . 

  Dreptul la acces la justiţie nu a fost asigurat, neregularitatea 
derivând din  nedezlegarea raportului juridic litigios prin raportare la cauza 
/obiectul cererii putând fi remediată numai prin anularea actelor de procedură 
săvârşite cu nerespectarea exigenţelor unui proces echitabil. 

Dezideratul celerităţii nu poate oblitera restul principiilor care guvernează 
procesul civil şi care au fost instituite tocmai pentru a constitui o pavăză împotriva 
dispoziţiilor arbitrare. 

 Faţa de neinvocarea in limine litis a  incidentului referitor la 
necompetenţa materială  a judecătorului sindic, din perspectiva prevederilor art. 
6,11 din Legea insolvenţei şi art. 159 alin.2 C.pro.civ se impune anularea sentinţei 
şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe.   

În rejudecare, Tribunalul va cerceta dacă teza ilicităţii cauzei pe care s-au 
fundamentat contractul de vânzare poate fi  validată în raport de probatoriul 
complex ce se impune a fi administrat ( interogatoriul părţilor probe cu 
înscrisuri eventual probe testimoniale). Cauza, fiind una dintre condiţiile generale 
de validitate a actului juridic, reprezintă expresia poziţiei subiective a părţilor faţă de 
actul juridic încheiat. 

 Poziţia subiectivă faţă de atingerea adusă dreptului unei altei persoane este 
cea în funcţie de care se apreciază buna sau reaua credinţă . 

Poziţia subiectivă faţă de atingerea adusă dreptului unei altei persoane implică, 
în mod imperativ, analizarea comportamentului celui care se prevalează de principiul 
bunei credinţe prin raportare la conduita , comportamentul celui care a generat această 
încredere . 

Tribunalul va analiza dacă o eventuală cunoaştere de către apelanţi a 
existenţei  unei promisiunii de vânzare anteriore, conjugată cu neluarea unor 
măsuri active pentru a  informa promitenţii cumpărători despre intenţia de a 
achiziţiona acest imobil, nevizionarea obiectivului anterior achiziţionării, 
neluarea acestuia în posesie ulterior vânzării, cumpărarea acestuia la un preţ 
inferior celui din primul antecontract, existenţa unei notări în CF a 
antecontractului încheiat de apelanţi, modalitatea de efectuare a plăţii  sunt 



elemente care pot avea aptitudinea de a infirma prezumţia referitoare la caracterul 
licit al cauzei pe care s-a fundamentat actul juridic translativ de proprietate. Altfel 
spus, dacă aceste elemente constituie expresia  faptului că apelanţii au acceptat ca 
să fie lezate drepturile unor terţi prin  perfectarea acestei convenţii.. 

Evaluarea acestor date trebuie să se realizeze prin raportare la 
considerentele de factură psihologică, la  mecanismele tehnice de aplicare 
criteriilor în raport de care standardele bunei credinţe se consideră a fi atinse, 
ţinând cont de poziţiile doctrină şi jurisprudenţa relevante în materie, potrivit cărora 
pentru existenţa fraudei este suficient să se accepte lezarea drepturilor altor 
persoane, în cunoştinţă de cauză, nefiind necesar ca acesta să fie singurul 
obiectiv urmărit la încheierea contractului. 

Aşa fiind, în baza art. 8 din LI curte va admite apelul declarat de apelanţii 
B.R.M. … şi B.A. … prin mandatar, …, împotriva sentinţei civile nr.1944 din 
25.10.2013 pronunţată în dosarul nr.... al Tribunalului Bistriţa-Năsăud pe care o  va 
anula şi  va trimite cauza spre rejudecare. 

 
 

34. Excepţie ridicată din oficiu. Respingerea cererii de chemare 
în judecată. Lipsa identităţii între excepţia ridicată şi cea soluţionată. 

Trimiterea cauzei spre rejudecare 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 197 din 26 mai 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 48 pronunţată la data de 09.01.2014, in dosarul nr. ... al 
Tribunalului Specializat Cluj a fost respinsă cererea de deschidere a procedurii 
insolvenţei formulată de creditoarea ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A 
FINANŢELOR PUBLICE CLUJ în contradictoriu cu debitoarea SC A.C. SRL,  ca 
urmare a admiterii excepţiei lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a creditoarei, 
excepţie invocată din oficiu de instanţă.     

 Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a reţinut că prin cererea 
înregistrată la data de 7 octombrie 2013 în dosarul cu nr. de mai sus, reclamanta 
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ a solicitat 
deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC A.C. SRL, motivat pe faptul că 
debitoarea are creanţe fiscale datorate şi neachitate în cuantum de 55.991 lei. 

 S-a mai susţinut că organele fiscale au efectuat mai multe acte de 
executare silită şi că au fost în imposibilitatea recuperării creanţei. 

 Reclamanta susţine că ultima plată a fost efectuată de debitoare la data 
de 14.12.2010 şi că în speţă sunt îndeplinite cerinţele prev. de art. 3 pct. 1 lit. a, pct. 6 
şi pct. 12 din legea nr. 85/2006, creanţa având un caracter cert, lichid şi exigibil, de la 
data ultimei plăţi trecând mai mult de 90 de zile. 

 Debitoarea, deşi legal citată cu o copie de pe cererea de deschidere a 
procedurii şi notificarea reglementată de disp. art. 33 din Legea nr. 85/2006, nu a 
formulat contestaţie împotriva cererii formulate de către creditorul bugetar şi nu a 
depus la dosar întâmpinare. 

 La data de 12.11.2013 creditoarea a depus la dosar o cerere, solicitând 
desemnarea în calitate de administrator judiciar în prezenta cauză  C.I.I. S.D., 
desemnată în conformitate cu prevederile M.E.F. nr. 1009/23.07.2007 de Comisia de 
selecţie prin decizia nr. 42734/05.11.2013. 



 În şedinţa publică din data de 09.01.2014 judecătorul sindic, din oficiu, 
prin raportare la disp. art. 245 NCPC, coroborate cu disp. art. 40 şi 57 alin. 1-3 NCPC, 
a invocat excepţia lipsei capacităţii procesuale de exerciţiu a ADMINISTRAŢIEI 
JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ, motivat pe faptul că prin raportare 
la disp. art. 13 alin. 2 din HG nr. 520/2013, administraţiile  nu au personalitate 
juridică şi, pe cale de consecinţă nu pot formula acţiuni în instanţă, neavând exerciţiul 
drepturilor procedurale. 

 Astfel, începând cu data publicării în Monitorul Oficial a HG nr. 
520/2013, 1 august 2013, s-au înfiinţat în subordinea Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, instituţii 
publice cu personalitate juridică. 

     Conform alineatului 3 al art. 13 din actul normativ invocat, în cadrul 
direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice funcţionează, ca structuri fără 
personalitate juridică: 

    a) direcţii regionale vamale; 
    b) administraţii judeţene ale finanţelor publice; 
    c) servicii fiscale municipale şi orăşeneşti, precum şi birouri fiscale 

comunale; 
    d) birouri vamale de interior şi de frontieră. 
 Actul normativ statuează în mod clar şi neechivoc faptul că 

administraţiile judeţene nu au personalitate juridică şi, pe cale de consecinţă, nu au 
capacitate procesuală de exerciţiu,  neavând dreptul să stea în instanţă în nume propriu 
şi, pe cale de consecinţă, nici atributul de a exercita drepturi şi de a-şi asuma obligaţii. 

 Faţă de aceste considerente, cererea formulată de ADMINISTRAŢIA 
JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ a fost respinsă  ca urmare a 
admiterii excepţiei invocate din oficiu de instanţă. 

 Împotriva acestei sentinţe a formulat apel Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Cluj, solicitând admiterea apelului, anularea sentinţei civile 
apelate si trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului Specializat Cluj. 

 În motivare se arată că  prin sentinţa civila nr. 48/09.01.2014 
pronunţata de Tribunalul Specializat Cluj, in dosarul cu numărul ... s-a respins cererea 
de deschidere a procedurii insolventei formulata de creditoarea Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj in contradictoriu cu debitoarea SC A.C. SRL,  ca 
urmare a admiterii excepţiei lipsei capacităţii procesuale de folosinţa a creditoarei, 
excepţie invocata din oficiu. 

 Se mai arată că soluţia instanţei de fond este nelegala. 
 În primul rand, instanţa de fond nu a intrat in soluţionarea fondului 

cauzei. Asa cum rezulta din considerentele sentinţei atacate instanţa a reţinut ce a 
solicitat reclamanta precum precum si faptul ca debitoarea nu a formulat contestaţie 
fara sa intre in realitate in judecarea fondului cauzei. 

 In al doilea rand, instanţa de fond nu a motivat admiterea excepţiei 
lipsei capacităţii procesuale de folosinţa ci a motivat in realitate o alta excepţie, 
respectiv excepţia lipsei capacităţii procesuale de exerciţiu. Pe cale de consecinţa, 
considerentele sunt contradictorii cu dispozitivul sentinţei civile nr. 48/09.01.2014. 

 Asa cum rezulta din sentinţa atacata, judecătorul sindic a invocat din 
oficiu excepţia lipsei capacităţii procesuale de exerciţiu insa din dispozitiv rezulta ca a 
admis excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţa a creditoarei, excepţie 
invocata din oficiu de instanţa. 

 In al treilea rand, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj are 
capacitate procesuala de folosinţa. 



 Capacitatea de folosinţa este reglementata la art.56 din Noul Cod civil 
astfel:„(l) Poate fi parte în judecată orice persoană care are folosinţa drepturilor civile. 
(2) Cu toate acestea, pot sta în judecată asociaţiile, societăţile sau alte entităţi fără 
personalitate juridică, dacă sunt constituite potrivit legii." Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Cluj a fost înfiinţata ca urmare a reorganizării ANAF prin OUG 
74/26.06.2013 publicata in M.Of.nr. 389 din 29 iunie 2013 si prin H.G. 
nr.520/24.07.2013 publicata in M.Of. nr. 473 din 30 iulie 2013. 

 Potrivit art.13 din H.G. nr.520/24.07.2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală : 

"(1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se înfiinţează în 
subordinea Agenţiei direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, instituţii 
publice cu personalitate juridică. 

(2) Oraşele în care au sediul direcţiile generale regionale ale finanţelor 
publice, aria de competenţă a acestora, precum şi lista direcţiilor generale ale 
finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti care se reorganizează ca 
direcţii generale regionale ale finanţelor publice sunt cele prevăzute în anexa nr. 2. 

(3) In cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice 
funcţionează, ca structuri 

fără personalitate juridică: 
a) direcţii regionale vamale;  
b) administraţii judeţene ale finanţelor publice;  
c) servicii fiscale municipale şi orăşeneşti, precum şi birouri fiscale 

comunale; 
d) birouri vamale de interior şi de frontieră." 
 Potrivit art. 23 din H.G. nr.520/24.07.2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală : 
" (5) Administraţiile finanţelor publice municipale constituite la nivelul 

municipiilor reşedinţă de judeţ din subordinea direcţiilor generale ale finanţelor 
publice judeţene se reorganizează în administraţii judeţene ale finanţelor publice." 

Potrivit art.17 din OUG 74/26.06.2013 : 
"(I) In cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri se 

înlocuiesc, după cum urmează: 
a) "Autoritatea Naţională a Vămilor" cu "Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală"; 
b) "direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţia generală a 

finanţelor publice a municipiului Bucureşti, direcţiile regionale pentru accize şi 
operaţiuni vamale, direcţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi 
operaţiuni vamale" cu "direcţiile generale regionale ale finanţelor publice". 

(2) Actele normative în care sunt prevăzute instituţiile publice care se 
reorganizează ori îşi schimbă raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, 
potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se modifică în mod 
corespunzător. " 

 Potrivit prevederilor art.23 alin.5din H.G. nr.520/24.07.2013 
Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Clui-Napoca (constituita la nivelul 
municipiului reşedinţa de judeţ) a fost reorganizata transformandu-se in actuala 
Administraţie Judeţeană a Finanţelor Publice Clui. 

 Asa cum rezulta din actele depuse in probatiune (actele de executare) 
acestea au fost emise in vederea recuperării creanţelor fiscale datorate de debitoare 
bugetului de stat de către organul fiscal competent potrivit art.33 din O.G.nr.92/2003, 
fosta Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Cluj-Napoca si actuala 



Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, subordonata actualei Direcţii 
Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj. 

 Întrucât Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj a fost 
înfiinţata începând cu data de 01.08.2013 potrivit actelor normative mai sus indicate si 
are un conducător propriu denumit sef de administraţie C.N. apreciază ca aceasta are 
capacitate procesuala de folosinţa si poate sta in judecata in nume propriu. 

 Calitatea de reprezentant al d-lui C.N. pentru Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Cluj o probează cu Ordinul ANAF nr.2036/01.08.2013 si cu 
Ordinul ^\NAF nr. 1500/01.08.2013, ordine pe care le anexează prezentei. 

  Prin Ordinul ANAF nr.2036/01.08.2013 dl. C.N. a fost împuternicit 
începând cu data de 01.08.2013 cu exercitarea atribuţiilor funcţiei publice de 
conducere de sef administraţie la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj 
din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca. 

 Prin Ordinul ANAF nr. 1500/01.08.2013 privind împuternicirea 
conducătorilor unităţilor teritoriale de a semna acte cu caracter juridic -Potrivit 
prevederilor art. 2 alin.3 la acest Ordin, şeful de administraţie din cadrul 
Administartiei Judeţene a Finanţelor Publice este împuternicit sa semneze actele cu 
caracter juridic in baza mandatelor acordate de directorul general al Direcţiei generale 
regionale a finanţelor publice, in litigiile in care aceasta structura este parte. Potrivit 
art. 6 din acelaşi ordin, pentru litigiile viitoare, actele cu caracter juridic urmează a fi 
semnate de către conducătorii structurilor emitente (Direcţia generala regionala a 
finanţelor publice, Administraţia finanţelor Publice judeţeană). 

 In al patrulea rand, in ceea ce priveşte lipsa capacităţii procesuale de 
exerciţiu reţinuta printre considerentele sentinţei nr.48/09.01.2043, invederează 
instanţei de control judiciar faptul ca in speţa s-au încălcat prevederile art. 57 alin. 
5_Cod procedura civila 

 Instanţa constata ca actul de procedura a fost îndeplinit de o parte 
lipsita~de-capacitate de exerciţiu va acorda termen pentru confirmarea lui. Daca actul 
nu este confirmat, se va dispune anularea lui. " 

 Având in vedere faptul ca in şedinţa publica din data de 09.01.2014 
judecătorul sindic a constatat ca actul de procedura a fost îndeplinit de o parte lipsita 
de capacitate de exerciţiu, apreciem ca judecătorul sindic avea obligaţia sa puna in 
vedere pârtii acest aspect (printr-o citaţie sau adresa) si sa acorde un termen pentru 
confirmarea lui. 

 Prin urmare, sentinţa civila nr.48/09.01.2014 in prezent atacata este 
lovita de nulitate condiţionata prevăzuta de art. 175 Cod proc.civ. Nulitatea 
condiţionată 

(1) Actul de procedură este lovit de nulitate dacă prin nerespectarea cerinţei 
legale s-a adus părţii o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin desfiinţarea 
acestuia." 

 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 urm. C.pr.civ. Curtea 
reţine următoarele:    

 Prima critică a apelantei care fundamentează şi cererea de trimitere a 
cauzei spre rejudecare vizează susţinerea potrivit căreia, instanţa de fond nu a intrat 
in soluţionarea fondului cauzei.  

 Corect evidenţiază apelanta că din considerentele sentinţei atacate 
instanţa de fond deşi a reţinut că reclamanta a solicitat precum si faptul ca 
debitoarea nu a formulat contestaţie nu a intrat in judecarea fondului cauzei. 



 Pe de altă parte se reţine că prima instanţă a invocat din oficiu potrivit 
disp. art.245 – 248 NCPC coroborat cu disp. art.13 alin.3 din HG nr.520/2013 
excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a creditoarei pentru formularea 
cererii a procedat la examinarea excepţiei  lipsei capacităţii procesuale de exerciţiu. 

 Prin urmare apar ca fiind corecte susţinerile apelantei potrivit cărora 
instanţa de fond nu a motivat admiterea excepţiei lipsei capacităţii procesuale de 
folosinţa ci a motivat in realitate o alta excepţie, respectiv excepţia lipsei capacităţii 
procesuale de exerciţiu şi ca atare  considerentele apar ca fiind contradictorii cu 
dispozitivul sentinţei civile nr. 48/09.01.2014. 

 Analiza considerentelor şi dispozitivului sentinţei civile apelate relevă 
că judecătorul sindic a invocat din oficiu excepţia lipsei capacităţii procesuale de 
exerciţiu insa a admis excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţa a creditoarei. 

 Imposibilitatea determinării excepţiei ridicate şi analizate de către 
instanţa de fond în raport cu conţinutul disp. art.56 şi art.57 NCPC împiedică 
posibilitatea verificării soluţiei ce putea fi pronunţată în contextul art.57 alin.5 
NCPC. 

 Potrivit disp. art.480 alin.3 NCPC Curtea constatând că prima 
instanţă nu a soluţionat fondul cauzei iar apelanta a solicitat în mod expres trimiterea 
cauzei spre rejudecare primei instanţe, va admite apelul declarat şi anulând sentinţa 
atacată va trimite cauza spre rejudecare aceluiaşi judecător sindic.  

 

35. Contencios fiscal. Excepţie ridicată din oficiu. Încălcarea 
principiului contradictorialităţii. Obiectul cauzei. Consecinţe asupra 

prescripţiei dreptului la acţiune în domeniul contenciosului administrativ 
şi fiscal 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 3033 din 3 aprilie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 15562 din 22.11.2013, pronunţată în dosarul nr. ... al 
Tribunalului Cluj, a fost admisă excepţia prescripţiei extinctive a dreptului la acţiune. 

A fost respinsă ca prescrisă acţiunea  promovată de reclamanta M.L. în 
contradictoriu cu pârâta Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj. Fără 
cheltuieli de judecată. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Prin decizia de impunere nr. 1709/2009 emisă de pârâtă ,in sarcina reclamantei  

s-a stabilit obligaţia de plată a impozitului şi TVA pentru sumele de 71.013  impozit, 
6259 lei 28.451 lei TVA şi  9.990 lei majorări, sume care i-au fost executate silit, 
asupra tuturor conturilor şi bunurilor. 

Prin decizia civilă nr. 199/21.01.2011 (dosar nr. ... al Tribunalului Cluj) a 
Curţii de Apel Cluj, decizia nr. 1709/2009 şi decizia nr. 1/2010 de respingere a 
contestaţiei au fost anulate, instanţa  de recurs dispunând  irevocabil admiterea 
acţiunii  reclamantei M.L. şi anularea  Deciziei de impunere nr. 199/2011, a deciziei 
nr.1/2010 şi a raportului de inspecţie fiscală nr. 1709/2009. 

Instanţa reţine că prin acţiunea finalizată înregistrată sub nr. … reclamanta a 
solicitat exclusiv anularea actelor administrativ-fiscale emise de pârâtă şi Direcţia 
Generala a Finanţelor Publice a Judeţului Cluj fără a solicita şi obligarea pârâţilor la 
plata despăgubirilor. 

Conform prevederilor art. 19 alin 1 si 2 din Legea nr. 554/2004 “(1) Când 
persoana vătămată a cerut anularea actului administrativ, fără a cere în acelaşi timp 



şi despăgubiri, termenul de prescripţie pentru cererea de despăgubire curge de la 
data la care acesta a cunoscut sau trebuia să cunoască întinderea pagubei. 

    (2) Cererile se adresează instanţelor de contencios administrativ 
competente, în termenul de un an prevăzut la art. 11 alin. (2).” 

Alin. (1) al art. 19 din actuala Lege nr. 554/2004 reglementează o situaţie de 
excepţie de la regula instituită prin art. 8. coroborat cu art. 11, aceea a acţiunilor 
„de plină jurisdicţie", în sensul de acţiune complexă, care să conţină şi capătul de 
cerere referitoare la despăgubiri, atât pentru daunele morale, cât şi pentru cele 
materiale. În mod normal, cererea de despăgubiri trebuie să reprezinte un 
capăt secundar de cerere în cadrul acţiunii principale, pentru a da 
posibilitatea instanţei, care analizează legalitatea actului sau contractului 
administrativ, să decidă şi asupra măsurilor de acoperire a prejudiciului. 

Acţiunile introduse ulterior, în baza art. 19, trebuie să fie în mod real motivate 
pe o situaţie obiectivă, iar reclamantul trebuie să probeze momentul la care a luat 
cunoştinţă de întinderea pagubei, el are posibilitatea să formuleze în mod distinct, 
ulterior, o acţiune separată pentru acoperirea prejudiciului, sub condiţia imperativă a 
respectării termenului de prescripţie de 1 an, calculat în condiţiile art. 19 alin. (1) din 
lege. Sancţiunea nerespectării acestui termen, dacă nu este incidentă o cauză de 
suspendare sau de întrerupere a prescripţiei, o constituie respingerea cererii ca 
prescrisă introdusă. 

Aşadar, termenul de prescripţie pentru cererea de despăgubire prevăzut de art. 
19 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare este condiţionat de data când persoana vătămată a cunoscut sau 
trebuia să cunoască întinderea pagubei şi doar dacă nu a cerut în acelaşi timp cu 
anularea actului şi despăgubiri. 

            Este  necontestat faptul că reclamanta a cunoscut întinderea pagubei 
suferite ca urmare a emiterii nelegale a deciziei de impunere nr. 1709/2009 emisă de 
pârâta Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Cluj-Napoca cel mai târziu la 
data de 21.01.2011. 

            Acţiunea  în despăgubiri formulată la data de 28 martie 2013 apare ca 
fiind prescrisă în raport de data la care reclamanta a cunoscut sau trebuia să cunoască 
întinderea pagubei, temeiul juridic invocat (art. 135 din  Codul de procedură fiscală), 
astfel că instanţa a admis excepţia prescripţiei extinctive a dreptului la acţiune, 
invocată din oficiu şi a respins acţiunea ca fiind prescrisă. 

În temeiul art. 451 Cod procedură civilă instanţa a luat act că nu s-au solicitat 
cheltuieli de judecată. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta M.L., solicitând 
casarea hotărârii atacate şi trimiterea cauzei Tribunalului Cluj spre judecare (instanţa 
de fond a soluţionat procesul fără a intra în judecata fondului), cu cheltuieli de 
judecată în recurs. 

În motivare a arătat că hotărârea atacată este nelegală: 
Art. 488 pct. 5 NCPC: - instanţa a încălcat regulile de procedură a căror 

nerespectare atrage sancţiunea nulităţii - art. 224, art. 174 - 179 NCPC. 
Instanţa de fond a pus în discuţie subsemnatei „excepţia prescripţiei dreptului 

la acţiune”. 
A răspuns în scris, invocând art. 135 Cod Proc. Fiscală şi solicitând 

respingerea excepţiei. 
Abia în motivarea sentinţei a rezultat în concret textul la care dorea instanţa de 

fond a mă raporta, respectiv art. 19 din Legea nr. 554/2004. 



Prin modul lapidar de invocare din oficiu a excepţiei l-a privat de posibilitatea 
de apărare şi de argumentare corectă a aplicabilităţii art. 135 Cod Proc. Fiscală 
raportat la art. 19 din Legea nr. 554/2004. 

Chiar dacă o excepţie este ridicată din oficiu, ea trebuie formulată de maniera 
a se înţelege obiectul acesteia, pentru a se putea răspunde în consecinţă. 

Dreptul la apărare fiind un drept constituţional, orice încălcare a acestuia 
produce o vătămare. 

În speţă, vătămarea s-a produs prin imposibilitatea exercitării unei apărări 
reale şi efective în faţa primei instanţe şi implicit prin privarea de un grad de 
jurisdicţie în ceea ce priveşte argumentarea aplicabilităţii termenului de prescripţie. 

Dacă se admite că este suficient a invoca din oficiu o excepţie, prin simpla 
enunţare a denumirii ei, se goleşte de conţinut art. 224 NCPC, care are evident ca 
scop, acordarea posibilităţii părţilor de a-şi exercita EFECTIV dreptul la apărare. 

Art. 488 pct. 6 NCPC - Oricum opinia instanţei de fond vis-a-vis de existenţa 
textului invocat de recurentă - art. 135 Cod Proc. Fiscală - nu răzbate din motivarea 
sentinţei, astfel că sub acest aspect hotărârea nu cuprinde motivele pentru care a fost 
înlăturată susţinerea sa. 

Tot aşa, nu cuprinde nici argumentul pentru care a luat „act că nu s-au solicitat 
cheltuieli de judecată” în condiţiile în care a solicitat cheltuieli de judecată prin 
acţiune şi nu a renunţat niciodată la această cerere. 

Art. 488 pct. 8 NCPC - Instanţa de fond a aplicat greşit normele legale privind 
prescripţia dreptului la acţiune. 

Prin acţiune am solicitat obligarea ANAF - AFP Cluj-Napoca la plata sumei 
de 27.332 lei reprezentând dobânda de 0,04 pe zi de întârziere calculată la sumele pe 
care le-a executat silit în baza unui titlu de creanţă nul. 

Deşi, nu a depus întâmpinare, pârâta şi-a exprimat poziţia în răspunsul primit 
la cererea subsemnatei (anexa 7 Ia acţiune). 

Astfel, atât recurenta cât şi pârâta afirmă acelaşi lucru, respectiv că este vorba 
de SUME ACHITATE PRIN POPRIRE BANCARĂ pentru obligaţii fiscale 
inexistente, iar urmare CERERII DE RESTITUIRE au fost restituite sumele 
executate, respectiv de dobânzile generate de aceste sume pe perioada în care a fost 
privată de folosinţa banilor. 

În concluzie, discută de accesorii la sume achitate cu titlu de creanţe fiscale 
fără a exista un titlu de creanţă. 

Cert este de asemenea şi că art. 117 din Codul de Proc. Fiscală stabileşte 
dreptul recurentei la restituirea sumelor astfel achitate, iar art. 135 Cod Proc. Fiscală 
stabileşte că dreptul de a cerere restituirea creanţelor fiscale se prescrie în termen de 5 
ani de la 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire. 

Când a luat naştere dreptul la restituire? 
- fie la data plăţii, 16.03.2010 - 04.06.2010 - 25.06.2010 
- fie la data anulării actului administrativ - 21.01.2011 (situaţie pe care o 

consider corectă) astfel că prescripţia dreptului la restituire a început să curgă: 
- fie la 01.01.2011 
- fie la01.01.2012. 
Soarta accesoriilor este cea prevăzută de art. 1, alin. (2) al Decretului 167/1958 

-„Odată cu stingerea dreptului Ia acţiune privind un drept principal se stinge şi dreptul 
la acţiune privind drepturile accesorii”. 

Instanţa de fond motivează admiterea excepţiei prescripţiei pe dispoziţiile art. 
19, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 - apreciind că acesta este aplicabil şi 
nerăspunzând subsemnatei sub nici o formă argumentelor invocate în scris. 



Este cert că există 2 texte de lege care aparent se contrazic, fiind necesară 
stabilirea normei ce se aplică cu prioritate. 

Tot atât de cert este şi faptul că Legea nr. 554/2004 este legea organică în 
materia contenciosului administrativ, ea reprezentând legea generală în acest 
domeniu. 

Faţă de normele generale de contencios administrativ, contenciosul fiscal 
reprezintă o specie a acestuia (actul fiscal este o specie a actului administrativ). 

Astfel, existenţa unei reglementări speciale, specifice contenciosului fiscal şi 
aplicabile numai acestui domeniu nu contravine legii, iar conform principiului 
„specialia generalibus non derogant" şi „specialia generalibus derogant" cea care se 
aplică cu prioritate este reglementarea specială, respectiv art. 135 Cod Proc. Fiscală. 

Dacă se dă o altă interpretare, respectiv cea a instanţei de fond - se goleşte de 
conţinut art. 135 Cod Proc. Fiscală, pentru că: 

- pe de o parte - dreptul la restituire se naşte numai la anularea actului fiscal; 
- iar pe de altă parte - restituirea se face la cerere conform art. 117 Cod Proc. 

Fiscală; 
- iar restituirea se poate face şi de bună voie, aşa cum s-a şi întâmplat; 
- situaţie în care persoana fizică este privată de posibilitatea de acţionare 

în justiţie pentru prejudiciul suferit şi pentru care legea fiscală îi recunoaşte un termen 
de 5 ani. 

Şi este normal să fie aşa - termen de 5 ani - atâta timp cât şi Statul te poate 
urmări tot în aceeaşi perioadă de cinci ani. 

În drept a invocat prevederile art. 488, art. 498, art. 224, art. 174-179 NCPC, 
art. 135 din Codul de Procedură Fiscală, art. 19 din L. 554/2004, art. 1 din Decretul 
167/1958. 

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

 1. Cu privire la încălcarea principiului contradictorialităţii sub 
unghiul motivului de recurs prevăzut la art. 488 pct. 5 Cod procedură civilă, Curtea 
are în vedere următoarele: 

 Din economia regulilor procedurale consacrate de art. 14 din Codul 
de procedură civilă compatibile cu procedura contenciosului administrativ conform 
art. 28 alin. 1 din legea nr. 554/2004, instanţa de fond are obligaţia de a pune în 
discuţia părţilor orice excepţie şi împrejurare legată de starea de fapt ori cea 
derivată din aplicarea normelor legale în aşa fel încât acestea să fie în măsură să 
poată pune concluzii în cunoştinţă de cauză iar instanţa să poată apoi delibera 
asupra acestor chestiuni. 

 În speţă, Curtea reţine că prin încheierea din 04 octombrie 2013 (f. 35 
dos. fond) a menţionat că a pus în discuţia reclamantei  excepţia prescripţiei 
dreptului la acţiune raportat la art. 19 din Legea nr. 554/2004, raportat şi la obiectul 
acţiunii. 

 Cu toate acestea se remarcă un anumit echivoc din formularea acestei 
excepţii de vreme ce nu a pus în discuţie mai întâi clarificarea aspectelor de fapt şi de 
drept grefate pe obiectul pricinii pentru a se putea reţine dacă în adevăr este sau nu 
incidentă ipoteza prevăzută de art. 19 din Legea nr. 19 din Legea nr. 554/2004. 
Aceasta cu atât mai mult cu cât, acţiunea este fundamentată în drept pe dispoziţiile 
art. 117, art. 120 şi art. 120 din Codul de procedură fiscală. 

 Pornind de la această motivare în drept se observă că reclamanta şi-a 
precizat şi poziţia procesuală faţă de excepţia pusă în discuţie (f. 36 dos. fond) poziţie 
care nu a fost avută în vedere şi analizată în substanţă de către instanţa de fond. 



 Din această perspectivă, Curtea poate reţine cu just temei că 
procedând astfel instanţa a vătămat drepturile procesuale ale reclamantei punând-o 
în situaţia ca poziţia acesteia să nu fie „auzită” de instanţa de fond. 

 Într-o atare situaţia instanţa de fond avea de calificat dacă cererea de 
despăgubiri este şi poate fi fundamentată pe terenul art. 19 din Legea nr. 554/2004 
sau este o cerere de restituire a unei creanţe fiscale ce excede dispoziţiilor legale 
consacrate de dreptul comun şi este supusă normelor procesual fiscale cu toate 
consecinţele juridice ce decurg din aceste calificări. 

Conform jurisprudenţei pertinente a instanţei supreme dispoziţiile art. 19 alin. 
(1) din Legea nr. 554/2004 reglementează o situaţie de excepţie de la regula instituită 
prin art. 8 coroborat cu art. 11 din aceeaşi lege, aceea a „acţiunilor de plină 
jurisdicţie”, în sensul de acţiune complexă care să conţină şi capătul de cerere 
referitor la despăgubiri, atât pentru daunele morale, cât şi pentru cele materiale. 
Acţiunea formulată  în temeiul  art. 19 din Legea nr. 554/2004  trebuie să fie în mod 
real motivată pe o situaţie obiectivă, iar reclamantul trebuie să probeze momentul la 
care a luat cunoştinţă de întinderea pagubei şi să respecte termenul de prescripţie de 
1 an, calculat în condiţiile art. 19 alin. (1) din lege. (ÎCCJ-SCAF, decizia nr. 5144 din 
19 noiembrie 2010). Într-o altă speţă s-a decis că cererea de despăgubire pentru 
vătămarea produsă prin emiterea unui act administrativ nelegal, formulată în temeiul 
art. 19 din Legea 554/2004, este condiţionată de îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiţii: existenţa unui act administrativ nelegal anulat de instanţă, 
producerea unui prejudiciu şi dovedirea legăturii de cauzalitate între actul 
administrativ nelegal şi prejudiciul suferit de reclamant .În lipsa dovedirii legăturii 
de cauzalitate dintre emiterea actului constatat nelegal şi producerea pretinsului 
prejudiciu, răspunderea patrimonială a autorităţii publice pârâte nu poate fi 
angajată. (ÎCCJ-SCAF, decizia nr. 5036 din 16 noiembrie 2010). 

2. Din perspectiva calificării cererii ca o acţiune de contencios fiscal ce tinde 
la restituirea unei creanţe fiscale încasate pe baza unui act juridic declarat ulterior 
ca fiind nelegal, premisa de la care pleacă reclamanta, se poate reţine cu just temei 
că acţiunea nu se în cadrează în tiparul legal prevăzut de drept comun al procedurii 
contenciosului administrativ, recte în art. 19 din Legea nr. 554/2004 şi deci nu se 
pune problema prescriptibilităţii dreptului la acţiune prevăzut de această normă 
legală. 

Într-o atare situaţia, dreptul la acţiune pentru restituirea sumelor achitate şi 
nedatorate în materie fiscală este reglementat de art. 135 din Codul de procedură 
fiscală text care prevede un termen de 5 ani care începe să curgă de la 1 ianuarie a 
anului următor celui în care a luat naştere dreptul la compensare sau restituire. 

Or, raportat la datele speţei , termenul de 5 ani nu poate începe să curgă 
decât de la data de 1 ianuarie 2012 deoarece acesta este anul următor celui în care a 
luat naştere dreptul la restituire, respectiv data de 21 ianuarie 2011, data la care 
decizia nr. 199/2011 a Curţii de Apel Cluj a rămas definitivă şi irevocabilă. 

Într-o astfel de situaţie raportat la data sesizării instanţei, 28 martie 2013, 
dreptul la restituirea accesoriilor fiscale nu poate fi socotit a fi prescris căci potrivit 
art. 2501 rap. la art. 2503 alin. 1 din Codul civil aplicabil prin prisma art. 28 alin. 1 
din Legea nr. 554/2004 odată cu stingerea dreptului la acţiune privind un drept 
principal se stinge şi dreptul la acţiune privind drepturile accesorii dacă prin lege nu 
se prevede altfel. 

Aşadar nefiind prescris dreptul la acţiune pentru restituirea creanţei 
principale nu se poate reţine cu temei că s-ar fi stins prin prescripţie şi creanţa 
accesorie cu titlu de dobânzi solicitate de reclamantă. 



În acest context, se poate reţine cu just temei că instanţa de fond a nesocotit şi 
dispoziţiile de drept material în materie de prescripţie extinctivă, motiv de casare 
prevăzut la art. 188 pct. 8 C.pr.civ. 

Faţă de cele precedă şi raportat la împrejurarea că instanţa nu a soluţionat pe 
fond cauza, în temeiul art. 497 C.pr.civ. rap. la art. 20 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 
se va admite recursul cu consecinţa casării sentinţei atacate şi a trimiterii cauzei spre 
rejudecare aceleiaşi instanţe. 

 
 

36. Renunţare la judecată. Contestaţie împotriva măsurii 
lichidatorului judiciar de a încheia contracte autentice de vânzare-
cumpărare. Precizarea în sensul restrângerii cadrului procesual al 

contestaţiei. Legală obligare la plata cheltuielilor de judecată 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 2947 din 1 aprilie 2014  

Prin încheierea civilă din 08.01.2014  pronunţată de Tribunalul Maramureş în 
dosarul nr. .../a80 a fost încuviinţată cererea de amânare formulată de lichidatorul 
judiciar. 

S-a amânat judecarea cauzei la data de 15.01.2014, Complet Specializat  
Falimente nr. 3, sala 78, ora 10:00, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. 

S-a pus în vedere lichidatorului judiciar să ia toate măsurile din timp pentru a 
se putea prezenta în instanţă. 

S-a luat act de renunţarea la judecată faţă de intimaţii SC T.F. SRL cu sediul în 
…, C.V. şi C.R., C.F. şi C.F. M.M. şi M.A. şi N.F. şi N.D.. 

A fost obligată contestatoarea SC C.E.B. SA la plata cheltuielilor judiciare 
către intimaţii SC T.F. SRL în sumă de 5000 RON, C.V. şi C.R. în sumă de 535 RON,  
C.F. şi C.F. în sumă de 80 RON, M.M. şi M.A. în sumă de 1830 RON. 

Pentru a hotărî astfel, judecătorul sindic având în vedere cererea de amânare 
formulată de către lichidatorul judiciar şi poziţia neunitară cu privire la aceasta, ţinând 
cont de faptul că această cerere este dovedită, în vederea respectării principiului 
dreptului la apărare şi cel al contradictorialităţii, a admis-o, iar pentru respectarea 
principiului celerităţii s-a acordat un termen scurt de o săptămână. 

Ţinând cont de faptul că prin cererea introductivă s-a atacat măsura încheierii 
de către lichidator, a tuturor contractelor în formă autentică menţionate în raportul de 
activitate nr. 1, iar ulterior contestatoarea şi-a precizat acţiunea în sensul că înţelege să 
conteste doar încheierea anumitor contracte, această măsură s-a calificat drept 
renunţare la judecată faţă de restul cumpărătorilor, în temeiul art. 246 Cod procedură 
civilă s-a luat act de renunţarea la judecată faţă de aceştia, cu obligarea contestatoarei 
la plata cheltuielilor de judecată dovedite, reprezentând onorarii avocaţiale.   

 Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs  C.E.B. SA, prin care 
solicită admiterea recursului si, pe cale de consecinţa, modificarea in parte a încheierii 
de şedinţa din data de 08.01.2014, pronunţata de Tribunalul Maramureş in Dos. nr. 
.../880, in sensul respingerii cererilor de obligare a C.E.B. SA la plata cheltuielilor de 
judecata. 

  În motivare se arată că  la data de 26.11.2012, lichidatorul judiciar 
provizoriu S. SPRL al debitoarei SC P.R. SRL („P.R.") a depus la dosarul cauzei 
Raportul nr. 1 de Activitate. 



 La pct. 2.2.A din Raportul nr. 1 de Activitate, lichidatorul judiciar a 
menţionat faptul ca, in urma analizei Cererilor cu care a fost investit, de executare a 
Antecontractelor de Vanzare-Cumparare, a apreciat ca sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute de art. 93 ind. 1 din Legea nr. 85/2006 in cazul a 72 dintre Promitentii 
Cumpărători, drept consecinţa a procedat incepand cu data de 28.09.2012 si pana in 
data de 07.11.2012 (n.n. anterior întocmirii Raportului nr. 1 de Activitate) la 
încheierea Contractelor de Vânzare in forma autentica cu aceştia. 

  Conform menţiunilor din cuprinsul Raportului nr. 1 de Activitate, 
lichidatorul judiciara anexat Raportului următoarele documente: 

  Răspunsurile transmise celor 72 de Promitenti Cumpărători, privind 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 93 ind. 1 din Legea nr. 85/2006 pentru 
executarea Antecontractelor de Vanzare-Cumparare încheiate cu debitoarea P.R.; 

  Raportul de evaluare întocmit de SC P.I. SRL, evaluatorul desemnat 
unilateral de lichidator pentru evaluarea imobilelor ce fac obiectul Antecontractelor de 
Vanzare-Cumparare. 

  Lichidatorul judiciar nu a anexat Raportului nr. 1 de Activitate 
Contractele de Vânzare încheiate si nici documentele care au stat la baza emiterii 
Răspunsurilor transmise celor 72 de Promitenti Cumpărători, respectiv: 
Antecontractele de Vanzare-Cumparare încheiate intre P.R. si cei 72 de Promitenti 
Cumpărători; Cererile de Executare a Antecontractelor de Vanzare-Cumparare; 

  Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 93 ind. 1 din Legea nr. 
85/2006, pentru fiecare Promitent Cumpărător in parte: (i) data certa a 
Antecontractelor de Vanzare-Cumparare; (ii) dovada plaţii preţului; (iii) 
dovada posesiei imobilelor; (iv) dovada echivalentei preţului cu valoarea de piaţa 
a imobilelor. 

  C.E.B. (ROMÂNIA) SA („C.E.B.") a formulat Contestaţie in Dos. nr. 
.../380 al Tribunalului Maramureş, împotriva măsurii lichidatorului judiciar prin care a 
încheiat Contracte de Vânzare in forma autentica cu un număr de 72 de Promitenti 
Cumpărători, (n.n. măsura cuprinsa in Raportul nr. 1 de Activitate). 

 La termenul de judecata din data de 11.02.2013, judecatorul-sindic, din 
oficiu, a extins cadrul procesual prin introducerea in cauza a Promitentilor 
Cumpărători cu care lichidatorul judiciar a încheiat Contractele de Vânzare. 

 La termenul de judecata din data de 11.02.2013, judecatorul-sindic a 
admis Cererea in probatiune formulata de subscrisa C.E.B., in temeiul art. 172 Cod 
proc. civ., si a pus in vedere lichidatorului judiciar sa depună la dosar toate 
documentele (n.n. probe noi care nu au fost depuse la dosarul cauzei, acestea fiind 
deţinute si cunoscute doar de partea potrivnica - debitoarea P.R. prin lichidator) care 
au stat la baza incheierii Contractelor de Vânzare cu cei 72 de Promitenti 
Cumpărători. 
 La termenul de judecata din data de 06.03.2013, lichidatorul judiciar a depus 
la dosarul cauzei documentele solicitate, respectiv Contractele de Vânzare si 
documentele care au stat la baza încheierii acestora. 

 La termenul de judecata din data de 27.03.2013, in urma studierii 
documentelor depuse de lichidator la dosarul cauzei (n.n. probe noi), C.E.B. a depus 
la dosarul cauzei o Precizare a Contestaţiei, prin care: 

  (i) a arătat faptul ca înţelege sa conteste, in mod exclusiv, măsura 
lichidatorului prin care a încheiat Contracte de Vânzare cu un număr de 60 Promitenti 
Cumpărători; 

  (ii) a solicitat ca, in privinţa celorlalţi Promitenti Cumpărători cu care a 
inteles sa nu se judece, sa nu fie obligaţi la plata cheltuielilor de judecata. 



 La termenul de judecata din data de 10.04.2013, SC T.F. SRL, prin 
reprezentant convenţional, a solicitat judecatorul-sindic sa ia act de renunţarea la 
judecata in ceea ce o priveşte si sa oblige C.E.B. la plata cheltuieilor de judecata. 
Cererea a fost reiterata si pusa in discuţie la termenul de judecata din data de 
29.05.2013, 02.10.2013 si 08.01.2014. 

 La termenul de judecata din data de 02.10.2013, C.V. / C.R., C.F. / 
C.D., M.M. / M.A., N.F./N.D., prin reprezentant convenţional, au solicitat 
judecatorului-sindic sa ia act de renunţarea la judecata în ceea ce ii priveşte si sa 
oblige C.E.B. la plata cheltuieilor de judecata. Cererea a fost reiterata si pusa in 
discuţie la termenul de judecata din data de 08.01.2014. 

 Prin încheierea de şedinţa din data de 08.01.2014, judecatorul-sindic a 
luat act de renunţarea la judecata fata de intimaţii amintiţi mai sus si a dispus 
obligarea contestatoarei C.E.B. la plata cheltuielilor de judecata. 

În mod greşit, judecatorul-sindic a dispus obligarea contestatoarei C.E.B. la 
plata cheltuielilor de judecata. 

Art. 274 alin. 1 Cod proc. civ. prevede: „Partea care cade in pretenţii va fi 
obligata, la cerere, sa plătească cheltuieli de judecata". 

Fundamentul răspunderii pentru plata cheltuielilor de judecata este culpa 
procesuala a pârtii, culpa dovedita prin aceea ca ea a pierdut procesul . 

Astfel, partea îndreptăţită a cere si a obţine cheltuielile de judecata poate fi, de 
la caz la caz, fie reclamantul, fie paratul. 

 Un caz aparte este reglementat de dispoziţiile art. 246 alin. 3 Cod proc. civ., 
potrivit cărora: „daca renunţarea (n.n. la judecata) s-a făcut dupa comunicarea cererii 
de chemare in judecata, instanţa, la cererea paratului, va obliga pe reclamant la plata 
cheltuielilor de judecata". 

  Rezulta ca, unul din efectele renunţării la judecata consta in obligarea 
reclamantului la plata cheltuielilor de judecata, la cererea paratului. Obligarea 
reclamantului la plata cheltuielilor de judecata este insa condiţionata de constatarea 
culpei procesuale a acestuia. 

  Practica judiciara statuează in sensul ca: „Intr-adevar, art. 246 alineatul 
3 Cod de procedura civila prevede ca, in cazul in care renunţarea la judecata se face 
dupa comunicarea cererii de chemare in judecata, paratul este îndreptăţit, la cerere, la 
acordarea cheltuielilor de judecata, insa, chiar daca textul nu prevede expres, acest 
drept ii are paratul numai in cazul in care reclamantul, din culpa, a introdus o cerere 
vădit netemeinica, in scop sicanator, iar apoi renunţa la judecata. Existenta culpei din 
partea reclamantului rezulta implicit din textul legal invocat".  

  In speţa, pentru a se putea emite o concluzie asupra pârtii căzuta in 
pretenţii, in sensul art. 274 Cod proc. civ., se impune determinarea conduitei căreia 
din parti i se datorează, in principal, ivirea acestui litigiu. 

Contestaţia a fost formulata împotriva măsurii lichidatorului judiciar prin care 
a încheiat Contracte de Vânzare cu un număr de 72 de Promitenti Cumpărători, 
măsura care a fost apoi cuprinsa in Raportul nr. 1 de Activitate. 

Asa cum a arătat anterior si cum reiese din probele aflate la dosar, lichidatorul 
judiciar nu a anexat Raportului nr. 1 de Activitate Contractele de Vânzare si 
documentele care au stat la baza încheierii acestora. 

Drept urmare, C.E.B. a fost in imposibilitate de a preciza, la momentul 
formulării Contestaţiei, in privinţa cărora dintre Contractele de Vânzare încheiate de 
lichidatorul judiciar solicită desfiinţarea măsurii, cu consecinţa desfiinţării 
Contractelor de Vânzare, pentru neindeplinirea condiţiilor cumulative prevăzute de 
art. 93 ind. 1 din Legea nr. 85/2006. 



Doar dupa ce, in urma încuviinţării de către judecatorul-sindic a cererii in 
probatiune formulata de creditoare (n.n. formulata in temeiul art. 172 Cod proc. civ.), 
lichidatorul judiciar a depus la dosar toate documentele care au fundamentat măsura 
de încheiere a Contractelor de Vânzare cu cei 72 de Promitenti Cumpărători (n.n. la 
termenul de judecata din data de 06.03.2013), subscrisa am fost in măsura de a face 
precizările necesare, sens in care am formulat o Precizare a Contestaţiei (n.n. depusa 
la dosarul cauzei la termenul de judecata din data de 27.03.2013). 

Cadrul procesual in care se soluţionează Contestaţia împotriva măsurii 
lichidatorului judiciar este stabilit la art. 21 alin. 4 din Legea nr. 85/2006, respectiv au 
calitatea de parti: contestatorul, lichidatorul judiciar si Comitetul Creditorilor. 

Introducerea in cauza a tuturor celor 72 de Promitenti Cumpărători cu care 
lichidatorul judiciar a încheiat Contracte de Vânzare nu s-a făcut la cererea C.E.B., ci 
a fost dispusa din oficiu de către judecatorul-sindic, acesta reţinând in considerentele 
încheierii de şedinţa recurate ca „obiectul acestui dosar este constituit de anumite acte 
încheiate de către lichidatorul judiciar, respectiv nu s-au chemat in judecata persoane 
expres. De aici s-a dedus, potrivit Legii nr. 85/2006, calitatea procesuala a persoanelor 
care au fost parte in acele contracte" (pag. 4, penultimul paragraf din încheierea de 
şedinţa). 

Prin urmare, nu se poate retine culpa procesuala a creditoarei in raport de 
persoanele in privinţa cărora nu s-a mai solicitat desfiinţarea măsurii lichidatorului, 
având in vedere ca improcesuarea acestora nu a depins de voinţa creditoarei. 

Culpa procesuala trebuie stabilita in sarcina lichidatorului judiciar provizoriu, 
care: 

(i) a incheiat Contractele de Vânzare anterior întocmirii Raportului nr. 1 
de Activitate, lucru atipic procedurii insolvenţei; 

(ii) nu a depus, odată cu Raportul nr. 1 de Activitate, Contractele de 
Vânzare încheiate si toate documentele care au stat la baza încheierii acestora, astfel 
incat sa poată fi stabilit ab initio obiectul Contestaţiei. 

Lipsa de diligenta si profesionalism a lichidatorului judiciar provizoriu nu 
poate fi imputata subscrisei cu titlu de culpa procesuala. 

  Mai mult, prezenta pârtilor, prin reprezentant la termenele de judecata 
ce au urmat pretinsei renunţări la judecata (10.04.2013, 08.05.2013, 29.05.2013, 
02.10.2013, 30.10.2013, 27.11.2013, 08.01.2014) nu poate fi imputata subscrisei, sub 
aspectul cheltuielilor de judecata efectuate dupa acest moment. Tergiversarea 
soluţionării cererilor de a se lua act de renunţarea la judecata nu se datorează 
conduitei creditoarei. 

  In plus, judecatorul-sindic trebuia sa cenzureze cheltuielile de judecata 
solicitate de SC T.F. SRL (n.n onorarii avocaţiale a doi avocaţi diferiţi) si sa constate, 
in parte, caracterul nejustificat al acestora, raportat la faptul ca intimata a beneficiat in 
esenţa de aceeaşi apărare, prestata de doi avocaţi diferiţi: Costas Cosmin Flavius si 
Negru Virginia Florina. Apărătorii amintiţi nu au fost prezenţi ambii la toate 
termenele de judecata stabilite in cauza, iar in prezent fac parte din aceeaşi societate 
civila profesionala de avocaţi. 

 Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate şi având în 
vedere prevederile art.304, 3041 C.pr.civ., Curtea reţine următoarele: 

 Obiectul prezentului recurs îl constituie obligarea contestatoarei-
recurente la plata cheltuielilor de judecată. 

 Fundamentul răspunderii pentru plata cheltuielilor de judecată relevat 
în disp.art.274 alin.1 C.pr.civ. îl constituie culpa procesulă a părţii, culpă dovedită 



prin aceea că ea a pierdut procesul. Partea îndreptăţită a cere şi a obţine cheltuielile 
de judecată, poate fi de la caz, la caz, fie reclamantul, fie pârâtul. 

 În situaţia de faţă însă ne aflăm în prezenţa unui caz particular 
reglementat de disp.art.246 alin.3 C.pr.civ., respectiv renunţarea la judecată s-a făcut 
după comunicarea cererii de chemare în judecată, aşa încât instanţa la cererea 
pârâtului va obliga pe reclamant la plata cheltuielilor de judecată. 

 Recurenta în susţinerea criticilor formulate împotriva obligării sale la 
plata cheltuielilor de judecată arată că a formulat o contestaţie împotriva măsurii 
lichidatorului judiciar, judecata căreia urmând a se face potrivit art.21 alin.4 a Legii 
nr.85/2006, între contestator, lichidator judiciar şi comitetul creditorilor în timp ce 
introducerea în cauză a tuturor celor 72 de promitenţi cumpărători cu care 
lichidatorul judiciar a încheiat contracte de vânzare-cumpărare în formă autentică a 
fost dispusă din oficiu de către judecătorul sindic. Prin urmare, recurenta apreciază 
că nu are nicio culpă procesulă pentru introducerea în cauză a promitenţilor 
cumpărători, culpă care să justifice obligarea sa la plata cheltuielilor de judecată. 

 Pentru a putea analiza în concret culpa procesulă care să justifice 
obligarea creditoarei-recurente la plata cheltuielilor de judecată, Curtea porneşte în 
analiza acesteia de la însăşi obiectul contestaţiei cu care a fost investit judecătorul 
sindic, aşa cum a fost el precizat prin scriptul intitulat „completări ale motivelor 
contestaţiei” în care s-a solicitat desfiinţarea măsurii luate de lichidatorul judiciar de 
a încheia un nr.de 72 de contracte de vânzare-cumpărare în formă autentică. 
Consecinţele admiterii unei asemenea contestaţii, respectiv desfiinţarea acestei 
contracte de vânzare-cumpărare impunea în mod obligatoriu extinderea cadrului 
procesual şi citarea tuturor celor 72 de cumpărători, în condiţiile art.7 alin.2 a Legii 
nr.85/2006. 

 Aşa fiind, în considerarea tuturor implicaţiilor ce decurg din 
desfiinţareea contractelor de vânzare-cumpărare chiar contestatoarea ar fi trebuit să 
stabilească acest cadru procesual lărgit, pentru a asigura opozabilitatea hotărârii 
judecătoreşti de soluţionare a contestaţiei cu atât mai mult cu cât la data înregistrării 
contestaţiei nu exista ales un comitet al creditorilor.  

 De altfel, depunerea de către C.E.B. pentru termenul din 27.03.2013 a 
precizării contestaţiei în care menţionează că înţelege să conteste de data aceasta nu 
la modul general, ci în mod exclusiv măsura lichidatorului judiciar de a încheia 
contracte de vânzare-cumpărare cu cumpărătorii expres determinaţi în persoana 
pârâţilor de rang 1-60 şi desfiinţarea contractului de vânzare-cumpărare între 
debitoarea SC P.R. şi acestia confirmă intenţia clară a acesteia de a se judeca 
inclusiv cu persoanele care aveau calitatea de cumpărător în contractele contestate. 

 Având în vedere întregul context procesual în care s-a derulat această 
conteestaţie şi succesiunea în timp a termenelor dintre formularea contestaţiei şi data 
extinderii cadrului procesual, Curtea ajunge la concluzia că recurenta avea 
posibilitatea de a preciza cadrul procesual fie de la momentul introducerii 
contestaţiei, 29.11.2012, fie la termenul din 4.02.2013 sau la momentul extinderii 
cadrului procesual 11.02.2013 sau cel mai târziu până la data de 21.02.2013, dată la 
care a fost comunicată contestaţia. Aceasta deoarece creditoarea recurentă a avut 
acces la toate documentele care au stat la baza semnării contractelor autentice de 
vânzare-cumpărare cu intimaţii din prezenta cauza, ele fiind depuse în dosar nr.... 
încă din octombrie 2012 ca anexă la cererile de admitere a creanţei, regăsindu-se şi 
în vol.IV al prezentului dosar (f.135-176). Deoarece contestaţia a fost formulată la 
data de 29.11.2012, ulterior termenului din 19.11.2012 se conchide că existau 



premisele analizării tuturor acestor documente şi stabilirii de la acel moment a 
cadrului procesual.  

  Doar în situaţia în care ar fi fost făcută această precizare anterior 
termenelor menţionate mai sus, recurenta nu s-ar fi aflat în culpă procesuală putând 
fi astfel exonerată de la plata cheltuielilor de judecată suportate de intimaţi. 

 Mai susţine recurenta că încheierea de şedinţă din 8.01.2014 
pronunţată de Tribunalul Maramureşe ste nelegală întrucât judecătorul sindic nu a 
cenzurat cheltuielile de judecată solicitate de intimatii T.F. SRL, C.V. şi C.R., C.F., şi 
C.F. şi respectiv M.M. şi M.A.. 

Această afirmaţie este lipsită de suport legal câtă vreme judecătorul sindic a 
cenzurat cheltuielile de judecată solicitate obligând recurenta la plata către intimata 
SC T.F. SRL cu titlu de cheltuieli de judecată a unei sume de 5000 lei dintr-un total de 
7280 lei reprezentând onorariu cumulat al avocaţilor. 

 Cât priveşte ceilalţi intimaţi, cheltuielile de judecată reprezintă 
onorariul acordat av.D.N.G. şi justificat cu chitanţe, care însă a fost acordat pentru 
fiecare din intimaţi în parte în sumele solicitate şi achitate de aceştia. 

 Curtea relevă în acest sens că onorariul solicitat de avocaţi a fost 
deplin justificat de munca depusă, susţinerile recurentei cu privire la caracterul 
nejustificat al acestor sume urmând a fi înlăturată. 

 Astfel, contrar susţinerilor recurentei cei doi avocaţi aleşi s-au 
prezentat ambii la toate termenele de judecată stabilite până la depunerea de către 
recurentă a precizării contestaţiei prin care a renunţat de fapt la judecată faţă de 
aceşti intimaţi, faptul că între momentul în care intimaţii au solicitat instanţei să ia 
act de renunţarea la judecată – 04.04.2013 şi momentul în care judecătorul sindic a 
pronunţat o hotărâre parţială în acest sens – 08.01.2014 s-au prezentat la fiecare 
termen cel puţin unul dintre aceştia, nu este un motiv pentru cenzurarea cheltuielilor 
anterior efectuate. Aceasta deoarece pentru a limita cheltuielile ulterioare renunţării 
la judecată în ceea ce o priveşte pe intimata T.F. SRL deşi avea angajaţi doi avocaţi a 
ales să se deplaseze la Tribunalul Maramureş doar unul dintre aceştia care însă nu 
au solicitat obligarea recurentei la plata cheltuielilor ocazionate de deplasarea 
avocatului la fiecare termen de jduecată începând cu termenul din 10.04.2013 deşi a 
avut asigurată reprezentare la un nr.de 7 termene de judecată. 

 În vederea stabilirii caracterului justificat a muncii depuse de avocaţi, 
Curtea are în vedere faptul căa ceştia au formulat întâmpinări diferite, au redactat şi 
au depus acte la dosar cu consecinţa clarificării situaţiei particulare a acestor 
intimaţi care a condus în final la renunţarea la judecată faţă de aceştia, drept pentru 
care nu poate fi aplicată sancţiunea reducerii onorariului avocaţial. 

 Nu constituie un motiv de recurs în argumentarea cenzurării cheltuieli 
de judecată faptul că cei doi avocaţi s-au asociat în aceeaşi societate civilă 
profesională de avocaţi ulterior depunerii documentelor justificative privind 
cheltuieliel de judecată, şi după ce s-a solicitat renunţarea la judecată, respectiv 
04.04.2013. 

 În concluzie, onorariul achitat de către intimaţi a fost pe deplin 
justificat şi prin raportare la valoarea litigiului, respectiv valoarea apartamentelor 
pentru care au fost încheiate contractele de vânzare-cumpărare, valoarea doar a 
unuia dintre acestea fiind de 54.834,04 euro. 

 Faţă de cele ce preced, Curtea reţine că în speţă sunt incidente 
dispoziţiile  art.246 alin.3 C.pr.civ.în sensul că renunţarea la judecată s-a făcut după 
comunicarea cererii de chemare în judecată, aşa încât la cererea pârâtului, instanţa 
va obliga reclamantul la cheltuieli coroborat cu art.274 alin.1 C.pr.civ. care 



statuează asupra faptului că partea care cade în pretenţii va fi obligată la cerere să 
plătească cheltuieli de judecată, având în vedere argumentele mai sus expuse. 

 Prin urmare, în temeiul dispoziţiilor art.312 alin.1 C.pr.civ., recursul 
creditoarei C.E.B. SA este nefondat urmând a fi respins. 

 

37. Cheltuieli de judecată. Acţiune respinsă ca rămasă fără 
obiect. Opunerea pârâtului la admiterea acţiunii. Obligare la plată 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 3024 din 2 aprilie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 586 din 17 ianuarie 2014, pronunţată în dosarul nr. … al 
Tribunalului Cluj, s-a respins, ca fiind rămasă fără obiect, cererea de suspendare 
formulată de către reclamantul P.I.O., în contradictoriu cu INSPECTORATUL DE 
JANDARMI JUDEțEAN „ALEXANDRU VAIDA VOIEVOD” CLUJ și 
INSPECTORUL SEF AL INSPECTORATULUI DE JANDARMI JUDEŢEAN 
CLUJ. Fără cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că la termenul de 
judecată din data de 17.01.2014, instanţa de fond a constatat depunerea prin 
registratura instanței a notelor scrise prin care reclamantul arată ca prezenta cauză a 
rămas fără obiect. Astfel, arată reclamantul ca cererea de suspendare a executării 
Ordinului Inspectorului Şef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj nr. 1466267 
din 08. 10.2013, până la soluţionarea pe fond a acţiunii având ca obiect anularea 
ordinului, a rămas fără obiect datorita faptului ca pârâtul, din proprie iniţiativă a 
înțeles să suspende ordinul atacat printr-un alt ordin, respectiv Ordinul nr. 1466301 
din data de 30.12. 2013. 

Având în vedere ca ordinul a cărui suspendare se solicită este suspendat la data 
prezentului termen de judecata, instanța a luat act ca prezenta cererea de chemare în 
judecată a rămas fără obiect. 

Prin notele scrise depuse de către reclamant s-a solicitat obligarea pârâţilor la 
plata cheltuielilor de judecata, raportat la împrejurarea că pârâţii sunt în culpă 
procesuală, cauzând litigiul și, totodată lăsându-l fără obiect prin fapte proprii. 

Instanţa de fond nu a putut acorda însă cheltuielile de judecată, având în 
vedere ca pârâţii nu au căzut în pretenţii.  

Împotriva acestei sentinţe, reclamantul P.I.O. a declarat recurs prin care a 
solicitat casarea în parte a sentinţei atacate, în sensul acordării cheltuielilor de 
judecată solicitate la fondul cauzei. 

În motivarea recursului, întemeiat pe dispoziţiile art. 488 alin. 1 pct. 8 
C.pr.civ. reclamantul a arătat că instanţa de fond a aplicat greşit dispoziţiile art. 453 
C.pr.civ., deoarece fundamentul juridic al acordării cheltuielilor de judecată îl 
reprezintă „culpa procesuală” a părţii care cade în pretenţii, or respingere acţiunii sale 
ca fiind rămasă fără obiect, nu presupune că cererea sa a fost neîntemeiată şi că prin 
aceasta a căzut în pretenţii, ci culpa procesuală aparţine pârâtului intimat care a 
executat obiectul acţiunii cu câteva zile înainte de termenul de judecată, respectiv a 
emis ordinul de suspendare, lăsând efectiv cauza fără obiect. 

Pârâtul intimat INSPECTORUL SEF AL INSPECTORATULUI DE 
JANDARMI JUDEŢEAN CLUJ a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
recursului formulat de reclamant ca neîntemeiat şi menţinerea în tot a sentinţei 
atacate. 



Analizând recursul formulat din perspectiva motivelor invocate, Curtea l-a 
apreciat ca fiind fondat din următoarele considerente: 

În condiţiile art. 451 şi urm. C.pr.civ., cheltuielile de judecată reprezintă taxele 
de timbru şi timbru judiciar, onorariile de avocat precum şi ale cheltuieli care au fost 
necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 

Curtea reţine că în vederea formulării prezentului demers procesual, 
reclamantul a apelat la serviciile unui avocat căruia i-a achitat un onorariu convenit 
amiabil. 

În speţă,  litigiul a fost soluţionat în sensul respingerii cererii de chemare în 
judecată ca fiind rămasă fără obiect, întrucât pe parcursul derulării procedurii 
judiciare pârâtul a înţeles să emită un act administrativ de dispoziţie prin care a 
suspendat efectele actului administrativ atacat. 

În privinţa soluţionării capătului de cerere accesoriu privind obligarea la plata 
cheltuielilor de judecată ocazionate reclamantului de purtarea prezentului litigiu, 
Curtea reţine ca fiind relevant aspectul referitor la faptul că pârâtul în actul de 
procedură al întâmpinării şi-a manifestat opunerea faţă de cererea de chemare în 
judecată formulată de către reclamant. 

Curtea reţine că pârâtul a înregistrat întâmpinarea la dosar la data de 13 
noiembrie 2013, iar din acest înscris rezultă poziţia procesuală a acestuia de opunere 
la admiterea cererii de chemare în judecată.  

În continuarea procedurii prealabile (scrise) desfăşurată în faţa instanţei de 
judecată, reclamantul a formulat răspuns la întâmpinare, depus la dosar la data de 27 
noiembrie 2013. 

Ordinul de suspendare a actului administrativ atacat a fost emis de către pârât 
la data de 30 decembrie 2013 sub nr. 1466301. 

Se constată aşadar că manifestarea de voinţă a pârâtului de suspendare din 
proprie iniţiativă a efectelor actului administrativ atacat a avut loc numai după ce în 
faţa instanţei s-a derulat procedura prevăzută de art. 200-201 C.pr.civ.  

Curtea reţine şi împrejurarea că actul de suspendare a fost emis şi depus la 
dosar numai după ce s-a realizat citarea părţilor pentru primul termen de judecată din 
data de 17 ianuarie 2014. 

Se constată aşadar existenţa unei culpe procesuale a pârâtului pe parcursul 
desfăşurării litigiului în faţa instanţei de fond, atât în etapa scrisă, cât şi ulterior, după 
stabilirea termenului de judecată. 

Voinţa pârâtului de suspendare a efectelor actului atacat a fost manifestată 
doar după desfăşurarea acestei proceduri, perioadă în care reclamantul a fost asistat de 
către avocat şi deci a efectuat cheltuieli judiciare cu acesta reprezentând onorariu de 
avocat. 

Sunt incidente, sub aspect procedural, dispoziţiile art. 454 teza finală c.pr.civ., 
pretenţiile reclamantului fiind cunoscute de către pârât, care a acţionat în sensul dorit 
de către reclamant numai după finalizarea procedurii scrise, deci după debutul 
prezentului litigiu, reclamantul dovedind efectuarea unor cheltuieli până la acel 
moment. 

  În consecinţă, faţă de cele menţionate, în temeiul art. 488 alin. 1 pct. 8 
C.pr.civ., se va admite recursul formulat şi se va casa în parte hotărârea atacată, în 
sensul că pârâţii vor fi obligaţi să achite reclamantului 800 lei cheltuieli de judecată la 
fond, în considerarea disp. art. 454 teza finală C.pr.civ.  

 
Întocmit, 

Judecător Liviu Ungur 



Preşedintele Secţiei 
 


