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1. Hotărâri ale consiliului local. Nelegalitate. Cvorum. Conflict de 
interese 

 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 6007 din 4 septembrie 2014 

 
Prin sentinţa civilă nr. 1715 din 04.10.2013, pronunţată în dosarul nr. .../2012 

al Tribunalului Bistriţa-Năsăud, a fost admisă acţiunea în contencios administrativ 
formulată de reclamantul PREFECTUL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD în 
contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL LOCAL S. şi intervenienţii forţaţi N.J. şi G.M., 
ce face obiectul dosarului nr. .../2012. 

A fost admisă acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul 
G.M. în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL LOCAL S. şi intervenientul forţat N.J., 
ce face obiectul dosarului nr. .../2012 conexat la dosar .../2012. 

S-a anulat, ca nelegale hotărârile CONSILIULUI LOCAL S. nr.49/24.09.2012 
şi  50/24.09.2012. 

 A fost obligat pârâtul CONSILIUL LOCAL S. să plătească 
reclamantului G.M. suma 4000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
În şedinţa publică din 28.06.2013, instanţa a respins excepţia inadmisibilităţii 

invocată de pârâtul Consiliul local al comunei S., pentru argumentele consemnate în 
încheierea de şedinţă de la acea dată, şi la care tribunalul înţelege a face trimitere. 

Instanţa a fost investită, atât prin demersul judiciar iniţiat de reclamantul G.M. 
în cadrul dosarului conexat, cât şi de către Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud, acesta 
din urmă în exercitarea controlului de tutelă administrativă reglementat de art. 3 alin. 



1 din Legea nr. 554/2004, cu analiza legalităţii Hotărârii nr. 49 din 24.09.2012 privind 
revocarea din funcţie a şefului de ocol al Regiei Autonome Ocolului Silvic „I.S." (f. 
20), precum şi a Hotărârii nr. 50/24.09.2012 privind numirea domnului N.G. în 
funcţia de şef de ocol al Regiei Autonome Ocolul Silvic „I.S." (f. 12), ambele 
adoptate de pârâtul Consiliul local al comunei S.. 

Iniţial, atât revocarea din funcţie cât şi numirea altei persoane în funcţia de şef 
de ocol silvic au făcut obiectul unei singure hotărâri, respectiv Hotărârea nr. 40 din 
30.08.2012 emisă de Consiliul local S. (f. 185), aceasta fiind însă revocată de către 
emitent prin Hotărârea nr. 48/24.09.2012 (f. 188) ca urmare a plângerii prealabile 
exercitate de Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud. 

Potrivit art. 12 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, „Fondul forestier 
proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se administrează prin ocoale 
silvice private care funcţionează ca regii autonome de interes local cu specific 
exclusiv silvic sau pe bază de contracte cu ocoale silvice din cadrul Regiei Naţionale 
a Pădurilor – Romsilva”. 

Totodată, art. 13 din lege prevede că „Pentru fondul forestier proprietate 
privată a persoanelor fizice şi juridice administrarea şi/sau serviciile silvice, după 
caz, se realizează prin ocoale silvice private, care funcţionează similar asociaţiilor şi 
fundaţiilor, sau pe bază de contract cu alte ocoale silvice”. 

În conformitate cu art. 10 alin. 2 lit. b din aceeaşi lege, „ocoale silvice private 
care sunt înfiinţate, în condiţiile legii, de unităţile administrativ-teritoriale, de 
persoanele fizice ori de persoanele juridice care au în proprietate fond forestier sau 
de asociaţii constituite de către acestea”. 

În aplicarea acestor prevederi, precum şi ale art. 14, art. 15 alin. 5 şi art. 131 
din Codul silvic, prin Hotărârea nr. 4 din 23.02.2009 (f. 55 – 59), Consiliul local al 
comunei S. a aprobat constituirea Ocolului Silvic I.S. ca regie autonomă de interes 
local cu specific exclusiv silvic cu personalitate juridică în subordinea Consiliului 
local al comunei S., în vederea administrării bunurilor mobile şi imobile din domeniul 
public şi privat al comunei S. aparţinând fondului forestier.  

Prin aceeaşi Hotărâre s-au aprobat Actul constitutiv şi Regulamentul privind 
organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi limitele de competenţă ale organelor de 
conducere ale „Ocolului Silvic I.S.” (f. 43 şi urm.). 

În considerarea art. 14 alin. 3 din Legea nr. 46/2008 („Conducerea şi 
reprezentarea legală a ocolului silvic sunt asigurate de şeful de ocol silvic, numit sau 
revocat de proprietarul unic, consiliul local ori de adunarea generală, după caz, cu 
avizul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură”), prin Hotărârea nr. 
4/2009 a fost desemnat ca şef de ocol, pe perioadă nedeterminată, domnul G.M. (art. 6 
din hotărâre), persoană ulterior revocată din această funcţie, prin Hotărârea nr. 
49/2012, atacată în prezenta cauză. 

Procedând la analiza punctuală a motivelor de nelegalitate invocate cu privire 
la cele două hotărâri ce fac obiectul controlului jurisdicţional, tribunalul subliniază 
următoarele aspecte: 

În privinţa criticii referitoare la lipsa avizului autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură, susţinută de reclamanţi în ambele dosare conexate, instanţa 
apreciază că aceasta nu se fondează. 

Într-adevăr, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 3 din Legea nr. 46/2008 
– Codul silvic mai sus citate, numirea, respectiv revocarea şefului de ocol silvic se 
realizează „cu avizul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură”. 

În cauză, tribunalul a constatat că atât pentru revocarea din funcţia de şef de 
ocol a domnului G.M., cât şi pentru numirea în această funcţie a domnului N.J., au 



fost emise de către Ministerul Mediului şi Pădurilor avizele nr. 158 şi respectiv 159, 
ambele din data de 12.11.2012 (f. 123 şi 124).  

Emiterea avizelor menţionate s-a realizat ulterior datei la care au fost adoptate 
de către Consiliul Local S. hotărârile de revocare şi respectiv de numire a sefului de 
ocol silvic, atacate pentru nelegalitate. 

Pertinent a susţinut pârâtul Consiliul local S. prin reprezentant, faptul că textul 
legal al art. 14 alin. 3 din Legea nr. 46/2008 nu circumstanţiază din punct de vedere 
temporal obligaţia obţinerii avizului, în sensul de a preciza dacă acesta trebuie 
solicitat şi obţinut anterior adoptării hotărârii de numire/revocare din funcţie sau 
ulterior acestui moment şi în considerarea adoptării unei atare hotărâri. 

 Doctrinar şi jurisprudenţial, s-a apreciat în mod constant însă că avizul 
(facultativ, consultativ sau conform) face parte din categoria formalităţilor anterioare 
emiterii actului administrativ, lipsa acestuia (în cazurile în care legea pretinde o atare 
formalitate) reprezentând un viciu de formă ce afectează legalitatea externă a actului. 

 Redactarea imperativă a art. 14 alin. 3 ar fundamenta concluzia că în 
acest caz este vorba despre un aviz conform. 

 În acelaşi timp însă, în conformitate cu teoria nulităţilor, anularea 
actului administrativ intervine numai atunci când nu s-a îndeplinit o formă esenţială 
sau când există o ilegalitate de formă ce nu poate fi înlăturată, aspect ce se impune a fi 
analizat şi în raport cu posibilitatea confirmării  nulităţilor, susţinută de asemenea în 
doctrină în materia dreptului administrativ.. 

 Or, în cauză nu se poate ignora faptul că emiterea chiar ulterioară a 
avizelor pentru revocarea şi respectiv numirea şefului de ocol silvic reprezintă o 
manifestare de voinţă a autorităţii emitente de natură a valida din această perspectivă 
demersul Consiliului local al comunei S. în vederea exercitării prerogativelor 
conferite acestuia din urmă de prevederile art. 14 alin. 3. 

 Pe de altă parte, chiar în cuprinsul adresei de răspuns emisă de Direcţia 
Generală Păduri din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor la cererea primarului 
comunei S. (f. 122), interpretarea alin. 3 al art. 14 se face de către autoritatea emitentă 
în sensul că avizul s-ar emite ulterior hotărârii proprietarului unic, consiliului local sau 
adunării generale. 

 De altfel, aşa cum se poate constata din înscrisurile depuse la dosar, 
inclusiv avizul pentru numirea iniţială a şefului de ocol, adoptată prin Hotărârea de 
constituire a acestuia (Hotărârea 4din din 23.02.2009) a fost emis tot ulterior adoptării 
hotărârii de către consiliul local, respectiv la data de 17.06.2009 (f. 60). 

 Relativ la critica vizând lipsa motivării hotărârii nr. 49/2012, de 
revocare din funcţie, din perspectiva lipsa justificării măsurii adoptate, instanţa a 
constatat că nu este întemeiată pentru argumentele ce se vor prezenta în cele ce 
succed, cu menţiunea că susţinerile pârâtului cu privire la acest aspect au caracterul 
unor apărări de fond (urmând a fi analizate ca atare) şi nu conturează un aspect de 
inadmisibilitate, fine de neprimire al cererii de chemare în judecată. 

În acest sens, tribunalul a reţinut că în privinţa actului administrativ cu caracter 
individual, obligaţia motivării decurge din prevederile art. 31 din Constituţie care 
consacră dreptul la informaţie, instituind în sarcina autorităţilor publice obligaţia de a 
asigura informarea corectă a cetăţenilor, aceasta fiind de neconceput în lipsa unei 
motivări adecvate a deciziilor administrative. Totodată, motivarea conferă actului 
administrativ transparenţă, fiind esenţială şi sub aspectul înfăptuirii controlului de 
legalitate. 

Atât în jurisprudenţa comunitară cât şi în cea naţională s-a reţinut în mod 
constant că amploarea şi detalierea motivării depind de natura actului adoptat sau 



emis şi de circumstanţele fiecărui caz, scopul obligaţiei de motivare fiind acela de a se 
evita abuzurile administraţiei, prin indicarea transparentă a mecanismului emiterii sau 
adoptării actului.  

Or, în condiţiile în care hotărârea de revocare din funcţie emisă de autoritatea 
pârâtă face trimiteri exprese la normele legale incidente (conţinute de Legea nr. 
46/2008 – Codul silvic) care conţine prevederi detaliate cu privire la coordonatele 
exercitării prerogativelor de conducere şi reprezentare a ocolului silvic, de natură a 
face posibilă, în mod rezonabil, orientarea conduitei procesuale a subiectelor de 
sesizare ale instanţei. În acelaşi timp,  emiterea hotărârii a fost precedată de 
întocmirea rapoartelor favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul consiliului 
local şi a expunerii de motive a primarului comunei, astfel încât, accesul reclamanţilor 
la conţinutul acestor documente nefiind restricţionat, nu se poate reţine în cauză că nu 
ar fi respectată exigenţa motivării. 

În ceea ce priveşte oportunitatea adoptării acestei măsuri (noţiune legată de 
valoarea motivelor care au fundamentat actul din perspectiva realizării sarcinilor şi 
atribuţiilor legale în termen optim, cu cheltuieli minime de resurse materiale şi 
spirituale, dar cu eficienţă cât mai mare, precum şi a alegerii celor mai potrivite 
mijloace pentru realizarea scopului legii), tribunalul a subliniat că aceasta reprezintă o 
condiţie de valabilitate şi nu de legalitate a actului administrativ, ce nu poate fi 
cenzurată de instanţa de contencios administrativ, investită, în principiu, să exercite 
doar un control de legalitate. 

În acelaşi timp însă, analizând oportunitatea şi prin raportare la dispoziţiile art. 
53 din Constituţie care, reglementând restrângerea exerciţiului unor drepturi sau 
libertăţi, constituţionalizează două principii care reprezintă condiţii specifice de 
legalitate pe considerente de oportunitate şi pe care instanţa de contencios 
administrativ trebuie să le aibă în vedere ca metode de apreciere a exerciţiului puterii 
discreţionare a administraţiei, respectiv acela al proporţionalităţii măsurii cu situaţia 
care a determinat-o şi respectiv al nediscriminării, tribunalul a reţinut că, din această 
perspectivă, nu s-au decelat cauze de nelegalitate ale Hotărârii nr. 49/2012, în raport 
cu modalitatea în care s-a realizat fundamentarea revocării din funcţie prin expunerea 
de motive întocmită de primarul comunei şi la care s-a făcut trimitere în preambulul 
hotărârii (care se întemeiază pe necesitatea implementării unui nou concept de 
gestiune a fondului forestier pe mai multe paliere, incorporarea unei noi politici de 
management a resursei publice cu accent pe demersuri concrete şi eficiente împotriva 
abaterilor şi infracţiunilor săvârşite în acest domeniu, precum şi coordonarea şi 
implementarea unor proiecte integrate pentru eficientizare din perspectiva financiară a 
bunurilor administrate). 

Unul dintre aspectele susţinute de reclamantul G.M. s-a referit la 
nelegalitatea adoptării hotărârilor în şedinţă extraordinară.  

Tribunalul a apreciat că acesta nu se fondează în condiţiile în care, aşa cum 
rezultă din procesul-verbal al şedinţei din data de 24.09.2012, aceasta a fost convocată 
de primarul comunei, conform prevederilor art. 39 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 rep. 

   În ceea ce priveşte motivul de nelegalitate invocat de ambii reclamanţi 
cu privire la lipsa cvorumului necesar adoptării hotărârilor atacate, tribunalul a 
apreciat că aceasta este fondat, pentru următoarele considerente: 

 Aspect necontestat în cauză, Consiliul local S. avea, la momentul 
adoptării celor două hotărâri atacate, un număr de 13 consilieri în funcţie. 

Aşa cum rezultă din procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 
24.09.2012 (f. 91), pe a cărei ordine de zi au fost incluse proiectele de hotărâre privind 
revocarea din funcţia de şef de ocol a domnului G.M. şi respectiv de numire în aceeaşi 



funcţie a domnului N.J., la şedinţă au participat 11 consilieri din cei 13, domnii 
consilieri M.G. şi G.V. absentând motivat. 

S-a adoptat modalitatea de exprimare a votului secret (în considerarea 
prevederilor art. 45 alin. 5 din Legea nr. 215/2001) şi în cazul ambelor proiecte de 
hotărâri sus menţionate, domnul consilier N.J. nu a participat la vot, având în vedere 
existenţa unui interes personal al acestuia în adoptarea celor două hotărâri. 

Astfel, Hotărârea nr. 49/2012 de revocare din funcţie a domnului G.M. a fost 
adoptată cu 7 voturi „pentru”, 3 consilieri votând „împotrivă”. 

În privinţa Hotărârii nr. 50/2012, de numire în funcţie a domnului N.J., au fost 
exprimate 7 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” şi 2 voturi nule. 

În atare condiţii, adoptarea celor două hotărâri s-a realizat cu majoritatea 
simplă prevăzută de art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată (votul 
majorităţii membrilor prezenţi). 

Conform acestui text legal, „în exercitarea atribuţiilor ce îi revin  consiliul 
local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în 
care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă 
majoritate”. 

 Este de menţionat în acest sens că în privinţa celor două hotărâri 
analizate, nu este dată nici una dintre ipotezele legale de excepţie reglementate de 
alin. 2 şi 3 ale art. 45, care reclamă o majoritate calificată – votul majorităţii 
consilierilor locali în funcţie, respectiv votul a două treimi din numărul total al 
consilierilor locali în funcţie. 

Totodată, este adevărat că Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului local S. aprobat prin Hotărârea nr. 30/23.07.2012 (f. 107 şi urm. dosar) nu 
prevede o majoritate calificată pentru adoptarea hotărârilor, relevante în acest sens 
fiind prevederile art. 99 alin. 1 şi 2 din Regulament, potrivit cu care „Hotărârile şi 
alte acte sau propuneri se adoptă cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul 
consilierilor prezenţi, în afară de cazul în care prin regulament sau lege nu se 
dispune altfel. Pentru adoptarea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin 
jumătate plus unu din numărul consilierilor.”  

Numai că, în cauză sunt incidente prevederi legale şi regulamentare speciale, 
derogatorii de la normele de drept comun mai sus enunţate. 

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 1 din Legea nr. 46/2008, 
„Ocoalele silvice prevăzute la art. 10 alin. (2) se autorizează prin înscriere în 
Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, ţinut la 
nivelul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. 

Alin. 4 al aceluiaşi text legal dispune: „Conţinutul Registrului naţional al 
administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, modelul documentelor de 
constituire, organizare şi funcţionare, procedura de constituire şi autorizare pentru 
toate ocoalele silvice şi atribuţiile acestora se aprobă prin ordin al conducătorului 
autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură”. 

Ordinul 904/2010 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea şi 
autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de 
constituire, organizare şi funcţionare, precum şi conţinutul Registrului naţional al 
administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, în art. 5 alin. 1 lit. c menţionează 
printre documentele necesare obţinerii avizului pentru autorizarea înfiinţării şi 
funcţionării unui ocol silvic privat „regulamentul de organizare şi funcţionare al 
ocolului silvic, aprobat de persoana prevăzută la art. 3 alin. (1)”. 

 În cauză, Regulamentul privind organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi 
limitele de competenţă ale organelor de conducere a „Ocolului silvic I.S.” (f. 43 şi 



urm.) a fost aprobat de Consiliul local S. prin Hotărârea nr. 4/23.02.2009 (f. 55), astfel 
încât acesta, materializând un act de reglementare propriu al Consiliului local, atrage 
obligaţia autorităţii emitente de a-i respecta întocmai prevederile. 

Or, în partea a III-a a menţionatului regulament, la art. 9 (atribuţiile Consiliului 
local cu privire la activitatea Ocolului Silvic), s-a prevăzut la liniuţa 12 prerogativa 
consiliului local al comunei S. de a schimba pe oricare din membrii Consiliului de 
Administraţie, cu cel puţin 2/3 din voturi.  

Cum art. 8 a HCL nr. 4/2009 prevede că şeful ocolului silvic este unul dintre 
cei 7 membri ai Consiliului de administraţie, este neîndoios că schimbarea acestuia 
din funcţie nu se poate realiza cu nesocotirea condiţiei privind cvorumul de 2/3 
prevăzut în art. 9 al Regulamentului aprobat de consiliul local, condiţie care în cauză 
nu este întrunită, afectând în mod esenţial legalitatea Hotărârii nr. 49 din 24.09.2012, 
urmând ca, în temeiul prevederilor art. 18 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, să se 
dispună anularea acesteia. 

Pe de altă parte, referitor la existenţa cazului de incompatibilitate susţinut de 
reclamanţi,  în raport cu atribuţiile menţionate în fişa postului depusă la dosar pentru 
domnii F.F., F.V şi P.S. (f. 62 – 70), toţi angajaţi ai Ocolului Silvic I.S., aflaţi în 
relaţie de subordonare faţă de şeful de ocol şi deţinători în acelaşi timp ai funcţiei de 
consilier local, tribunalul a constatat că, prin exprimarea votului acestor persoane cu 
privire la proiectele celor două hotărâri în discuţie, s-au încălcat prevederile art. 77 din 
Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, potrivit cărora „Consilierii judeţeni 
şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au 
un interes personal în problema supusă dezbaterii”, interesul personal fiind definit de 
art. 75 din acelaşi act normativ ca fiind posibilitatea de a anticipa că o decizie a 
autorităţii publice din care face parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj 
pentru sine sau pentru una dintre persoanele prevăzute ala literele a-f. 

În astfel de circumstanţe devin aplicabile prevederile art. 81 din aceeaşi lege, 
în conformitate cu care „Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispoziţiilor art. 77 
sunt nule de drept, potrivit dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare”. 

 Cum încălcările mai sus reţinute se verifică şi în raport cu Hotărârea nr. 
50/2012, de numire în funcţia de şef de ocol a domnului N.J., subliniind şi aspectul că 
aceasta se află în raport de subsidiaritate faţă de Hotărârea nr. 49/2012 de revocare a 
domnului G.M. din aceeaşi funcţie, putând produce efecte juridice doar în condiţii de 
legalitate a acestei din urmă hotărâri, tribunalul a dispus, în baza aceloraşi temeiuri 
legale, şi anularea  HCL nr. 50/2012. 

În temeiul prevederilor art. 274 C.pr.civ., instanţa a obligat pârâtul Consiliul 
local al comunei Şieu să plătească reclamantului  suma 4000 lei cu titlu de cheltuieli 
de judecată justificate cu chitanţă la dosar. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul CONSILIUL LOCAL S., 
solicitând admiterea prezentului recurs astfel cum este formulat, iar pe cale de 
consecinţa, în temeiul art. 20 al. 3 din Legea 554/2004 coroborat cu art. 304'din CPC, 
casarea sentinţei civile nr. 1715/04.10.2013 şi rejudecând litigiul în fond sa hotărâţi: 
respingerea acţiunii în anulare astfel cum este formulată de către reclamantul 
PREFECTUL Judeţului Bistriţa-Năsăud, respingerea acţiunii în contencios 
administrative astfel cum este formulata (din dosarul conexat) de reclamantul 
"intervenient forţat" G.M., şi pe cale de consecinţă: 

  



  - să se menţină ca legală şi temeinica Hotărârea de Consiliului Local nr. 49/ 
24.09.2012 privind revocarea din funcţie a şefului de ocol al Regiei Autonome Ocolul 
Silvic " I.S."; 

- să se menţină ca legală şi temeinică Hotărârea de Consiliu Local nr. 
50/24.09.2012 privind numirea d-nului N.J., în funcţia de şef de ocol al Regiei 
Autonome Ocolul Silvic "I.S.". 

- să fie obligaţi reclamanţii, în solidar, la achitarea cheltuielilor de judecată 
ocazionate în prezenta cauză în fond şi recurs. 

În motivare a arătat prin Sentinţa civila nr. 1715/2013 instanţa de fond 
hotărăşte admiterea acţiunii în contencios administrativ formulata de reclamantul 
Prefectul Judeţului Bistrita-Nasaud în contradictoriu cu subscrisul parat şi 
intervenienţii forţaţi N.J. şi G.M.. Totodată admite acţiunea în contencios 
administrativ formulata de reclamantul G.M. în contradictoriu cu paratul Consiliul 
Local al Comunei S. şi intervenientul forţat N.J. (dosar conexat) şi în consecinţa 
anulează ca nelegale hotărârile Consiliului Local al Comunei S. nr. 49/ 24.09.2012 şi 
50/ 24.09.2012. 

Arată că instanţa a fost iniţial investita de către Instituţia Prefectului jud. BN, 
în exercitarea atribuţiilor conferite de Legea 340/2004 şi Legea 554/2004 care iniţial a 
formulat plângere prealabila iar apoi acţiune în contencios administrativ solicitând 
revocarea respectiv anularea H.CL. nr. 49/24.09.2012 şi 50/ 24.09.2012 pentru 
următoarele motive: 1. Lipsa avizului autorităţii publice centrale care răspunde de 
silvicultura; 2. Nerespectarea majorităţii de 2/3 voturi reglementata prin Regulamentul 
privind organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi limitele de competenta ale organelor 
de conducere a ocolului silvic, 3. Nelegalitatea hotărârilor din perspectiv art. 46 alin. 1 
din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale 4. Inexistenta, unei justificări a 
sancţiunii (astfel cum a fost calificata) sub aspectul temeiniciei; 

Apreciază necesara totodată sublinierea conduitei procedurale urmata de 
instanţa de fond prin care a înţeles sa conexeze dosarul .../2012 ( în care reclamant era 
G.M.) la prezentul atribuind acestuia dubla calitate procesuala (??!)de reclamant şi 
intervenient forţat (in temeiul art. 16 din Legea 554/2004). În privinţa aceasta 
înţelegem sa reiteram excepţia inadmisibilităţii acţiunii în contencios administrativ ce 
face obiectul dosarului nr. .../2012 în conformitate cu art. 7 alin. 3 coroborat cu alin. 7 
din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, soluţia instanţei apreciind-o ca 
fiind netemeinica. 

 Înainte de a face referiri punctuale fata de fiecare aspect al nelegalitaui şi 
netemeiniciei hotărârii recurate, şi pentru a cantona normative prezentul demers 
judiciar rog sa aveţi în vedere ca reglementarea modalităţii de funcţionare a ocolului 
sivic I.S., în calitatea de regie autonoma de interes local cu specific exclusiv silvic 
este în mod direct reglementata de LEGEA 46/2008 şi de OUG 109/20011 privind 
guvernanta corporativă a întreprinderilor publice care atesta calitatea de mandatar al 
şefului de ocol în raport de autoritatea tutelară, cu consecinţele ce decurg din această 
calitate. 

Totodată înţelege sa limiteze considerentele prezentului recurs la aspectele 
reţinute de instanţa de fond ca fiind nelegale în raport de actele administrative 
contestate. Punctele vizând 1. Lipsa avizului autorităţii publice centrale care răspunde 
de silvicultura; şi 4. Inexistenta unei justificări a sancţiunii (astfel cum a fost 
calificata) sub aspectul temeiniciei; (din acţiunea Instituţiei prefectului) fiind calificate 
de Tribunalul BN ca nefondate în consens cu susţinerile subscrisului motiv pentru 
care nu putem decât sa raliem opiniei. 

1.  Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii de Consiliu Local 



În cuprinsul considerentelor Sentinţei recurate, pag. 10, instanţa decelează 
"motivul de nelegalitate invocate de ambii reclamanţi cu privire la lipsa cvorumului 
necesar adoptării hotărârilor atacate" motiv pe care instanţa il apreciază ca fiind 
fondat, nu prin raportare la prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice locale 
ci prin prisma unor "prevederi legale şi regulamentare special, derogatorii de la 
normele de drept comun mai sus enunţate", în speţa, Ordinul 904/2010 pentru 
aprobarea Procedurii privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile 
acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, precum şi 
conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice. 
Instanţa susţine practic ca Regulamentul privind organizarea, funcţionarea, atribuţiile 
şi limitele de competenta ale organelor de conducere a Ocolului Silvic I.S., fiind 
aprobat de Consiliul Local S. prin Hotărârea nr. 4/23.02.2009 atrage obligativitatea 
autorităţii emitente de a-i respecta întocmai prevederile, printre care se Număra şi 
prerogative consiliului local al comunei S. de a schimba pe oricare din membrii 
Consiliului de Administraţie, cu cel puţin 2/3 din voturi !!! 

Apreciază nelegala analiza instanţei din următoarele motive : 
1. Hotărârea Consiliului Local nr. 4/23.02.2009 nu poate prevala (având 

dispoziţii contrare) în raport de Legea 215/2001 art. 45 al. 1 şi OUG nr. 109/2011 
privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice care în capitorul nr. II 
privind Administrarea şi conducerea regiilor autonome reglementează atributul 
exclusiv al autoritarii publice tutelare (Consiliul Local) sa dispună cu privire la 
conducerea regiei: art. 5 alin. 3 „Membrii consiliului de administraţie se numesc de 
autoritatea publică tutelară " şi art. 12 alin. 3 „Membrii consiliului de administraţie 
pot fi revocaţi oricând.  

2. Calitatea de Sef de Ocol (asimilata cu cea de director potrivit art. 18 şi 
urmat, din OUG 109/2011) nu poate fi cumulata cu cea de membru al consiliului de 
Administraţie potrivit OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a 
întreprinderilor publice: art. 5 alin. 2 lit. c prevede ca „Aceste persoane nu pot li 
selectate din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul 
autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice." 

Ambele hotărâri de consiliu local ce fac obiectul pricinii au fost adoptate cu 
votul a 7 consilieri, 3 voturi fiind înregistrate împotriva ( pentru HCL nr. 50/2012 2 
voturi au fost calificate ca fiind nule),un consilier s-a abţinut pe motiv de 
incompatibilitate iar doi consilieri au lipsit de la şedinţa. Consiliul Local al Comunei 
S. are 13 consilieri în funcţie. 

Subliniază ca fonii deliberativ în care hotărârea a fost adoptata il reprezintă 
consiliul local al Comunei S., organizarea şi funcţionarea acestuia fiind în mod expres 
reglementate de prevederile cap II din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 
text normativ care în cuprinsul art. 45 alin. 1 prevede cu titlu imperativ şi limitativ 
faptul ca "in exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul 
majorităţii membrilor PREZENŢI, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul 
de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate". 

Solicită să se observe ca nici un alt act normativ şi nici regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Consiliului Local nu prevede pentru aceasta procedura un 
alt cvorum al votului pentru legalitatea hotărârii adoptate. Cu alte cuvinte potrivit 
legii, hotărârea este legal adoptata cu votul majorităţii consilierilor prezenţi 
(majoritate simpla) acelaşi text de lege diferenţiind hotărârile ce trebuie adoptate cu 
votul majorităţii consilierilor în FUNCŢIE - majoritate absoluta - ( art. 45 alin. 2 ) ori 
cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie ( art. 45 alin. 3 



). (in prezenta speţa se verifica totuşi şi majoritatea calificata din numărul de voturi 
ale consilierilor prezenţi cu drept de vot 7 din 10). 

Regulamentul privind organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi limitele de 
competenta ale organelor de conducere a ocolului silvic este un act de organizare 
interna al unei entităţi juridice diferite - Regia autonoma Ocolul silvic I.S. - ( TERT) 
şi nu este în măsura sa modifice modalitatea de funcţionare a unei instituţii 
reglementata printr-o lege, act normativ cu aplicabilitatea speciala, directa şi 
imperativa. 

Mai mult, aprecierea instanţei nu tine seama de dispoziţiile art. 5 alin. 3 OUG 
109/2011 „Membrii consiliului de administraţie se numesc de autoritatea publică 
tutelară" şi art. 12 alin. 3 OUG 109/2011 „Membrii consiliului de administraţie pot fi 
revocaţi oricând. în cazul în care revocarea survine Iară justă cauză, administratorul 
este îndreptăţit în plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat". 

2. Legalitatea hotărârii în perspectiva prev. art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 
republicata. 

 Critica adusa actelor administrative atacate în pricina incumba prevederilor 
art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale ce statuează ca "Nu 
poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie 
personal, fie prin şot, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are UN 
INTERES PATRIMONIAL în problema supusă dezbaterilor consiliului local." Textul 
legal în alin. 2 sancţionează acesta conduita cu nulitatea absoluta a hotărârii de 
consiliu local. 

Raţiunea pentru care legiuitorul a înscris în art. 46 interdicţia pentru consilier 
de a participa la dezbaterea şi la adoptarea acelor hotărâri care au ca obiect probleme 
ce prezintă un interes material (patrimonial) pentru el ori pentru soţul (soţia), afinii 
sau rudele sale până la gradul al patrulea inclusiv, este aceea de a se asigura 
eliminarea subiectivismului şi a interesului particular ori de grup în adoptarea 
hotărârilor consiliului local. 

Suntem, practic, în prezenţa instituţiei „conflictului de interese"pe care Legea 
nr. 161/2003 îl defineşte ca fiind situaţia:în care cel ce exercită o demnitate sau o 
funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa 
îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin 

Apreciază ca în privinţa celor doua hotărâri de consiliu local atacate nu sunt 
îndeplinite condiţiile de tipicitate ale textului normativ indicat, în raport de cei trei 
consilieri angajat ai Regiei Autonome Ocolul Silvic I.S. deoarece textul legal face 
referire directa la incompatibilitatea cauzata de UN INTERES PATRIMONIAL. 
Observam astfel ca textul este limitativ şi exclusiv în ceea ce priveşte cauza ce 
determina starea de incompatibilitatea a consilierului local calificând doar interesul 
patrimonial ca fiind de natura sa determina lipsa de imparţialitate şi obiectivitate a 
alesului local. 

Subliniază ca instanţa a reţinut în mod abuziv caracterul de incompatibilitate 
determinat de "interesul patrimonial" în lipsa oricărei dovezi în acest sens, practic 
instanţa prezumând absolut existenta incompatibilităţii din calitatea de angajat al ocol, 
deşi a învederat ca deciziile privitoare la salarii ori alte beneficii pecuniare nu sunt în 
atribuţiile şefului de ocol. Totodată, având în vedere ca votul exprimat în speţa a fost 
unul secret, în considerarea prevederilor art. 45 al. 5 L. 215/2001 presupusa 
incapacitate ce incumba domnilor F.F., F.V şi P.S. este nedovedita. 

 
3. Privitor la temeinicia Hotărârilor de Consiliu Local ce fac obiectul pricinii. 



Cu privire la aceasta critică înţelege să invoce inadmisibilitatea acţiunii 
prefectului în raport de prevederile normative cuprinse în art. 19 Ut. e din Legea nr. 
340/ 2004 privind prefectul şi instituţia prefectului şi art. 3 alin. 1 din Legea nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ. Arătam astfel ca ambele texte indicate ( 
la care se adaugă şi art. 123 alin. 5 din Constituţie) reglementează obiectul acţiunii în 
instanţa a prefectului circumscriindu-i LEGALITĂŢII actului administrativ. 

Apreciază, în consecinţa, ca referirile la temeinicia actelor administrative 
atacate astfel cum sunt prezentate în cuprinsul pct. 4 din acţiunea introductiva este 
inadmisibila, calitatea procesual activa - prin prisma interesului legal - având persoana 
care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim astfel cum 
explicit se arata în art. 1 şi 8 din Legea 554/2004. Dreptul şi obligaţia prefectului de a 
asigura legalitatea actelor administrative emisa de forurile deliberativ legislative 
locale este neîngrădita din perspectiva verificării conformităţii acestor acte cu 
reglementările normative în vigoare insa nu poate analiza elemente de temeinice ori 
oportunitate asupra cărora este suveran forul deliberativ (consiliu local ori judeţean) în 
temeiul legii şi mandatului acordat prin vot de către subiecţii de drept pe care ii 
reprezintă. 

 O a doua eroare pe care reclamantul o face este aceea de a aprecia actele 
administrative atacate şi masurile dispuse ca având caracter sancţionator ! FALS, 
învederam astfel ca resorturile ce au determinat luarea hotărârii sunt înscrise în 
expunerea de motive a primarului Comunei S. - iniţiator de proiect de hotărâre de 
consiliu local - la care s-au adăugat aprecierile consilierilor exprimate în faza de 
deliberare şi cuprinse în procesul verbal de şedinţa din data de 24.09.2012 şi 
RAPORTUL DE CONTROL AL I.T.R.S.V. aflat la dosarul cauzei. 

Astfel observă ca masurile întreprinse nu incumba nicidecum unui demers 
sancţionator (doar o privire subiectiv maliţioasa putând înţelege ca o reorganizare a 
unei instituţii vizează persoane şi nu interese publice) acestea justificându-se prin 
aceea ca proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia trebuie coroborate cu 
dispoziţiile codului silvic, ce statuează calitatea fondului forestier ca fiind bun 
aparţinând domeniului public al unităţii administrativ teritoriale. În raport de aceste 
dispoziţii şi a prevederilor art. 120 alin. 1, 2 şi art. 123 alin. 1 din Legea 215/2001 
privind administraţia publica locala actualizata consiliul local este obligat sa 
administreze şi sa gestioneze patrimoniul comunei cu diligenta unui bun proprietar - 
bonus pater familias. Ocolul silvic, constituit ca regie autonoma, are ca singur obiect 
de activitate administrarea bunurilor mobile şi imobile din domeniul public şi privat al 
comunei S. aparţinând fondului forestier, activitate ce prin raportare ce cele anterior 
prezentate, trebuie derulata cu acelaşi grad de diligenta, temeinicie şi legalitate. 
Aceste deziderate, Comuna S. prin Conciliul local, trebuie sa le impună ocolului 
silvic, fiind în joc interesul public al comunitarii atât în ceea ce priveşte securitatea 
bunurilor administrate cat şi eficienta acestei administrări. Din aceasta perspectiva 
este imperativ necesara o noua şi îmbunătăţita abordare în gestionarea modalităţii de 
exploatare a masei lemnoase, incorporarea unei noi politici de management a resursei 
publice cu accent pe demersuri concrete şi eficiente împotriva abaterilor şi 
infracţiunilor ce se săvârşesc în acest domeniu, fenomen ce în ultima perioada s-au 
agravat. 

Nu în ultimul rând se impune implementare unui nou concept de gestiune a 
fondului forestier pe mai multe paliere, în vederea creşterii contribuţiei pădurilor la 
îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi la asigurarea economiei naţionale şi locale cu 
lemn, cu alte produse ale pădurii şi cu servicii specifice silvice, precum şi coordonarea 
şi implementarea unor proiecte integrate pentru eficientizarea din perspectiva 



financiara a bunurilor administrate pentru a majora veniturile şi direct proporţional 
capacitatea de asigurare a investiţiilor în interesul comunităţii locale. 

Aspectele anterior prezentate consacra necesitatea reorganizării conducerii 
ocolului silvic şi prin revocarea actualului sef de ocol silvic numirea unui alt sef de 
ocol care, cu titlu interimar, urmează sa se aplece asupra necesitaţilor legale şi faptice 
dictate de actele normative în vigoare şi voinţa comunităţii, demers ce urmează a fi 
efectuat potrivit procedurii şi cerinţelor legale în raport de principiul oportunităţii. 

Astfel consideram ca nu sunt aplicabile reglementările la care se face trimitere 
în cadrul acţiunii reclamantei acestea vizând proceduri disciplinare subsidiar unor 
fapte de natura penale ori de conduita ale personalului silvic. Şeful de Ocol este numit 
şi revocat de către proprietarul unic, aceasta este reglementarea expresa care, astfel 
cum este normal, permite consiliului local sa aprecieze modalitatea în care doreşte sa 
ii fie administrat patrimoniul. în aceasta privinţa voinţa consiliului este suverana 
neputând fi cenzurata de care o alta autoritate, o apreciere diferita determinând practic 
desfiinţarea autonomiei locale prin voinţa aleşilor în domeniile de activitate date în 
competenta prin lege. 

În considerarea motivelor ce preced, solicită, admiterea prezentului recurs 
astfel cum este formulat, iar pe cale de consecinţa, în temeiul art. 20 al. 3 din Legea 
554/2004 coroborat cu art. 304' din CPC, casarea sentinţei civile nr. 1715/04.10.2013 
şi rejudecând litigiul în fond sa hotărâri: respingerea acţiunii în anulare astfel cum este 
formulată de către reclamantul PREFECTUL Judeţului Bistriţa-Nâsăud, respingerea 
acţiunii în contencios administrative astfel cum este formulata (din dosarul conexat) 
de reclamantul "intervenient forţat" G.M.. 

Prin întâmpinarea înregistrată la data de 15 iulie 2014 intimatul G.M., 
invocă excepţia lipsei calităţii de reprezentant a d-lui ing, S.I. şi, în măsura în care 
acesta nu va face dovada calităţii sale de reprezentant în condiţiile art. 161 Cod 
procedură civilă, solicită anularea ceteri de recurs şi respingerea recursului ca 
nefondat. 

În motivare a arătat că sentinţa atacată este legală şi temeinică. 
Raportat la excepţia lipsei calităţii de reprezentant a d-lui S.I., se reţine că aşa 

cum rezultă din cererea de recurs, Consiliu! Local al Comunei S. este legal reprezentat 
prin dl. S.I. şi convenţional reprezentat prin avocat L.O. 

În primul rând, dispoziţiile legale cuprinse în Legea 215/2001  privind 
administraţia publică locală coroborat cu dispoziţiile cuprinse în O.G. 35/2002 privind 
aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale nu 
reglementează reprezentarea legală a consiliilor locale. 

În al doilea rând, fată de consiliile locale nu poate opera decât reprezentarea 
convenţională. 

Pentru a opera o astfel de reprezentare, dl, S.I. trebuie să facă dovadă că este 
încadrat în aparatul permanent al consiliului focal aşa cum impun dispoziţiile ari 791 
din OG. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale. 

Aceasta înseamnă că, pentru promovarea recursului de faţă era necesar ca în 
şedinţă, convocată şi desfăşurată în conformitate cu prevederile art. 39-44 din Legea 
nr. 215/2001, consiliul loca! să discute şi să adopte o hotărâre prin care să stabilească 
necesitatea promovării recursului şi să împuternicească pe dl. S.I. în calitate de 
persoană angajată care are studii superioare, de regulă juridice sau administrative, aşa 
cum impun dispoziţiile art. 791 şi 793 din O.G. nr. 35/2002. 

Mai mult decât atât, dispoziţiile art. 793 alin 2 din O.G. nr. 35/2002 impun ca 
împuternicirea să fie semnata de către preşedintele de şedinţă. 



Promovarea prezentului recurs de către dl.S.I., în numele consiliului local, fără 
a face dovada încadrării în aparatul de specialitate a consiliului local are drept 
consecinţa lipsei calităţii de reprezentant. 

Mai mult decât atât, chiar dacă s-ar aprecia că acesta a acţionaţi în calitate de 
primar a! Comunei S., acosta nu are calitatea de reprezentant legal al Consiliului 
Local al comunei S. faţă de care operează tot reprezentarea convenţională. 

Potrivit dispoziţiilor art. 62 din Legea 215/2001 primarul reprezintă" unitatea 
administrativ teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau 
juridice române ori străine, precum şi în justiţie.  

II. Raportat la solicitarea privind respingerea recursului ca nefondat 
1 .Raportat la reiterarea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii introductive. 
Prin recursul formulat, recurenta reiterează excepţia inadmisibilităţii acţiunii   

prin raportare la dispoziţiile art. 7 alin 3 coroborat cu dispoziţiile alin 7 din Lege nr. 
554/2004. Apreciază că, instanţa de fond în mod legal a respins excepţia 
inadmisibilităţii acţiunii apreciind în mod just că a parcurs procedura obligatorie 
reglementata1 de dispoziţiile art. 7 din Legea 554/2004 privind contenciosul 
administrativ aşa cum rezultă din înscrisurile existente fa dosarul cauzei.   

2. Raportat la presupusul contractul de mandat încheiat între intimat în calitate 
de administrator şi Consiliul Local al comunei S.: 

Ocolul Silvic I.S. R.A este organizat ca şi regie autonomă, fiind condus de 
către şeful de ocol şi de către consiliul de administraţie.  

Din susţinerile reprezentantul recurentei şi aşa cum rezultă din HCL nr. 
49/24.09.2012 privind revocarea subsemnatului din funcţia de sef de ocol s-au avut în 
vedere dispoziţiile art. 3 şi art. 5-17 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta 
corporativă a întreprinderilor publice 

Or, potrivit dispoziţiilor art. 60 din O.U.G 109/2011 "După intrarea în vigoare 
a prezenţei ordonanţe de urgenţă, numirea administratorilor sau, după caz a membrilor 
consiliului de supraveghere al întreprinderilor publice pentru poziţiile devenite 
vacante pentru orice cauza de încetare a mandatului administratorului se va face 
potrivit procedurii prevăzute la art. 5, respectiv la art. 29.  

Textul de lege mai sus enunţat nu prevede şi posibilitatea revocării membrului 
consiliului de administraţie şi cu atât mal mult a şefului de ocol 

În concluzie, apreciază că, dispoziţiile aplicabile în cauza deduse judecăţii sunt 
prevăzute de O.U.G. 59/2000 privind Statutul personalului silvic privind cercetarea 
prealabilă obligatorie şj la audierea subsemnatului şi nu dispoziţiile cuprinse în 
O.U.G. 109/2011 privind contractul de mandat.  

Chiar dacă ar admite că, dispoziţiile cuprinse în O.U.G. 109/2011 ar fi 
aplicabile în cauză, acestea ar putea viza doar calitatea de membru al consiliului de 
administraţie. 

Potrivit dispoziţiilor art. 5 O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a 
întreprinderilor publice "regia autonomă este administrată de un consiliu de 
administraţie, format din 5 - 7 persoane iar potrivit alin. 3 membrii consiliului de 
administraţie se numesc de autoritatea publică tutelară şi de Ministerul Finanţelor 
Publice, în cazul reprezentantului acestei instituţii.   

Mai departe, dispoziţiile art. 12 alin. 1 din OUG 109/2011 prevăd că 
"autoritatea publică tutelară încheie cu administratorii regiei autonome contracte de 
mandat având ca obiect administrarea regiei autonome, care constituie anexă la actul 
administrativ de numire.   



Or. aşa cum rezultă din dispoziţiile legale incidente, rezultă fără urmă de 
îndoială că, contractul de mandat este caracteristic funcţiei de membru al consiliului 
de administraţie şi nu funcţiei de şef de ocol. 

Este adevărat că, subsemnatul am deţinut şi funcţia de membru a! consiliului 
de administraţie aşa cum au impun dispoziţiile art. 8 alin. 1 din HCL nr. 4/23.02.2009 
potrivit cărora" se aprobă constituirea Consiliului de Administraţie al Regiei 
Autonome Ocolul Silvic I.S. cu un număr de 7 membrii din care unul este şeful de 
ocol. 

Or, intimatul a deţinut atât funcţia de şef de ocol cât şi funcţia de membru al 
consiliului de administraţie.   

Dispoziţiile legale mai sus enunţate referitoare la contractul de mandat ar putea 
viza funcţia de membru al consiliului de administraţie şi nu funcţia de sef de ocol. 

Or, între intimat în calitate de şef de ocol şi Consiliul Local al comunei S. nu 
s-a încheiat nici un contract de mandat.   

Potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. 3 din Legea 46/2008 privind codul silvic 
conducerea şi reprezentarea legată a ocolului silvic sunt asigurate de şeful de ocol 
silvic. 

Nu se poate face confuzie între funcţia de şef de ocol şi funcţia de 
administrator. 

Aşa cum rezultă din HCL nr. 49/24,09.2012 Consiliul Local al comunei S., a 
hotărât revocarea intimatului din funcţia de şef de ocol al Regiei Autonome Ocolul 
Silvic "I.S." şi nu din funcţia de administrator. 

Din funcţia de membru al consiliului de administraţie a fost revocat ca şi o 
consecinţă directă a revocării din funcţia de şef de ocol având în vedere dispoziţiile 
art. 8 alin 1 din HCL nr. 4/23,02,2009 care impun ca şeful de ocol să îndeplinească şi 
funcţia de administrator. 

Prin cererea de recurs formulată, în mod netemeinic se susţine că funcţia de şef 
de ocol este asimilată directorului conform dispoziţiilor art. 18 din OUG 109/2011. 

Daca intimatul ar fi fost revocat din funcţia de membru al consiliului de 
administraţie a Regiei Autonoma atunci, as fi deţinut în continuare funcţia de şef de 
ocol, între el în calitate de şef de ocol şi Ocolul Silvic I.S. R.A, nu s-a încheiat un 
contract de mandat.  

Mai mult decât atât, atât numirea intimatului atât în funcţia de şef de ocol cât 
şi de membru al consiliului de administraţie s-a făcut înainte de data de if ,12.2011 
când a intrat în vigoare OUG 109/2011 privind guvernantă corporativă a 
întreprinderilor publice. 

3. Raportat la lipsa majorităţii de 2/3 necesar pentru demiterea intimatului, se 
apreciază că, instanţa de fond în mod judicios a reţinut că cele două acte 
administrative au fost adoptate cu încălcarea dispoziţiilor legale imperative referitoare 
la majoritatea necesară adoptării acestora.   

Prin cererea de recurs formulată, recurenul susţine că "Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a ocolului silvic nu este în măsură să modifice modalitatea 
de funcţionare a unei instituţii reglementată prin lege, act normativ cu aplicabilitate 
specială, directă şi imperativă". 

Potrivit dispoziţiilor art. 45 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administraţia 
publică locală" în exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu 
votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau 
regulamentul de organizare şi funcţionaro a consiliului cere o altă majoritate''.         

Dispoziţiile Ordinului 904/2010 pentru aprobarea Procedurii privind 
constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul 



documentelor de constituire, organizarea şi funcţionarea precum şi conţinutul 
Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, în art. 5 alin, 
1 lit. c menţionează printre documentele necesare obţinerii avizului pentru autorizarea 
înfiinţării şi funcţionării unui ocol silvic privat "regulamentul de organizare şi 
funcţionare al ocolului silvic, aprobat de persoana prevăzută la art. 3 alin 1". 

Regulamentul de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi limitele de 
Competentă ale organelor de conducere a " Ocolului silvic I.S." a fost aprobat, astfel 
încât acesta, materializând un act de reglementare propriu al consiliului local, atrage 
obligaţia autorităţii emitente de a-i respecta întocmai prevederile.  

Potrivit art. 9 pct. 12 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 
ocolului silvic aprobat prin H.CL. nr. 4/2009 s-a stabilit că consiliul local poate 
schimba, atunci când se constată de către organele de control probleme de ilegalitate 
comise de membrii Consiliului de Administraţie pe oricarei dintre membrii 
Consiliului, cu col puţin 2/3 din voturi. 

Potrivit art. 4 din H.CL, nr. 4/23.02.2009 a Consiliului Local al Comunei S. se 
aprobă Regulamentul privind organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi limitele de 
competentă ale organelor de conducere a Ocolului silvic I.S., conform anexei nr. 2 
care face parte integrantă a prezenţei hotărâri". 

Mai departe, dispoziţiile art. 8 alin. 1 din H.CL nr. 4/23.02.2009J prevăd că "se 
aprobă constituirea Consiliului de Administraţie al regiei autonome Ocolul Silvic I.S. 
cu un număr de 7 membrii din care unul este şeful de ocol. 

Anexa nr. 2 cuprinde Regulamentul privind organizarea, funcţionarea, 
atribuţiile şi limitele de competenţa ale organelor de conducere a Ocolului silvic 
Izvodi Someşului. 

Astfel, apreciază că, anexa nr. 2 din H.C.L nr.4/23,02.2009 este parte 
integrantă din actul administrativ urmând acelaşi regim juridic al acestuia aşa cum 
impun şi dispoziţiile art. 57 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative. 

Prin nerespectarea cvorumului de 2/3 Consiliul Local al comunei S. a încălcat 
dispoziţiile HCL nr. 4/23.02.2009.   

Or, atât HCL nr. 4 cât şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Local al comunei S. reprezintă acte administrative executorii şi obligatorii. 

4.Raportat la incompatibilitatea consilierilor locali F.F., F.V şi P.S..   
Aşa cum în mod judicios a reţinut instanţa de fond, cei trei consilieri locali 

sunt angajaţi ai Ocolului silvic I.S. aflându-se în relaţie de subordonare faţă de şeful 
de ocol iar prin exprimarea votului acestor persoane cu privire la proiectele celor două 
hotărâri s-au încălcat prevederile art. 77 din Legea 393/2004 privind statutul aleşilor 
locali potrivit cărora " consilierii locali şi consilierii judeţeni nu pot lua parte (la 
deliberare şi lua hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii" 
interesul personal fiind definit de art. 75 din acelaşi act normativ ca fiind posibilitate 
de a anticipa că o decizie a autorităţii publice din care face parte ar putea prezenta un 
beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru altul.   

Mai mult decât atât, potrivit dispoziţiilor art. 88 alin 1 lit. c din Legea 
161/2003 funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu 
calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul 
propriu al consiliului local respectiv.   

Mai departe, dispoziţiile art. 36 alin.2 lit a din Legea 215/2001 prevăd că 
consiliul local are atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de 
specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes tocat şi ale 
societăţilor comerciale şl regiilor autonome de interes local.   



5. Raportat la lipsa cercetării disciplinare prealabile: 
Potrivit dispoziţiile art. 48 alin 3 din O.U.G. 59/2000 privind Statutul 

personalului silvic "Constatarea abaterilor disciplinare se face de şeful ierarhic sau de 
personalul cu atribuţii do control al activităţii pe care o desfăşoară personalul silvic, 
pe linie de serviciu; prezentarea fiecărui caz constatat va conţine toate datele necesare 
în vederea luării unei decizii obiective. Stabilirea sancţiunii se va face numai în urma 
anchetării şi analizării împrejurărilor în care s-a comis abaterea disciplinară şi a 
audierii persoanei în cauză. 

Mai precizează că nu a fost cercetat disciplinar anterior adoptării HCL nr. 
49/24.09.2012.   

Aşa cum a mai susţinut, activitatea intimatul nu a făcut obiectul unei cercetări 
prealabile.   

6. Raportat ta adoptarea HCL nr. 49 şi 50/24.09.2012 în şedinţă extraordinară, 
arată că aşa cum rezultă din cuprinsul celor două acte administrative atacate Consiliul 
Local al comunei S. s-a constituit pentru adoptarea actelor atacate în şedinţă 
extraordinară.   

Potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. 4 din Legea 215/2001 privind administraţia 
publică locală" în caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea 
intereselor locuitorilor comunei, oraşului sau municipiului sau în alte situaţii stabilite 
de regulamentul de organizare şt funcţionare a consiliului local, convocarea 
consiliului local! se poate face de îndată."  

Aşa cum rezultă din cuprinsul textului de lege enunţat, consiliul local poate 
adopta hotărâri de consiliu local în şedinţă extraordinară doar în caz limitativ şi 
cumulativ prevăzut de lege, respectiv: 

1. în caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă,   
2.pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei S.   
Aceasta derogare prevăzută de către legiuitor care să justifice adoptare H.CL. 

nr. 49 şi 50/24.09.2012 în şedinţă extraordinară vizează exclusiv obiectul  
reglementării, respectiv, pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei S. şi nu 
pentru revocare/numirea şefului de ocol.   

Apreciază că, prin derogare de la principiul genera! general, în materia 
dreptului public o autoritate publică nu are dreptul să întreprindă nici o acţiune ce nu 
îi este în mod expres permisă de lege, nefiind aplicabil principiul din sfera dreptului 
privat conform căruia " tot ce nu este interzis este permis". 

Autorităţile publice administrative nu pot acţiona decât în temeiul şi în vederea 
executării legii şi nu pot exercita decât acele atribuţii care sunt în mod expres permise 
de lege. 

7.Ranortat la nemotivarea actelor administrative, se arată că din cuprinsul 
expunerii de motive privind revocarea din funcţie a şefului de ocol al Regiei 
autonome Ocolul Silvic "I.S." privind numirea unei alte persoane în funcţia de şef al 
Ocolului Silvic "I.S." precum şi efectuarea demersurilor legale în vederea modificării 
competenţei Consiliului de Administraţie al relgiei autonome Ocolul silvic I.S. nu 
rezultă care au constituit motivele obiective pentru adoptarea actelor administrative 
atacate. Doctrina în materie a statuat că, pentru a îndeplini condiţiile de 
validitate prevăzute de lege, motivarea trebuie să întrunească următoarele condiţii:  

a. să fie completă (suficientă);   
b. să fie reală - motivarea greşită atrage anularea actului căci echivalează 

cu nemotivarea lui.   
Totodată, având în vedere faptul că cele două hotărâri reprezintă acte al 

administraţiei, prevederile speciale cuprinse în materia legislaţiei incidente trebuie 



coroborate cu dispoziţiile art. 17, pct. 2 din Recomandarea (2007) 7 a Comitetului de 
miniştri al Statelor Membre referitoare la o bună administraţie, conform cărora "actela 
individual® trebuie să fie motivate adecvat cu Indicarea motivelor de fapt şi de drept 
pentru care au fost adoptate" precum şi în principiul IV din Rezoluţia (77)31 a 
Comitetului de Miniştri al Statelor Membre privind protecţia individului în raport cu 
actele administraţiei, conform căruia "atunci când un act este do natură a aduce 
atingere drepturilor, a libertăţilor sau intereselor individului, persoana interesată este 
informata cu privire la motivele care au stat la baza emiterii actului. Acest lucru se 
face prin indicarea motivelor în cuprinsul actului, fie, prin comunicare în scris într-un 
termen rezonabil". 

De asemenea, nemotivarea actului reprezintă o încălcare a dreptului 
constituţional al particularului la informare în sensul art. 31 din Constituţia României. 

După cum s-a arătat, lipsa motivării constituie viciu de legalitate pe motiv de 
formă (nulitate relativă) iar dacă motivele sunt ilegale, actul va fi considerat nul din 
punct de vedere ai conţinutului (nulitate de fond, absolută).  

Actul atacat nu este motivat astfel încât să asigure atât o garanţie în faţa 
eventualului arbitrariu administrativ cât şi posibilitatea exercitării unui real control 
judiciar. 

Or, expunerea de motive trebuia să însoţească fiecare act administrativ în 
parte. 

Pentru toate aceste motive solicită ca prin decizia ce se vai pronunţa să se 
dispună respingerea recursului cu consecinţa menţinerii sentinţei atacate ca legală şi 
temeinică. 

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

1. Cu privire la excepţia lipsei calităţii de reprezentant  invocată prin 
întâmpinare de către intimatul G.M. rezultă din probele dosarului că deşi se 
menţionează în cererea de recurs că reprezentant legal al recurentului Consiliul Local 
al Comunei S. este domnul ing. S.I. trebuie avut în vedere că memoriul de recurs a 
fost semnat de avocatul L.O.  care potrivit împuternicirii avocaţiale nr. 58/17.03.2014 
(f. 9 dos. recurs) a fost mandatat de Consiliul Local al comunei S. să exercite activităţi 
de asistare, redactare acte şi reprezentare juridică în faţa Curţii de Apel Cluj în dosarul 
nr. .../2012. 

Este real că din economia prevederilor Legii nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, nu rezultă explicit că, consiliul local ca şi autoritate a 
administraţiei publice locale atunci când compară în procesul de contencios 
administrativ ca parte, ar putea fi reprezentat legal, ceea ce face aplicabile normele 
reprezentării convenţionale. 

Dar, în cauză nu s-a făcut dovada că avocatul recurentului ar fi primit 
împuternicirea de la o persoană care nu ar avea calitatea să angajeze consiliul local ca 
autoritate a administraţiei publice locale în raporturile cu terţii. 

Aşa fiind, Curtea reţine că în speţă nu se poate pune problema lipsei dovezii 
calităţii de reprezentant a recurentului, în persoana avocatului mandatat de acesta, prin 
prisma art. 161 din Codul de procedură civilă de la 1865 aplicabil în cauză prin 
prisma art. 3 alin. 1 din Legea nr. 76/2012. 

De aceea, Curtea în temeiul dispoziţiei procedurale anterior menţionate va 
respinge excepţia invocată de intimat. 

2. Cu privire la conexarea cauzei ce fac obiectul dos. nr. .../2012 la dos. nr. 
.../2012 şi dispunerea de a fi judecate împreună, Curtea reţine că prin încheierea din 
22 martie 2013, instanţa de fond a dispus ca în temeiul art. 164 din Codul de 



procedură civilă de la 1865 conexarea, părţile prezente, inclusiv reprezentantul 
pârâtului recurent în prezenta fază procesuală, neopunându-se acestei măsuri 
procesuale. 

Curtea reţine la nivel de principiu că, conexarea acţiunilor în temeiul art. 164 
C. proc. civ. de la 1865, ca măsură de bună administrare a justiţiei, este posibilă 
numai atunci când mai multe pricini, în care sunt aceleaşi părţi sau chiar împreună cu 
alte părţi şi al căror obiect şi cauză au între ele o strânsă legătură, se află înaintea 
aceleiaşi instanţei sau instanţe deosebite, dar de acelaşi grad. 

Curtea observă că ambele pricini au fost pe rolul instanţei de fond şi că dat 
fiind obiectul identic al acestora, acţiunea de anulare a aceluiaşi act emis de pârâtul 
recurent, şi că o parte din părţi sunt aceleaşi a dispus în mod legal şi temeinic 
conexarea tocmai pentru a da efect dezideratului ce se află ca premisă a măsurii, acela 
de înfăptuire mai bună a justiţiei. 

Intimatul G.M. chiar dacă a avut dubla calitate de reclamant şi intervenient 
forţat şi instanţa de fond a tratat acţiunea din ambele perspective nu conduce la 
reţinerea nelegalităţii hotărârii atacate deoarece calitatea de intervenient forţat a 
reţinut-o în analiza acţiunii Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud iar pe cea de 
reclamant în propria acţiune, ca efect al conexării cauzelor în care aceştia au avut 
calităţi diferite dar care în economia litigiului nu ar putea crea confuzii sau distorsiuni 
de natură procesuală. E adevărat că dacă nu s-ar fi operat conexarea, conform art. 161 
din Legea nr. 554/2004, instanţa de fond era obligată să pună în discuţie necesitatea 
atragerii în proces a acestuia deoarece numai în contradictoriu cu beneficiarul actului 
administrativ individual se poate configura legal şi procedural cadrul procesual de 
soluţionare a contenciosului de anulare a unui atare act administrativ.  

Faţă de cele ce precedă, Curtea constată că instanţa de fond a aplicat şi 
interpretat corect dispoziţiile art. 164 C. proc. civ. de la 1865 astfel că motivul de 
recurs ce se circumscrie acestei critici nu este fondat. 

3. Cât priveşte critica privind stabilirea de către instanţa de fond în mod greşit 
a cvorumului de adoptare a hotărârii ca motiv de anulare a hotărârii contestate, Curtea 
reţine că hotărârea de revocare din funcţie a intimatului emisă de recurentul pârât sub 
nr. 49/2012 a fost adoptată cu majoritate simplă, analiza de fapt a modului cum s-a 
desfăşurat şedinţa consiliului local fiind pertinent făcută de instanţa de fond şi cu 
trimitere la probele administrate în cauză. 

În ceea ce priveşte strict critica ce formează obiectul  acestui motiv de recurs, 
Curtea reţine că în mod corect instanţa de fond a reţinut şi aplicat dispoziţiile speciale 
derogatorii de la dreptul comun în ceea ce priveşte cvorumul de adoptare a hotărârilor 
în cadrul şedinţelor consiliului local. 

Astfel, în regulă generală, conform art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, în 
exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii 
membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare 
şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate. 

Prin urmare, excepţia este constituită dintr-o altă majoritate trebuie să fie strict 
prevăzută de norma legală sau de regulamentul de organizare şi funcţionare a 
consiliului şi este de strictă interpretare şi aplicare conform principiului de drept 
consacrat de adagiul exceptio est strictisimae interpretationis. 

De altfel o normă similară este consacrată şi de Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local al comunei S. aprobat prin HCL nr. 30/23.02.2012 (art. 
9 alin. 1 şi 2). 

În speţă însă, instanţa de fond a reţinut cu just temei că Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Ocolului Silvic „I.S.” adoptat de acelaşi pârât sub nr. 



4/23.02.2009 a prevăzut in terminis că una din atribuţiile autorităţii deliberative locale 
este şi aceea de a schimba pe orcicare din membri Consiliului de Administraţie al 
entităţii înfiinţate, cu cvorum de cel puţin 2/3 din voturi. 

Or, în această ambianţă în ipoteza din speţă ar fi trebui ca apelând la 
majoritatea de drept comun consiliul local recurent să-şi încalce propria sa hotărâre 
ceea ce nu poate fi conceput, căci atunci s-ar nega principiul efectului util al actelor 
administrative materializat în acea că acestea sunt emise cu scopul de a produce efecte 
juridice şi nu de a nu produce niciunul. Aceasta este de fapt şi sublinierea de esenţă 
care o face legiuitorul în definiţia actului administrativ (art. 2 alin. 1 lit. c) din Legea 
nr. 554/2004). 

Corect s-a decis apoi că raportat la art. 8 din HCL nr. 4/2009 şeful ocolului 
silvic este unul din membri Consiliului de Administraţie astfel că schimbarea din 
funcţie urmează regimul juridic prevăzut pentru oricare din membri, respectiv prin 
hotărâre adoptată de consiliului local cu majoritatea calificată prevăzută la art. 9 
liniuţa a douăsprezecea din Regulament. 

Chiar dacă se contestă calitatea de membru în consiliul de administraţie al 
şefului de ocol tocmai pentru a nu i se aplica acelaşi regim ca şi celorlalţi membri, 
instanţa de fond a statuat judicios că această calitate este stabilită explicit de HCL nr. 
4/2009 la art. 8 alin. 1 din Regulament, act direct aplicabil în speţă aşa cum s-a arătat 
în precedent. 

Teza conform căreia ar fi aplicabil art. 5 alin. 2 lit. c) din OUG nr. 109/2011 
care ar contura altă configuraţie juridică nu paralizează eficacitatea Regulamentului 
deoarece intimatul a deţinut conform dispoziţiilor acestui act normativ atât funcţia de 
şef de ocol cât şi aceea de membru în consiliul de administraţie nefiind nicio 
incompatibilitate între aceste două situaţii. 

Pe de altă parte, trebuie reţinut că numirea acestuia în calitate de şef de ocol s-
a făcut înainte de intrarea în vigoare a OUG nr. 109/2011, or conform art. 60 din acest 
act normativ numai numirea administratorilor sau după caz a membrilor consiliului de 
supraveghere al întreprinderilor publice pentru poziţiile vacante pentru orice cauză de 
încetare a mandatului administratorului se face în conformitate cu prevederile art. 5 , 
respectiv 29. 

Faţă de cele ce precedă, acest motiv de recurs nu poate fi admis. 
4. Cu privire la critica vizând aplicarea şi interpretarea art. 46 alin. 1 din Legea 

nr. 215/2001, Curtea are în vedere că potrivit acestei nurori legale nu poate lua parte 
la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, 
soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în 
problema supusă dezbaterilor consiliului local. 

În speţă, instanţa de fond a reţinut că cei trei angajaţi ai ocolului silvic al cărui 
şef este intimatul, fiind evident în relaţii de subordonare faţă de acesta, respectiv 
domnii Filipoi Floarea, F.V şi P.S. deţin în acelaşi timp şi funcţia de consilier local şi 
au votat în şedinţa la care s-a adoptat hotărârea nr. 49/2012 şi al hotărârii nr. 50/2012. 

Or, este evident că în speţă s-au încălcat prevederile art. 77 din Legea nr. 
393/2004 privind statutul aleşilor locali aşa cum corect a reţinut instanţa de fond, 
sancţiunea încălcării acestei norme legale fiind consacrată expres de art. 81 din 
aceeaşi lege şi ale art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, respectiv nulitatea de drept a 
hotărârii adoptate. 

Teza aplicabilităţii exclusive în speţă a dispoziţiilor art. 46 alin. 1 din Legea 
nr. 215/2001 invocată de recurent ignoră norma specială reţinută şi aplicată corect de 
instanţa de fond, respectiv art. 77 din Legea nr. 393/2004. 



Astfel, deşi textul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 are în vedere pentru a 
descrie starea de interdicţie de a lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârii pentru 
consilierul care în situaţia descrisă de lege ar avea un interes patrimonial în art. 77 
alin. 1 din Legea nr. 393/2004 legea face vorbire de interdicţia consilierului de a lua 
parte la deliberarea si adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal in problema 
supusă dezbaterii. 

Or, sintagma interes personal, ca ipoteză de lucrur reţinută de instanţa de fond 
este circumstanţiată de art. 75 din aceeaşi lege şi are în vedere următoarele: 

Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problema, dacă au 
posibilitatea sa anticipeze ca o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar 
putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: 

    a) soţ, soţie, rude sau afini pana la gradul al doilea inclusiv; 
    b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relaţie de angajament, 

indiferent de natura acestuia; 
    c) o societate comerciala la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de 

administrator sau de la care obţin venituri; 
    d) o alta autoritate din care fac parte; 
    e) orice persoana fizica sau juridica, alta decât autoritatea din care fac 

parte, care a făcut o plata către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale 
acestora;    

    f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte. 
 Din economia prevederilor mai sus evidenţiate se poate conchide că 

interesul personal este orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în 
mod direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, prin folosirea reputaţiei, 
influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care au acces consilierii locali. 

 Or, este evident că în speţă nu s-a reţinut ca premisă existenţa unui 
interes patrimonial ci a unui interes personal grefat pe normele consacrate de art. 77 
respectiv art. 75 din Legea nr. 393/2004, astfel că se poate conchide fără teama de a 
greşi că ambele hotărâri adoptate de autoritatea deliberativă în circumstanţele descrise 
mai sus sunt susceptibile de nulitate trasă explicit din prevederile art. 81 din Legea nr. 
393/2004 care trimite explicit la art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001. 

 Astfel fiind, şi acest motiv de recurs apare ca fiind nefondat. 
 5. Cât priveşte motivul de recurs circumscris temeiniciei hotărârilor de 

consiliu local şi al inadmisibilităţii  acţiunii reclamantului Prefectul Jud. Bistriţa-
Năsăud, Curtea reţine că prefectul în calitate de organ de tutelă administrativă are 
prerogativa constituţională şi legală de a verifica legalitatea actelor administrative 
adoptate de autorităţile administraţiei publice locale. 

 Aşa cum s-a relevat şi în întâmpinare demersul reclamantului nu a 
vizat implicit analiza aspectelor de temeinicie ori de oportunitate a actului 
deliberativului local ci tocmai tendinţa autorităţii pârâte de a exercita în mod abuziv 
un drept, fără respectarea condiţiilor impuse de lege şi de propriul regulament de 
organizare şi funcţionare aspect care se înscrie în perimetrul legalităţii. 

 De altfel, instanţa de fond a validat exclusiv criticile reclamantului ce 
vizau legalitatea ambelor acte administrative, astfel că din această perspectivă teza 
recurentului nu poate fi considerată ca fondată. 

 Nu are relevanţă în cauză dacă şi care au fost resorturile ori premisele 
adoptării hotărârii de revocare pentru că analiza acesteia intră în perimetrul marjei de 
apreciere de care se bucură autorul actului marjă care se poate întinde până la excesul 
de putere iar examinarea din acest unghi ar antama cercetarea actului şi din 
perspectiva oportunităţii ca o componentă a legalităţii, aspect care însă nu a fost 



antamat de instanţa de fond , astfel că nu7 poate face obiect de analiză pentru prima 
dată în recurs. 

 De altfel, pentru a determina nelegalitatea unui act administrativ este 
suficient să se stabilească un singur motiv căci analiza celorlalte ar apărea de prisos. 

 Or, în speţă, nelegalitatea ambelor acte administrative s-a circumscris 
celor două elemente decisive: încălcarea normei legale privind cvorumul de vot şi 
dispoziţiile legale privind conflictul de interese. 

 Faţă de cele ce precedă, Curtea constată că şi acest motiv de recurs nu 
este fondat. 

Aşa  fiind, în temeiul art. 20 alin. 3 din legea nr. 554/2004 Curtea urmează să 
respingă ca nefundat recursul declarat de pârâtul CONSILIUL LOCAL S. împotriva 
sentinţei civile nr. 1715 din 04.10.2013, pronunţată în dosarul nr. .../2012 al 
Tribunalului Bistriţa-Năsăud, pe care o va menţine în întregime. 

Fiind găsit în culpă procesual în temeiul art. 274 din Codul de procedură civilă 
de la 1865 recurentul va fi obligat să plătească intimatului G.M. suma de 4.000 lei, 
cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocaţial (chitanţa nr. 057 din 
01.08.2014). 

 
 

2. O.U.G. nr. 66/2011. Corecţii financiare. Reducerea corecţiei 
aplicate. Achiziţii publice. Condiţii ce pot fi impuse de autoritatea 

contractantă  

 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 5886 din 1 septembrie 2014 

 
 Prin sentinţa civilă nr. 2265 din 29.11.2013  pronunţată în dosarul nr. 

... al Tribunalului Bistriţa-Năsăud s-a respins ca nefondată, acţiunea în contencios 
administrativ formulată de reclamantul Municipiul Bistriţa, prin primar în 
contradictoriu cu pârâtul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

 Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut  următoarele: 
La data de 17.08.2012, urmare a suspiciunii de neregulă nr. 7353/27.06.2012 

(f. 56 dosar) Direcţia Generală Constatare şi Stabilire Nereguli, Fonduri Europene din 
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a întocmit, în conformitate cu 
prevederile art. 27 din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, Nota de constatare a neregulilor şi de 
stabilire a corecţiilor financiare nr. CA 63071 (f. 31- 38 dosar) privind Contractul de 
finanţare nr. 1586/06.05.2011 cod SMIS 7330 „Reabilitarea şi modernizarea străzilor 
din zona centrală a municipiului Bistriţa”, beneficiar Unitatea Administrativ 
Teritorială Municipiul Bistriţa, desfăşurate în cadrul Axei prioritate 1, Domeniul 
majoritar de intervenţie 1.1. 

În cadrul acestei note, s-a constatat încălcarea prevederilor art. 176, art. 178 
alin. 2 şi ale art. 179 din OUG nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările 
şi completările ulterioare ca urmare a impunerii în cadrul Fişei de date a achiziţiei 
/Secţiunea „Capacitate tehnică/profesională minimă solicitată” condiţii în privinţa 
prezentării Listei principalelor contracte de servicii prestate în ultimii 3 ani: cel puţin 



un serviciu similar (contract de management al proiectelor finanţate din fonduri 
nerambursabile comunitare postaderare. 

Totodată, în cadrul aceleiaşi note de constatare s-a consemnat încălcarea art. 8 
alin. 2 din HG 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, rezidând în aceea 
că autoritatea nu a justificat introducerea cerinţelor privind experienţa similară în fişa 
de date a achiziţiei, nu s-a motivat de ce posibilitatea concretă a ofertanţilor de a 
realiza contractul de achiziţie publică este condiţionată de derularea numărului 
specific de contracte indicate în fişa de date a achiziţiei şi în caietul de sarcini. 

În atare condiţii, având în vedere prevederile OUG nr. 66/2011, punctul 2.3 
din anexă, pentru aplicarea de criterii de calificare şi selecţie nelegale, echipa de 
control a stabilit aplicarea unei corecţii de 10% la valoarea contractului de servicii nr. 
76L/04.10.2011, avându-se în vedere că în contextul în care s-a prezentat doar un 
ofertant, utilizarea criteriului restrictiv are un impact mare din punct de vedere al 
gravităţii faptei. Valoarea creanţei bugetare rezultate din aplicarea corecţiei financiare 
pentru contractul de servicii nr. 76L/04.10.2011 cuantifică 4.575 lei (conform 
calculului prezentat la punctul 11 din notă. 

Împotriva Notei de constatare anterior menţionată şi  în temeiul prevederilor 
art. 47 din OUG nr. 66/2011, U.A.T.Municipiul Bistriţa prin primar a formulat 
Contestaţia înregistrată la autoritatea pârâtă sub nr. 73239/02.10.2012, (f. 27-30 dosar) 
în motivarea căreia a argumentat, în esenţă, în sensul că cerinţele minime solicitate 
prin documentaţia de atribuire nu reprezintă cerinţe restrictive, acestea având legătură 
concretă cu obiectul contractului ce urma a fi atribuit (cerinţa se referă la capacitatea 
tehnică şi /sau profesională a operatorilor economici), nefiind încălcate prevederile 
OUG nr. 34/2006. Mai mult decât atât, apreciază că aceste cerinţe sunt în deplină 
concordanţă cu prevederile Ordinului ANRMAP nr. 509/2011 şi că autoritatea 
contractantă a respectat principiul proporţionalităţii. 

Motivele contestaţiei sunt reluate, in extenso, în conţinutul cererii de chemare 
în judecată ce face obiectul prezentului dosar. 

Prin Decizia nr. 167/25.10.2012 (f. 17-24 dosar), Comisia de soluţionare a 
contestaţiei numită prin Ordinul M.D.R.T. nr. 2331/24.10.2012 a respins, ca 
nefondată, contestaţia formulată, aceasta făcând obiectul controlului de legalitate în 
cadrul acţiunii în anulare în cadrul prezentului dosar, exercitate în temeiul 
prevederilor art. 51 din OUG nr. 66/2011. 

Examinând conţinutul documentaţiei depuse la dosar, tribunalul a reţinut că la 
data de 04.10.2011 s-a încheiat, între Municipiul Bistriţa, în calitate de achizitor, pe 
de o parte, şi SC P.A.G. SRL, în calitate de prestator, pe de altă parte, contractul de 
prestări servicii nr. 76/L (f. 69 – 76 dosar), având ca obiect prestarea serviciilor de 
Management pentru implementarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea străzilor 
din zona centrală a municipiului Bistriţa”, proiect finanţat din Fondul European de 
Dezvoltare Regională, prin programul Operaţional Regional, Axa prioritară 1 – 
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major 
de intervenţie 1.1 – „planuri integrate de dezvoltare urbană”, conform Contractului de 
finanţare nr. 1586/06.05.2011. Preţul contractului de prestări servicii a fost stabilit la 
valoarea de 100.000 lei la care se adaugă valoarea TVA de 24.000 lei. 

În documentaţia de atribuire se regăseşte Fişa de date a achiziţiei (f. 42 -53) în 
conţinutul căreia la punctul V.4 se menţionează drept criteriu de calificare şi/sau 
selecţie în ceea ce priveşte capacitatea tehnică şi /sau profesională, cerinţa ca în lista 
principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani să se regăsească cel puţin un serviciu 
similar în valoare egală sau mai mare de 100.000 lei fără TVA (f. 45 dosar). 



Tribunalul a reţinut că normele legale care reglementează criteriile de 
calificare şi selecţie a candidaţilor/ofertanţilor sunt conţinute de Capitolul 5, secţiunea 
a 2-a, paragraful 1 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, art. 176 lit. d) prevăzând dreptul autorităţii contractante de a aplica criterii 
de calificare şi selecţie referitoare la capacitatea tehnică şi/sau profesională. 

În continuare, în art. 178 şi art. 179 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, se 
prevăd următoarele: 

 ART. 178    (1) În cazul în care, pentru criteriile de natura celor prevăzute la 
art. 176 lit. c) şi d), autoritatea contractantă consideră că se justifică impunerea 
anumitor cerinţe minime pe care ofertanţii/candidaţii trebuie să le îndeplinească 
pentru a fi consideraţi calificaţi, atunci aceste cerinţe trebuie să fie precizate, conform 
principiului transparenţei, în cadrul invitaţiei/anunţului de participare. 

    (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita îndeplinirea unor 
cerinţe minime referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau la capacitatea 
tehnică şi profesională, care ar conduce la restricţionarea participării la procedura de 
atribuire. 

ART. 179    (1) Criteriile de calificare şi selecţie stabilite de către autoritatea 
contractantă trebuie să aibă o legătură evidentă cu obiectul contractului ce urmează să 
fie atribuit. 

    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta principiul 
proporţionalităţii atunci când stabileşte criteriile de calificare şi selecţie, precum şi 
nivelul cerinţelor minime pe care ofertanţii/candidaţii trebuie să le îndeplinească. 

    (3) Criteriile de calificare şi selecţie precizate în cadrul invitaţiei/anunţului 
de participare trebuie să fie aceleaşi cu cele precizate în cadrul documentaţiei de 
atribuire. 

 De altfel, principiul proporţionalităţii se regăseşte şi printre principiile 
care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică prevăzute de art. 2 alin. 2 
din OUG nr. 34/2006, acesta conjugându-se cu celelalte principii consacrate de textul 
legal menţionat, respectiv nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă,  
transparenţa şi eficienţa utilizării fondurilor. 

În analiza principiului la care trimite art. 179 mai sus citat, s-a releva faptul că  
proporţionalitatea este strâns legată de tratamentul egal, astfel încât, stabilirea 
condiţiilor minime de selecţie /calificare, atunci când se impun cerinţe nejustificate în 
raport cu complexitatea contractului de achiziţie publică, poate conduce la distorsiuni 
în atribuirea contractului de achiziţie publică.  

Nu este lipsit de relevanţă a aminti în acest context şi faptul că promovarea 
concurenţei între  operatorii economici reprezintă unul dintre scopurile urmărite de 
OUG nr. 34/2006 (art. 2 alin.). 

Înainte de a statua asupra pretinsului caracter restrictiv al condiţiei impuse de 
autoritatea contractantă, în speţă s-au relevat prevederile art. 7 şi 8 din HG nr. 925 din 
19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006, relevante în cauză: 

ART. 7 
    Criteriile de calificare şi selecţie, astfel cum sunt prevăzute la art. 176 din 

ordonanţa de urgenţă, au ca scop demonstrarea potenţialului tehnic, financiar şi 
organizatoric al fiecărui operator economic participant la procedură, potenţial care 
trebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini contractul şi de a 



rezolva eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta sa 
va fi declarată câştigătoare. 

    ART. 8 
    (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a restricţiona participarea la 

procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică prin introducerea unor 
cerinţe minime de calificare, care: 

    a) nu prezintă relevanţă în raport cu natura şi complexitatea contractului de 
achiziţie publică ce urmează să fie atribuit; 

    b) sunt disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea contractului de 
achiziţie publică ce urmează să fie atribuit. 

    (2) Atunci când impune cerinţe minime de calificare referitoare la situaţia 
economică şi financiară ori la capacitatea tehnică şi/sau profesională, astfel cum este 
prevăzut la art. 178 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă trebuie 
să fie în măsură să motiveze aceste cerinţe, elaborând în acest sens o notă justificativă 
care se ataşează la dosarul achiziţiei. 

   Din perspectiva normelor citate, tribunalul a constatat că, în speţă, 
introducerea printre cerinţele minime de calificare referitoare la capacitatea tehnică 
şi/sau profesională a criteriului prevăzut la pct. V.4 referitor la prestarea în ultimii 3 
ani a cel puţin unui serviciu similar a fost propusă prin Nota justificativă nr. 
55583/27.07.2011 întocmită de Serviciul achiziţii publice din cadrul Primăriei 
municipiului Bistriţa (f. 39-41 dosar), aprobată de primarul municipiului, notă în 
cuprinsul căreia, aşa cum corect s-a reţinut de către autoritatea pârâtă în cadrul actelor 
administrative atacate de reclamant, nu s-a motivat necesitatea impunerii cerinţei 
supuse analizei în prezenta cauză, consemnările lapidare şi generice în sensul că 
„obiectul principal al contractului de prestări servicii este de a asigura un management 
eficient în implementarea întregului proiect, care să conducă la atingerea indicatorilor 
şi obţinerea rezultatelor stabilite în Cererea de Finanţare, fără a se depăşi cantitatea de 
resurse prevăzute în aceasta”, neîntrunind exigenţa motivării la care trimite art. 8 alin. 
2 din HG nr. 925 din 19 iulie 2006, concluzia echipei de control privind încălcarea 
acestei prevederi fiind întemeiată. 

 În privinţa constatării vizând încălcarea de către reclamant a 
prevederilor art. 178 alin. 2 din OUG nr. 34/2006, mai sus citate, tribunalul a constatat 
temeinicia acesteia având în vedere următoarele considerente: 

 Este real că cerinţa impusă de autoritatea contractantă şi care face 
obiectul prezentei analize nu se regăseşte printre ipotezele reglementate expres în art. 
9 lit. a-e din HG Nr. 925/2006 şi în care, în sensul prevederilor art. 8 alin. (1), se 
prezumă că cerinţele minime de calificare sunt disproporţionate în raport cu natura şi 
complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit.  

     Însă trebuie avut în vedere că prevederea enunţată nu este una 
exhaustivă, aspect evidenţiat şi de faptul că cerinţe apreciate ca fiind restrictive se 
regăsesc şi în alte acte cu caracter normativ, recte Ordinul nr.  509 din 14 septembrie 
2011 privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie, emis de Autoritatea 
Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi care, în art. 
12 prevede că „solicitarea unei cerinţe minime de calificare şi selecţie referitoare la 
prezentarea unui contract similar de furnizare/prestare/execuţie, semnat/încheiat şi/sau 
început în ultimii 3, respectiv 5 ani, devine restrictivă din considerentul că există 
posibilitatea ca un operator economic să fi semnat/încheiat şi/sau să fi început un 
astfel de contract în urmă cu mai mult de 3 sau 5 ani, dar să poată prezenta experienţa 
similară realizată în perioada solicitată”. 



Totodată, art. 1 alin. 1 din acelaşi ordin prevede că  „criteriile de calificare şi 
selecţie stabilite de autoritatea contractantă trebuie să aibă legătură concretă cu 
obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, iar nivelul cerinţelor minime solicitate 
prin documentaţia de atribuire, precum şi documentele care probează îndeplinirea lor 
se vor limita numai la cele strict necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului”, sens în care se menţionează  în alin. 5 al aceluiaşi articol faptul că 
„pentru exemplificarea prevederilor alin. (1) a fost elaborată anexa nr. 1”. 

Or, din conţinutul anexei 1 la care trimite textul citat, rezultă că, în privinţa 
contractelor de prestări servicii, nu este o condiţie restrictivă aceea de a se solicita o 
listă a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani (aspect necontestat de către pârât 
şi care se regăseşte şi în conţinutul art. 188 alin. 2 lit. a din OUG nr. 34/2006) însă, 
spre deosebire de aceasta,  reprezintă o condiţie restrictivă, conform aceleiaşi anexe, 
aceea de a se pretinde „dovada, în ceea ce priveşte experienţa similară, că a îndeplinit 
calitatea de contractant principal într-un contract similar cu cel care face obiectul 
achiziţiei.” 

În atare condiţii, având în vedere şi prevederile art. 27 din OUG nr. 66/2011 cu 
raportare la prevederile pct. 2.3 din anexa la OUG nr. 66/2011, tribunalul a constatat 
legalitatea şi temeinicia notei de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor 
financiare nr. CA 63071, precum şi a Deciziei nr. 167/25.10.2012, cu menţiunea că în 
cauză, gravitatea abaterii de la legalitate, rezidând în restricţionarea accesului 
ofertanţilor la procedura de achiziţie publică (coroborat cu împrejurarea că, în speţă, 
prezentarea unui singur ofertant poate fi calificată ca o consecinţă plauzibilă a 
utilizării criteriului restrictiv analizat), nu justifică diminuarea corecţiei la valoarea de 
5% prevăzută de pct. 2.3 din anexa menţionată. 

Faţă de cele ce precedă şi în considerarea prevederilor art. 18 din Legea nr. 
554/2004, tribunalul a respins, ca nefondată, acţiunea în contencios administrativ 
formulată de reclamant. 

Împotriva sentinţei a declarat recurs MUNICIPIUL BISTRIŢA prin 
PRIMAR, solicitând admiterea recursului şi modificarea  sentinţei, iar pe fond 
admiterea acţiunii. 

În motivarea recursului se arată că, consideră că sentinţa atacată este nelegală 
şi netemeinică în speţă fiind întrunite condiţiile prevăzute de art. 304 pct. 9 şi art. 304' 
Cod proc. civ. 

Conform prevederilor legale nivelul cerinţelor minime solicitate prin 
documentaţia de atribuire precum şi documentele care probează îndeplinirea lor se vor 
limita la cele strict necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului. 
Stabilirea cerinţelor minime de calificare rămâne la latitudinea autorităţii contractante, 
aceasta având obligaţia de a ţine cont de complexitatea, volumul, durata, valoarea şi 
natura contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat.  

Concret în stabilirea cerinţei minime solicitate pentru experienţa similară 
autoritatea contractantă a ţinut cont de prevederile legale, solicitând cel puţin un 
contract de servicii similar în valoare egală sau mai mare de 100.000 lei, fără TVA 

Pentru acest contract s-au solicitat copii după următoarele documente: -
contractul de servicii; - procesul/procesele verbale de recepţie a serviciilor 
prestate ; -recomandări. 

Valoarea estimată a contractului de servicii de management care a făcut 
obiectul procedurii de atribuire este de 109.194,99 lei. Comparând valoarea 
contractului de servicii solicitat ca cerinţă minimă cu valoarea estimată a contractului 
de servicii de management care au făcut obiectul procedurii de atribuire rezultă cât se 
poate de clar că sunt respectate prevederile art. 9 din HG 925/2006, cu modificările şi 



completările ulterioare, potrivit cărora cerinţele minime de calificare sunt 
disproporţionate In raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică 
ce urmează să fie atribuit, dacă se impune îndeplinirea unor condiţii cum ar fi: a) 
suma valorilor/cantităţilor de produse furnizate, servicii prestate şi lucrări executate, 
incluse în contractul/contractele prezentat/prezentate de către operatorul economic ca 
dovadă a experienţei lui similare, să fie mai mare decât valoarea/cantitatea de 
produse/servicii/lucrări ce vor fi furnizate/prestate/executate în baza contractului care 
urmează să fie atribuit. 

Apreciază că aceste cerinţe sunt în deplină concordanţă şi cu prevederile 
Ordinului ANRMAP 509/14.09.2011 potrivit cărora următoarele formulări, din 
documentaţia de atribuire, cu privire la experienţa similară nu sunt formulări 
restrictive, prezentarea unei liste a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, 
conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă 
sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi - prezentarea cel puţin a unui 
document/contract/proces-verbal de recepţie sau a unui număr maxim de 
documente/contracte/procese-verbale de recepţie care să confirme prestarea de 
servicii în valoare de; Valoarea solicitată de autoritatea contractantă trebuie să fie mai 
mică sau egală cu valoarea estimată ". 

Potrivit Manualului Operaţional pentru atribuirea contractelor de achiziţie 
publică – Vol. II, elaborat de către Autoritatea Naţionala pentru reglementarea si 
monitorizarea achiziţiilor publice, - vol. II se reitera ca definire a unei cerinţe 
restrictive in cazul serviciilor similare doar solicitarea privind experienţa similara a 
unei valori mai mare decât valoarea estimata a contractului care urmează a fi atribuit. 

Ori aşa cum a arătat mai sus in cazul de fata valoarea contractului solicitat ca 
si experienţa similara este mai mica decât valoarea estimata a contractului de servicii 
care urmează a fi atribuit. 

După cum bine se cunoaşte prejudiciul trebuie să fie cert, direct şi personal. In 
cauză prejudiciul pretins invocat nu înfăţişează nici unul din caracterele enumerate. 

In mod eronat se susţine existenta vreunui prejudiciu prezumat si o gravitate 
mare a faptei care sa justifice o corecţie financiara de 10% aplicata contractului de 
servicii. 

Procedura de atribuire nu a fost contestată de nicio persoană. 
In mod cert nu s-a dovedit existenţa vreunui prejudiciu. 
Pentru aceste motive şi cele arătate la fondul cauzei apreciază că  recursul este 

întemeiat. 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a formulat 

întâmpinare în cauză, prin care a solicitat respingerea recursului formulat ca nefiind 
fondat şi menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei atacate. 

Analizând recursul formulat, curtea reţine următoarele: 
În fapt, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bistriţa a avut calitatea 

de beneficiar al Contractului de finanţare nr. 1586/06.05.2011 cod SMIS 7330 
„Reabilitarea şi modernizarea străzilor din zona centrală a municipiului Bistriţa”, în 
cadrul Axei prioritate 1, Domeniul majoritar de intervenţie 1.1. 

Prin Nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare nr. 
CA 63071  din 17.08.2012, Direcţia Generală Constatare şi Stabilire Nereguli, 
Fonduri Europene din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a decis 
aplicarea unei corecţii de 10% la valoarea contractului de servicii nr. 76L/04.10.2011, 
constatând încălcarea prevederilor art. 176, art. 178 alin. 2 şi ale art. 179 din OUG nr. 
34/2006 privind achiziţiile publice, ca urmare a impunerii a condiţiei de cel puţin un 
serviciu similar (contract de management al proiectelor finanţate din fonduri 



nerambursabile comunitare postaderare) în cadrul Fişei de date a achiziţiei/Secţiunea 
„Capacitate tehnică/profesională minimă solicitată”: Lista principalelor contracte de 
servicii prestate în ultimii 3 ani. 

Prin sentinţa civilă nr. 2265 din 29.11.2013  pronunţată în dosarul nr. ... al 
Tribunalului Bistriţa-Năsăud a fost respinsă ca nefondată acţiunea în contencios 
administrativ formulată de reclamantul Municipiul Bistriţa împotriva acestei note de 
constatare 

Astfel cum reiese din cuprinsul recursului promovat în cauză, recurentul 
Municipiul Bistriţa critică sentinţa atacată sub aspectul celor reţinute referitor la 
cerinţa minimă de calificare privitoare la experienţa similară, arătând că autoritatea 
contractantă a respectat dispoziţiile legale. 

Asupra acestui aspect, curtea reţine că, după cum în mod temeinic a reţinut şi 
instanţa de fond, dreptul autorităţii contractante de a aplica criterii de calificare şi 
selecţie referitoare la capacitatea tehnică şi/sau profesională nu este absolut, acesta 
trebuind exercitat în condiţiile art. 178  şi 179 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii şi ale prevederile art. 7 şi 8 din HG nr. 925 din 
19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006. 

Astfel, din cuprinsul textelor legale amintite se constată că cerinţele minime pe 
care ofertanţii/candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi calificaţi 
trebuie să fie precizate, conform principiului transparenţei, în cadrul 
invitaţiei/anunţului de participare, trebuie să aibă o legătură evidentă cu obiectul 
contractului ce urmează să fie atribuit, autoritatea contractantă având obligaţia de a 
respecta principiul proporţionalităţii atunci când stabileşte criteriile de calificare şi 
selecţie, precum şi nivelul cerinţelor minime care trebuie îndeplinite, iar impunerea 
cerinţelor minime de calificare trebuie să fie însoţită de motivarea acestei cerinţe, 
autoritatea contractantă având obligaţia de a elabora în acest sens o notă justificativă 
care se ataşează la dosarul achiziţiei. 

Autoritatea contractantă nu are însă dreptul de a solicita îndeplinirea unor 
cerinţe minime referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau la capacitatea 
tehnică şi profesională care ar conduce la restricţionarea participării la procedura de 
atribuire, principiile proporţionalităţii şi al tratamentului egal impunând ca stabilirea 
condiţiilor minime de selecţie/calificare să nu fie de natură să producă distorsiuni în 
atribuirea contractului de achiziţie publică. 

Din această perspectivă, se impune constatarea că, în cauza concretă dedusă 
judecăţii, introducerea de către autoritatea contractantă printre cerinţele minime de 
calificare referitoare la capacitatea tehnică şi/sau profesională a criteriului prevăzut la 
pct. V.4 referitor la prestarea în ultimii 3 ani a cel puţin unui serviciu similar în 
valoare egală sau mai mare de 100.000 lei fără TVA nu a întrunit cerinţa legală a 
motivării caracterului necesar al acestei cerinţe în procedura de atribuire a 
contractului în speţă. 

Astfel, în cuprinsul Notei justificative nr. 55583/27.07.2011 întocmită de 
Serviciul achiziţii publice din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, nu se regăsesc 
motivele care susţin necesitatea impunerii cerinţei supuse analizei în prezenta cauză, 
formularea generală în sensul că „obiectul principal al contractului de prestări servicii 
este de a asigura un management eficient în implementarea întregului proiect, care să 
conducă la atingerea indicatorilor şi obţinerea rezultatelor stabilite în Cererea de 
Finanţare, fără a se depăşi cantitatea de resurse prevăzute în aceasta”, neputând fi 



apreciată ca întrunind exigenţa motivării impusă de dispoziţiile art. 8 alin. 2 din HG 
nr. 925/19 iulie 2006. 

Chiar dacă nota justificativă nu reprezintă un document care se pune la 
dispoziţia ofertanţilor, aceasta reprezintă un document obligatoriu care trebuie să se 
regăsească în dosarul procedurii de achiziţie şi care trebuie să fie întocmit în 
conformitate cu dispoziţiile legale, respectiv trebuie să respecte şi cerinţa mai sus 
evidenţiată a motivării, pentru a constitui un document apt să explice, să detalieze şi 
să justifice decizia autorităţii contractante de a impune o anumită cerinţă minimă de 
calificare. 

În condiţiile în care decizia autorităţii contractante în a solicita experienţa 
similară nu a fost motivată, curtea reţine totodată că, în speţă, a fost încălcat şi 
principiul proporţionalităţii, impunerea acestei cerinţe minime depăşind limita 
necesităţii sale în vederea asigurării îndeplinirii în condiţii optime a contractului ce 
urma a fi atribuit, solicitarea în sensul de a se proba capacitatea tehnică şi/sau 
profesională a ofertanţilor prin prestarea în ultimii 3 ani a cel puţin un serviciu similar 
în valoare egală sau mai mare de 100.000 lei fără TVA constituind, în concret, o 
restricţie fără suport în documentaţia procedurii de atribuire. 

În acest context, trebuie subliniat că, potrivit dispoziţiilor art. 188 alin. 2 din 
OUG nr. 34/2006, dreptul autorităţii contractante de a aplica criterii de calificare şi 
selecţie referitoare la capacitatea tehnică şi/sau profesională se poate manifesta sub 
forma solicitării adresate ofertanţilor de a depune o listă a principalelor servicii 
prestate în ultimii trei ani, conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, 
indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. 

Prin urmare, în raport de împrejurarea că legiuitorul conferă posibilitatea de a 
solicita o listă a principalelor servicii prestate în ultimii trei ani, fără însă a condiţiona 
această listă de caracterul serviciilor prestate, se constată că cerinţa impusă de 
autoritatea contractantă reprezintă o condiţie restrictivă, în raport şi de dispoziţiile 
Ordinului emis de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice nr.  509/2011 privind formularea criteriilor de calificare şi 
selecţie, în cuprinsul căruia în anexa 1, se exemplifică ca fiind restrictiv faptul de a se 
pretinde „dovada, în ceea ce priveşte experienţa similară, că a îndeplinit calitatea de 
contractant principal într-un contract similar cu cel care face obiectul achiziţiei.”. 

În ceea ce priveşte susţinerile recurentei privitoare la necesitatea probării în 
cauză a existenţei unui prejudiciu, curtea reţine că aceste alegaţii au fost formulate 
pentru prima dată de către recurent în cuprinsul cererii de recurs, acestea neregăsindu-
se în contestaţia administrativă şi în cererea de chemare în judecată cu care a fost 
învestită instanţa de fond, astfel că, în aplicarea prevederilor art. 494 raportat la art. 
478 alin. 2 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora părţile nu se pot folosi 
înaintea instanţei de recurs de alte motive, mijloace de apărare şi dovezi decât cele 
invocate la prima instanţă, curtea reţine inadmisibilitatea acestor apărări noi, motiv în 
raport cu care se constată că în cauză nu se poate proceda la analiza acestor apărări. 

Ca atare, în raport de cele mai sus arătate se constată că recursul formulat în 
ceea ce priveşte petitele cererii de chemare în judecată vizând anularea, pentru 
netemeinicie, a notei de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare 
nr. CA 63071 din 17.08.2012 şi a deciziei de soluţionare a contestaţiei nr. 
176/25.10.2012 este nefondat. 

Însă, referitor la solicitarea subsidiară a reclamantei de reducere a corecţiei 
financiare aplicate, curtea constată că recursul sub acest aspect este întemeiat. 

Potrivit prevederilor pct. 2.3 din anexa la OUG nr. 66/2011, sancţiunea 
stipulată de către legiuitor pentru aplicarea unor criterii de calificare şi selecţie sau a 



unor factori de evaluare nelegali este aceea a unei corecţii de 10% din valoarea 
contractului în cauză, prevăzându-se totodată posibilitatea reducerii acestei corecţii, în 
funcţie de gravitate, la 5%. 

Privitor la modalitatea de aplicare a sancţiunilor prevăzute de OUG nr. 
66/2011, curtea reţine că este de o deosebită importanţă ca individualizarea 
procentului de corecţie să se realizeze în baza unor criterii suficient de clare astfel 
încât, pe baza aplicării lor, să fie posibilă reconstituirea, de către instanţa de judecată 
chemată să realizeze controlul judiciar al actului administrativ în cauză, 
raţionamentului efectuat de autoritatea administrativă care aplică norma în discuţie. 
Numai prin existenţa şi punerea în aplicare a unor criterii obiective, autoritatea se 
poate apăra eficient împotriva acuzaţiilor referitoare la adoptarea deciziei cu exces de 
putere.  

Ori, în fapt, organul de control a reţinut în cuprinsul notei de constatare a 
neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare nr. CA 63071 din 17.08.2012 că a 
aplicat corecţia de 10% la valoarea contractului de servicii, chiar dacă are o miză 
economică redusă, iar participarea la procedura de achiziţii se poate să nu fi prezentat 
interes pentru potenţialii candidaţi din ţară sau străinătate, apreciind totodată că, în 
ceea ce priveşte impactul pe care l-a avut utilizarea criteriului restrictiv, având în 
vedere că s-a prezentat doar un ofertant, deficienţa are un impact mare din punct de 
vedere al gravităţii faptei. 

Astfel cum se constată, însăşi autoritatea de control nu a justificat în ce măsură 
corecţia aplicată este adecvată, necesară şi corespunzătoare scopului urmărit ţinând 
seama de natura neregulii imputate reclamantului şi de impactul financiar al acesteia 
asupra proiectului/programului respectiv, reţinând în motivarea cuantumului corecţiei 
aplicate aspecte care infirmă gravitatea abaterii, precum miza economică redusă care 
să nu fi prezentat interes pentru potenţialii candidaţi din ţară sau străinătate. 

Ori, acceptând împrejurarea că procedura în sine nu a prezentat interes pentru 
potenţiali ofertanţi, independent de criteriul nelegal de calificare şi selecţie impus de 
către autoritatea contractantă, este lipsită de fundament concluzia echipei de control 
că deficienţa are un impact mare din punct de vedere al gravităţii faptei, în raport de 
faptul că s-a prezentat doar un ofertant. 

Prin urmare, curtea constată că, în cauză, în aplicarea principiului 
proporţionalităţii, se impunea aplicarea unei reduceri a corecţiei financiare până la 
minimul prevăzut de legiuitor în anexa menţionată, respectiv la 5%. 

Pentru aceste motive, în aplicarea art. 312 din Codul de procedură civilă, 
curtea va admite recursul declarat de Municipiul Bistriţa împotriva sentinţei civile nr. 
2265 din 29.11.2013 pronunţată în dosarul nr. ... al Tribunalului Bistriţa-Năsăud, pe 
care o va modifica în sensul că va admite în parte acţiunea, va anula decizia de 
respingere nr. 167/25.10.2012 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului şi va modifică nota de constatare C.A. 63071/24.08.2012  emisă de 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în sensul că va reduce corecţia 
financiară de la 10% la 5%. 

 
 
 

3. Dispoziţie de încetare a plăţii indemnizaţiei de şomaj pentru 
refuzul unor locuri de muncă. Necesitatea ca dispoziţiile de repartiţie să fi 

fost comunicate celui interesat. Anularea actului administrativ 

 



Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 5884 din 1 septembrie 2014 

 
Prin sentinţa civilă nr.1354 din 07.02.2014, pronunţată în dosarul nr.... al 

Tribunalului Cluj, s-a admis în parte  acţiunea formulată de reclamantul M.B.M. în 
contradictoriu cu pârâta AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI 
DE MUNCA CLUJ şi s-a dispus anularea Dispoziţiei nr. 1854/15.03.2013 emisă de 
A.J.O.F.M. Cluj. Totodată, a fost obligată  pârâta la plata  indemnizaţiei de şomaj în 
cuantumul stabilit  prin Dispoziţia nr. 6534/2012 până în luna august 2013; s-a respins 
cererea de acordare  a daunelor morale. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că prin acţiunea sa, 
reclamantul M.B.M. în contradictoriu cu pârâta  AGENTIA JUDETEANA PENTRU 
OCUPAREA FORTEI DE MUNCA CLUJ a solicitat anularea Dispoziţiei nr. 1854 
emisă de pârâtă şi obligarea acesteia la plata indemnizaţiei de şomaj în cuantumul 
stabilit prin Dispoziţia nr. 6534 (nedatată) „privind stabilirea dreptului la indemnizaţie 
de şomaj" a AJOFM Cluj până în luna august 2013 inclusiv, obligarea pârâtei la plata 
daunelor morale în cuantum de 100.000 lei, cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea acţiunii, reclamantul arată că prin Dispoziţia 6534 a AJOFM Cluj 
s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj acordat începând cu 22.08.2012 în 
cuantum de 516 lei, pe o durată de 12 luni. 

 Prin Dispoziţia nr. 1854 emisă de AJOFM Cluj s-a dispus, începând cu data 
de 15.03.2013, încetarea indemnizaţiei de şomaj acordată reclamantului, având ca 
temei legal art. 44 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă cu completările şi modificările ulterioare, motivul 
încetării indemnizaţie de somai fiind „refuz loc de muncă”. 

Învederează reclamantul că nu se regăseşte în niciuna din situaţiile limitative 
arătate de lege, încetarea acordării indemnizaţiei de şomaj fiind o măsură luată 
unilateral şi abuziv de către conducătorii instituţiei pârâte, pentru motive de ordin 
personal, care nu au nici o legătură cu dispoziţiile legale. 

Învederează  că încetarea indemnizaţiei de şomaj, pe motiv că ar fi refuzat 
ridicarea repartiţiilor, este un total neadevăr şi totodată un abuz grav săvârşit de către 
funcţionarii din cadrul AJOFM Cluj, fiindu-i astfel încălcat dreptul la asigurările 
sociale, drept garantat chiar de art. 1 din Legea 76/2002, „în România fiecărei 
persoane îi sunt garantate dreptul de a-şi alege liber profesia şi locul de munca, 
precum şi dreptul la asigurările pentru şomaj drept garantat de art. 41 alin. 2 din 
Constituţia României: „salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială”. 

Arată că susţinerile pârâtei din cuprinsul dispoziţiei de încetare a indemnizaţiei 
de şomaj, cum că ar fi refuzat un loc de muncă, pe lângă faptul că sunt nelegale nu pot 
fi susţinute, aşa cum rezultă din copiile de pe cartea de muncă , a avut o activate în 
câmpul muncii neîntreruptă încă din anul 1989 şi până la stabilirea dreptului la 
indemnizaţie de şomaj, fiind o persoană care a cotizat la bugetul asigurărilor sociale, 
şi nu numai, mai mult de 20 de ani. 

Astfel, cotizarea la bugetul de stat al asigurărilor sociale face ca indemnizaţia 
de şomaj să reprezinte o compensaţie parţială a veniturilor asiguratului ca urmare a 
pierderii locului de muncă. De această compensaţie beneficiază toţi asiguraţii care şi-
au îndeplinit obligaţia de plată a contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, fiind astfel şi 
dreptul subsemnatului, care fac parte din categoria arătată mai sus, să beneficiez de 
această indemnizaţie de şomaj. 

De acordarea sau încetarea indemnizaţiei de şomaj se poate dispune doar în 
condiţiile legii şi consideră că un funcţionar al acestei agenţii nu ar trebui să poată 



dispune în mod discreţionar, aşa cum s-a întâmplat în cazul său, evocând dispoziţii 
legale, dispoziţii pe care ea însăşi le încalcă, fără a avea vreo reţinere şi fără a se 
întreba dace acest abuz săvârşit împotriva subsemnatului ar putea avea o înrâurire 
nefastă şi asupra altor persoane, în speţă familia mea. 

Încetarea acordării indemnizaţiei de şomaj a făcut ca familia sa să se afle într-o 
stare gravă de insecuritate la momentul emiterii dispoziţiei de încetare a şomajului, 
văzându-se lipsită de cele necesare subzistenţei, actualmente indemnizaţia de şomaj 
fiind singura sursă de venit pentru familie. 

Apreciază că daunele morale solicitate sunt justificate, deoarece prin încetarea 
şomajului în mod brusc s-a adus o atingere existenţei fizice a familiei, integrităţii 
corporale şi sănătăţii.  

Pârâta  Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei de Munca Cluj, prin 
întâmpinare a solicitat respingerea acţiunii ca netemeinică şi nelegală. 

Urmare a dobândirii calităţii de şomer indemnizat, reclamantului M.B.M. ii 
revin şi anumite obligaţii în conformitate cu art. 41 din Legea 76/2002 actualizată, 
obligaţii pe care acesta le-a încălcat, ducând în cele din urma la încetarea 
indemnizaţiei de şomaj cu data de 15.03.2013 emiţându-se în acest sens Dispoziţia 
nr.1854. Obligaţiile ce-i reveneau reclamantului, pe care acesta le-a încălcat sunt 
obligaţii cu caracter imperativ asa cum de altfel sunt precizate şi în art.18 alin (1) din 
HG 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru 
stimularea ocupării forţei de munca, modalitatile de finanţare şi instrucţiunile de 
implementare a acestora. 

Deşi avea aceasta obligaţie, iar AJOFM Cluj i-a pus la dispoziţie un număr de 
3 repartiţii la data la care s-a prezentat la viza lunara, reclamantul le-a refuzat în mod 
nejustificat. 

Odată cu refuzul nejustificat de a ridica cele 3 repartiţii de încadrare intr-un 
loc de munca aflat în concordanta cu pregătirea reclamantului, s-a 

încălcat art.44 lit şi urmare a acestui fapt s-a emis adresa nr.3146/18.03.2013, 
prin care pârâta a transmis decizia de încetare a şomajului rezultat a refuzului de 
ridicare a repartiţiilor în conformitate cu prevederile art44 din Legea nr.76/2002 
actualizata. 

A mai reţinut tribunalul că prin Dispoziţia 1854 emisă de instituţia parata s-a 
dispus, începând cu data de 15 martie 2013, încetarea indemnizaţiei de şomaj acordată 
reclamantului, având ca temei legal art. 44 din legea 76 /2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, motivul încetării 
indemnizaţiei de şomaj fiind „refuz loc de muncă”. 

Instanţa a reţinut că potrivit articolului 44 din legea 76/2002 încetarea plăţii 
indemnizaţiei de şomaj acordata beneficiarilor are loc la data refuzului nejustificat de 
a se încadra într-un loc de munca conform pregătirii sau nivelului studiilor sale. 
Potrivit articolului 25 din Normele de aplicare a Legii 76/2002, prin refuz nejustificat 
prevăzut la art. 4 pct. d  din lege  se înţelege situaţia în care beneficiarul indemnizaţiei 
de şomaj nu acceptă soluţiile legate de încadrarea în muncă sau după caz calificarea 
sau recalificarea sa, oferite pe baza consilierii şi medierii, precum şi situaţia în care nu 
a prezentat dovada prevăzută la art 41 al. 1-2 din lege. 

           Instanţa a reţinut că reclamantului i-au fost prezentat cele trei dispoziţii 
de repartizare şi anume Dispozitia din data de 14 martie 2013 , Dispozitia din 14 
martie 2013 şi 811 din 14 martie 2013.( f 33-35) Toate aceste trei dispoziţii de 
repartizare erau pentru meseria de agent de vânzări, care apare ca trecuta în cartea de 
muncă a reclamantului. Pe aceste dispoziţii de repartizare apare scris ca „reclamantul 
a refuzat să se prezinte la sediul instituţiei parate din dispoziţia directorului executiv 



pentru a ridica repartiţiile pe locurile de muncă vacante existente în baza de date a 
acesteia”. Apare scris pe aceste decizii data refuzului ca fiind 15 martie 2013, însă 
aceste menţiuni nu poartă nicio ştampilă şi de asemenea nu apare numele persoanei 
încadrate în cadrul acestei instituţii care să dea o certitudine cu privire la oficialitatea 
acestui înscris. Pe de altă parte, reclamantul a făcut dovada în şedinţa publica  din data 
de 18 octombrie 2003 ca în data de 14 martie 2013 la orele 15:18 a primit un mesaj pe 
telefonul sau ( f 67) prin care apare că este convocat în audienţă la directorul AJOFM 
Cluj pentru data de 15 martie la 11:00, insa Instanţa apreciaza ca acest sms nu poate 
echivala cu  o comunicare oficiala a unui inscris, cu atat mai mult cu cat nu se poate 
face dovada refuzului repartiţiilor nici în cadrul acestei presupuse audiente. De  
nicăieri nu rezulta faptul ca reclamantului i-au fost comunicate oficial aceste decizii, 
desi Instanţa i-a pus în vedere acest aspect paratei (f 69) şi ca acesta a refuzat 
nejustificat să se încadreze într-un loc de munca, aceasta cu atat mai mult cu cat 
reclamantul contesta primirea acestor decizii. 

Aşa fiind, în raport pe toate concluziile anterior menţionate, instanţa a reţinut 
că nu s-a făcut dovada de către instituţia pârâtă a comunicării oficiale a acestor 
dispoziţii către reclamant şi prin urmare nu se poate reţine refuzul  nejustificat al  
reclamantului de a se încadra într-un loc de muncă. 

În acest context, în temeiul art. 8-18 din Legea 554/2004 acţiunea 
reclamantului a fost considerată întemeiată şi a fost admisă, mai puţin capătul de 
cerere privitor la acordarea de daune morale în cuantum de 100 mii lei în condiţiile în 
care instanţa a apreciat că anularea actului administrativ solicitat precum şi obligarea 
paratei la plata indemnizatiei de somaj pana în luna august 2013 (data expirării 
dreptului la şomaj potrivit  Dispoziţiei 6534/2012- f 7) este o reparaţie suficientă şi 
adecvată faţă de reclamant. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta AGENTIA JUDETEANA 
PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA CLUJ solicitând casarea sentinţei 
civile nr. 1354/2014 pronunţata de către Tribunalul Cluj în dosarul nr. ... ca nefondata 
şi netemeinica şi admiterea recursului asa cum este el formulat. 

În motivarea recursului pârâta a arătat că la data de 22.08.2012 d-lui M.B. i s-a 
stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj ca urmare a incetarii contractului individual 
de munca de la S.C. D. SRL în baza art. 65 din Legea 53/2003 cu modificările şi 
completările ulterioare. Urmare a stabilirii dreptului la indemnizaţia de şomaj acestuia 
ii reveneau obligaţiile prevăzute de art. 41 din Legea 76/2002 dupa cum urmează: 

a) sa se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt 
solicitate, la agenţia pentru ocuparea forţei de munca la care sunt înregistrate, pentru a 
primi sprijin în vederea încadrării în munca; 

b) sa comunice în termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de 
munca la care sunt înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la 
acordarea drepturilor; 

c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare 
profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de munca la care sunt 
înregistrate; 

d) sa caute activ un loc de munca. 
e) să înştiinţeze în scris agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt 

înregistrate apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi datele de identificare, 
respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta, în 
termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical. în situaţia în care 
apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zile declarate 
nelucrătoare sau împlinirea termenului de 24 de ore se realizează în zile declarate 



nelucrătoare, persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a 
înştiinţa agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, în prima zi 
lucrătoare. 

De asemenea potrivit art. 5 pct. IV respectiv art. 5 pct IV ind. 1 se precizează 
faptul ca şomerul este IV.      şomer     -     persoana     care     îndeplineşte     
cumulativ     următoarele     condiţii: 

a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi 
până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare; 

b) starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru 
prestarea unei munci; 

c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi 
autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de 
referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare; 

d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă 
s-ar găsi un loc de muncă. 

IV ind. 1. şomer înregistrat - persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile 
prevăzute la pct. IV şi se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a 
cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de 
servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în vederea 
obţinerii unui loc de muncă. 

Coroborând cele doua texte de lege rezulta în mod clar şi explicit faptul ca 
toate persoanele care beneficiază de indemnizaţia de şomaj trebuie sa-si caute activ un 
loc de munca iar în cazul în care i se găseşte acestuia un loc corespunzător sa nu-l 
refuze în mod nejustificat. în cazul nostru domnului M.B.M. i s-au găsit mai multe 
locuri de munca conform pregătirii sale şi în conformitate totodată cu felul muncii 
prestate anterior pierderii locului de munca de către acesta. În dorinţa de a-l sprijini pe 
acesta de a-si gasi un nou loc de munca a fost convocat la sediul A.J.O.F.M. Cluj 
pentru a-i comunica repartiţiile la mai multe societăţi comerciale care aveau locurile 
de munca disponibile. Aceasta activitate de identificare a locurilor de munca 
disponibile pentru persoanele aflate în indemnizaţie de şomaj este o obligaţie a 
A.J.O.F.M. Cluj în vederea sprijinirii reintegrării acestora pe piaţa forţei de munca. 
Asa cum amintea mai sus aceasta obligaţie revine şi persoanelor beneficiare a 
indemnizaţiei de şomaj de a-si caută activ un loc de munca. Ori în cazul nostru 
reclamantul nu doar ca nu si-a îndeplinit aceasta obligaţie mai mult prin atitudinea 
acestuia a refuzat ajutorul oferit de către A.J.O.F.M. Cluj. Acest refuz a fost 
consemnat atat prin declaraţia acestuia la alin 2 în care recunoaşte ca a refuzat 
primirea repartiţiilor cat şi prin declaraţia unui martor independent existent în acel 
moment la data refuzului domnului M.B.M.. 

În acest sens consideră ca este vorba despre rea credinţa din partea 
reclamantului prin refuzul dispoziţiilor de repartiţie la cei 3 agenţi economici 
identificaţi de către A.J.O.F.M. Cluj. 

Din documentele pe care le anexează se poate observa reaua credinţa a 
reclamantului cat şi lipsa de respect faţă de A.J.O.F.M. CLUJ. 

Punerea la dispoziţie a repartiţiilor poate fi interpretata prin insasi refuzul 
nejustificat al reclamantului de a lua aceste dispoziţii, refuz recunoscut de către acesta 
în declaraţia acestuia. 

Fata de acele mai sus-menţionate în care onorata instanţa a omis sa se pronunţe 
şi asupra întregului probatoriu administrat de către A.J.O.F.M. Cluj (declaraţia 
domnului M.B.M., respectiv a domnului P.P. care a relatat cu acurateţe în declaraţia 
lui refuzul şi comportamentul reclamantului) solicită casarea sentinţei civile ca 



netemeinica şi nefondata şi admiterea recursului iar ca urmare a admiterii recursului 
menţinerea ca legala şi temeinica a Dispoziţiei nr. 1854 emisa de către A.J.O.F.M. 
Cluj. 

În probaţiune s-au depus următoarele înscrisuri, în copie: declaraţia data de 
către dl. P.P.; dispoziţiile de repartiţie nr. 808,811,814 din data de 14.03.2013 si nr. 
815/15.03.2013; dispoziţia nr. 1854/15.03.2013 privind încetarea indemnizaţiei de 
şomaj; declaraţia dată de M.B.. 

Analizând recursul declarat, Curtea reţine următoarele: 
La data de 22.08.2012 s-a stabilit în favoarea reclamantului M.B. dreptul la 

indemnizaţia de şomaj ca urmare a încetării contractului individual de muncă în baza 
art. 65 din Codul muncii.  

Prin Dispoziţia 1854 emisă de pârâtă s-a dispus încetarea, începând cu data de 
15 martie 2013, indemnizaţiei de şomaj acordată reclamantului, în temeiul art. 44 din 
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă, motivul încetării indemnizaţiei de şomaj constituindu-l refuzul unui 
loc de muncă. 

În conformitate cu art. 44 din Legea nr. 76/2002, încetarea plăţii indemnizaţiei 
de şomaj acordată beneficiarilor are loc la data refuzului nejustificat de a se încadra 
într-un loc de muncă conform pregătirii sau nivelului studiilor sale.  

Art. 25 din Normele de aplicare a Legii nr. 76/2002 prevede că prin refuz 
nejustificat prevăzut la art. 44 pct. d  din lege se înţelege situaţia în care beneficiarul 
indemnizaţiei de şomaj nu acceptă soluţiile legate de încadrarea în muncă sau după 
caz calificarea sau recalificarea sa, oferite pe baza consilierii şi medierii, precum şi 
situaţia în care nu a prezentat dovada prevăzută la art. 41 al. 1-2 din lege. 

Pârâta recurentă a prezentat reclamantului trei dispoziţii de repartizare: 
Dispoziţia din 14 martie 2013, Dispoziţia din 14 martie 2013 şi Dispoziţia din 14 
martie 2013, fiecare pentru poziţia de agent de vânzări, menţionată în cartea de muncă 
a reclamantului.  

Pe dispoziţii apare menţiunea că „reclamantul a refuzat să se prezinte la sediul 
instituţiei pârâte din dispoziţia directorului executiv pentru a ridica repartiţiile pe 
locurile de muncă vacante existente în baza de date a acesteia”. Data refuzului este 
menţionată ca fiind 15 martie 2013, însă menţiunile scrise nu fac vorbire despre 
persoana autoare şi nu sunt însoţite de vreo ştampilă a instituţiei.  

Conform celor reţinute de tribunal, în şedinţa publică  din data de 18 
octombrie 2003 s-a făcut dovada de către reclamant că în data de 14 martie 2013 la 
orele 15:18 a primit un mesaj pe telefonul său prin care apare că este convocat în 
audienţă la directorul AJOFM Cluj pentru data de 15 martie la 11:00. 

Acest mesaj nu face, în sine, dovada refuzului repartiţiilor şi nici nu constituie 
o modalitate de încunoştinţare a reclamantului care să fie prevăzută în lege. Din 
această perspectivă, Curtea observă că nu s-a făcut dovada de către instituţia pârâtă a 
comunicării oficiale a dispoziţiilor către reclamant. În consecinţă, nu se poate reţine 
un refuz nejustificat al  reclamantului intimat de a se încadra într-un loc de muncă pus 
la dispoziţie. 

Recurenta se limitează doar la reiterarea stării de fapt pe care o susţine, fără să 
combată cele reţinute de tribunal. Existenţa unor posibile mijloace de probă rezultate 
din faza administrativă nu este suficientă în condiţiile în care probaţiunea trebuie 
administrată judiciar. 

Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 20 din Legea nr. 554/2004, Curtea 
urmează să respingă recursul. 

 



 
 

4. Raport de evaluare a performanţelor unui funcţionar public. 
Anulare. Limitele analizei instanţei. Considerente de legalitate, iar nu de 
oportunitate. Obligarea autorităţii administrative la refacerea evaluării 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 5885 din 1 septembrie 2014 

Prin sentinţa civilă nr. 1865 din 25.10.2013 pronunţată de  Tribunalul Bistriţa-
Năsăud s-a admis în parte, acţiunea formulată de reclamantul M.I.S., împotriva pârâtei 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, şi în consecinţă:  

S-a anulat Raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 
funcţionarilor publici de conducere, respectiv ale reclamantului pentru perioada 
1.01.2012 – 13.11.2012, încheiat de pârâtă şi obligă pârâta la refacerea acestuia, cu 
respectarea prevederilor legale ce reglementează procedura de evaluare.  

S-a anulat Înscrisul nr. 1/444/MF/04.02.2013 cuprinzând soluţia de respingere 
a contestaţiei formulate de reclamant împotriva rezultatului evaluării;  

S-a respins capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata despăgubirilor 
morale, ca neîntemeiat.  

A fost obligată pârâta să plătească reclamantului cheltuieli de judecată în 
cuantum de 802,20 lei. 

 Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut  următoarele: 
Reclamantul contestă raportul de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale ale funcţionarilor publici de conducere pe perioada 1.01.2012- 13.11.2012 
( filele 8-10), perioadă în care a deţinut  funcţia publică de director executiv al 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, precum şi modalitatea de 
soluţionare a contestaţiei formulată împotriva acestui raport. 

Reclamantului îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 118/1999 privind statutul 
funcţionarului public, astfel încât, evaluarea performanţelor profesionale ale acestuia 
se realizează în conformitate cu prevederile art. 69 din actul normativ menţionat şi ale 
art. 106 şi urm. din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. 

În luna ianuarie 2013 s-a procedat la evaluarea activităţii profesionale a 
reclamantului desfăşurată în anul 2012, prin Raportul de evaluare contestat stabilindu-
se nota finală 3,15 şi, corespunzător, calificativul "SATISFĂCĂTOR". 

În ceea ce priveşte primul motiv de nelegalitate invocat de reclamant, în sensul 
că funcţionarii publici care au realizat evaluarea sa profesională nu au calitatea de 
evaluator, potrivit legii, instanţa a apreciat că acesta este întemeiat prin prisma 
dispoziţiilor art. 107 alin. 1 şi 2 literele b şi e din H.G. nr. 611/2008. 

Potrivit art. 107 alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 „ Evaluarea performanţelor 
profesionale individuale ale funcţionarului public se realizează de către evaluator.”, 
iar conform  alin. 2 literele b şi e din acelaşi act normativ, „(2) În sensul prezentei 
hotărâri, are calitatea de evaluator: b) funcţionarul public de conducere ierarhic 
superior potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, pentru 
funcţionarul public de conducere; e) conducătorul autorităţii sau instituţiei publice 
ori adjunctul acestuia, pentru funcţionarii publici care sunt în subordinea directă a 
acestuia.” 

Astfel, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale reclamantului 
trebuia realizată de un singur evaluator şi nu de o comisie de evaluare,  calitatea de 



evaluator fiind îndeplinită în sensul art. 107 alin.2 literele b şi e H.G. nr. 611/2008 de  
funcţionarul public de conducere ierarhic superior potrivit structurii organizatorice a 
autorităţii sau instituţiei publice, pentru funcţionarul public de conducere, iar în 
situaţia inexistenţei unui funcţionar public de conducere ierarhic superior,  de către 
conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori de adjunctul acestuia, pentru 
funcţionarii publici care sunt în subordinea directă a acestuia. 

Reclamantul a fost evaluat de comisia de evaluare compusă din persoanele 
desemnate de Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului prin Decizia 
nr. 1233/17.12.2012 ( filele 53-54), evaluatorii deţinând funcţia publică de şef serviciu 
şi directori în cadrul unor compartimente din cadrul Agenţiei Naţionale pentru 
Protecţia Mediului, iar contrasemnatarul raportului de evaluare, funcţia publică de 
vicepreşedinte. 

Tribunalul a apreciat că nici una dintre aceste persoane nu este, în înţelesul 
legii, superiorul ierarhic al directorului executiv al agenţiilor judeţene pentru protecţia 
mediului, acesta fiind subordonat faţă de conducerea Agenţiei Naţionale pentru 
Protecţia Mediului. 

În consecinţă, indiferent de pregătirea profesională, persoanele care au efectuat 
evaluarea nu aveau calitatea legală pentru a realiza evaluarea performanţelor 
profesionale individuale ale reclamantului. 

Referitor la cel de-al doilea motiv de nelegalitate indicat de reclamant, în 
sensul realizării evaluării cu includerea şi a unor criterii de performanţă care nu au 
fost aduse la cunoştinţa funcţionarului evaluat la începutul perioadei pentru care se 
face evaluarea, aceştia fiindu-i comunicaţi  abia în luna decembrie 2012, tribunalul a 
reţinut că, într-adevăr, conform art. 112 alin. 2 din HG nr. 611/2008, în funcţie de 
specificul activităţii instituţiei publice şi de activităţile efectiv desfăşurate de 
funcţionarul public, evaluatorul poate stabili şi alte criterii de performanţă decât cele 
cuprinse în anexa nr. 5 a actului normativ indicat, criterii care, astfel stabilite, se aduc 
la cunoştinţa funcţionarului public evaluat la începutul perioadei evaluate, sub 
sancţiunea neluării lor în seamă. 

Însă, aşa cum a menţionat şi pârâta, sancţiunea prevăzută de lege constă în 
pentru  neluarea acestor criterii în seamă. Prin compararea criteriilor de performanţă 
utilizate în evaluarea făcută reclamantului cu criteriile prevăzute de Anexa 5 din HG 
nr. 611/2008, se constată că au fost introduse suplimentar criteriile de la poziţiile 1-8, 
cele de la poziţiile  9-19 fiind obligatorii, cu menţiunea că,  criteriile stabilite 
suplimentar au ridicat nota raportului de evaluare. 

Instanţa a apreciat întemeiate criticile reclamantului vizând încălcarea 
procedurii de completare a raportului de evaluare. 

Astfel, în cuprinsul raportului de evaluare contestat nu se regăsesc indicatorii 
de performanţă, cu menţiunea că, contrar susţinerilor pârâtei, aceştia nu erau 
cunoscuţi reclamantului din anul anterior, deoarece în cuprinsul raportului de evaluare 
pe anul 2011 (filele 15-17), nu se regăsesc obiectivele şi indicatorii de performanţă 
pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea, conform anexei 6 din  
HG nr. 611/2008. 

Potrivit art. 109 lit. a din HG nr. 611/2008, evaluarea gradului şi modului de 
atingere a obiectivelor individuale reprezintă una dintre cele două componente ale 
evaluării funcţionarilor publici.  

Obiectivele individuale se stabilesc prin raportare la funcţia publică deţinută, 
gradul profesional al acestuia, cunoştinţele teoretice şi practice şi abilităţile 
funcţionarului public şi trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: să fie specifice 
activităţilor care presupune exercitarea prerogativelor de putere publică; să fie 



cuantificabile – să aibă o formă concretă de realizare; să fie prevăzute cu termen de 
realizare; să fie realiste, în sensul de a putea fi aduse la îndeplinire în termenele de 
realizare prevăzute şi cu resursele alocate; să fie flexibile, adică să poată fi revizuite în 
funcţie de modificările intervenite în priorităţile autorităţii sau instituţiei publice (art. 
110 al. 1 şi art. 111 al. 1). 

Art. 111 al. 3 stabileşte că, pentru fiecare dintre obiectivele stabilite 
evaluatorul va stabili şi indicatorii de performanţă. 

Tribunalul a apreciat că stabilirea indicatorilor de performanţă se impune cu 
necesitate atât din perspectiva funcţionarului evaluat, care trebuie să cunoască 
obiectivele şi indicatorii de performanţă pentru a-şi putea formula eventuale apărări, 
dar şi din perspectiva instanţei de judecată chemată să exercite un control efectiv al 
legalităţii actului.  

Potrivit art. 113 alin. 1 lit. a  „ … fiecare obiectiv se apreciază cu note de la 1 
la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a obiectivului respectiv, în raport cu 
indicatorii de performanţă”.  

Reţinându-se că raportul de evaluare contestat cuprinde doar obiectivele 
individuale stabilite, dar nu şi indicatorii de performanţă avuţi în vedere la verificarea 
ponderii de realizare a obiectivelor şi la notarea fiecărui obiectiv, reclamantul nefiind 
în măsură să cunoască conduita profesională sancţionată, iar instanţa neputând să 
verifice temeinicia raportului de evaluare, care este astfel sustras controlului de 
legalitate, tribunalul a apreciat că nu se mai impune analizarea motivelor de 
nelegalitate invocate de reclamant cu privire la etapa interviului şi la modalitatea de 
soluţionare a contestaţiei formulate împotriva raportului de evaluare, acestea fiind 
ulterioare primei etape a procedurii evaluării finale, respectiv a completării raportului 
de evaluare de către evaluator ( art. 114 din HG nr. 611/2008), evaluarea urmând a fi 
refăcută începând cu prima etapă. 

În ceea ce priveşte solicitarea reclamantului de obligare a pârâtei la plata 
daunelor morale, tribunalul a apreciat-o ca neîntemeiată,.  

Deşi art.106 din Legea nr.188/1999 face referire exclusiv la despăgubiri cu 
caracter patrimonial, funcţionarul public poate să solicite şi plata unor pagube cu 
caracter moral dacă apreciază că a suferit prejudicii cu acest caracter, art.117 din 
acelaşi act normativ stipulând că, dispoziţiile sale se completează cu reglementările de 
drept comun administrative în măsura în care nu contravin legislaţiei specifice funcţiei 
publice. Or, art.18 alin.3 din Legea nr.554/2004 dă posibilitatea instanţei să hotărască 
şi asupra despăgubirilor pentru daunele morale cauzate, dacă reclamantul a solicitat 
acest lucru. 

Însă, reclamantul nu a făcut dovada prejudiciului moral suferit ca urmare a 
realizării evaluării performanţelor profesionale individuale cu încălcarea normelor 
legale mai sus amintite, celelalte aspecte invocate şi vizând realizarea unor controale 
şi ameninţări cu dosare penale, excedând prezentului cadru procesual. 

Instanţa a apreciat fondate aprecierile reclamantului vizând importanţa 
evaluării cu privire la cariera profesională a funcţionarului public,  art. 69, alin. (3) din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, stipulând că "(3) 
Calificativele obţinute la evaluarea profesională sunt avute în vedere la: a)*** 
Abrogată; b)promovarea într-o funcţie publică superioară; c)eliberarea din funcţia 
publică." Însă, reclamantul nu mai poate fi promovat, el deţinând gradul superior, iar 
eliberarea sa din funcţia de director executiv este anterioară întocmirii acestui raport 
de evaluare. 

Raportat la considerentele de fapt şi de drept mai sus reţinute, instanţa a admis, 
în parte, acţiunea reclamantului şi în consecinţă: a anulat Raportul de evaluare a 



performanţelor individuale ale funcţionarilor publici de conducere, respectiv ale 
reclamantului pentru perioada 1.01.2012 – 13.11.2012, încheiat de pârâtă şi a obligat 
pârâta la refacerea acestuia, cu respectarea prevederilor legale ce reglementează 
procedura de evaluare; va anula Înscrisul nr. 1/444/MF/04.02.2013 cuprinzând soluţia 
de respingere a contestaţiei formulate de reclamant împotriva rezultatului evaluării şi 
a respins capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata despăgubirilor morale, ca 
neîntemeiat.  

În temeiul prevederilor art. 453 C.pr.civ., tribunalul a dispus obligarea pârâtei 
să plătească reclamantului cheltuieli de judecată în cuantum de 802,20 lei, 
reprezentând onorariu avocaţial, taxă judiciară de timbru şi a timbru judiciar. 

Împotriva sentinţei a declarat recurs AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU 
PROTECŢIA MEDIULUI, solicitând admiterea recursului, casarea în parte a 
sentinţei şi, reţinând cauza spre rejudecare,respingerea în tot a acţiunii  ca 
neîntemeiată. 

În motivarea recursului, recurenta arată următoarele: 
 Hotărârea recurată a fost data cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de 

drept material (art 488, alin. 1, pct. 8 Cod procedură civilă). 
Referitor la raportul de evaluare, instanţa de fond a dispus anularea acestuia, 

reţinând, printre altele, că evaluarea trebuia să fie făcută de superiorul ierarhic al 
reclamantului, adică de Preşedintele A.N.P.M. Cu privire la acest aspect, învederăm 
instanţei de recurs următoarele aspecte: 

Comisia de evaluare a fost înfiinţată prin decizia preşedintelui A.N.P.M. nr. 
1233/17.12.2012, aflată la dosarul de fond, din conducătorii celor mai importante 
direcţii din cadrul A.N.P.M., ale căror atribuţii de implementare a politicilor, 
strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel local sunt îndeplinite 
de agenţiile judeţene (conform art. 8, alin. 1 din H.G. nr. 1000/2012), respectiv : 

a) L.C. - director Direcţia Generală Monitorizare; 
b) P.B.M. - director Direcţia Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, 

Sol şi Subsol; 
c) S.C.C. - şef Serviciu Autorizări şi Evaluare Impact din cadrul Direcţiei 

Controlul Poluării şi Reglementări. 
Cei trei membri ai comisiei sunt funcţionari publici de conducere de cel mai 

înalt nivel în cadrul A.N.P.M. - instituţie ierarhic superioară celei condusă de 
reclamant, conform H.G. nr. 1000/2012, persoane cu o înaltă pregătire profesională în 
domeniul protecţiei mediului, fiind implicaţi direct în implementarea la nivel judeţean 
a atribuţiilor A.N.P.M. 

În cadrul aceleiaşi decizii, în conformitate cu prevederile art. 118, alin. (2) din 
H.G. nr. 611/2008, a fost numit contrasemnatar I.H.I., vicepreşedinte A.N.P.M. cu 
rang de subsecretar de stat şi care a fost înlocuitorul de drept al preşedintelui 
A.N.P.M. 

În urma contestaţiei formulate de reclamant, în baza referatelor întocmite de 
contestator, evaluator şi de contrasemnatar, conducătorul instituţiei (preşedintele 
ANPM) a analizat-o şi soluţionat-o în sensul respingerii acesteia şi a menţinerii 
rezultatului comisiei de evaluare, deci activitatea reclamantului a fost analizată şi de 
persoanele care, după părerea dânsului, au calitatea de evaluator.  

Prin hotărârea dată instanţa a încălcat regulile de procedură a căror 
nerespectare atrage sancţiunea nulităţii (art. 488, alin. 1, pct. 5 Cod procedură civilă). 

Instanţa reţine, la pagina 11 din hotărârea atacată, că procedura de completare 
a raportului de evaluarea a fost încălcată întrucât în cuprinsul acestuia nu se regăsesc 
indicatorii de performanţă. 



Instanţa confundă criteriile de performanţă cu indicatorii de performanţă, 
depăşind, astfel, limitele învestirii. Contestatorul, în cererea sa, s-a referit la criteriile 
de performanţă, nu la indicatorii de performanţă (pag. 2-3). Acesta a reclamat faptul 
că aceste criterii i s-au comunicat abia în decembrie 2012, potrivit unui înscris pe care 
nu ni 1-a comunicat prin intermediul instanţei şi în posesia căruia nu ne aflăm. 
Avocatul care 1-a reprezentat pe reclamant a folosit sintagma "indicatori de 
performanţă specifici" ca pe un sinonim al celei de "criterii de performanţă". De altfel, 
această sintagmă nu există în legislaţia aplicabilă funcţiei publice, aspect pe care 
instanţa trebuia să îl cunoască. 

Absenţa indicatorilor de performanţă din raportul de evaluare nu are nicio 
semnificaţie şi nici un efect asupra notei finale şi, implicit, asupra calificativului 
obţinut în urma procedurii de evaluare. Legea nu sancţionează absenţa acestora şi, 
având în vedere că absenţa lor nu influenţează rezultatul final al evaluării, aceştia nu 
se regăsesc în nici un raport de evaluare. Criteriile de performanţă, în schimb, se 
reflectă în mod direct în nota finală întrucât pentru flecare criteriu se acordă o notă. In 
esenţă, ceea ce se notează în procedura de evaluare sunt realizarea obiectivelor şi 
criteriile de performanţă. 

Legea, adică H.G. nr. 611/2008, sancţionează neaducerea la cunoştinţa 
funcţionarului public, la începutul perioadei de evaluare, a criteriilor de performanţă 
(art. 112, alin. 3 din H.G. nr. 611/2008), prevedere menţionată şi de reclamant în 
cererea de chemare în judecată. 

Prin urmare, încălcând principiul disponibilităţii şi dispoziţiile art. 20 şi art. 
22, alin. (6) Cod procedură civilă, instanţa a depăşit limitele învestirii, pronunţând o 
soluţie cu privire la indicatorii de performanţă, deşi reclamantul s-a referit, în cererea 
de chemare în judecată, la criteriile de performanţă. Aşa cum se arată în literatura de 
specialitate, pronunţarea unei hotărâri cu încălcarea principiilor fundamentale ale 
procesului civil atrage nulitatea acesteia, nulitate care poate fi invocată prin 
intermediul celui de al cincilea motiv de casare prevăzut la art. 488 Cod procedură 
civilă. 

Pentru toate considerentele arătate mai sus, solicită admiterea recursului, 
casarea în parte a sentinţei şi, reţinând cauza spre rejudecare, respingerea în tot a 
acţiunii  ca neîntemeiată. 

Analizând recursul formulat, curtea reţine următoarele:  
Potrivit celor menţionate în cuprinsul cererii de recurs, pârâta Agenţia 

Naţională pentru Protecţia Mediului a înţeles să critice sentinţa atacată sub două 
aspecte, invocând motivele de casare reglementate de prevederile art. 488 alin. 1 lit. 5 
şi 8 din Codul de procedură civilă, privitoare la încălcarea, de către instanţă, prin 
hotărârea dată, a regulilor de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii 
şi la împrejurarea că hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a 
normelor de drept material. 

În ceea ce priveşte argumentele aduse de către recurentă în sprijinul motivului 
de recurs reglementat de art. 488 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedură civilă, curtea 
constată că acestea au vizat o prezumtivă confuzie pe care instanţa de fond ar fi 
realizat-o între noţiunea de criterii de performanţă şi cea de indicatori de performanţă 
şi că aceeaşi instanţă s-ar fi pronunţat asupra ceea nu s-a cerut, în raport de 
împrejurarea că reclamantul nu a făcut referire în cuprinsul cererii de chemare în 
judecată la indicatorii de performanţă. 

Asupra acestor susţineri ale recurentei, curtea reţine că sunt în mod vădit 
neîntemeiate, întrucât, astfel cum reiese din cuprinsul cererii de chemare în judecată, 
reclamantul a făcut referire în mod expres atât la criteriile de performanţă (dosar fond, 



f. 2, penultimul rând), cât şi la indicatorii de performanţă (dosar fond, f. 3, al doilea 
alineat), astfel că nu se poate reţine că instanţa de fond s-a pronunţat asupra unor 
aspecte cu care să nu fi fost sesizată prin cererea de chemare în judecată de către 
reclamantul M.I.S.. 

Mai mult chiar, astfel cum reiese din cuprinsul art. 113 alin. 1-5 din H.G. nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, text legal citat şi de către instanţa de fond, însuşi legiuitorul 
face trimitere atât la criteriile de performanţă, cât şi la indicatorii de performanţă, 
opţiune a legiuitorului în raport cu care se constată că afirmaţia recurentei că această 
din urmă sintagmă „nu există în legislaţia aplicabilă funcţiei publice„ (în exprimarea 
recurentei) denotă necunoaşterea de către aceasta a legislaţiei invocate. 

Astfel, conform art. 113 alin. 1 din H.G. nr. 611/2008, notarea obiectivelor 
individuale şi a criteriilor de performanţă se face parcurgându-se următoarele etape: 

a) fiecare obiectiv se apreciază cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de 
îndeplinire a obiectivului respectiv, în raport cu indicatorii de performanţă; 

b) fiecare criteriu de performanţă se notează de la 1 la 5, nota exprimând 
aprecierea îndeplinirii criteriului de performanţă în realizarea obiectivelor individuale 
stabilite. 

Ca atare, nu se poate susţine cu temei că instanţa de fond ar fi realizat o 
confuzie între cele două noţiuni şi că noţiunea de „indicator de performanţă” nu ar 
exista în legislaţia specifică funcţiei publice, astfel cum în mod nedocumentat afirmă 
recurenta. 

De altfel, susţinerile recurentei sunt infirmate chiar de cuprinsul raportului de 
evaluare contestat în cauză, raport emis de către pârâtă, în cuprinsul căruia este 
evidenţiată în mod expres o rubrică intitulată „indicatori de performanţă”, fiind 
totodată enumerate şi criteriile de performanţă utilizate în evaluare. 

Privitor la susţinerile recurentei vizând lipsa de semnificaţie a absenţei 
indicatorilor de performanţă din raportul de evaluare, curtea reţine că, astfel cum 
reiese din art. 113 alin. 1 precitat, legiuitorul a înţeles să reglementeze procedura 
notării în două etape: prima vizând aprecierea obiectivelor individuale, etapă care se 
realizează din perspectiva indicatorilor de performanţă, iar cea de-a doua etapă 
urmărind aprecierea îndeplinirii criteriilor de performanţă în realizarea obiectivelor 
individuale stabilite. 

În ceea ce priveşte prima etapă arătată, curtea reţine că sunt relevante 
prevederile art. 111 alin. 3 din H.G. nr. 611/2008, potrivit cărora „pentru fiecare 
dintre obiectivele stabilite evaluatorul va stabili şi indicatorii de performanţă”, 
dispoziţii neechivoce în raport cu care se constată că cele reţinute de către instanţa de 
fond privitoare la încălcarea procedurii de completare a raportului de evaluare sunt 
temeinice şi în concordanţă cu dispoziţiile legale, fiind necesar aşadar ca, în cuprinsul 
raportului de evaluare, să se regăsească indicatorii de performanţă la care se 
raportează cel care realizează evaluare în analiza gradului de îndeplinire a obiectivelor 
individuale stabilite. 

Referitor la al doilea motiv de recurs invocat de către recurentă, curtea 
constată că, în susţinerea acestuia, au fost reiterate alegaţiilor formulate în procedura 
desfăşurată în faţa instanţei de fond privitoare la înfiinţarea comisiei de evaluare şi la 
persoanele membre ale acestei comisii, arătându-se totodată că activitatea 
reclamantului a fost analizată, ca urmare a contrasemnării raportului de evaluare şi a 
soluţionării contestaţiei reclamantului, şi de persoanele care, după părerea 
reclamantului, au calitatea de evaluator. 



Asupra acestor susţineri, curtea reţine preliminar că acordarea calificativelor în 
cadrul procedurii de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 
funcţionarilor publici reprezintă o prerogativă a angajatorului, instanţa de judecată 
învestită cu o acţiune în anularea raportului de evaluare având competenţa de a 
exercita controlul de legalitate a procedurii de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale ale funcţionarilor publici, fără a realiza ea însăşi evaluarea şi de a acorda 
un alt calificativ. 

Ca atare, în raport de împrejurarea că evaluarea însăşi nu este supusă 
controlului judecătoresc, fiind o chestiune de oportunitate, controlul de legalitate 
exercitat de către instanţă trebuie să vizeze toate aspectele procedurii de evaluare, 
inclusiv componenţa comisiei de evaluare, componenţă care trebuie să fie în strictă 
concordanţă cu dispoziţiile legale. 

Ori, potrivit prevederilor art. 107 alin. 1 din H.G. nr. 611/2008, evaluarea 
performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public se realizează de 
către evaluator, iar conform alin. 2 literele b şi e din acelaşi act normativ, în sensul 
prezentei hotărâri, are calitatea de evaluator: funcţionarul public de conducere ierarhic 
superior potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, pentru 
funcţionarul public de conducere, respectiv conducătorul autorităţii sau instituţiei 
publice ori adjunctul acestuia, pentru funcţionarii publici care sunt în subordinea 
directă a acestuia. 

Astfel cum reiese cu claritate din cuprinsul acestor dispoziţii legale, evaluarea 
performanţelor profesionale individuale ale reclamantului trebuia realizată de un 
singur evaluator şi nu de o comisie de evaluare,  calitatea de evaluator fiind 
îndeplinită în sensul art. 107 alin. 2 literele b şi e H.G. nr. 611/2008 de  funcţionarul 
public de conducere ierarhic superior potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau 
instituţiei publice, pentru funcţionarul public de conducere, iar în situaţia inexistenţei 
unui funcţionar public de conducere ierarhic superior,  de către conducătorul 
autorităţii sau instituţiei publice ori de adjunctul acestuia, pentru funcţionarii publici 
care sunt în subordinea directă a acestuia. 

Ori, astfel cum a reţinut în mod corect instanţa de fond, reclamantul a fost 
evaluat de o comisie de evaluare compusă din persoane desemnate de Preşedintele 
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului prin Decizia nr. 1233/17.12.2012, 
niciuna dintre aceste persoane nefiind, în înţelesul legii, superiorul ierarhic al 
directorului executiv al agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului, acesta fiind 
subordonat conducerii Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. 

Ca atare, fără a contesta pregătirea profesională a persoanelor care  au efectuat 
în fapt evaluarea, curtea reţine că acestea nu aveau calitatea legală de a realiza 
evaluarea performanţelor profesionale individuale ale reclamantului, astfel că, din 
această perspectivă dispoziţiile legale mai sus menţionate au fost încălcate, 
impunându-se în cauză anularea raportului de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale ale reclamantului pentru perioada 01.01.2012 – 13.11.2012, încheiat de 
pârâtă, cu obligarea pârâtei la refacerea acestuia cu respectarea prevederilor legale ce 
reglementează procedura de evaluare, astfel cum în mod temeinic a dispus instanţa de 
fond prin sentinţa atacată. 

Pentru aceste motive, în aplicare prevederilor art. 498 din Codul de procedură 
civilă, curtea va respinge recursul declarat de pârâta Agenţia Naţională Pentru 
Protecţia Mediului împotriva sentinţei civile nr. 1865 din 25.10.2013, pronunţată în 
dosarul nr. 2622/112/2013 al Tribunalului Bistriţa Năsăud pe care o va menţine în 
întregime. 

 



 
 

5. Contencios fiscal. Cerere de restituire a unor sume plătite dar 
nedatorate. Termen de prescripţie. Admisibilitate  

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 6005 din 4 septembrie 2014 

 
Prin sentinţa civilă nr. 3114 din 04.04.2014, pronunţată în dosarul nr. .../2012* 

al Tribunalului Cluj s-a respins excepţia inadmisibilităţii. 
S-a admis acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta SC V. 

SRL în contradictoriu cu DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR 
PUBLICE CLUJ NAPOCA în calitate de succesoare a pârâtei  DRAOV Cluj şi a 
obligat pârâta să restituie reclamantei suma de 144.708 lei , reprezentând diferenţa de 
taxe vamale achitate în plus . 

S-a admis excepţia lipsei calităţii procesual pasive a ANAF şi a respins 
acţiunea faţă de această pârâtă, urmare a admiterii acestei excepţii. 

A fost obligată pârâta la 39,3 lei cheltuieli de judecată în  favoarea 
reclamantei. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
         Ca punct de pornire reţine faptul că reclamanta solicită restituirea unor 

sume de bani care provin din încadrarea tarifară necorespunzătoare a organului vamal 
a unor operaţiuni  vamale de punere în liberă circulaţie efectuate de societatea 
reclamantă. 

          În acest sens invocă faptul că urmare a controlului vamal din data de 
21.08.2008 din cele 32 de operaţiuni vamale care au făcut obiectul controlului, în 28 
de cazuri încadrarea tarifară efectuată de către societatea reclamantă a fost considerată 
greşită de către inspectorii vamali în cuprinsul procesului verbal contestat. În cazul 
celorlalte 4 operaţiuni vamale care au făcut obiectul controlului din data de 
21.08.2008, inspectorii vamali au apreciat că încadrarea tarifară a fost corect 
efectuată, societatea lor achitând taxe vamale de import mult mai mari aferente 
acestor operaţiuni.  

          În privinţa celorlalte 28 de operaţiuni, în dosarul 541/33/2009, prin 
Sentinţa 155/09.04.2010, Curtea de Apel Cluj a statuat că produsele importate de către 
societatea lor au fost corect încadrate tarifar în prevederile tarifului vamal al 
României, iar constatările ulterioare ale organelor de control sunt nelegale. Sentinţa 
civilă nr. 155/09.04.2010 a rămas irevocabilă prin Decizia 421/26.01.2011 a ICCJ ca 
urmare a respingerii recursului declarat de DRAOV Cluj.        

         În raport de aceste constatări, apreciază reclamanta că aceleaşi reguli de 
încadrare tarifară trebuiau aplicate în mod firesc şi pentru cele 4 operaţiuni vamale 
pentru care societatea lor a plătit taxe vamale mult mai mari, aceasta fiind raţiunea 
pentru care s-a promovat prezenta acţiune.  

       Iniţial, prin Sentinţa civilă nr. 9380/2013 pronunţată în dosar .../2012 
instanţa de fond a respins acţiunea ca prescrisă. 

        Prin Decizia civilă nr. 10364/2013 a Curţii de Apel Cluj a fost admis 
recursul declarat de SC V. SRL împotriva sentinţei civile 9380/31 mai 2013 sus 
menţionată, aceasta a fost casată cu trimitere spre rejudecare, instanţa de recurs 
dezlegând în drept situaţia juridică dedusă judecăţii , statuând următoarele :  



     „Legea nr.554/2004 menţionată de prima instanţă ce vizează atacarea în 
contencios a refuzului nejustificat trebuie corelată însă cu dispoziţiile speciale 
prevăzute de actul normativ în contextul în căruia a fost solicitată  restituirea, 
respectiv OG nr.92/2003. 

 Actul normativ arătat prin art.117 prevede că se restituie, la cerere, 
debitorului următoarele sume: 

    a) cele plătite fără existenţa unui titlu de creanţă; 
    b) cele plătite în plus faţă de obligaţia fiscală; 
    c) cele plătite ca urmare a unei erori de calcul; 
    d) cele plătite ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale; 
    e) cele de rambursat de la bugetul de stat; 
    f) cele stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau ale altor organe 

competente potrivit legii; 
    g) cele rămase după efectuarea distribuirii prevăzute la art. 170; 
    h) cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din reţinerile 

prin poprire, după caz, în temeiul hotărârii judecătoreşti prin care se dispune 
desfiinţarea executării silite. 

 Tot astfel prin art.135 din acelaşi act normativ se prevede că : dreptul 
contribuabililor de a cere compensarea sau restituirea creanţelor fiscale se prescrie 
în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat 
naştere dreptul la compensare sau restituire. 

 Reiese din normele enunţate că obiectul acţiunii judiciare în instanţa 
de contencios îl constituie constatarea refuzului nejustificat al autorităţii precum şi 
obligarea la restituirea sumelor plătite în plus sau ca urmare a aplicării eronate a 
prevederilor legii în condiţiile în care autoritatea refuza nejustificat restituirea. 
Totodată mai reiese din norme că în materia fiscală dreptul de restituire se prescrie 
în termen de 5 ani de la  1 ianuarie a anului în care a  luat naştere dreptul la 
restituire. 

 Cu alte cuvinte în condiţiile normei speciale termenul  de restituire 
este de 5 ani şi curge de la data la care se cunoştea şi trebuia să se  cunoască paguba 
respectiv de la 1 ianuarie  a anului următor în care a luat naştere dreptul la 
restituire. 

 Actele dosarului atestă că a fost efectuat controlul în 2008; că în 
acelaşi an s-au plătit şi sumele achitate ca urmare a aplicării eronate a prevederilor 
legale iar acţiunea a fost promovată la 16.11.2012 deci în termenul special context în 
care raportat la perioada determinată de legiuitor greşit se reţine de prima instanţă 
prescripţia dreptului la acţiune.” 

         Conform art. 315 C.pr.civ în caz de casare, hotărârile instanţei de recurs 
asupra problemelor de drept dezlegate ….sunt obligatorii pentru judecătorii fondului 
. 

         Pe cale de consecinţă, în condiţiile în care instanţa de recurs a statuat că 
sumele solicitate de reclamantă sunt cerute în cadrul  termenului de prescripţie 
prevăzut de OG 92/2003 şi în condiţiile în care a mai stabilit că sumele achitate de 
reclamantă pârâtei sunt ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, tribunalul, 
în raport şi de starea de fapt expusă în cuprinsul considerentelor, respectiv în 
condiţiile în care din cele 32 de operaţiuni, în 28 de operaţiuni încadrarea tarifară 
efectuată de către societatea reclamantă a fost considerată corectă de către instanţa de 
judecată prin Sentinţa 155/09.04.2010 dată de Curtea de Apel Cluj, urmează ca şi 
celorlalte 4 operaţiuni vamale să li se aplice încadrarea tarifară stabilită de instanţa de 
judecată . 



          Aşa fiind, în temeiul art. 117 lit d din OG 92/2003 coroborat art. 8-18 
din Legea 554/2004 a admis acţiunea în contencios administrativ formulată de 
reclamanta SC V. SRL în contradictoriu cu DGRF Cluj, în calitate de succesoare a 
pârâtei să restituie reclamantei suma de 144.708 lei, reprezentând diferenţa de taxe 
vamale achitate în plus. 

         Excepţia inadmisibilităţii a fost respinsă în condiţiile în care în cauză 
deja instanţa a stabilit că sumele de bani cerute de reclamantă trebuie restituite 
acesteia, motiv pentru care în speţă nu sunt incidente dispoziţiile art. 236 din Reg. 
2913/1992, invocate de pârâtă. 

         S-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a ANAF în condiţiile 
în care această instituţie nu este emitenta actelor administrative contestate şi s-a 
respins acţiunea faţă de această pârâtă, urmare a admiterii acestei excepţii. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta DIRECTIA 
GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA 
solicitând să se admită prezentul recurs cu consecinţa modificării în tot a hotărârii 
instanţei de fond, în sensul respingerii acţiunii reclamantei ca neîntemeiată, nefondată 
şi neprobată, exonerarea pârâtei de la plata cheltuielilor de judecată, deoarece nu este 
în culpă procesuală. 

În motivarea recursului pârâta a arătat următoarele: 
În privinţa hotărârii instanţei fondului sunt incidente motivele de modificare 

prevăzute la art. 304, Punctele 6, 7, 8 şi 9 Cod procedură civilă din 1865, deoarece s-a 
acordat mai mult decât s-a cerut, motivarea hotărârii este superficială şi, totodată, 
dezlegarea litigiului se întemeiază pe denaturarea conţinutului actelor juridice privind 
pe părţile litigiului, precum şi prin interpretarea eronată a stării de lucruri incidente şi 
aplicării greşite a legii. 

I). în cauză, instanţa de fond a dispus restituirea sumei de 144.078 de lei?!, 
sumă menţionată atât în considerente, cât şi în dispozitiv, deşi intimata reclamantă a 
solicitat restituirea sumei de 44.708 lei, nu numai prin demersul introductiv de 
instanţă, dar şi în cererea administrativă. Chiar dacă am admite că la pretenţiile 
intimatei s-ar putea adăuga accesorii, nu reiese de nicăieri din hotărârea instanţei 
fondului de unde a rezultat suma de 144.078 de lei şi în ce constă cu exactitate. 

Ca atare, aşa cum a statuat şi jurisprudenţa şi doctrina, atunci când se acordă 
mai mult decât se cere - plus petita -, se încalcă principiul disponibilităţii, astfel că 
Pct. 6 al art. 304 din vechiul Cod de procedură civilă îşi găseşte aplicabilitatea. 

II). în ceea ce priveşte incidenţa pct. 7, 8 şi 9 din art. 304 din vechiul Cod de 
procedură civilă, crede că instanţa fondului a înţeles eronat îndrumarul dat de instanţa 
de recurs în primul ciclu procesual şi a tratat superficial fondul cererii intimatei, prin 
interpretarea eronată a declaraţiilor vamale în discuţia părţilor, extrapolând nepermis 
efectele hotărârii date în litigiul din anul 2009 asupra cererii pendinte. 

1.        Referirea generică la „cele 4 operaţiuni vamale" nu este deloc exactă. În 
realitate, intimata S.C. "V. " S.R.L. a cerut fostei D.J.A.O.V. Cluj restituirea unor 
diferenţe de taxe vamale aferente unor produse care au făcut obiectul a 5 articole din 4 
declaraţii vamale, după cum se arată în tabelul inserat în cadrul motivelor de recurs – 
fila 3 dosar. 

Aceste 5 articole din cele 4 declaraţii vamale au făcut obiectul Procesului-
verbal de control nr. 24207/PACRPT/09.10.2008 şi sunt menţionate în cuprinsul 
acestuia pe pag.1 (ultimele rânduri) şi pag.2 (primele rânduri) precum şi în Anexa 1 
(poziţiile 23, 57, 84, 117 şi 123). De asemenea, art.1 din declaraţia vamală I-
2274/27.02.2008 este menţionat ca fiind corect declarat în alin. 3 de pe pag. 6 a 



aceluiaşi document, iar la pag. 7, în alin. 3 este menţionat în acelaşi fel art. 3 din 
aceeaşi declaraţie vamală. 

Cu toate acestea, intimata nu a atacat aceste constatări prin contestaţia 
formulată împotriva Procesului-verbal de control nr. 24207/PACRPT/09.10.2008 şi a 
Deciziei de Regularizare a Sumelor nr. 24208/PACRPT/09.10.2008 şi nu a cerut prin 
această contestaţie sau prin acţiunea judiciară care a urmat (Dosar 541/33/2009 - 
Curtea de Apel Cluj) anularea explicită a constatărilor privind aceste 5 articole din 
cele 4 declaraţii, recalcularea taxelor vamale aferente şi restituirea diferenţelor pe 
care, din punctul de vedere al pârâtei recurente, le-a cerut în anul 2012 tardiv. 

Pe cale de consecinţă, luând în considerare principiul disponibilităţii, consideră 
că soluţia dată în litigiul din anul 2009 nu poate fi invocată pe calea excepţiei sau 
prezumţiei puterii de lucru judecat. Nu se pot extrapola efectele hotărârii Curţii de 
Apel Cluj din anul 2010, având ca obiect contenciosul administrativ-anularea unor 
încadrări tarifare, asupra unei cereri în obligaţia de a face - restituirea taxelor vamale 
datorate pentru alte mărfuri şi al căror regim vamal şi încadrare tarifară nu au fost 
contestate. 

Totodată, împotriva autorităţii vamale nu există un titlu executoriu dat de 
instanţa de contencios administrativ şi fiscal cu prilejul litigiului din anul 2009, în 
sensul că hotărârile judecătoreşti pronunţate de CA. Cluj şi Î.C.C.J. în recurs, nu au 
obligat la rambursarea pretinselor sume achitate în plus de recurentă. 

Prin modul în care a soluţionat litigiul, instanţa fondului a interpretat eronat 
declaraţiile vamale în discuţie şi situaţia mărfurilor pentru care s-a solicitat restituirea. 

3. Instanţa fondului nu s-a pronunţat asupra excepţiei tardivităţii 
depunerii cererii de restituire, cu toate că a arătat că intimata a depus în 02.03.2012 la 
sediul fostei Direcţii Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj o somaţie, 
înregistrată sub nr. 3982/02.03.2012, solicitând restituirea sumei de 44.708 lei. 

Somaţia a fost transmisă fostei Direcţii Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni 
Vamale Cluj (actualmente Biroul Vamal Cluj), care, prin Adresa nr. 1570/30.03.2012 
a comunicat refuzul temeinic motivat al autorităţii vamale de a rambursa taxele 
vamale solicitate. Adresa a fost trimisă prin poştă şi a fost primită de intimată în 
11.04.2012 (conform confirmării de primire AR 49921672996), dată de la care curge 
termenul de 30 de zile pentru depunerea unei contestaţii, prevăzut de art. 207, alin.(1) 
din O.G.92/2003 - Codul de Procedură Fiscală, sub sancţiunea decăderii. 

În loc să formuleze o contestaţie împotriva refuzului autorităţii vamale (pe care 
îl socotea neîntemeiat) de a emite un act administrativ fiscal, intimata-petentă a ales 
sa-şi reitereze solicitarea iniţială, prin două înscrisuri identice (şi având acelaşi 
conţinut cu somaţia iniţială) înregistrate la fosta D.J.A.O.V. Cluj sub nr. 
2.567/11.05.2012, respectiv 2.592/14.05.2012, care, în temeiul art. 10 alin. (2) din 
O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, au fost clasate la numărul solicitării iniţiale, cu 
soluţia de refuz adoptată iniţial, fapt comunicat petentei prin Adresa nr. 2567; 
2592/23.05.2012. 

Calea administrativă de atac nu a fost parcursă nici în termenul legal şi nici 
după expirarea lui, rezultatul fiind decăderea intimatei-petent din dreptul de a ataca 
soluţia adoptată de autoritatea vamală. 

Termenul de 6 luni prevăzut de art. 11 alin. (1), lit.b) din L. nr. 554/2004 
(invocat în hotărârea dată de judecătorul fondului, prin menţionarea art.8-18 din 
L.554/2004) curge de la 11.04.2012 (data comunicării refuzului) şi s-a împlinit în 
11.11.2012!, iar acţiunea a fost introdusă la Tribunalul Cluj în 26.11.2012. 



Dreptul intimatei la restituirea taxelor vamale era prescris la acea dată, chiar şi 
prin raportare la art. 11 alin. (5) din L. nr. 554/2004. 

4. Referitor la art. 135 din Codul de Procedură Fiscală, invocat în 
considerente, credem că îndreptarul dat de Curtea de Apel Cluj, prin Decizia civilă nr. 
10.364/30.10.2013 în Dosarul nr. .../2012, în primul ciclu procesual, reprezintă doar 
înlăturarea excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune, prin raportare la dispoziţiile art. 
117 şi 135 Cod procedură fiscală. 

Dar nu a luat naştere niciun drept de compensare sau restituire. Nu există un 
act administrativ fiscal sau un act cu efect echivalent prin care să fi fost stabilit un 
astfel de drept şi să fi fost individualizate sumele respective. în fapt, în cazul de faţă 
tocmai refuzul autorităţii vamale de a emite un astfel de act reprezintă cu adevărat 
obiectul dedus judecăţii. 

5. Întemeierea hotărârii Tribunalului Cluj exclusiv în dispoziţiile art. 117 
lit. d) din Codul de Procedură Fiscală este eronată. în realitate, taxele vamale fiind 
drepturi de import, în temeiul art. 148 alin.(2) din Constituţia României, acestea se 
supun reglementărilor vamale comunitare, mai precis Regulamentului (CEE) nr. 
2913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal 
Comunitar, art. 65, alin. 2, lit. c şi art. 236 fiind în special aplicabile în cazul de faţă. 

6. De asemenea, completarea şi depunerea declaraţiilor vamale în discuţie 
fiind o acţiune deliberată (art. 4, pct.17 din Regulamentul'(CEE) nr.2913/1992*al 
Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar), care 
exprima exclusiv voinţa intimatei, conform prevederilor art. 236 alin.(1) teza ultimă 
din Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de 
instituire a Codului Vamal Comunitar, rambursarea taxelor vamale nu se poate 
acorda. 

Declaraţiile vamale în discuţie au fost întocmite în procedură de vămuire la 
domiciliu şi poartă o ştampilă în acest sens în partea stângă jos a fiecăreia. Ca atare, 
nu s-a făcut nici control documentar şi. nici control fizic. 

Este evident că depunerea lor în acea formă a fost un gest deliberat al 
intimatei-reclamante. 

7. Motivându-şi hotărârea pe art. 8 - 18 din L.554/2004, instanţa de fond 
a scăpat din vedere prevederile art. 11 din acelaşi act normativ, a căror riguroasă 
aplicare are ca efect prescrierea dreptului la acţiune al petentei, aşa cum s-a arătat la 
teza ultima a pct. 3 de mai sus. 

8. Art. 100 alin. (1) din L.86/2006 - Codul Vamal al României permite 
modificarea declaraţiei vamale în max. 5 ani de la acordarea liberului de vamă (a nu 
se confunda cu termenul de prescripţie a dreptului de a cere plata eventualelor 
diferenţe, care curge din prima zi a anului următor celui în care a fost depusă 
declaraţia vamală). Acest termen era deja depăşit la 02.03.2012 (data depunerii 
somaţiei iniţiale la D.R.A.O.V. Cluj) pentru prima declaraţie vamală şi acum este 
depăşit pentru toate. Nu există prevederi legale care să impună suspendarea sau 
întreruperea curgerii acestui termen. 

În concluzie, chiar dacă a fost înlăturat termenul de 3 ani de prescripţie, fiind 
obligatoriu pentru judecătorul fondului la soluţionarea litigiului luarea în considerare 
a termenului prevăzut de Codul de procedură fiscală, nu echivalează cu faptul că 
termenul de 5 ani nu trebuia cercetat, în sensul împlinirii sau nu, ori dacă acesta este 
în consonanţă cu dispoziţiile art. 65, alin. 2, lit. c din Codul vamal Comunitar, tocmai 
pentru a respecta specificul nu numai al drepturilor vamale, dar şi al declaraţiei 
vamale - temei al restituirii. 



Restituirea în sine echivalează implicit cu modificarea declaraţiei vamale, 
lucru NEPERMIS după împlinirea termenului prevăzut de art.100 alin. (1) din 
L.86/2006 - Codul Vamal al României 

Astfel că extrapolarea efectelor Sentinţei nr. 155/2010 a Curţii de Apel Cluj nu 
este posibilă, pentru motivele mai sus expuse. 

Felul superficial în care a fost motivată hotărârea recurată indică incidenţa pct. 
7 al art. 304 v. C.P.C. 

Despre cheltuielile de judecată, acestea nu sunt întemeiate, luând în 
considerare starea de fapt expusă, în virtutea căreia culpa procesuală nu îi poate fi 
imputată. 

În drept s-au invocat dispoziţiile art. 304, pct. 6, 7, 8 şi 9, art. 3041 şi art. 312 
Cod procedură civilă.  

În probaţiune, s-au depus copii certificate a actelor şi documentelor invocate în 
prezenta cerere de recurs, aşa încât Onorata Curte să se poată edifica asupra faptului 
că instanţa fondului a interpretat greşit cererea dedusă soluţionării. 

În apărare, reclamanta intimată SC V. ELECTRONICS SRL a formulat 
întâmpinare solicitând respingerea recursului a netemeinic, nelegal şi nefondat, 
menţinând în totalitate sentinţa civilă atacată – filele 46-52 dosar. 

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

Reclamanta SC V. SRL a chemat în judecată Direcţia Regională pentru Accize 
şi Operaţiuni Vamale Cluj şi Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale 
Cluj, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală de Soluţionare a 
Contestaţiilor solicitând restituirea sumei de 44.708 lei, reprezentând diferenţe de taxe 
vamale datorate şi cele efectiv achitate în cursul anului 2008.  

Reclamanta a formulat împotriva DRAOV Cluj somaţia nr. 59/2012 prin 
intermediul BEJ …, dar pârâta nu i-a soluţionat favorabil cererea, motiv pentru care, 
considerând că a urmat procedura administrativ fiscală, a formulat acţiune calificată 
de prima instanţă ca fiind o acţiune în contencios fiscal. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 117 alin. 9 C.pr.fisc. procedura de restituire şi 
de rambursare a sumelor de la buget, inclusiv modalitatea de acordare a dobânzilor 
prevăzute la art. 124, se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice. 

În aplicarea acestui temei legal, Ministerul Finanţelor Publice a adoptat 
Ordinul nr. 1.899 din 22 decembrie 2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi 
de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite 
contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal, 
publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 13 din 5 ianuarie 2005. 

Acest ordin prevede că pentru sumele de restituit conform prevederilor art. 112  
din Codul de Procedură fiscală (actual art. 117) este necesar să se formuleze o cerere 
de restituire depusă de contribuabil în interiorul termenului de prescripţie, cerere care 
urmează să fie soluţionată de autoritatea fiscală competentă în termen de 45 de zile 
printr-o decizie de restituire, indiferent de soluţia adoptată. 

Decizia de restituire constituie act administrativ fiscal conform art. 41 
C.pr.fisc. cu toate consecinţele juridice ce decurg din această calificare. 

Decizia de restituire adoptată de organul fiscal la cererea de restituire sau 
inexistenţa unei atari decizii poate fi contestată în prealabil conform procedurii 
prevăzute la art. 205 alin. 1 şi 2 C.pr.fisc. 

Conform acestor norme legale, împotriva titlului de creanţă, precum şi 
împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestaţie potrivit legii. 
Contestaţia este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune al celui 



care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin 
lipsa acestuia, în condiţiile legii. Este îndreptăţit la contestaţie numai cel care 
consideră că a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin 
lipsa acestuia. 

Aşa fiind, prealabil sesizării instanţei de contencios administrativ fiscal este 
obligatorie contestarea actului administrativ fiscal ori inexistenţa acestuia pe calea 
contestaţiei administrative de competenţa organului de soluţionare a contestaţiilor 
după distincţiile prevăzute la art. 209 C.pr.fisc. şi apoi în funcţie de decizia acestui 
organ persoana nemulţumită ori ce se pretinde vătămată poate să supună 
contenciosului administrativ fiscal respectivul act conform art. 218 alin. 2 C.pr.fisc. 

În acest context, Curtea are în vedere că în practica secţiei de profil a ÎCCJ s-a 
reţinut în mod constant şi unitar că procedura de soluţionare a contestaţiilor formulate 
împotriva actelor administrativ fiscale, reglementate de art. 205-218 C.pr.fisc. este o 
procedura administrativa prealabilă, iar nu o jurisdicţie specială  în sensul art. 21 alin. 
4 din Constituţie şi art. 6 alin. 1 din Legea nr. 554/2004. (A se vedea spre pildă, 
soluţia de principiu adoptată de Plenul judecătorilor Secţiei de Contencios 
Administrativ şi fiscal a ÎCCJ la 12 februarie 2007 precum şi decizia nr. 106 din 17 
ianuarie 2006 a ÎCCJ, precum şi  Decizia nr. 409/2004 a Curţii Constituţionale). 

Tot astfel, Înalta Curte a decis că în măsura în care se contestă un act 
administrativ fiscal, devin incidente dispoziţiile menţionate anterior din Codul de 
procedură fiscală, fiind astfel obligatorie de urmat procedura contestaţiei pe cale 
administrativă reglementată de Titlul IX din OG nr. 92/2003, republicată, întrucât 
poate fi contestată pe calea acţiunii în contencios administrativ şi fiscal numai decizia 
emisă de organul competent în soluţionarea contestaţiei împotriva actului 
administrativ fiscal (A se vedea în acest sens, decizia nr. 1363 din 6 martie 2007 şi 
decizia nr. 1653 din 20 martie 2007). 

În speţă, Curtea observă că cererea de restituire nu a fost soluţionată de 
organul fiscal prin emiterea unui act administrativ fiscal. 

 Curtea reţine că prevederile art. 205 C. proc. fiscală, prevăd posibilitatea 
formulării contestaţiei administrativ fiscale de către cel care se consideră lezat în 
drepturile sale, printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia. 

 Doar în ipoteza formulării acestei contestaţii şi a emiterii deciziei de 
soluţionare a contestaţiei procedura administrativ fiscală se consideră a fi parcursă, iar 
cel ce se consideră în continuare vătămat, are posibilitatea formulării unei acţiuni în 
contencios fiscal doar împotriva deciziei finale. Cu alte cuvinte, prevederile legale 
stabilesc cadrul formulării unei acţiuni în contencios fiscal doar dacă este atacată 
decizia emisă în contestaţia administrativ fiscală, care nu a fost formulată de către 
reclamant. Nu pot exista acţiuni în contencios fiscal fără ca obiectul acţiunii să fie 
decizia finală întrucât restituirea sumei este consecinţa anulării deciziei finale. 

 Chiar dacă organul fiscal nu finalizează contestaţia administrativ 
fiscală prin emiterea deciziei în termenul de 45 de zile prevăzut de art.70 alin. 1 
C.proc. fiscală, persoana vătămată nu are posibilitatea decât să formuleze o acţiune în 
contencios administrativ pentru obligarea organului fiscal competent pentru a 
soluţiona contestaţia şi numai după emiterea deciziei finale, poate fi formulată 
acţiunea în contencios fiscal. 

 Din acest punct de vedere, în temeiul art. 218 alin. 2 C.pr.civ. în lipsa 
unei decizii de soluţionare a contestaţiei instanţa de contencios fiscal nu poate fi 
sesizată legal, astfel că acţiunea reclamantei este inadmisibilă, constatându-se că în 
mod greşit a fost respinsă excepţia inadmisibilităţii de către instanţa de fond. 



 Prin urmare, pentru toate considerentele expuse anterior, Curtea 
constată că recursul formulat este întemeiat, motiv pentru care, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 312 Cod procedură civilă, îl va admite şi va dispune în consecinţă. 

 

6. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de către 
lichidatorul desemnat la O.R.C. în condiţiile Legii 31/1990 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 291 din 2 septembrie 2014  

 
Prin încheierea civilă nr. 223 pronunţată la data de  29.01.2014 în dosarul nr. 

... al Tribunalului  Specializat Cluj, s-a respins cererea formulată de către debitoarea 
SC B. SNC, prin lichidator judiciar CII M.E., cerere având ca obiect deschiderea 
procedurii insolvenţei. Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond 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 sa 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 certificata 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. 

Potrivit datelor de la dosarul cauzei, tribunalul a reţinut că debitoarea SC B. 
SNC a fost dizolvată în temeiul art. 237 alin.3 din Legea nr. 31/1990, iar prin rezoluţia 
nr. 10401/04.06.2010 emisă de ORC de pe lângă Tribunalul Cluj s-a numit lichidator 
judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă M.E.. Prin urmare, conform prevederilor art. 
1 alin. 2 lit. e din Legea nr.85/2006 debitoarea intră în domeniul de aplicare a 
dispoziţiilor acestei legi, urmând a se verifica şi condiţia existenţei stării de insolvenţă 
vădită sau iminentă. 

În ceea ce priveşte creanţele societăţii debitoare, tribunalul a arătat că starea de 
insolvenţă trebuie dovedită cu înscrisuri din care să rezulte existenţa unor creditori 
care pretind creanţe împotriva averii debitoarei, corelativ cu inexistenţa fondurilor 
băneşti apte să acopere creanţele certe, lichide şi exigibile ale creditorilor faţă de 
averea debitoarei. 



În cauză însă, debitoarea prin reprezentantul său legal, nu a fost în măsură să 
facă dovada stării de insolvenţă, singurele acte depus în acest sens fiind un titlurile 
executorii emise de către  A.F.P. Gherla, însă dovada lipsei lichidităţilor necesare 
achitării acesteia nu a fost făcută. Această concluzie se impune cu atât mai mult cu cât  
la dosarul cauzei nu au fost depuse bilanţul certificat de către administrator şi 
cenzor/auditor, balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii 
de deschidere a procedurii, lista completă a bunurilor debitoarei, lista creditorilor şi a 
creanţelor acesteia, contul de profit şi pierderi pe anul anterior depunerii cererii, 
declaraţii conform lit. h, j şi l, astfel cum prevede în mod expres şi fără exceptări 
textul art. 28 alin.1 coroborat cu art. 32 alin. 1 din Legea nr. 85/2010, nici nu s-a făcut 
de către lichidatorul judiciar desemnat o analiză economică actualizată a situaţiei 
debitoarei. Prin urmare, raportat la dispoziţiile art. 32 alin.1 din Legea nr.85/2006, 
cererea formulată de lichidatorul judiciar al debitoarei SC B. SNC având ca obiect 
deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată a fost respinsă ca 
neîntemeiată. 

Împotriva acestei hotărâri, CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ 
M.E. a declarat apel, solicitând admitere acestuia, anularea încheierii atacate şi 
admiterea cererii introductive în sensul deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenţei prev. de Legea nr. 85/2006 privind pe debitoarea S.C. B. S.N.C. În 
motivarea apelului, întemeiat pe dispoziţiile art. 466 şi urm. C.pr.civ., apelanta a arătat 
că în mod neîntemeiat instanţa a respins ca nefondată cererea având ca obiect 
deschiderea procedurii insolventei debitoarei S.C. B. SNC, apreciind că nu a fost 
făcută dovada lipsei lichidităţilor necesare achitării datoriilor debitoarei. 

Pentru a combate aspectele reţinute de instanţa de fond, apelanta a arătat faptul 
că, societatea debitoare a fost dizolvată de drept, în temeiul art. 237 alin. 1 lit. b si 
alin. 3 din Legea nr. 31/1990, la cererea ORCT Cluj, tocmai pentru că nu a depus la 
oficiul registrului comerţului, în termenele legale, situaţiile financiare anuale, iar prin 
Rezoluţia nr. 10401/04.06.2010, apelanta fiind numită în calitate de lichidator al 
debitoarei. În această calitate, apelanta arată că a notificat debitoarea la sediul social 
cu care aceasta figurează în evidentele ORCT Cluj, conform notificării anexată cererii 
introductive, solicitând acesteia să procedeze la remiterea documentelor financiar 
contabile, a celor privind înfiinţarea societăţii precum si a tuturor celorlalte acte la 
care face referire art. 28 alin. 1 Legea nr. 85/2006, însă debitoarea nu a înţeles să dea 
curs cererii, nepredând niciunul din documentele solicitate. In aceste condiţii, apelanta 
a întocmit raportul economic privind situaţia societăţii debitoare, exclusiv pe baza 
ultimelor informaţii si date bilanţiere prezentate pe site-ul Ministerului de Finanţe, 
care datează din anul 2010 raport pe care l-a depus la data de 30.05.2012, la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj. 

În ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiei instituite la art. 28 alin. 1 din Legea 
nr. 85/2006 privind depunerea documentelor prevăzute de textul legal, apelanta 
susţine că instanţa de fond a pierdut din vedere situaţia particulara speciala a societăţii 
debitoare care a fost dizolvată de drept, în temeiul art. 237 alin. 1 lit. b si alin. 3 din 
Legea nr. 31/1990, la cererea ORCT Cluj, tocmai pentru că nu a depus la oficiul 
registrului comerţului, în termenele legale, situaţiile financiare anuale iar, urmare a 
notificării pentru predarea documentelor prevăzute de lege, debitoarea nu a înţeles sa-
si îndeplinească acesta obligaţie. In consecinţa, apelanta susţine că se află într-o 
imposibilitate obiectivă de a depune la dosarul cauzei declaraţii conform lit. h, j si i 
ale art. 28 alin. 1, bilanţul certificat de către administrator si cenzor/auditor, balanţa de 
verificare pentru luna precedenta datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii; 
lista completa a bunurilor debitorului; lista creditorilor si a creanţelor acesteia si 



contul de profit si pierderi pe anul anterior depunerii cererii, toate aceste documente 
emanând de la societatea debitoare si aflându-se exclusiv în posesia acesteia, astfel 
încât, în cazul refuzului de predare, lichidatorul nu este în măsura a le înfăţişa 
instanţei de judecată. 

Cu toate acestea, apelanta susţine că întreprins demersuri în acest sens, 
respectiv a emis adrese pe seama Primăriei Municipiului Gherla, prin care a pretins 
informaţii referitoare la bunurile cu care debitoarea figurează în evidentele acestei 
instituţii, răspunsul din adresa nr. 9194/03.12.2013 fiind acela ca societatea debitoare 
SC B. SNC nu deţine niciun bun în patrimoniu; în ce priveşte conturile debitoarei, a 
emis adresa nr. 1048/ 06.12.2013 care a fost remisa către 11 banei comerciale si prin 
care s-a solicitat informaţii despre conturile curente ale debitoarei deţinute la aceste 
unităţi bancare, comunicându-i-se că debitoarea nu figurează în evidente cu conturi 
deschise. Cu privire la creditorii societăţii debitoare, prin adresa nr. 1047/06.12.2013 
lichidatorul a solicitat informaţii asupra eventualelor creanţe deţinute împotriva 
debitoarei de A.V.A.S., Societatea Română de Radiodifuziune, Televiziunea Romana 
si I.T.M. Cluj, iar răspunsul acestora a fost în sensul că debitoarea nu are obligaţii 
neachitate fata de aceste instituţii. 

În opinia apelantei, toate aceste informaţii se completează pe deplin cu cele 
evidenţiate în raportul economic privind situaţia societăţii debitoare, pe care l-a 
întocmit pe baza ultimelor informaţii si date bilantiere si care evidenţiază, în esenţă, 
că debitoarea a depus ultimele situaţii financiare public pentru exerciţiul financiar al 
anului 2008, din care rezulta ca la aceea data nu dispunea de active imobilizate asa 
cum rezulta si din adresa Primăriei Gherla nr. 9194/03.12.2013, activele circulante din 
ultimul bilanţ prezentat public sunt în suma de 3206 lei si reprezintă stocuri. Datoriile 
totale din acele situaţii sunt în valoare de 850 lei. Prin situaţiile financiare aferente 
anului fiscal 2008 debitorul nu a raportat niciun fel de venituri sau cheltuieli. 

Având în vedere toate aceste aspecte şi situaţia particulara a debitoarei, 
apelanta consideră că a făcut proba lipsei lichidităţilor băneşti disponibile pentru plata 
datoriilor certe, lichide si exigibile, respectiv dovada stării de insolventa a debitoarei. 

În ce priveşte statuarea instanţei de fond potrivit căreia „nu s-a făcut de către 
lichidator o analiza economică actualizată a situaţiei debitoarei", apelanta a subliniat 
că debitoarea a fost dizolvata de drept în temeiul art. 237 alin. 1 lit. b din Legea nr. 
31/1990, la cererea ORCT Cluj, tocmai pentru ca nu a depus la oficiul registrului 
comerţului, în termenele legale, situaţiile financiare anuale; nu a predat lichidatorului 
documentele prevăzute de lege, condiţii în care lichidatorul a fost nevoit a întocmi 
raportul privind situaţia economica a debitoarei exclusiv pe baza informaţiilor 
bilantiere publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor, datând din anul 2008. In 
consecinţă, este de ordinul evidentei ca, în condiţiile descrise mai sus, situaţia 
economica a debitoarei este una si aceeaşi, atât la data întocmirii de către lichidator a 
raportului susmenţionat cât si ulterior, până în prezent, în tot acest interval de timp 
neintervenind factori care să conducă la modificarea situaţiei economice a debitoarei, 
astfel încât nu se poate utiliza sintagma de „analiza economica actualizată", în absenta 
unor factori modificatori, lichidatorul neavând ce anume să actualizeze. 

Pentru toate aceste considerente, apelanta solicită admiterea apelului, anularea 
încheierii apelate şi admiterea cererii introductive, cu consecinţa deschiderii 
procedurii insolventei în forma simplificata a falimentului prevăzuta de Legea 
nr.85/2006, împotriva debitoarei S.C. B. SNC. 

Analizând apelul formulat din perspectiva motivelor invocate, Curtea l-a 
apreciat ca fiind nefondat din următoarele considerente: 



Argumentele reţinute de către judecătorul sindic pentru respingerea cererii de 
deschidere a procedurii de insolvenţă sunt netemeinice. Astfel, instanţa reţine că 
lichidatorul judiciar în calitate de unic reprezentant al debitoarei ,,nu a făcut dovada 
lipsei de lichidităţi necesare achitării creanţelor,,. Or o astfel de abordare nesocoteşte 
un principiu esenţial în materie de probaţiune potrivit căruia nimeni nu poate avea 
sarcina dovedirii unui fapt negativ. Mai mult, argumentele nu ţin cont de starea reală a 
debitoarei care este dizolvată şi are lichidator numit încă din anul 2010, moment de la 
care nu a mai putut derula acte specifice obiectului de activitate.  

În acest context trebuie menţionat faptul că prima instanţă reproşează 
debitoarei prin lichidator judiciar că nu a depus la dosarul cauzei actele financiar 
contabile, în condiţiile în care societatea debitoare a fost dizolvată de drept, în temeiul 
art. 237 alin. 1 lit. b si alin. 3 din Legea nr. 31/1990, la cererea ORCT Cluj, tocmai 
pentru că nu a depus la oficiul registrului comerţului, în termenele legale, situaţiile 
financiare anuale. Mai mult, urmare a notificării lichidatorului pentru predarea 
documentelor prevăzute de lege, debitoarea nu a înţeles sa-si îndeplinească aceasta 
obligaţie, iar drept consecinţă lichidatorul se află la rândul său în imposibilitate de a le 
depune. În consecinţă, există o imposibilitate obiectivă din partea lichidatorului de a 
depune la dosarul cauzei declaraţii conform lit. h, j si i ale art. 28 alin. 1, bilanţul 
certificat de către administrator si cenzor/auditor, balanţa de verificare pentru luna 
precedenta datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii; lista completa a 
bunurilor debitorului; lista creditorilor si a creanţelor acesteia si contul de profit si 
pierderi pe anul anterior depunerii cererii. 

Cu toate acestea, apelanta a întreprins demersuri în acest sens, respectiv a emis 
adrese pe seama Primăriei Municipiului Gherla, prin care a solicitat informaţii 
referitoare la bunurile cu care debitoarea figurează în evidentele acestei instituţii, 
răspunsul din adresa nr. 9194/03.12.2013 fiind acela ca societatea debitoare SC B. 
SNC nu deţine niciun bun în patrimoniu. În ceea ce priveşte conturile debitoarei, a 
emis adresa nr. 1048/06.12.2013 care a fost remisă către 11 bănci si prin care s-a 
solicitat informaţii despre conturile curente ale debitoarei deţinute la aceste unităţi 
bancare, comunicându-i-se că debitoarea nu figurează în evidente cu conturi deschise. 
Cu privire la creditorii societăţii debitoare, prin adresa nr. 1047/06.12.2013 
lichidatorul a solicitat informaţii asupra eventualelor creanţe deţinute împotriva 
debitoarei de A.V.A.S., Societatea Română de Radiodifuziune, Televiziunea Romana 
si I.T.M. Cluj, iar răspunsul acestora a fost în sensul că debitoarea nu are obligaţii 
neachitate fata de aceste instituţii. Toate aceste informaţii se completează pe deplin cu 
cele evidenţiate în raportul economic privind situaţia societăţii debitoare, pe care 
lichidatorul l-a întocmit pe baza ultimelor informaţii si date bilanţiere si care 
evidenţiază, în esenţă, că debitoarea a depus ultimele situaţii financiare public pentru 
exerciţiul financiar al anului 2008, din care rezultă că la acea data nu dispunea de 
active imobilizate aşa cum rezultă şi din adresa Primăriei Gherla nr. 9194/03.12.2013, 
activele circulante din ultimul bilanţ prezentat public sunt în suma de 3206 lei si 
reprezintă stocuri. Datoriile totale din acele situaţii sunt în valoare de 850 lei. Prin 
situaţiile financiare aferente anului fiscal 2008 debitorul nu a raportat niciun fel de 
venituri sau cheltuieli. 

Pentru toate aceste argumente, considerentele primei instanţe sunt netemeinice 
şi fără vreo legătură cu situaţia reală a debitoarei. Cu toate acestea, respingerea cererii 
de deschidere a procedurii de insolvenţă se impune dintr-o altă perspectivă, datorită 
faptului suma totală a creanţelor este într-un cuantum care nu face oportună 
deschiderea procedurii.  



Astfel, analiza condiţiilor limitativ reglementate pentru deschiderea procedurii 
insolvenţei la cererea debitorului relevă faptul că aceste condiţii nu sunt îndeplinite. 
Astfel, conform înscrisurilor depuse în probaţiune, debitoarea înregistrează creanţe în 
cuantum total de 6058 lei faţă de creditorul AFP Gherla.   

În opinia instanţei de apel, o creanţă certă într-un cuantum de 6058 lei nu 
justifică o pretinsă stare de insolvenţă a debitoarei S.C. B. S.R.L., iar solicitarea de 
deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei exclusiv în baza acestei creanţe 
reprezintă un abuz de drept în accepţiunea art. 723 alin. 1 C.p.c. conform căruia 
,,drepturile procedurale trebuiau exercitate cu bună credinţă şi potrivit scopului în 
vederea căruia au fost recunoscute de lege,,.  

Trebuie precizat în acest context faptul că nu se poate face nici o diferenţiere 
din punct de vedere procedural prin prisma incidenţei art. 27 alin. 1 şi 2 din Legea 
85/2006 între o cerere făcută de către un debitor ,,în funcţiune,, şi un debitor dizolvat 
şi faţă de care a fost numit un lichidator în condiţiile Legii 31/1990, lichidator care 
într-adevăr este unicul îndreptăţit să reprezinte societatea comercială într-un astfel de 
demers. Trebuie precizat foarte clar în acest context faptul că cererea formulată de 
către lichidatorul desemnat la O.R.C. în condiţiile Legii 31/1990 este tot o cerere 
formulată de debitor în vederea deschiderii procedurii de insolvenţă, situaţie în care 
admisibilitatea şi temeinicia acesteia vor fi apreciate prin raportare la dispoziţiile art. 
28 din Legea 85/2006.  

Potrivit art. 28 din Legea 85/2006 ,,Cererea debitorului trebuie sa fie insoţită 
de urmatoarele acte:…… c) o lista a numelor si a adreselor creditorilor, oricum ar fi 
creantele acestora: certe sau sub conditie, lichide ori nelichide, scadente sau 
nescadente, necontestate ori contestate, aratandu-se suma, cauza si drepturile de 
preferinta,,. În lipsa unei identităţi a creditorilor starea de insolvenţă nu este dovedită, 
aşa cum în mod legal şi temeinic a reţinut şi prima instanţă.  

Scopul procedurii insolvenţei constă în acoperirea pasivului, însă pentru a 
acoperi creanţe certe de 6058 RON (alţi creditori nu au fost identificaţi în ciuda 
demersurilor lichidatorului numit la O.R.C.), aşa după cum chiar acesta afirmă prin 
motivele de apel) costurile ar fi substanţial mai mari. În realitate, instanţa a apreciat că 
singurul scop al demarării de către lichidatorul judiciar numit prin încheierea 
judecătorului delegat la oficiul Registrului Comerţului a prezentului demers dedus 
judecăţii a constat în obţinerea unui onorariu substanţial mai mare decât cel stabilit 
prin încheierea judecătorului delegat ci nu recuperarea unei creanţe al cărei cuantum 
nu poate justifica într-o manieră logică existenţa unei stări de insolvenţă a debitoarei. 
Maniera optimă de cenzurare a exercitării abuzive a dreptului de către debitor prin 
lichidator constă în respingerea cererii de deschidere a procedurii simplificate a 
insolvenţei ca neîntemeiată, deoarece starea de insolvabilitate a debitorului nu a fost 
dovedită, nefiind întrunite condiţiile prevăzute de art. 27 din Legea nr. 31/1990. 

Se mai susţine prin motivele de apel faptul că lichidatorul este obligat să 
formuleze o astfel de cerere prin prisma dispoziţiilor art. 270 indice 1 din Legea 
31/1990. Aspectul invocat este corect însă nu poate întemeia admiterea cererii de 
deschidere a procedurii de insolvenţă deoarece obligaţia lichidatorului de a formula o 
astfel de cerere nu împiedică instanţa să analizeze temeinicia acestei cereri şi să 
aprecieze cu privire la starea de insolvenţă a debitoarei. Or, o astfel de analiză în 
cazul concret dedus judecăţii impune concluzia fermă că un cuantum al creanţelor 
certe, lichide şi exigibile de 6000 lei nu justifică starea de insolvenţă.  

Pentru considerentele sus arătate, instanţa, în baza art. 480 alin. 1 C.pr.civ va 
respinge ca nefondat apelul declarat împotriva încheierii civile nr. 223 din 29 ianuarie 



2014, pronunţată în dosarul nr. .../a1 al Tribunalului Maramureş pe care o va menţine 
în întregime. 

 

7. Insolvenţă. Contestaţie la tabelul preliminar. Creditor bugetar. 
Solicitarea înscrierii creanţei rezultate dintr-o decizie de regularizare 
emisă după expirarea termenului legal pentru declararea creanţelor. 

Respingere  

 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 5922 din 2 septembrie 2014  

Prin sentinţa civilă nr.1245 din 05.05.2014 pronunţată de Tribunalul Sălaj în 
dosarul nr..../a8, a fost respinsă ca nefondată contestaţia formulată de DGRFP Cluj 
Napoca AJFP Sălaj împotriva tabelului definitiv al creanţelor debitoarei C.S. SRL 
filiala Zalău. 

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a reţinut că prin sentinţa civilă 
nr.5316/28.10.2010 s-a admis cererea formulată de debitorul SC C.S. SRL, pentru 
deschiderea procedurii generale de insolvenţă, fiind numit administrator judiciar Casa 
de Insolvenţă Transilvania. 

Prin sentinţa civilă 1054/8.02.2012 s-a dispus intrarea în faliment a debitoarei. 
La data de la 2.08.2012 lichidatorul judiciar a înregistrat la Tribunal tabelul 

definitiv consolidat al creanţelor-în care DGFP Sălaj a fost înscrisă cu o creanţa în 
sumă totală de 1.641.639  lei - afişat la grefa instanţei (f.3076-3072 dosar 4853/2010) 
. 

La data de 14.02.2014 DGRFP înregistrează la dosarul de insolvenţă cerere 
prin care îşi precizează creanţa, solicitând înscrierea în tabel cu suma totală de 
1.791.455 lei - precizând că suma de 149.816 lei reprezintă obligaţii fiscale anterioare 
datei deschiderii procedurii falimentului şi neachitate la data formulării precizării - 
stabilite suplimentar prin decizia de impunere din 14.12.2012 (f.3444). 

Potrivit art. 75 alin.din Legea insolvenţei „ dupa expirarea termenului de 
depunere a contestatiilor, prevazut la art. 73 alin. (2), si pana la inchiderea procedurii, 
orice parte interesata poate face contestatie impotriva trecerii unei creante sau a unui 
drept de preferinta in tabel definitiv de creante, in cazul descoperirii existentei unui 
fals, dol sau unei erori esentiale care au determinat admiterea creantei sau a dreptului 
de preferinta, precum si in cazul descoperirii unor titluri hotaratoare si pana atunci 
necunoscute”. 

           Acesta este temeiul juridic invocat de contestatoare pentru susţinerea 
cererii pentru majorarea creanţei  iniţiale declarate deja şi incluse  în tabelul definitiv  
. 

Cum nu s-a dovedit faptul că această creanţa suplimentară a apărut ca urmare a 
descoperirii existentei unui fals, dol sau unei erori esentiale  sau a descoperirii unor 
titluri hotaratoare si pană atunci necunoscute ,şi cum termenul prevazut la art. 73 alin. 
(2) este cu mult depăşit  contestaţia formulată  apare ca nefondată. 

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs DIRECŢIA GENERALĂ 
REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA ÎN NUME PROPRIU 
ŞI ÎN NUMELE ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE 
SĂLAJ prin care a solicitat admiterea recursului, modificarea sentinţei civile recurate 
iar pe cale de consecinţă să se dispună modificarea tabelului definitiv în sensul 
admiterii şi înscrierii creanţei  AJFP Sălaj în cuantum de 149.816 lei  alături de 



creanţa declarată în sumă de 1.641.639 lei rezultând un total de 1.791.455 lei, 
conform  precizării la declaraţia de creanţă înregistrată la Tribunalul Sălaj ca şi 
creanţă depusă în termen. 

În motivare se arată că instanţa de fond, ignorând dispoziţiile art. 75 alin. 1 din 
Legea nr. 85/2006 " Dupa expirarea termenului de depunere a contestaţiilor , prevăzut 
la art 73 alin. 2 , si pina la închiderea procedurii, orice parte interesata poate face 
contestaţie împotriva trecerii uni creanţe sau a unui drept de preferinţa in tabelul 
defintiv de creanţe, in cazul descoperirii existentei unui fals , doi sau a unei erori 
esenţiale care au determinat admiterea creanţei sau a dreptului de preferinţa , precum 
si in cazul descoperirii unor titluri hotaritoare si pina atunci necunoscute" , prin 
sentinţa civilă atacată a respins in mod nelegal contestaţia formulata de AJFP SĂLAJ. 

Prin contestaţia formulata a solicitat trecerea unei creanţe in tabelul definitiv 
ca urmare a descoperirii unor titluri hotărâtoare, respectv Decizia de Impunere F-SJ 
521 din 14.12.2012 si Raportul de inspecţie fiscala f-sj 452 din 14.12.2012 emise de 
către Activitatea de inspecie Fiscala Salaj. 

Textul de lege prevede in mod imperativ termenul de depunere a contestaţiei 
respectiv, pana la inchiderea procedurii, in aceste condiţii contestaţia   a fost formulata 
in termen legal. 

Arată că în urma notificării lichidatorului judiciar desemnat în cauză AJFP 
Sălaj s-a înregistrat la masa credală cu suma de 1.641.639 lei. 

Precizează instanţei faptul că, Raportul de inspecţie fiscală şi Decizia de 
impunere prin care s-au stabilit obligaţii fiscale suplimentare faţă de cele înscrise în 
fişa rol nu au fost contestate de către debitoarea S.C. C.S. SRL FILIALA ZALĂU, 
aceasta acceptând discuţia finală cu organele de inspecţie fiscală, neformulând un 
punct de vedere diferit faţă de constatările înscrise în Raportul de Inspecţie Fiscală. 

Conform art. 141 OG nr. 92/2003 R, cu modificările si completările ulterioare 
privind Codul de Procedura Fiscala. 

Titlul executoriu si condiţiile pentru începerea executării silite (2)  Titlul de 
creanţa devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscala este scadenta prin 
expirarea termenului de plata prevăzut de lege sau Stabilit de organul competent ori în 
alt mod prevăzut de lege. 

Astfel titlul de creanţa ( decizia de impunere nr. 521/14.12.2012) a devenit 
titlu executoriu, din care rezulta ca in fapt nu este vorba despre o reactualizare a 
creanţei iniţiale ci despre creanţe ce constau in impozite si taxe. 

Potrivit dispoziţiilor art. 149 din Legea nr. 85/2006, dispoziţiile din aceasta 
lege se completează cu dispoziţiile Codului de procedura civila, in măsura in care sunt 
compatibile cu acestea. Ori, potrivit dispoziţiilor art. 204 alin 2.pct 2 din Codul de 
Procedura Civila, reclamantul are posibilitatea de a majora sau micşora cuantumul 
obiectului cererii sale, o atare modificare a cuantumului pretenţiei nefiind o 
modificare a cererii iniţiale. Fiind vorba de obligaţii fiscale rezultate dintr-un titlu de 
creanţa, nu este de natura sa duca la neinscrierea acestei creanţe in tabelul de obligaţii 
al debitoarei. 

Decizia de impunere si Raportul de inspecţia fiscala reprezintă titluri 
hotaritoare, si se impune admiterea creanţei reprezentând impozite si taxe stabilite 
prin ţacestea. 

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

  Creditoarea recurentă DGFP Cluj invocă nelegalitatea hotărârii 
judecătorului sindic din perspectiva aplicării greşite a legii, respectiv a dispoziţiilor 
art. 75 din Legea nr. 85/2006 cu privire la modalitatea de soluţionare a contestaţiei 



acestei creditoare împotriva tabelului definitiv de creanţe asupra averii debitoarei SC 
C.S. SRL ZALĂU. 

 Astfel, este de reţinut faptul că titlul executoriu (decizia de impunere) 
pe care îşi întemeiază cererea creditoarea a fost emis la data de 14.12.2012, (f.344), 
iar cererea prin care îşi precizează creanţa a fost înregistrată la data de 14.02.2014,  
fără a fi formulată o cerere de repunere în termen, câtă vreme lichidatorul judiciar a 
înregistrat tabelul definitiv al creanţelor la data de 02.08.2012. 

 Aşa cum rezultă din titlu executoriu, respectiv decizia de impunere, 
aceasta cuprinde obligaţii fiscale anterioare deschiderii procedurii falimentului care au 
fost stabilite suplimentar prin această decizie de impunere. 

 Temeiul juridic invocat de contestatoarea recurentă în susţinerea 
contestaţiei privind cererea de majorare a creanţei iniţiale declarate deja şi incluse în 
tabelul definitiv îl reprezintă dispoziţiile art.75 din Legea insolvenţei, însă textul legal 
sus amintit nu este aplicabil în cauză, atâta timp cât nu s-a dovedit faptul că această 
creanţă suplimentară a apărut ca urmare a descoperirii existenţei unui fals, dol sau 
erori esenţiale, sau a descoperirii unor titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute. 

 Analizând astfel această contestaţie din perspectiva prev. art. 75 alin.1 
din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic a făcut o corectă aplicare a dispoziţie legale 
incidente speţei. 

 Aceasta deoarece, din economia textului legal rezultă, pe de o parte că 
această cale de atac deschisă părţilor interesate împotriva tabelului definitiv al 
creanţelor a supra averii debitoarei poate avea ca obiect fie o creanţă, fie un drept de 
preferinţă înscris în tabelul definitiv de creanţe, iar nu şi măsura neînscrierii unei 
creanţe în acest tabel. În concret contestatoarea DGFP Cluj a contestat nu o anumită 
creanţă înscrisă în tabelul definitiv, ci măsura neînscrierii sale cu o creanţă în cuantum 
de 149.816 lei. 

  Apoi motivele contestaţiei reglementată de acest text legal sunt expres 
şi limitativ prevăzute, referindu-se fie la descoperirea unui fals, dol, sau eroare 
esenţială care au determinat admiterea creanţei sau a dreptului de preferinţă, fie la 
descoperirea unor titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute. În această din urmă 
ipoteză, este necesar ca înscrisurile de care se prevalează contestatorul să fie 
preexistente momentului la care a fost definitivat tabelului preliminar de creanţe, să 
aibă relevanţă probatorie, în sensul că dacă ar fi fost cunoscută ar fi condus la o altă 
soluţie asupra declaraţiei de creanţă şi să nu fi putut fi cunoscute până la momentul 
definitivării tabelului de creanţă asupra averii debitoarei. 

 Ori, titlurile de care se prevalează creditoarea recurentă (decizia de 
impunere privind obligaţiile suplimentate din 14.12.2012) sunt înscrisuri ulterioare 
datei la care a fost definitivat tabelul de creanţe asupra averii debitoarei (02.08.2012). 
Chiar dacă aceste înscrisuri stabilesc obligaţii de plată ale debitoarei anteriore 
deschiderii procedurii, ele nu pot fi considerate „titluri” care să fi existat la momentul 
definitivării tabelului de creanţe şi care să nu fi fost cunoscute. Constituirea acestor 
titluri ulterior deschideri proceduri îi este în exclusivitate imputabilă creditoarei 
întrucât aceasta a avut posibilitatea şi îi revenea totodată şi obligaţia de a face 
demersuri pentru stabilirea unor eventuale obligatorii fiscale ale debitoarei, până la 
termenul fixat pentru depunerea declaraţiilor de creanţă în cadrul procedurii. 
Identificarea unor creanţe fiscale în urma unui control fiscal abia la data de 
14.02.2014, nu a fost justificată în nici un fel şi nici nu poate conduce la concluzia că 
„titlurile” prin care au fost stabilite creanţele fiscale în sarcina debitoarei ar fi fost 
anterioare momentului definitivării tabelului de creanţă 



 Întreaga practică judiciară a statuat faptul că invocarea controlului 
fiscal ulterior nu poate constitui un motiv temeinic pentru justificarea contestaţiei 
întemeiată pe art.75 din Legea insolvenţei, acesta putând fi exercitat şi anterior, însă 
din culpa exclusivă a organului fiscal, decizia de impunere a fost emisă cu întârziere. 

 Faţă de aceste considerente, Curtea constată că în speţă nu este prezent 
niciunul din motivele de recurs pevăzute de art.304 C.pr.civ., motiv pentru care în 
temeiul dispoz.art.312 alin.1 C.pr.civ., recursul declarat de D.G.R.F.P. Cluj-Napoca în 
nume propriu şi în numele A.F.P.Sălaj, urmează a fi respins ca neîntemeiat. 

  
 

8. Insolvenţă. Creditor având sediul într-un alt stat membru UE. 
Susţinerea conform căruia acesta ar fi trebuit notificat individual cu 

privire la deschiderea procedurii, conform Regulamentului CE 1346/2000. 
Respingere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 5839 din 1 septembrie 2014  

 
Prin sentinţa civilă nr.1100 din 14.04.2014 pronunţată în dosarul nr..../a9 al 

Tribunalului Sălaj s-a respins ca nefondată cererea de repunere în termen formulată de 
creditorul M.D. a.s. împotriva tabelului preliminar de creanţe întocmit la debitoarea 
SC A.F. SA Zalău. 

 Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că potrivit dispoziţiilor art. 
186 alin. 1 Cod procedură civilă, partea care a pierdut termenul procedural va fi 
repusă în termen numai dacă dovedeşte că întârzierea se datorează unor motive 
temeinice justificate. 

Motivele de repunere în termen trebuie să conţină elemente obiective 
imprevizibile sau chiar previzibile, dar invincibile care nu puteau fi înlăturate de 
voinţa omului liber exprimată. 

În cauză nu sunt îndeplinite aceste condiţii. 
Dispoziţiile art. 40 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1346/2000 se referă 

la creditorii cunoscuţi, ceea ce corespunde, potrivit legii române nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, listei creditorilor întocmită de administratorul statuar al 
debitoarei şi predată administratorului statuar. 

În cazul în care vreun creditor nu este menţionat în lista creditorilor devin 
incidente dispoziţiile art. 7 alin. 3 partea a 2-a, potrivit cărora pentru creditorii care nu 
au fost identificaţi în lista creditorilor procedura notificării prevăzute de art. 61 va fi 
considerată îndeplinită prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, care poate fi 
contestat în U.E.  

În consecinţă, în lipsa unei liste a creditorilor şi a unei posibilităţi concrete de a 
afla identitatea celor care nu se găsesc în această listă, notificarea făcută prin BPI este 
pe deplin temeinică şi procedurală. 

În cazul concret dedus judecăţii, notificarea a fost publicată în B.P.I. 
nr.3239/21.02.2013, iar termenul limită de declarare a creanţelor a fost stabilit pentru 
data de 11.03.2013. S-a precizat în notificare că nedepunerea cererii de admitere a 
creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa pe 
care creditorul o deţine împotriva debitului.  

Creditorul M.D. a. s. nu a depus cererea până la data de 11.03.2013, astfel că, 
în temeiul art. 76 din Lege, creditorul care a depus cererea de admitere a creanţei 



peste termenul legal este decăzut din dreptul de a-şi mai realiza creanţa în cadrul 
procedurii insolvenţei. 

Faţă de cele ce preced, instanţa a respins contestaţia creditorului M.D. a.s. 
împotriva tabelului preliminar întocmit la debitoarea S.C. A.F. S.A. Zalău; situaţie în 
care creanţa nu a mai fost analizată. 

  Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs creditorul M.D. a.s., 
solicitând admiterea recursului şi modificarea în tot a sentinţei atacate, în sensul 
admiterii cererii de repunere în termenul de formulare a cererii de admitere a creanţei 
împotriva debitoarei, astfel cum a fost formulată şi dispunerea înscrierii creanţei în 
tabelul creanţelor debitoarei, constând în cheltuielile de judecată ocazionate de 
prezentul recurs. 

 În motivele de recurs se arată că prin cererea de repunere în termenul 
de formulare a cererii de admitere a creanţei, a solicitat instanţei ca în contradictoriu 
cu debitoarea, reprezentată prin administratorul judiciar desemnat în cauză, să dispună 
înscrierea creanţei în tabelul definitiv de creanţe al debitoarei, reprezentând debit 
principal în cuantum de 1.149.188,44 lei (echivalent a 260.551,50 Euro), precum şi a 
cheltuielilor de judecată în cuantum de 50.020,34 lei (echivalent a 329.788 CZK) şi a 
sumei de 1.199,12 lei, constând în cheltuielile aferente soluţionării cererii de repunere 
în termen şi de admitere a creanţei. 

  Precizează că în motivare, a arătat instanţei că până la data de 
10.02.2014, recurenta nu a cunoscut despre deschiderea procedurii insolventei a 
debitoarei A.F. S.A., nefiind notificată de către administratorul judiciar despre 
insolvenţă debitoarei, în legătură cu această împrejurare aflând la momentul solicitării 
adresate reprezentantului convenţional din România, pe care l-a angajat să recupereze 
pe căi legale creanţa deţinută împotriva debitoarei, în baza titlului executoriu 
european, reprezentat de Hotărârea Tribunalului din Hradec Kralove, sucursala din 
Pardubice. Astfel, în momentul în care a aflat că debitoarea se află în procedura 
insolventei, prin avocat, a luat legătura cu administratorul judiciar, solicitându-i să 
verifice şi să pună la dispoziţie dovada notificării cu privire la deschiderea procedurii 
insolventei a debitoarei. Ca răspuns, administratorul judiciar i-a transmis Notificarea 
privind deschiderea procedurii insolventei A.F. S.A., aşa cum a fost publicată în 
B.P.I., precizându-i că societatea nu figurează ca şi creditor în contabilitatea societăţii 
debitoarei, în aceste împrejurări, recurenta, în temeiul dispoziţiilor legale, a adresat 
instanţei o cerere de repunere în termen şi, în consecinţă, a solicitat să fie înscrişi în 
tabelul creanţelor debitoarei, cu creanţa pe care o deţine împotriva acesteia. 

  Consideră că hotărârea pronunţată în cauză este netemeinică şi nelegală 
pentru următoarele considerente de fapt şi de drept: 

  În conformitate cu pct. 21 din preambulul Regulamentului Consiliului 
(CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvenţă (cu prioritate aplicabil în cauză), 
statele membre au stabilit la nivelul Uniunii Europene că, orice creditor, care îşi are 
reşedinţa obişnuită, domiciliul sau sediul social în Comunitate, trebuie să beneficieze 
de dreptul de a-şi înregistra cererea de admitere a creanţei privind bunurile debitorului 
în orice procedură de insolvenţă aflată în curs de desfăşurare în Comunitate. 

  În continuare, dispoziţiile art. 39 din Regulament prevăd dreptul de 
înregistrare a cererilor de admitere a creanţei, şi anume că, orice creditor care îşi are 
reşedinţa obişnuită, domiciliul sau sediul social într-un stat membru altul decât statul 
de deschidere, inclusiv autorităţile fiscale şi organismele de asigurări sociale ale 
statelor membre, au dreptul să-şi înregistreze, în scris, cererile de admitere a 
creanţelor în cadrul procedurii de insolvenţă. De asemenea, în cuprinsul art. 40 din 
Regulament este stipulată obligaţia de informare a creditorilor, în sensul că, de îndată 



ce s-a deschis o procedură de insolvenţă într-un stat membru, instanţa competentă din 
acel stat sau lichidatorul desemnat de aceasta îi va informa imediat pe creditorii 
cunoscuţi care au reşedinţa obişnuită, domiciliul sau sediul social în celelalte state 
membre. în acest caz, la alin. 2 se arată că, informarea, realizată prin transmiterea unei 
notificări individuale, include, în special, termenele limită, sancţiunile prevăzute în 
legătură cu aceste termene limită, organul sau autoritatea abilitată să înregistreze 
cererile de admitere a creanţelor şi celelalte măsuri prevăzute. 

  Astfel, Regulamentul adoptat la nivelul Uniunii Europene, care 
produce efecte directe şi cel mai important, de imediată aplicare şi cu prioritate în 
relaţia cu dreptul naţional al statelor-membre, precizează cadrul legal naţional 
aplicabil cauzei, neavut în vedere sau interpretat şi aplicat greşit de instanţa de fond, 
respectiv, Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (dreptul comun), O.U.G. 
nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă (dreptul 
profesiei), vechiul Cod de procedură civilă (dreptul special şi în completare a celui 
comun). De asemenea, în speţă, nu au fost avute în vedere prevederile Legii nr. 
82/1991 a contabilităţii. 

  Invederează faptul că, scopul procedurii de insolvenţă - acoperirea 
pasivului debitorului - se realizează prin valorificarea averii debitorului. Această 
valorificare a averii se realizează la cererea creditorilor care deţin creanţe certe şi 
lichide împotriva debitorului şi care îndeplinesc condiţiile speciale prevăzute de lege 
pentru deschiderea procedurii insolvenţei debitorului. 

  De asemenea, procedura insolvenţei se deschide la cererea adresată 
instanţei de debitor (cum s-a întâmplat în cauză), care poate solicita fie intrarea sa 
directă în faliment, fie reorganizarea judiciară a activităţii sale în cadrul insolvenţei, 
propunând în acest sens un plan de reorganizare a activităţii, însă tot în acelaşi scop, 
de acoperire a pasivului, şi, în paralel, corelativ, în scopul salvării activităţii 
debitorului, în măsura în care planul de reorganizare confirmat de instanţă reuşeşte să 
atingă scopul declarat anterior. 

  În speţă, atunci când debitoarea A.F. S.A. a cerut deschiderea 
procedurii insolvenţei, în dorinţa de a-şi reorganiza judiciar activitatea, a depus 
împreună cu cererea de deschidere a procedurii, o listă a creditorilor faţă de care 
înregistrează datorii, în scopul ca aceste creanţe să fie recuperate în procedura 
insolvenţei, de către creditorii evidenţiaţi de către debitoare în lista creditorilor, în 
virtutea dispoziţiilor legale, în cauză a fost numit, prin hotărârea instanţei, 
administratorul judiciar al debitoarei, care avea obligaţia notificării creditorilor 
debitoarei pentru ca aceştia din urmă să poată formula şi depune cererile de admitere a 
creanţei asupra averii debitorului. în acest sens, a fost stabilit termenul limită pentru 
depunerea declaraţiilor de creanţă data de 11.02.2013. 

  Recurenta nefiind notificată de către administratorul judiciar despre 
deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei, cu nerespectarea dispoziţiilor legale mai 
sus indicate, nu a cunoscut despre insolvenţă debitoarei decât la momentul în care a 
fost informată de reprezentantul convenţional, informare realizată în data de 
10.02.2014, conform dovezilor de la dosarul cauzei. Astfel, o primă greşeală a 
instanţei constă în aceea că judecătorul sindic îşi motivează hotărârea sa, reţinându-şi 
în mod special atenţia asupra dispoziţiilor art. 7 alin. 3, partea a 2-a din Legea nr. 
85/2006, potrivit cărora pentru creditorii care nu au fost identificaţi în lista 
creditorilor, procedura notificării prevăzută de art. 61 va fi considerată îndeplinită 
(prezumţie legală relativă - s.n.) prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, care poate 
fi contestat în U.E (necontestabil în speţă). 



  În acest sens, solicită a se avea în vedere că instanţa nu a ţinut cont de 
faptul că recurenta este o societate comercială străină, care îşi are sediul în Republica 
Cehă - adică într-un stat-membru U.E. Motivarea instanţei că notificarea publicată în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, publicaţie naţională la care nu are acces, ba mai 
mult, nici nu îi este legal opozabilă, întrucât insolvenţa unui debitor ce îşi are sediul 
sau reşedinţa într-un stat-membru, diferit de statul creditorului, este reglementată de 
prevederile europene, aplicabile direct şi cu întâietate, respectiv de Regulamentul nr. 
1346/2000. în cuprinsul acestui Regulament, nu se regăseşte o dispoziţie legală de 
genul celei prevăzute la art. 7 alin. 3 partea a 2-a din Legea nr. 85/2006, iar aplicarea 
de către instanţă, a prezumţiei instituită de acest legal, a fost greşit realizată de către 
instanţă, întrucât nu îi este opozabilă şi nu produce efectul urmărit de legea română, 
adică de se a lua la cunoştinţă despre insolvenţă din publicaţie de către creditorii 
necunoscuţi (în speţă, cu sediul într-un stat străin şi care îi este aplicabil, dreptul ceh, 
şi nu cel român) despre procedura insolvenţei debitoarei. 

  Apreciază că recurenta a fost şi este un creditor cunoscut al debitoarei, 
fiind obligatoriu să se regăsească înscrisă creanţa în contabilitatea debitoarei, având în 
vedere normele contabile prevăzute de Legea nr. 82/1991 şi nu cum, în mod greşit, s-a 
susţinut în faţa instanţei de către debitoare că relaţiile comerciale au fost stinse prin 
plată. 

  Ca atare, în mod greşit judecătorul fondului a apreciat că recurenta nu 
este în drept să solicite repunerea în termen, întrucât administratorul judiciar ar fi 
publicat în B.P.I. notificarea deschiderii procedurii insolvenţei debitoarei, iar cererea 
nu a fost depusă până la termenul din 11.03.2013, fiind astfel, în opinia instanţei, 
decăzuţi din dreptul de a formula cerere de admitere a creanţei, într-adevăr, după cum 
a arătat prin cererea de repunere în termen, declaraţia de admitere a creanţei a fost 
depusă după expirarea termenului limită, însă acest lucru s-a realizat din cauza 
faptului că nu a cunoscut despre insolvenţă debitoarei, care, cu rea-credinţă, nu a 
inclus societatea în lista creditorilor, pentru ca aceasta să fie notificată conform 
Regulamentului european, împrejurarea că administratorul judiciar nu s-a aflat în 
posesia tuturor documentelor contabile a debitoarei, şi care, în opinia sa, explică lipsa 
notificării societăţii, nu poate să producă efecte negative în ce îi priveşte, ci trebuia 
asimilată unui împrejurări mai presus de voinţa societăţii de a afla despre starea de 
insolvenţă a debitoarei, iar instanţa trebuia să observe că, în cauză, sunt îndeplinite 
cerinţele legale pentru repunerea în termen. Cu motivarea instanţei că, pentru 
repunerea în termen, trebuie să se verifice elemente obiective imprevizibile sau 
previzibile, însă invincibile care nu puteau fi înlăturate de voinţa omului liber 
exprimată, sunt de acord, însă nu justifică soluţia aleasă de judecătorul sindic, cauzei 
deduse judecăţii, care fără a avea nicio culpă, nu au fost notificaţi pentru depunerea 
cererii de admitere a creanţei, iar publicarea în B.P.I. a notificării deschiderii 
insolvenţei, nefiindu-i opozabilă. 

  Solicită a se observa că textul legal prevăzut de art. 7 alin. 3 din Legea 
nr. 85/2006 are valoarea unei prezumţii legale relative care poate fi răsturnată prin 
orice mijloc de probă  or, în speţă, apreciază că prin dovezile prezentate, inclusiv în 
faţa instanţei recurs, consideră că este răsturnată această prezumţie, mai ales că nu îi 
poate fi imputată nicio culpă, constând în aceea că nu a formulat cererea de înscriere a 
creanţei până la data de 11.03.2013, întrucât nu a avut cunoştinţă până la data de 
10.02.2014 despre starea de insolvenţă a debitoarei, respectiv despre notificarea de 
deschidere a procedurii insolvenţei. 

  Raportat la dispoziţiile legale precitate, susţine că cererea de repunere 
în termen şi motivul împiedicării a fost formulat în interiorul termenului de 15 zile, 



calculat de la data de 10.02.2014, dată la care societatea a luat la cunoştinţă despre 
deschiderea procedurii de insolvenţă a debitoarei şi mai exact de la data de 
11.02.2014, când a fost transmisă prin e-mail notificarea de deschidere a procedurii 
faţă de S.C. A.F. S.A. de către administratorul judiciar desemnat în cauză. 

  Susţine că societatea nu figurează în contabilitatea debitoarei, că 
relaţiile comerciale au fost stinse prin plată, în aşa fel încât, nu ar putea fi repuşi în 
termenul de formulare a cererii de admitere a creanţei. într-adevăr, instanţa prin 
hotărârea pronunţată în cauză nu îşi motivează soluţia în baza susţinerilor debitoarei, 
însă nu considera că afirmaţiile debitoarei nu au influenţat soluţia greşit dispusă de 
instanţă. Pentru a demonstra netemeinicia susţinerilor debitoarei şi, de altfel, reaua-
credinţă a acesteia, manifestată la momentul întocmirii listei creditorilor prezentate 
administratorului judiciar, atitudine reiterată în faţa instanţei, trimite la dosarul cauzei, 
APELUL formulat de debitoare (în limba română şi cehă) împotriva Sentinţei civile 
nr. 55EVCm 2/2011-144 pronunţată de Tribunalul Regional Hradec Kralove, filiala 
Partubice, în dosarul de referinţă. 

  Recurenta mai arată că, deşi s-a susţinut că relaţiile comerciale dintre 
părţi au fost stinse prin plată, la data de 30.11.2012 când a fost înregistrat apelul 
debitoarei la instanţa din Rep. Cehă, debitoarea era conştientă şi avea deja împotriva 
sa o hotărâre pronunţată de instanţa de judecată din Cehia, prin care a fost obligată la 
plată. Practic, astfel se observă reaua-credinţă a debitoarei, care, deşi în imediata 
apropiere a formulării cererii de deschidere a procedurii insolvenţei (cf. portalului 
instanţelor de judecată, data de 20.12.2012), numai cu mai puţin de o lună de zile 
înainte de a se adresa instanţei de faliment, a formulat şi trimis la instanţa de Cehia, 
apelul formulat împotriva sentinţei indicate, care de altfel, a rămas definitivă şi 
reprezintă titlul executoriu în temeiul căruia a solicitat admiterea cererii de creanţe 
împotriva debitoarei. 

  Astfel că, pornind de la cele menţionate şi probate, rezultă fără putinţă 
că debitoarea, anterior cererii de deschidere a insolvenţei sale, avea cunoştinţă de 
creanţa care potrivit normelor contabile trebuia înregistrată în contabilitatea societăţii 
(cf. Legii nr. 82/1991), şi prin urmare, era obligată ca în lista creditorilor să 
menţioneze societate, ca apoi administratorul judiciar în baza notificării individuale 
formulată şi trimisă în condiţiile şi termenii Regulamentului European indicat, să pună 
în vedere posibilitatea de a formula cerere de admitere a creanţei, întrucât a fost 
deschisă procedura insolvenţei debitoarei. 

  Or, cum debitoarea, cu rea-credinţă a ascuns această împrejurare, a 
litigiului dintre părţi, precum şi a hotărârii instanţei cehe, prin care a fost obligată la 
plată, administratorul judiciar, la rândul său neefectuând verificări suplimentare, nu a 
notificat despre procedura insolvenţei debitoarei, astfel că recurenta nu a cunoscut 
despre aceasta, fără îndoială fără a avea vreo vină şi mai presus de voinţa sa situându-
se această împrejurare. 

  Aşadar, instanţa de fond trebuia să o repună în termenul de formulare a 
cererii de admitere a creanţei, având o valoare însemnată, numai dacă analiza şi aplica 
în mod corect şi legal prevederile europene şi cele naţionale, fără să aibă cunoaştere 
despre înscrisul cu apelul formulat de debitoare. Cum însă soluţia aleasă de prima 
instanţă este greşită, solicită Curţii ca, pe baza probelor din faţa instanţei de fond şi a 
celor prezentate în recurs, având în vedere criticile de netemeinicie şi nelegalitate 
expuse anterior, precum şi a celor învederate în cererea de repunere în termen, să 
admită recursul, să modifice în tot sentinţa atacată şi, în consecinţă, să admită cererea 
de repunere în termen, aşa cum a fost formulată şi să înscrie creanţa în tabelul 
creanţelor debitoarei. 



Analizând recursul declarat de către recurenta M.D. a.s. prin prisma 
motivelor de recurs şi a dispoziţiilor art.304 şi 3041C.pr.civ., Curtea l-a apreciat ca 
fiind nefondat pentru următoarele considerente: 

Lichidatorul judiciar a publicat notificarea privind deschiderea procedurii 
insolvenţei debitoarei SC A.F. SA în BPI nr.3239 din data de 21 februarie 2013. 

Deşi data limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor a fost 
stabilită pentru 11 martie 2013, recurenta a depus cererea sa de admitere a creanţei cu 
încălcarea acestei limite procedurale, fapt care, în conformitate cu dispoziţiile art. 76 
alin. 1 din Legea nr. 85/2006, atrage incidenţa excepţiei tardivităţii efectuării acestui 
act de procedura şi decăderea acestei creditoare din drepturile prevăzute de art. 76 
alin. 1 din Legea nr. 85/2006: dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi de a 
dobândi calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedură, dreptul de a-şi 
realiza creanţele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociaţilor cu răspundere 
nelimitată ai persoanei juridice debitoare ulterior închiderii procedurii, sub rezerva ca 
debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se 
fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăţi ori transferuri frauduloase. 

Întrucât din probele administrate în cauză rezultă împrejurarea că recurenta nu 
a respectat termenul stabilit de către judecătorul sindic pentru depunerea cererii sale, 
în mod corect a respins contestaţia formulată. 

Curtea constată că recurenta a formulat şi o cerere de repunere în termen 
susţinând că nu a putut formula cererea de admitere a creanţei întrucât nu a fost 
notificată în condiţiile Regulamentului CE nr.1346/2000 astfel că s-a aflat în 
imposibilitatea formulării declaraţiei de creanţă. 

Potrivit art.7 alin.3 teza II- a din Legea nr.85/2006, pentru creditorii care nu au 
putut fi identificaţi în lista prevăzută la art. 28 alin. 1 lit. c, procedura notificării 
prevăzute la art. 61 va fi considerată îndeplinită dacă a fost efectuată prin Buletinul 
procedurilor de insolvenţă. În consecinţă, în speţă operează prezumţia legală relativă 
potrivit căreia de la data publicării în BPI toţi creditorii debitoarei au luat cunoştinţă 
de termenele stabilite conform art. 61-62 din Legea nr. 85/2006 de judecătorul sindic.  

O eventuală distincţie între creditorul nenotificat care nu se regăseşte pe lista 
predată de debitoare şi creditorul nenotificat ca urmare a nepredării vreunei liste de 
către debitoare, nu poate fi reţinută ca întemeiată deoarece, pe de o parte, în speţă se 
aplică principiul conform căruia acolo unde legea nu distinge nici interpretul nu o 
poate face iar pe de altă parte notificarea conform Codului de procedură civilă este un 
act unilateral întocmit de lichidatorul judiciar care produce efecte doar în ceea ce 
priveşte destinatarul său. Efectuarea sau neefectuarea de către lichidatorul judiciar a 
actului juridic al notificării celorlalţi creditori (potenţial înscrişi în lista prezumtiv 
predată de debitor) conform Codului de procedură civilă nu profită şi nu dăunează 
creditorului notificat în niciun fel.  

Prin urmare, întrucât data limită pentru depunerea cererilor de admitere a 
creanţelor a fost nesocotită, ipoteza normei legale din art. 76 alin. 1 din Legea nr. 
85/2006 este întrunită, iar excepţia tardivităţii efectuării acestui act de procedura şi 
decăderea acestei creditoare din drepturile prevăzute de art. 76 alin. 1 din Legea nr. 
85/sunt întemeiate. 

Este adevărat că prezumţia legală instituită prin dispoziţiile art. 7 alin. 3 teza a 
II-a din Legea nr. 85/2006 este una relativă, creditoarea având posibilitatea de a 
solicita repunerea în termenul de depunere a cererilor de admitere a creanţelor, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 103 C.proc.civ.  

Dar, întrucât cererea de repunere în termen are drept unic motiv absenţa unei 
notificări individuale în condiţiile Regulamentului CE nr.1346/2000, Curtea reţine că 



în mod corect judecătorul sindic a apreciat că simpla absenţă a unei notificări din 
partea administratorului/lichidatorului judiciar în condiţiile amintite nu justifică, prin 
sine însăşi, repunerea în termenul de depunere a cererii de admitere a creanţei, 
deoarece această absenţă este suplinită de formalitatea publicării în BPI a notificării 
privind deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoare. 

În aceste cereri este necesar ca creditoarea, conform art. 1169 C.civ. şi art. 129 
alin. 1 C.proc.civ., să dovedească existenţa unei împrejurări mai presus de voinţa sa 
care să o fi împiedicat în mod obiectiv să ia cunoştinţă de notificarea deschiderii 
procedurii insolvenţei debitoarei publicată electronic şi disponibilă gratuit prin simpla 
accesare a paginii web a Buletinului Procedurilor de Insolvenţă 
www.buletinulinsolventei.ro. 

Curtea reţine că în mod corect judecătorul sindic a apreciat că notificarea 
recurentei în condiţiile Regulamentului CE nr.1346/2000 nu era necesară. Astfel, 
Curtea reţine că recurenta este o societate înmatriculată în Republica Cehă, însă, 
aceasta nu figurează în lista creditorilor debitoarei.  

Este cunoscut faptul că potrivit art.40 din Regulamentul CE nr.1346/2000, 
după data deschiderii procedurii de insolvenţă a debitoarei într-unul dintre statele 
membre, instanţa competentă din acel stat sau lichidatorul judiciar desemnat de 
aceasta îi va informa pe creditorii cunoscuţi care au reşedinţa obişnuită, domiciliul sau 
sediul social în celelalte state membre despre termenele, conţinutul cererii, actele 
doveditoare ale creanţei. 

Însă, în speţă, în procedura insolvenţei debitoarei, recurenta nu a fost înscrisă 
în lista creditorilor debitoarei astfel că din perspectiva insolvenţei debitoarei, 
recurenta nu este un creditor cunoscut care să fie necesar a fi notificat. 

Curtea nu poate analiza la acest moment procedural care sunt motivele pentru 
care acest creditor nu este înscris în lista creditorilor debitoarei astfel că analizarea 
bunei sau relei credinţe a debitoarei nu este relevantă speţei. 

În consecinţă, Curtea va constata că în mod corect au fost aplicate în speţă 
dispoziţiile art.7 alin.3 partea a 2-a, potrivit cărora pentru creditorii care nu au fost 
identificaţi în lista creditorilor procedura notificării prevăzute de art. 61 va fi 
considerată îndeplinită prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, iar în lipsa unei liste 
a creditorilor şi a unei posibilităţi concrete de a afla identitatea celor care nu se găsesc 
în această listă, notificarea făcută prin BPI este procedurală. 

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 şi va menţine în întregime hotărârea recurată. 

 
 
 

9. Insolvenţă. Cerere de aplicare a unei amenzi judiciare 
lichidatorului formulată de Direcţia judeţeană a finanţelor publice. Fapte 
care nu se încadrează în prevederile Legii nr. 85/2006. Distincţie faţă de 

obligaţiile lichidatorului desemnat conform Legii nr. 31/1990. 
Posibilitatea organelor fiscale de a aplica amendă contravenţională 

pentru faptele care întrunesc elementele unei contravenţii 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 6075 din 5 septembrie 2014  

 



 
Prin încheierea civilă f.n. din 15.04.2014 pronunţată în dosarul nr. ... al 

Tribunalului Bistriţa-Năsăud s-a respins ca neîntemeiată cererea formulată de 
creditoarea ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE Bistriţa-
Năsăud, de amendare a lichidatorului judiciar U. SPRL Bistriţa. 

S-a amânat cauza la termenul din 10 iunie 2014, ora 9, pentru examinarea 
stadiului de procedură.  

Pentru a pronunţa această încheiere, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
  Creditoarea Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-

Năsăud a solicitat amendarea lichidatorului judiciar U. SPRL, în baza art. 22 alin.3 
din Legea nr.85/2006, pentru neîndeplinirea unor obligaţii prevăzute de art. 81 Cod 
proc.fiscală, cu aplic.art.253 alin.2 din Legea societăţilor nr. 31/1990 rep. 

Lichidatorul judiciar  a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
cererii de amendare  ca neîntemeiată cu motivarea, în esenţă, că pentru contravenţii 
prevăzute de Codul fiscal (L.nr.571/2003) sunt abilitate să constate şi să aplice 
sancţiuni contravenţionale doar organele fiscale competente, potrivit art. 221 din  OG 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 

Tribunalul a constatat că pentru contravenţii prevăzute de Codul fiscal 
(L.nr.571/2003) sunt abilitate să constate şi să aplice sancţiuni contravenţionale doar 
organele fiscale competente, potrivit art. 221 din  OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală. 

 În baza art. 22 alin. 3 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, 
judecătorul-sindic îl poate sancţiona pe administratorul judiciar/lichidator (cf.art.24 
alin.1) cu amendă judiciară şi nu contravenţională, de la 1000 lei la 5000 lei în cazul 
în care acesta, din culpă sau cu rea-credinţă,nu îşi îndeplineşte sau îndeplineşte cu 
întârziere atribuţiile prevăzute de lege (de prezenta lege, n.n.) sau stabilite de 
judecătorul-sindic, nu şi pentru alte fapte care ar constitui posibile contravenţii în alte 
domenii şi pentru care legea specială stabileşte organele de constatare, stabilire şi 
sancţionare a contravenţiilor. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs creditoarea 
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BISTRIŢA-
NĂSĂUD, solicitând modificarea sentinţei atacate in sensul admiterii cererii de 
amendare a lichidatorului judiciar. 

 În motivarea cererii de recurs, recurenta a relevat că hotărârea primei 
instanţe este nelegală întrucât condiţiile  reglementate de art. 22 alin. 3 din Legea nr. 
85/2006 erau îndeplinite. 

  Conform prevederilor art. 81 din O.G. nr. 92/2003 contribuabilii au 
obligaţia de a depune declaraţiile fiscale potrivit dispoziţiilor Legii nr. 571/2003 . 

  Debitoarea se află în procedura reglementată de Legea nr.85/2006. 
  Obligaţiile declarative ale debitoarei se menţin pe perioada derulării 

procedurii insolvenţei până la radierea societăţii din evidentele Registrului 
Comerţului. 

  Întrucât debitoarea nu a îndeplinit obligaţiile declarative  recurenta a 
solicitat judecătorului sindic , în temeiul art.22 alin.3 din Legea nr.85/2006, sa 
dispună aplicarea amenzii judiciare in cuantum de 5.000 lei lichidatorului judiciar 
pentru neîndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege . 

  Art. 22 alin.3 din Legea 85/2006 prevede ca: judecătorul - sindic va 
sancţiona administratorul judiciar cu amenda judiciara de la 1.000 lei la 5.000 lei in 
cazul in care acesta, din culpa sau cu rea - credinţa nu îşi îndeplineste sau îndeplineşte 
cu întârziere atribuţiile prevăzute de lege sau stabilite de judecătorul sindic. 



  Contrar celor reţinute in motivarea încheierii atacate, recurenta nu a 
solicitat judecătorului sindic aplicarea unei amenzi contravenţionale pentru o 
contravenţie prevăzuta de Codul Fiscal sau Codul de procedura fiscala. Aşa fiind 
hotărârea primei instanţe se impune a fi reformată. 

 Deliberând, curtea reţine următoarele: 
 Recurenta a solicitat  judecătorului sindic amendarea lichidatorului 

judiciar pentru neîndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege. În susţinerea acestui 
demers a relevat că practicianul în insolvenţă nu şi-a îndeplinit obligaţia de a depune 
declaraţiile fiscale impuse de prevederile Legii nr. 571/2003. 

 Cererea s-a fundamentat pe dispoziţiile art.22 alin.3 din Legea 
nr.85/2006. 

 Potrivit art. 22 alin. 3 din LI judecătorul-sindic va sancţiona 
administratorul/lichidatorul judiciar (cf. art. 24 alin. 1) cu amenda judiciara de la 
1.000 lei la 5.000 lei în cazul în care acesta, din culpa sau cu rea-credinţa nu îsi 
îndeplineşte sau îndeplineşte cu întârziere atribuţiile prevăzute de lege sau stabilite de 
judecătorul-sindic.  

 Amenda judiciară este sancţiunea care se aplică de către instanţă 
persoanei care a săvârşit o abatere în cursul activităţii de judecată.  

  Cu alte cuvinte, amenda judiciară este sancţiunea care se aplică 
cumulativ sau separat în cazul săvârşirii unei abateri în cursul procesului civil  şi 
anume,  în situaţia încălcării obligaţiilor procesuale ce revin părţilor litigante  sau 
altor  participanţi la activitatea judiciară. 

 Obligaţia de a depune declaraţiile fiscale impuse de prevederile Legii 
nr. 571/2003 nu figurează printre atribuţiile fixate de legea insolvenţei în sarcina 
practicienilor în insolvenţă. 

 Conform prevederilor art. 20 din LI principalele atributii ale 
administratorului judiciar, in cadrul prezentei legi, sunt:a) examinarea situaţiei 
economice a debitorului şi a documentelor depuse conform prevederilor 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 şi supunerea 
acelui raport judecătorului-sindic, într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va 
putea depăşi 20 de zile de la desemnarea administratorului judiciar;b) examinarea 
activităţii debitorului şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi 
împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, şi asupra existenţei premiselor angajării răspunderii 
acestora, în condiţiile art. 138, precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare 
efectivă a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea şi 
supunerea acelui raport judecătorului-sindic, într-un termen stabilit de acesta, dar care 
nu va putea depăşi 40 de zile de la desemnarea administratorului judiciar;  c) 
intocmirea actelor prevazute la art. 28 alin. (1), in cazul in care debitorul nu si-a 
indeplinit obligatia respectiva inauntrul termenelor legale, precum si verificarea, 
corectarea si completarea informatiilor cuprinse in actele respective, cand acestea au 
fost prezentate de debitor; d) elaborarea planului de reorganizare a activitatii 
debitorului, in functie de cuprinsul raportului prevazut la lit. a) si in conditiile si 
termenele prevazute la art. 94;e) supravegherea operatiunilor de gestionare a 
patrimoniului debitorului;f) conducerea integrala, respectiv in parte, a activitatii 
debitorului, in acest ultim caz cu respectarea precizarilor exprese ale judecatorului-
sindic cu privire la atributiile sale si la conditiile de efectuare a platilor din contul 
averii debitorului;g) convocarea, prezidarea si asigurarea secretariatului sedintelor 
adunarii creditorilor sau ale actionarilor, asociatilor ori membrilor debitorului 



persoana juridica;h) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase 
incheiate de debitor in dauna drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu 
caracter patrimonial, a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor si a constituirii 
unor garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;i) 
sesizarea de urgenta a judecatorului-sindic in cazul in care constata ca nu exista 
bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi 
cheltuielile administrative;j) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de 
debitor;k) verificarea creantelor si, atunci cand este cazul, formularea de obiectiuni la 
acestea, precum si intocmirea tabelelor creantelor; l)incasarea creantelor; urmarirea 
incasarii creantelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani 
transferate de catre debitor inainte de deschiderea procedurii; formularea si sustinerea 
actiunilor in pretentii pentru incasarea creantelor debitorului, pentru aceasta putand 
angaja avocati;m) cu conditia confirmarii de catre judecatorul-sindic, incheierea de 
tranzactii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii 
reale;n) sesizarea judecatorului-sindic in legatura cu orice problema care ar cere o 
solutionare de catre acesta.  

Judecatorul-sindic poate stabili administratorului judiciar, prin incheiere, orice 
alte atributii in afara celor stabilite la alin. (1), cu exceptia celor prevazute de lege in 
competenta exclusiva a acestuia. 

 Faptele care constituie contravenţii în domenii pentru care legea 
stabileşte o altă  procedură nu intră în sfera de aplicare a prevederilor art. 22 alin. 3, 
art. 19 , 20, 21,  24 din  LI. 

 Întrucât sancţiunea amenzii judiciare se poate aplica numai în cazurile 
şi în limitele prevăzute de legea procedurală şi reţinând că obligaţia de a depune 
declaraţiile fiscale impuse de prevederile Legii nr. 571/2003 nu figurează printre 
atribuţiile fixate de legea insolvenţei în sarcina practicienilor în insolvenţă, Curtea, în 
baza art. 312 C.proc.civ, va respinge recursul declarat de Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud. 

 

10. Insolvenţă. Cerere de aplicare a unei amenzi judiciare 
lichidatorului formulată de Direcţia judeţeană a finanţelor publice. Fapte 
care nu se încadrează în prevederile Legii nr. 85/2006. Distincţie faţă de 

obligaţiile lichidatorului desemnat conform Legii nr. 31/1990. 
Posibilitatea organelor fiscale de a aplica amendă contravenţională 

pentru faptele care întrunesc elementele unei contravenţii 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 6074 din 5 septembrie 2014  

 
 
Prin sentinţa civilă nr. 632 din 11.04.2014, pronunţată în dosarul nr. ... al 

Tribunalului Bistriţa-Năsăud, s-a respins cererea formulată de ANAF – 
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BISTRIŢA-
NĂSĂUD având ca obiect aplicarea unei amenzi judiciare lichidatorului judiciar 
Cabinet de individual de insolvenţă – O.I.. 

A  fost aprobat raportul final întocmit de lichidatorul judiciar Cabinet de 
individual de insolvenţă – O.I. şi s-a admis cererea de închidere a procedurii formulată 
de acesta sens în care, în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, s-a dispus închiderea procedurii falimentului privind pe debitoarea SC 



M.P. SRL Năsăud şi radierea debitoarei din registrul comerţului în care este 
înmatriculată. 

 În temeiul art. 135 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, s-a 
dispus notificarea prezentei sentinţe Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice 
Cluj-Napoca prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud 
precum şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, 
pentru efectuarea menţiunii de radiere. 

 În temeiul art. 136 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, a fost 
descărca lichidatorul judiciar Cabinet de individual de insolvenţă – O.I. de orice 
îndatoriri şi responsabilităţi cu privire la procedură, debitor şi averea lui, creditori, 
asociaţi şi titulari de garanţii. 

În temeiul art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, a fost 
aprobat decontul cheltuielilor prilejuite de desfăşurarea procedurii insolvenţei şi depus 
de lichidatorul judiciar mai sus menţionat, pentru suma de 3.094,4 lei, ce a fost 
suportată din  fondul de lichidare. 

S-a dispus păstrarea arhivei debitoarei societate comercială de administratorul 
statutar al acesteia. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că în condiţiile în 
care, urmare a activităţii desfăşurate, lichidatorul judiciar desemnat nu a putut 
identifica  în patrimoniul debitoarei bunuri sau valori pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative şi pentru plata creanţei iar părţile deşi citate în BPI în vederea discutării 
raportului întocmit de administratorul judiciar nu s-au înfăţişat la termenul stabilit şi 
nici nu au  depuse în scris opoziţii faţă de solicitarea formulată, instanţa, în temeiul  
art. l3l din Legea nr. 85/2006, a admis cererea formulată de către lichidatorul judiciar 
şi a dispus închiderea procedurii privind pe debitoarea SC. M.P. SRL, radierea 
acesteia şi notificarea instituţiilor publice competente pentru efectuarea menţiunilor ce 
se impun, descărcarea lichidatorului de orice responsabilităţi şi aprobarea decontului 
solicitat, conform dispozitivului prezentei hotărâri şi potrivit textelor de lege precis 
precizate în acesta.  

Totodată, instanţa a respins cererea formulată de ANAF – Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud având ca obiect aplicarea unei amenzi 
judiciare lichidatorului judiciar Cabinet de individual de insolvenţă – O.I., în baza 
art.22 alin.3 din Legea nr. 85/2006, pentru neîndeplinirea unor obligaţii prevăzute de 
art.81 Cod proc.fiscală cu motivarea că  pentru contravenţiile prevăzute de Codul 
fiscal (L.nr.571/2003) sunt abilitate să constate şi să aplice sancţiuni contravenţionale 
doar organele fiscale competente, potrivit art.221 din  OG nr.92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală.  

Un alt argument ce pledează în favoarea acestei soluţii a constat în aceea că în 
baza art.22 alin.3 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, judecătorul-
sindic îl poate sancţiona pe administratorul judiciar/lichidator (cf.art.24 alin.1) numai 
cu amendă judiciară şi nu contravenţională, de la 1000 lei la 5000 lei în cazul în care 
acesta, din culpă sau cu rea-credinţă, nu îşi îndeplineşte sau îndeplineşte cu întârziere 
atribuţiile prevăzute de Legea nr.85/2006 sau stabilite de judecătorul-sindic. 

Împotriva acestei sentinţe, creditoarea ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A 
FINANŢELOR PUBLICE BISTRIŢA-NĂSĂUD a declarat recurs, solicitând instanţei 
admiterea acestuia, modificarea sentinţei atacate în sensul respingerii propunerii 
lichidatorului de închidere a procedurii şi admiterea cererii sale de aplicare a amenzii 
judiciare în cuantum de 5.000 lei lichidatorului desemnat în dosarul nr. ... al 
Tribunalului Bistriţa-Năsăud. 



În motivarea recursului, creditoarea a criticat sentinţa de închidere a procedurii 
falimentului motivat de faptul ca lichidatorul judiciar, în raportul de închidere 
menţionează ca din investigaţiile efectuate la sediul debitoarei din Năsăud, a constatat 
faptul ca fostul administrator M.G. este plecat din tară si că nu a reuşit sa facă o 
inventariere a bunurilor dar nici a datelor care au dus la starea de insolventa, 
neanalizând posibilitatea introducerii unei acţiuni în temeiul art.138 din Legea nr. 
85/2006. 

Recurenta a mai criticat şi faptul că în motivarea hotărârii s-a reţinut că pentru 
contravenţiile prevăzute de Codul Fiscal sunt abilitate să constate si să aplice 
sancţiuni contravenţionale doar organele fiscale competente potrivit art. 221 din O.G. 
nr.92/2003, iar cererea sa de aplicare a amenzii judiciare lichidatorului judiciar 
desemnat să administreze procedura insolvenţei debitoarei a fost respinsă. 

În susţinerea poziţiei sale, recurenta a invocat prev. art. 81 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala care prevăd obligaţia contribuabililor de a 
depune declaraţiile fiscale potrivit dispoziţiilor Legii nr. 571/2003 privind Codului 
fiscal. 

In speţă, recurenta apreciază că debitoarea nu si-a îndeplinit obligaţiile 
declarative, asa cum a arătat detaliat în cererea de aplicare a amenzii judiciare, lucru 
care rezulta din adresa nr. 2110/07.02.2014 emisa de organul fiscal teritorial în a cărei 
raza de competenta se află sediul acesteia, răspunderea revenind 
administratorului/lichidatorului judiciar desemnat, lucru care rezulta si din prevederile 
art. 253 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, conform cărora 
"Lichidatorii au aceeaşi răspundere ca si administratorii, respectiv membrii 
directoratului". Acelaşi lucru rezulta si din adresa nr. 821341/15.11.2013 emisa de 
Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala, ca urmare a Deciziei Curţii de Conturi a 
României nr. 1/2013. 

In aceasta situaţie, recurenta arată că a solicitat judecătorului sindic, în temeiul 
art. 22  alin. 3 din Legea nr.85/2006, să dispună aplicarea amenzii judiciare în 
cuantum de 5.000 lei lichidatorului judiciar C.l.l. O.I. pentru neîndeplinirea 
atribuţiilor prevăzute de lege . 

Contrar celor reţinute de judecătorul sindic, respectiv că pentru contravenţiile 
prevăzute de Codul Fiscal sunt abilitate să constate si să aplice sancţiuni 
contravenţionale doar organele fiscale competente potrivit art. 221 din O.G. 
nr.92/2003,  recurenta menţionează că nu a solicitat judecătorului sindic aplicarea unei 
amenzi contravenţionale pentru o contravenţie prevăzuta de Codul Fiscal sau Codul 
de procedura fiscala, ci s-a solicitat aplicarea unei amenzi judiciare pentru 
neîndeplinirea unor atribuţii prevăzute de legea insolventei în sarcina lichidatorului 
judiciar, în speţa a celei prevăzute de dispoziţiilor art.20 alin.1 lit.f din Legea 
nr.85/2006 privind procedura insolentei, mai exact cea privind conducerea activităţii 
debitorului, având în vedere ca aceasta presupune si conducerea evidentei contabile si 
respectarea prevederilor legale privind obligaţia de a depune declaraţii fiscale până la 
momentul radierii societăţii în insolventa. 

Asa fiind, recurenta apreciază că în mod legal si temeinic s-a adresat 
judecătorului sindic cu o cerere de aplicare a amenzii judiciare, motiv pentru care 
solicită admiterea recursului, cu consecinţa modificării încheierii atacate în sensul 
admiterii cererii sale de amendare a lichidatorului judiciar cu amenda judiciara de 
5.000 lei. 

Intimatul lichidatorului judiciar C.l.l. O.I. a depus întâmpinare prin care a 
solicitat respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea ca temeinică şi legală a 
hotărârii atacate, argumentat de faptul că motivele invocate de recurentă nu au nicio 



bază reală, deoarece şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de lege şi nu a găsit 
argumente plauzibile pentru a introduce o acţiune în răspundere, aşa cum a apreciat 
A.J.F.P. Bistriţa-Năsăud, respectiv în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006, 
neputându-se dovedi că intrarea debitoarei în insolvenţă a fost determinată de 
săvârşirea unei din faptele limitativ prev. de dispoziţiile invocate, astfel că nu se 
impune nici amendarea sa judiciară pentru neîndeplinirea obligaţiilor prev. de art. 81 
din O.G. nr. 92/2003 rap. la art. 253 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 . 

Analizând actele şi lucrările dosarului din perspectiva motivelor de recurs 
invocate şi a dispoziţiilor legale incidente, Curtea reţine următoarele: 

Prin sentinţa civilă nr. 632 din 11.04.2014 pronunţată de judecătorul sindic în 
dosarul cu nr. de mai sus s-a dispus închiderea procedurii falimentului debitoarei S.C. 
M.P. S.R.L, reţinându-se incidenţa dispoziţiilor art. 131 din Legea nr. 85/2006. 

Dispoziţiile art.131 din Legea nr.85/2006 astfel cum au fost acestea modificate 
prin OUG nr.173/19.11.2008 statuează că în orice stadiu al procedurii prevăzute de 
legea insolvenţei dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că 
acestea sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi nici un creditor 
nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare judecătorul sindic va da o sentinţă de 
închidere a procedurii. 

Legiuitorul aşadar a instituit o normă imperativă prin care în ipoteza 
inexistenţei bunurilor în patrimoniul debitoarei sau a insuficienţei fondurilor necesare 
continuării procedurii să determine închiderea procedurii. 

Scopul procedurii fiind enunţat de dispoziţiile art.2 din cuprinsul Legii 
nr.85/2006 legiuitorul a apreciat că în măsura în care datorită lipsei fondurilor nu mai 
poate fi atins acest scop este contrar interesului economic general să se dispună 
continuarea procedurii. 

În cazul de faţă, judecătorul sindic în mod corect a apreciat că sunt incidente 
dispoziţiile art.131 din legea privind procedura insolvenţei atâta timp cât niciun 
creditor nu s-a oferit să avanseze sumele necesare pentru continuarea procedurii, cu 
toate că lichidatorul judiciar i-a invitat să îşi exprime disponibilitatea de a avansa 
cheltuielile în cadrul unei adunări a creditorilor, iar în patrimoniul debitoarei nu au 
fost identificate bunuri în materialitatea lor . 

Nemulţumirea recurentei legată de neidentificarea persoanei responsabile de 
starea de insolvenţă a debitoarei nu poate influenţa modul de soluţionare a cererii de 
închidere a procedurii insolvenţei cât timp creditoarea AJFP Bistriţa-Năsăud nu a 
formulat nicio contestaţie împotriva modului în care lichidatorul judiciar a înţeles să 
îşi îndeplinească obligaţiile. De asemenea în situaţia în care creditoarea deţinea date 
suficiente despre persoana responsabilă de starea de insolvenţă a debitoarei avea 
posibilitatea să sesizeze în mod direct judecătorul sindic cu o cererea de angajarea a 
răspunderii administratorilor statutari ai debitoarei. După cum se poate observa, 
creditoarea AJFP Bistriţa Năsăud nu a făcut nici un demers în acest sens astfel că 
lichidatorului judiciar nu i se poate imputa vreo omisiune în îndeplinirea atribuţiilor 
legale din această perspectivă. Exerciţiul dreptului prevăzut la art. 138 alin. 3 din 
Legea nr. 85/2006 este lăsat de legiuitor la latitudinea creditorilor, ca remediu 
procesual pentru ipoteza în care titularul principal al acţiunii în răspundere a hotărât 
că nu este cazul să introducă acţiunea prevăzută de art. 138 alin. (1)din lege. 

Recurenta a solicitat judecătorului sindic amendarea lichidatorului judiciar CII 
O.I. pentru neîndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege. În susţinerea acestui demers a 
relevat că practicianul în insolvenţă nu şi-a îndeplinit obligaţia de a depune 
declaraţiile fiscale impuse de prevederile Legii nr. 571/2003. 



 Cererea s-a fundamentat pe dispoziţiile art.22 alin.3 din Legea 
nr.85/2006. 

 Potrivit art. 22 alin. 3 din LI judecătorul-sindic va sancţiona 
administratorul/lichidatorul judiciar (cf. art. 24 alin. 1) cu amenda judiciara de la 
1.000 lei la 5.000 lei în cazul în care acesta, din culpa sau cu rea-credinţa nu îsi 
îndeplineşte sau îndeplineşte cu întârziere atribuţiile prevăzute de lege sau stabilite de 
judecătorul-sindic.  

 Amenda judiciară este sancţiunea care se aplică de către instanţă 
persoanei care a săvârşit o abatere în cursul activităţii de judecată.  

  Cu alte cuvinte, amenda judiciară este sancţiunea care se aplică 
cumulativ sau separat în cazul săvârşirii unei abateri în cursul procesului civil  şi 
anume,  în situaţia încălcării obligaţiilor procesuale ce revin părţilor litigante  sau altor  
participanţi la activitatea judiciară. 

 Obligaţia de a depune declaraţiile fiscale impuse de prevederile Legii 
nr. 571/2003 nu figurează printre atribuţiile fixate de legea insolvenţei în sarcina 
practicienilor în insolvenţă. 

 Conform prevederilor art. 20 din LI principalele atributii ale 
administratorului judiciar, în cadrul prezentei legi, sunt:a) examinarea situaţiei 
economice a debitorului şi a documentelor depuse conform prevederilor 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 şi supunerea 
acelui raport judecătorului-sindic, într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va 
putea depăşi 20 de zile de la desemnarea administratorului judiciar;b) examinarea 
activităţii debitorului şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi 
împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, şi asupra existenţei premiselor angajării răspunderii 
acestora, în condiţiile art. 138, precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare 
efectivă a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea şi 
supunerea acelui raport judecătorului-sindic, într-un termen stabilit de acesta, dar care 
nu va putea depăşi 40 de zile de la desemnarea administratorului judiciar;  c) 
intocmirea actelor prevazute la art. 28 alin. (1), în cazul în care debitorul nu si-a 
indeplinit obligatia respectiva inauntrul termenelor legale, precum si verificarea, 
corectarea si completarea informatiilor cuprinse în actele respective, cand acestea au 
fost prezentate de debitor; d) elaborarea planului de reorganizare a activitatii 
debitorului, în functie de cuprinsul raportului prevazut la lit. a) si în conditiile si 
termenele prevazute la art. 94;e) supravegherea operatiunilor de gestionare a 
patrimoniului debitorului;f) conducerea integrala, respectiv în parte, a activitatii 
debitorului, în acest ultim caz cu respectarea precizarilor exprese ale judecatorului-
sindic cu privire la atributiile sale si la conditiile de efectuare a platilor din contul 
averii debitorului;g) convocarea, prezidarea si asigurarea secretariatului sedintelor 
adunarii creditorilor sau ale actionarilor, asociatilor ori membrilor debitorului 
persoana juridica;h) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase 
incheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu 
caracter patrimonial, a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor si a constituirii 
unor garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;i) 
sesizarea de urgenta a judecatorului-sindic în cazul în care constata ca nu exista 
bunuri în averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi 
cheltuielile administrative;j) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de 
debitor;k) verificarea creantelor si, atunci cand este cazul, formularea de obiectiuni la 
acestea, precum si intocmirea tabelelor creantelor; l)incasarea creantelor; urmarirea 



incasarii creantelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani 
transferate de catre debitor inainte de deschiderea procedurii; formularea si sustinerea 
actiunilor în pretentii pentru incasarea creantelor debitorului, pentru aceasta putand 
angaja avocati;m) cu conditia confirmarii de catre judecatorul-sindic, incheierea de 
tranzactii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii 
reale;n) sesizarea judecatorului-sindic în legatura cu orice problema care ar cere o 
solutionare de catre acesta. Judecatorul-sindic poate stabili administratorului judiciar, 
prin incheiere, orice alte atributii în afara celor stabilite la alin. (1), cu exceptia celor 
prevazute de lege în competenta exclusiva a acestuia. 

 Faptele care constituie contravenţii în domenii pentru care legea 
stabileşte o altă  procedură nu intră în sfera de aplicare a prevederilor art. 22 alin. 3, 
art. 19 , 20, 21,  24 din  LI. 

 Întrucât sancţiunea amenzii judiciare se poate aplica numai în cazurile 
şi în limitele prevăzute de legea procedurală şi reţinând că obligaţia de a depune 
declaraţiile fiscale impuse de prevederile Legii nr. 571/2003 nu figurează printre 
atribuţiile fixate de legea insolvenţei în sarcina practicienilor în insolvenţă Curtea, în 
baza art. 312 C.proc.civ, va respinge recursul declarat de Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud împotriva sentinţei civile nr. 632 din 11.04.2014 
pronunţată în dosarul nr. ... al Tribunalului Bistriţa-Năsăud, pe care o  va menţine în 
întregime. 

 
 
 
 
 
 

11. Insolvenţă. Înlocuire din oficiu a administratorului judiciar. 
Motive temeinice. Înţeles. Schimbarea hotărârii judecătorului-sindic 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 290 din 2 septembrie 2014  

 
Prin încheierea civilă nr. 1104 din data de 10.04.2014 pronunţată în dosarul nr. 

... al Tribunalului Specializat Cluj s-a dispus înlocuirea administratorului judiciar 
Societatea B. IPURL desemnat în procedura insolvenţei debitoarei SC E. SRL cu 
SOCIETATEA R. SPRL. 

S-a dispus predarea de către administratorul judiciar Societatea B. IPURL 
către noul administrator judiciar desemnat, SOCIETATEA R. SPRL, în termen de 
maxim 3 zile de la data comunicării prezentei, a tuturor documentelor contabile 
predate de către administratorul statutar al debitoarei SC E. SRL. 

S-a dispus comunicarea prezentei încheieri noului administratorului judiciar 
SOCIETATEA R. SPRL. 

S-a stabilit in sarcina administratorului judiciar SOCIETATEA R. SPRL 
obligaţia de a proceda, conform art. 66 şi art. 67 din Legea nr. 85/2006, la verificarea 
tuturor declaraţiilor de creanţă înregistrate la dosar, la întocmirea, afişarea şi 
publicarea tabelului preliminar de creanţe. 

S-a stabilit in sarcina administratorului judiciar SOCIETATEA R. SPRL 
obligaţia de a întocmi rapoarte lunare de activitate şi de a face dovada publicării 
acestora în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 



S-a stabilit în sarcina fostului  administrator judiciar Societatea B. IPURL 
obligaţia de a depune, în termen de maxim 3 zile de la data comunicării prezentei, 
decontul şi justificarea cheltuielilor efectuate în procedură, precum şi de a preciza 
onorariul care apreciază că i s-ar cuveni pentru activitatea desfăşurată.  

Deliberând asupra dispoziţiei de înlocuire „din oficiu” a administratorului 
judiciar Societatea B. IPURL, instanţa a reţinut că procedura insolvenţei debitoarei SC 
E. SRL  a fost deschisă la data de 6 februarie 2014, prin sentinţa comercială nr. 
321/2014 şi a fost desemnat administratorul judiciar provizoriu, respectiv Societatea 
B. IPURL . 

Printre atribuţiile stabilite în sarcina administratorului judiciar  se numără şi 
întocmirea şi publicarea unui raport lunar de activitate, precum şi verificarea tuturor 
declaraţiilor de creanţă depuse în procedură, precum şi publicarea rapoartelor de 
activitate întocmite în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 

La termenul stabilit pentru dezbaterea raportului întocmit în baza art. 54 din 
Legea nr. 85/2006, respectiv în şedinţa publică din data de 20 martie 2014, 
judecătorul sindic a constatat că administratorul judiciar Societatea B. IPURL 
desemnat în procedura insolvenţei debitoarei SC E. SRL nu a făcut dovada notificării  
acestui raport în conformitate cu dispoziţiile art.54 alin.2 din Legea nr.85/2006 şi nici 
nu a făcut dovada publicării raportului de activitate în Buletinul procedurilor de 
insolvenţă. În aceste împrejurări, judecătorul sindic a stabilit în sarcina 
administratorului judiciar obligaţia de  astfel că s-a stabilit în sarcina acestuia 
obligaţia de a face dovada notificării  raportului în conformitate cu dispoziţiile art.54 
alin.2 din Legea nr.85/2006 şi dovada publicării raportului de activitate în Buletinul 
procedurilor de insolvenţă, precum şi de a întocmi rapoarte lunare de activitate şi de a 
face dovada publicării lor în Buletinul procedurilor de insolvenţă.  

La termenul de examinare a stadiului procedurii din data de 3 aprilie 2014, 
termen stabilit pentru judecarea eventualelor constaţii la tabelul preliminar al 
debitoarei şi până la care administratorul judiciar urma să facă dovada îndeplinirii 
obligaţiilor stabilite în şedinţa publică din data de 20 martie 2014, s-a constatat că 
administratorul judiciar şi-a îndeplinit doar parţial dispoziţiile date de judecătorului 
sindic. 

Astfel, judecătorul sindic a reţinut că nu există dovezi în sensul că 
administratorul judiciar a respectat dispoziţiile art.66 şi art.67 din Legea nr.85/2006, 
nefiind întocmit un raport de verificare a declaraţiilor de creanţă depuse la dosar. De 
asemenea, nu a analizat declaraţiile de creanţă depuse de creditorii A. SRL, nu a 
întocmit raportul cauzelor şi împrejurărilor care determinat insolvenţa debitoarei deşi 
actele i-au fost predate la data de 4 martie 2014 şi nu a întocmit ţi publicat în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă rapoarte lunare de activitate. 

Pentru toate aceste considerente, având în vedere neîndeplinirea atribuţiilor 
stabilite în sarcina administratorului judiciar, judecătorul sindic s-a sesizat din oficiu 
în legătură cu înlocuirea sa. În conformitate cu dispoziţiile art. 22 alin. 2 din legea nr. 
85/2006 rep.. 

La data de 3 aprilie 2014, după închiderea dezbaterilor, administratorul 
judiciar a depus la dosar procesul verbal al adunării creditorilor din 24 martie 2014, 
raportul privind cauzele şi împrejurările care au determinat insolvenţa debitoarei,  
raportul lunar de activitate, dovada notificării la BPI hotărârii prin care a fost deschisă 
procedura insolvenţei debitoarei, dovada publicării în BPI a tabelului preliminar de 
creanţei şi a primului raport întocmit în baza art. 54 din Legea nr. 85/2006,   precum şi 
raportul privind cauzele şi împrejurările care au determinat insolvenţa debitoarei.  



La data de 9 aprilie 2014, administratorul judiciar a depus la dosar punctul său 
de vedere cu privire la îndeplinirea atribuţiilor care îi revin în procedură, arătând că: a 
efectuat notificările prevăzute de art.61 din Legea nr.85/2006, dovezile fiind anexate 
Raportului de activitate nr.18/31.03.2014, comunicat la dosarul instanţei; a întocmit, 
depus şi publicat în BPI nr. 4849/11.03.2014 raportul prev. de art. 54 din Legea 
nr.85/2006 cu propunerea de continuare a perioadei de observaţie a societăţii 
debitoare. 

Totodată, a arătat că a convocat, prezidat şi asigurat secretariatul şedinţei 
Adunării Generale a Asociaţilor SC E. SRL pentru desemnarea administratorului 
special, întocmind proces verbal în acest sens şi care a fost comunicat la dosarul 
instanţei; a convocat, prezidat şi asigurat secretariatul primei şedinţei a Adunării 
Creditorilor SC E. SRL, întocmind proces-verbal în acest sens şi care a fost comunicat la 
dosarul instanţei;  a   întocmit, depus la dosarul cauzei de la instanţă şi publicat în 
BPI nr. 5640/20.03.2014, tabelul preliminar al creanţelor faţă de averea societăţii 
debitoare, conform art.72 din lege; a examinat activitatea societăţii debitoare şi a 
întocmit raportul prev. de art.59 din Legea nr.85/2006 privind cauzele şi împrejurările 
care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi 
imputabilă (un exemplar al acestui raport a fost depus la dosarul cauzei şi a fost 
comunicat pentru publicare în BPI, însă până la data întocmirii adresei documentul nu a 
fost publicat, deşi acesta a fost depus la ORCT Cluj în data de 04.04.2014; a întocmit şi 
depus raportul de activitate privind modul de îndeplinire a atribuţiilor, cu justificarea 
cheltuielilor, acest raport fiind comunicat şi pentru publicare în BPI, însă până la data 
întocmirii adresei raportul nu a fost publicat, deşi acesta a fost depus la ORCT Cluj în 
data de 04.04.2014 . 

A mai arătat administratorul judiciar că, faţă de dispoziţiile stabilite prin 
încheierea din data de 20.03.2014, administratorul judiciar a notificat Raportul 
privind propunerea de continuare a perioadei de observaţie (prev. de art.54 din Legea 
nr.85/2006) creditorului care a formulat cererea de deschidere a procedurii (SC R. SA), 
precum şi debitoarei, prin administratorul special desemnat. Totodată, a respectat 
dispoziţia judecătorului sindic şi a publicat în BPI atât raportul lunar de activitate, 
precum şi raportul întemeiat pe dispoziţiile de art. 59.  

A mai arătat administratorul judiciar că şi-a însuşit atribuţia dispusă de 
judecătorul sindic şi va întocmi, lunar, raport de activitate şi va asigura publicarea in 
BPI a fiecăruia dintre aceste rapoarte.  

Examinând apărările administratorului judiciar prin prisma actelor aflate la dosar, 
a dispoziţiilor legale incidente, judecătorul sindic a concluzionat că se impune înlocuirea 
administratorului judiciar Societatea B. IPURL întrucât pe de o parte, acesta şi-a 
îndeplinit cu întârziere anumite atribuţii stabilite în sarcina sa, iar pe de altă parte, alte 
atribuţii nu şi le-a îndeplinit. 

Judecătorul sindic a reţinut că administratorul judiciar trebuia să îşi 
îndeplinească obligaţiile stabilite prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 
data de 20 martie 2014 cel târziu până în dimineaţa zilei de 3 aprilie 2014, adică 
înaintea termenului de examinare a stadiului procedurii. În şedinţa publică din 3 
aprilie 2014 judecătorul sindic a constatat că acesta a ignorat dispoziţiile stabilite şi că 
nu şi-a îndeplinit alte atribuţii esenţiale în procedură. 

Astfel, din 20 martie 2014 şi până în 3 aprilie 2014, administratorul judiciar nu 
a depus decât tabelul preliminar de creanţe. Apoi, nu au fost analizate toate 
declaraţiile de creanţă, respectiv declaraţiile formulate de ITM Cluj şi SC A. SRL şi 
nu a fost întocmit un raport de analiză a creanţelor care să dovedească faptul că 



administratorul judiciar a respectat dispoziţiile art.  66 şi art. 67 din Legea nr. 
85/2006.  

La termenul din 3 aprilie 2014 urmau să fie soluţionate eventualele contestaţii 
la tabelul preliminar sau, în lipsa acestora, să se procedeze conform art. 74 alin. din 
Legea nr. 85/2006 rep.. Dat fiind faptul că nici măcar tabelul preliminar prin care au 
fost analizate o parte din declaraţiile de creanţe nu a fost publicat în BPI şi nici nu s-a 
făcut dovada notificării raportului întocmit în temeiul art. 54 din Legea nr. 85/2005 
rep., procedura a stagnat, nefiind definitivat tabelul de creanţe, neexistând dovada 
respectării dispoziţiilor legale de către administratorul judiciar  B. IPURL. 

Este real că pentru acest termen administratorul judiciar a dovedit că şi-a 
îndeplinit anumite atribuţii, însă îndeplinirea acestora este tardivă. Astfel, raportul 
întemeiat pe dispoziţiile art. 54 a fost notificat creditorului care a solicitat deschiderea 
procedurii şi administratorului special al debitoarei la data de  7 aprilie 2014, în 
condiţiile în care acest raport trebuia dezbătut la data de 20 martie 2014. 

Conform art. 5 din Legea nr. 85/2006 administratorul judiciar are obligaţia să 
îşi îndeplinească cu celeritate atribuţiile, iar judecătorul sindic trebuie să verifice 
realizarea în ce măsură au fost respectate aceste obligaţii şi să asigure realizarea în 
condiţiile legii a drepturilor şi obligaţiilor tuturor participanţilor în procedura 
insolvenţei. 

Pentru toate aceste consideraţii de fapt şi de drept, având în vedere că 
administratorul judiciar  B. IPURL şi-a îndeplinit cu întârziere obligaţiile stabilite în 
sarcina sa, respectiv raportul întemeiat pe dispoziţiile art. 54 a fost notificat 
creditorului SC R. SA şi administratorului special al debitoarei la data de  7 aprilie 
2014, în condiţiile în care acest raport trebuia dezbătut la data de 20 martie 2014, nu a 
întocmit raport de activitate pentru perioada cuprinsă între termenul din 20 martie 
2014 – 3 aprilie 2014, raportul intocmit fiind depus după închiderea dezbaterilor din 3 
aprilie 2014, nu a făcut dovada publicării în BPI a tabelului preliminar de creanţe 
pentru data de 3 aprilie 2014, nu făcut dovada notificării deschiderii procedurii într-un 
ziar de largă răspândire decat după termenul din 3 aprirlie 2014, nu rezultă că a 
respectat dispoziţiile art.  66 şi art. 67 din Legea nr. 85/2006, nu rezultă că a notificat 
creditorul SC T. SRL asupra măsurii înscrierii parţiale a creanţei şi nu a analizat 
declaraţiile de creanţe formulate de ITM Cluj şi SC A. SRL, modalitatea defectuoasă 
de îndeplinire a atribuţiilor ce-i reveneau, îngreunând derularea procedurii insolvenţei, 
aspecte care conduc de altfel şi la vătămarea drepturilor creditorilor şi prelungirea 
duratei procedurii, în baza art. 22 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 va dispune înlocuirea 
administratorului judiciar Societatea B. IPURL desemnat în procedura insolvenţei 
debitoarei SC E. SRL cu SOCIETATEA R. SPRL. 

Totodată, va dispune predarea de către administratorul judiciar Societatea B. 
IPURL către noul administrator judiciar desemnat, SOCIETATEA R. SPRL, în 
termen de maxim 3 zile de la data comunicării prezentei, a tuturor documentelor 
contabile predate de către administratorul statutar al debitoarei SC E. SRL. 

În ceea ce priveşte desemnarea noului administrator, instanţa a avut în vedere 
dispoziţiile art. 19 alin.1 şi art. 11 lit. c din Legea nr. 85/2006, precum şi 
profesionalismul societăţii R. SPRL şi preocuparea acesteia de soluţionare cu 
celeritate  a cauzelor. 

Faţă de deficienţele constatate în activitatea administratorului judiciar 
Societatea B. IPURL,  în vederea asigurării respectăţii dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 
85/2006 rep., judecătorul sindic a stabilit in sarcina administratorului judiciar 
SOCIETATEA R. SPRL obligaţia de a proceda, conform art. 66 şi art. 67 din Legea 
nr. 85/2006, la verificarea tuturor declaraţiilor de creanţă înregistrate la dosar, la 



întocmirea, afişarea şi publicarea tabelului preliminar de creanţe, precum şi obligaţia 
de a întocmi rapoarte lunare de activitate şi de a face dovada publicării acestora în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 

Totodată, având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 rep. 
s-a stabilit în sarcina fostului  administrator judiciar Societatea B. IPURL obligaţia de 
a depune, în termen de maxim 3 zile de la data comunicării prezentei, decontul şi 
justificarea cheltuielilor efectuate în procedură, precum şi de a preciza onorariul care 
apreciază că i s-ar cuveni pentru activitatea desfăşurată.  

Împotriva acestei încheieri a declarat apel B. IPURL în calitate de fost 
administrator judiciar al debitoarei SC E. SRL solicitând schimbarea hotărârii primei 
instanţei în sensul respingerii sesizării de înlocuire din oficiu a administratorului 
judiciar. 

În motivele de apel se arată că, la data de 6 februarie 2014, faţă de debitoarea 
SC E. SRL s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei. Prin Sentinţa de deschidere 
a procedurii, la solicitarea creditorului SC R. SA, instanţa de judecată a dispus 
desemnarea practicianului în insolvenţă B. IPURL în funcţia de administrator judiciar 
al debitoarei. 

Prin Sentinţa civilă 321/2014, prin care s-a dispus deschiderea procedurii 
generale a insolvenţei, judecătorul sindic a pus în sarcina administratorului judiciar o 
serie de obligaţii, printre care întocmirea raportului prevăzut de art. 54 cu propunerea 
de intrare în faliment sau de continuare a perioadei de observaţie în termen de 20 de 
zile de la desemnare, de a efectua notificările prevăzute de art. 61 din Legea 85/2006 
(notificarea de deschide a procedurii), de a întocmi tabelul preliminar al creanţelor 
până la data de 17 martie 2014 şi de a depune rapoarte de activitate lunare. 

Sentinţa de deschidere a procedurii a fost expediată de către Tribunalul 
Specializat Cluj la data de 20 februarie 2014 şi a ajuns la sediul administratorului 
judiciar la data de 24 februarie 2014, conform ştampilei poştei. De asemenea, sentinţa 
a fost publicată în BPI nr. 3900 din 25 februarie 2014. Aşadar, momentul la care 
administratorul judiciar şi-a început activitatea îl constituie ziua de 24 februarie 2014. 

Ulterior primirii sentinţei, administratorul judiciar a efectuat următoarele 
demersuri : 

 
 24 februarie 2014: a emis Notificarea privind deschiderea procedurii generale 

a insolvenţei, pe care a comunicat-o spre publicare în BPI, Notificarea adresată 
debitoarei SC E. SRL - trimisă prin poştă electronică, astfel cum a solicitat debitoarea 
-, notificări către Registrul Comerţului Cluj, Ser¬viciul Public Comunitar Regim 
Permise de Cnducere şi înmatriculare a Vehiculelor Cluj, Biroul de Ca¬dastrul şi 
Publicitate Imobiliară Turda, Trezoreria Municipiului Turda, Direcţia de Taxe şi 
Impozite Locale Turda, Casa de Asigurări de Sănătate Turda; 

26 februarie 2014 - a fost trimisă şi prin curier Notificarea de deschidere a 
procedurii adresate deb¬itoarei; 28 februarie 2014 - a fost trimisă notificare către 
AJFP Cluj, s-a solicitat de la ORC Cluj copii de pe contractul prin care debitoarea a 
înstrăinat fondul de comerţ; 4 martie 2014 - s-au expediat prin fax, e-mail şi poştă 
notificări către toţi creditorii cu privire la care reprezentat debitoarei a informat 
administratorul judiciar; 5 martie 2014 - debitoarea comunică prin curier parte din 
actele prevăzute de art. 28 din Legea 85/2006; 5 martie 2014 - se întocmeşte raportul 
prin care s-a solicitat continuarea perioadei de observaţie; 7 martie 2014 - este 
publicat în ziarul România Liberă un anunţ prin care se notifică deschiderea 
procedurii faţă de SC E. SRL, are loc Adunarea Generală a Asociaţilor prin care se 
desemnează administratorul special; 10 martie 2014 - este trimis spre publicare în BPI 



raportul prin care se solicită continuarea perioadei de observaţie, acesta fiind publicat 
în BPI 4849/11.03.2ol4; 20 martie 2014 - se publică în BPI nr.5640/20.3.2014 Tabelul 
preliminar al Creanţelor, acesta fiind comunicat creditorilor şi debitoarei; 24 martie 
2014 - are loc Adunarea Creditorilor, care nu este statutară din lipsă de cvorum; 31 
martie 2014 - este întocmit Raport de activitate şi Raport detaliat asupra cauzelor 
intrării deb¬itoarei în faliment; 4 aprilie 2014 - raportul prevăzut de art. 54 este 
comunicat reprezentantei debitoarei şi creditoarei R. SA. 

La termenul din 20 martie 2014, instanţa a stabilit în sarcina administratorului 
judiciar obligaţia de a face dovada notificării raportului privind continuarea perioadei 
de observaţie în conformitate cu prevederile art. 54 al.2 din Legea 85/2006, dovada 
publicării raportului de activitate în Buletinul Procedurilor de insol-venţă, precum şi 
obligaţia de a depune rapoarte lunare de activitate. 

La termenul din 3 aprilie 2014, fără a ţine cont de înscrisurile expediate de 
administratorul judiciar (proces verbal al Adunării Creditorilor, raportul asupra 
cauzelor şi împrejurărilor ce au determinat insolvenţa, raportul lunar de activitate, 
dovada notificării la BPI a hotărârii prin care a fost deschis procedura insolvenţei, a 
tabelului preliminar, a raportului prevăzut de art 54 şi a raportului de cauze - practic 
toate demersurile stabilite de către instanţă ), judecătorul sindic stabileşte termen la 10 
aprilie pentru înlocuire administratorului judiciar, termen la care a fost pronunţată 
încheierea civilă atacată. 

Prin încheierea atacată, judecătorul sindic reclamă o serie de presupus 
deficienţe în activitatea administratorului judiciar desemnat de către creditorul R. SA, 
cu privire la care ne vom referi punctual în cele ce urmează. 

Se reclamă, în primul rând, nerespectarea termenelor stabilite de către instanţa 
de judecată. Astfel, se susţine că la termenul din 20 martie 2014, administratorul 
judiciar nu a depus dovada notificării raportului cu propunerea de intrare în faliment 
sau de continuare a perioadei de observaţii, conform art. 54 al.(2) din Legea 85/2006. 
Acest raport a fost întocmit la 5 martie 2014, fiind publicat în BPI 
nnr.4849/11.03.2014 şi , ulterior, a fost comunicat debitoarei şi creditorilor. Prin 
urmare, termenul stabilit de către instanţă pentru întocmire a fost respectat de către 
administratorul judiciar. 

Mai mult decât atât, legiuitorul stabileşte în sarcina administratorului judiciar 
de a notifica propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată creditorilor 
care au depus cerea introductivă si debitorului (...), conform art. 54 al.(2) din LPI. Or, 
prin raportul întocmit, administratorul judiciar a propus continuarea perioadei de 
observaţie şi nu intrarea în faliment, situaţie în care nu avea datoria de a notifica acel 
raport, iar dispoziţia instanţei excede cadrului legal. Aşadar, considerăm că în mod 
eronat instanţa a pus în vedere să se facă dovada notificării acestui raport, motiv 
pentru care nu poate invoca acest motiv de înlocuire. 

În al doilea rând, s-a invocat faptul că nu a fost întocmit pentru termenul din 3 
aprilie 2014 un raport de verificare a declaraţiilor de creanţă, conform dispoziţiilor art. 
66 şi 67 din Legea 85/2006. 

Referitor la acest aspect, apreciază că nu poate fi reţinută o culpă a 
administratorului judiciar, în condiţiile în care termenul de întocmire a tabelului 
preliminar al creanţelor a fost stabilit la 17 martie 2014, dar până la acel termen nu au 
fost comunicate administratorului judiciar declaraţiile formulate de creditori. Cu toate 
aceste, administratorul judiciar a întocmit, la data de 18 martie 2014, Tabelul 
preliminar al creanţelor ce a fost publicat în BPI nr.5640/20.03.2014 şi comunicat la 
dosarul cauzei. La momentul întocmirii tabelului, administratorul judiciar a avut în 



vedere toate declaraţiile de creanţă existente la dosarul cauzei, declaraţii ce au fost 
ridicate personal de la Tribunalul Specializat Cluj. 

Cu privire la susţinerile instanţei, conform cărora creanţa A. SRL nu a fost 
analizată, arătăm faptul că la dosarul cauzei nu a fost depusă o declaraţie de creanţă în 
sensul prevederilor art. 65 din LPI, ci doar o serie de facturi emise de această 
societate. Astfel, conform prevederilor art. 65, Cererea va cuprinde: 
numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorata, temeiul creanţei, 
precum si menţiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinţa sau garanţii. (2) La 
cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei si ale actelor de constituire 
de garanţii. Prin urmare, administratorul judiciar a apreciat că nu poate analiza 
documentele depuse de către A. întrucât nu era vorba de o declaraţie de creanţă în 
sensul legii, motiv pentru care nu putea fi luată în considerare. Mai mult, dacă acest 
creditor ar fi formulat o cerere de înregistrare a creanţei, aceasta trebuia comunicată 
administratorului judiciar mai ales ţinând cont de faptul că sediul nostru este în 
municipiul Iaşi şi nu există posibilitatea efectivă de consultare zilnică a dosarului la 
arhiva instanţei. 

în ceea ce priveşte nedepunerea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor 
care au determinat insolvenţa debitoarei, precizăm că acesta a fost finalizat la data de 
31 martie 2014 întrucât înscrisurile puse la dispoziţie de către administratorul special 
al debitoarei la 5 martie 2014 nu au fost suficiente, fiind necesare lămuriri 
suplimentare. Mai mult decât atât, raportat la perioada foarte scurtă trecută de la 
momentul primirii sentinţei de deschidere şi termenul stabilit de către instanţă pentru 
întocmirea acestui raport, apreciem că punctul de vedere al instanţei este neîntemeiat. 
în primul rând, acest raport nu poate fi întocmit în lipsa documentelor prevăzute de 
art.28, documente ce trebuie puse la dispoziţie de către reprezentanţii debitoarei. Este 
adevărat că la data de 5 martie, administratorul special al SC E. SRL a comunicat prin 
poştă o serie de documente, însă acestea erau incomplete şi insuficiente. Din acest 
motiv, administratorul judiciar a solicitat lămuriri suplimentare, precum şi alte 
documente contabile. 

În aceste condiţii, apreciem că nu există o culpă a administratorului judiciar, 
acesta finalizând raportul solicitat (ce totalizează 16 pagini) într-un termen rezonabil, 
raportat la momentul la care a intrat în pos¬esia documentelor societăţii debitoare. 

Pentru şedinţa din 3 aprilie 2014, administratorul judiciar a întocmit şi 
expediat prin curier rapid următoarele înscrisuri: Procesul verbal al adunării 
creditorilor din 24 martie 2014, Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au 
determinat insolvenţa debitoarei, dovada Notificării la BPI a hotărârii de deschidere a 
procedurii, dovada publicări în BPI a Tabelului preliminar al creanţelor şi a 
rapoartului prevăzut de art. 54. 

Instanţa a luat act că înscrisurile mai sus menţionate au fost depuse la dosar, 
după închiderea dezbaterilor şi că administratorul judiciar trebuia să îşi îndeplinească 
obligaţiile stabilite (...) cel târziu până în dimineaţa zilei de 3 aprilie 2014. Precizează 
că, întrucât administratorul judiciar îşi are sediul în Iaşi, aceste documente au fost 
comunicate prin intermediul unei firme de curierat, nefiindu-ne imputabilă ora la care 
aceste înscrisuri au fost predate la instanţă. Chiar şi dincolo de aceste aspecte, 
apreciem că instanţa ar fi putut avea în vedere aceste înscrisuri, chiar depuse în ziua 
de şedinţă. 

Ca şi motivaţie generală a măsurii înlocuirii pe care a dispus-o, judecătorul 
sindica invocat întârzieri ale administratorului judiciar în îndeplinirea obligaţiilor 
stabilite de către instanţă. 



Apreciază că încheierea prin care s-a dispus înlocuirea subscrisei din funcţia 
de administrator judiciar al debitoarei SC E. SRL este nelegală şi neîntemeiată. 

Astfel, instanţa invocă prevederile art. 5 respectiv Organele prevăzute la 
alin.(l) trebuie sa asigure efectuarea cu celeritate a actelor si operaţiunilor prevăzute 
de prezenta lege, precum si realizarea in condiţiile legii a drepturilor si obligaţiilor 
celorlalţi participanţi la aceste acte si operaţiuni. Considerăm că, pentru a putea 
aprecia asupra celerităţii efectuării actelor şi operaţiunilor prevăzute de Legea 
85/2006, instanţa avea obligaţia de a analiza şi circumstanţele de fapt ale speţei. 
Consideră, prin urmare, că raportat la perioadă scursă de la momentul primirii 
Sentinţei de desemnare în calitate de administrator judiciar (25 februarie 2014) şi până 
la momentul pronunţării încheierii de înlocuire (10 aprilie 2014), subscrisa ne-am 
îndeplinit toate atribuţiile stabilite de către instanţă, dând dovadă de celeritate şi 
profesionalism. 

În ceea ce priveşte sancţiunea dispusă de către judecătorul sindic, respectiv 
înlocuirea administratorului judiciar - prevăzută de art. 22 al.(2)-, o considerăm 
neîntemeiată şi exagerată. Astfel, practica şi doctrina au individualizat o serie de 
situaţii specifice în care o atare măsură apare ca justificată: existenţa unui risc de 
înstrăinare a bunurilor debitoarei - Curtea de Apel Bucureşti - Decizia 321/2003 -, 
nedepunerea rapoartelor prevăzute de art. 54 şi 59 al.(l) din Lege, încheierea unor acte 
de gestionare frauduloasă a pro¬cedurii, încheierea unor acte care vădesc convenţia 
dintre administratorul judiciar şi anumiţi creditori, ignorarea hotărârilor comitetului 
creditorilor, întocmirea de acte de împiedicare a desfăşurării planului de reor-ganzare, 
orientarea voită şi nejustificată a procedurii către faliment. 

Desigur, sintagma utlizată de legiuitor - motive temeinice - lasă stabilirea 
acestor cazuri la aprecierea suverană a magistratului, însă, în acelaşi timp, ele trebuie 
să reprezinte încălcări flagrante a atribuţiilor prevăzute de lege sau dispuse de 
judecătorul sindic (I Adam, CN Savu, Legea procedurii insolvenţei -Comentarii). Prin 
urmare, deşi luarea acestei măsuri este lăsată la aprecierea judecătorului sindic, ea 
fiind posibilă chiar şi în cazul opoziţiei creditorilor, ea trebuie justificată de fapte 
grave ce periclitează buna desfăşurare a procedurii. Or, în cazul de faţă, 
administratorul judiciar şi-a îndeplinit obligaţiile impuse de către instanţă, conduita sa 
neavând nicio consecinţă asupra bunei desfăşurări a procedurii. 

În acest sens, practica a apreciat că nu orice culpă sau omisiune a 
practicianului în insolventă poate constitui motiv temeinic de înlocuire, ci numai acele 
fapte sau omisiuni grave ale practicianului în insolventă, care prejudiciază sau pun în 
pericol grav interesele colective ale creditorilor (CA Galaţi - Decizia 211/COM). 

Este adevărat faptul că, în privinţa unelor acte întocmite de administratorul 
judiciar, au existat întârzieri, însă acestea nu pot fi puse pe seama deficienţelor 
constatate în activitatea B. IPURL, ci pe o serie de factori extrinseci, respectiv 
întârzierea cu care a fost comunicată sentinţa de deschidere a procedurii, dificultatea 
şi întârzierea cu care reprezentanţii debitoarei au furnizat documentele solicitate şi au 
răspuns adreselor administratorului judiciar etc.  

Se poate observa, de altfel, faptul că administratorul judiciar şi-a îndeplinit cu 
profesionalism atribuţiile din simpla analiză a desfăşurării cronologice a activităţilor. 
Astfel, din chiar ziua primirii Sentinţei de deschidere, administratorul judiciar a 
efectuat toate notificările necesare. De asemenea, în aceeaşi zi cu primirea 
documentelor de la administratorul special, a fost întocmit raportul prevăzut de art. 
54, articol ce a fost ulterior publicat în BPI şi comunicat debitoarei şi creditorilor. 



Tabelul preliminar al creanţelor a fost întocmit în termenul stabilit de către 
instanţă, administratorul judiciar deplasându-se personal la sediul Tribunalului 
Specializat Cluj pentru a intra în posesia declaraţiilor de creanţă. 

Apreciază, pentru toate aceste motive, că în cazul de faţă, nu există motive 
temeinice de înlocuire a administratorului judiciar, că instanţa de fond nu a indicat 
fapte sau omisiuni grave în activitatea administratorului judiciar, care să fi prejudiciat 
sau afectat grav drepturile şi interesele creditorilor, considerând că măsura dispusă 
este neîntemeiată. 

Prin întâmpinarea depusă la dosar, intimata Societate R. SPRL, solicită 
respingerea apelului ca neîntemeiat şi menţinerea în totalitate a sentinţei atacate. 

În motivarea întâmpinării se arată motivul invocat de către apelanta, respectiv, 
faptul ca nu a analizat toate documentele existente la Dosarul cauzei, datorita distantei 
de la sediul apelantei si pana la sediul Tribunalului Specializat Cluj care nu i-a permis 
consultarea Dosarului si analizarea acestor documente, nu este intemeiat intrucat 
aceasta situaţie de fapt nu o exonerează pe apelanta de obligaţia de a analiza toate 
documentele existente la Dosar. 

De asemenea, motivul invocat de apelanta si menţionat anterior nu o 
exonerează pe aceasta de obligaţia de a intocmii Tabelul in care sa inscrie toate 
creanţele creditorilor in mod corect, inscrierea care sa fie realizata pe baza unei 
analize temeinice a creanţelor tuturor creditorilor care au formulat si inregistrat la 
Dosarul cauzei declaraţie de creanţa. 

La fel, lipsa informaţiilor furnizate de către administratorul statutar nu o 
exonerează pe apelanta de obligaţia de a respecta termenul pentru înregistrarea la 
Dosarul cauzei a Raportului privind cauzele si împrejurările care au condus Ia apariţia 
stării de insolvenţă, pe baza documentelor si informaţiilor pe care apelanta le deţinea 
la data respective, acesta având posibilitatea ca ulterior intrării in poseia unor noi 
documente sa intocmeasca un raport in completarea celui iniţial si in care sa dezvolte 
aceste cauze si imprejurări. 

Analizând apelul formulat din perspectiva motivelor invocate, Curtea l-a 
apreciat ca fiind fondat din următoarele considerente: 

 Deşi judecătorul sindic a reţinut în mod întemeiat anumite omisiuni în 
activitatea administratorului judiciar, în opinia instanţei de apel aceste carenţe nu pot 
fi calificate ca fiind  ,,motive temeinice,, în accepţiunea textului incident. Astfel, 
potrivit art. 22 alin. 2 din Legea 85/2006 ,,În orice stadiu al procedurii, judecatorul-
sindic, din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor, il poate inlocui pe 
administratorul judiciar, prin incheiere motivata, pentru motive temeinice. 
Incheierea de inlocuire se pronunta in camera de consiliu, de urgenta, cu citarea 
administratorului judiciar si a comitetului creditorilor,,. În consecinţă, nu orice erori 
sau omisiuni pot sta la baza înlocuirii administratorului judiciar ci doar cele 
temeinicie, care au o anumite gravitate şi produc consecinţe asupra bunului mers la 
procedurii. Or în cazul concret analizat astfel de motive care să aibă o necesară 
gravitate nu există.  

 Judecătorul sindic a reţinut în primul rând, ca un motiv temeinic de 
înlocuire a administratorului judiciar, nerespectarea termenelor stabilite de către 
acesta. Astfel, se susţine că la termenul din 20.03.2014, administratorul judiciar nu a 
depus dovada notificării raportului cu propunerea de intrare în faliment sau de 
continuare a perioadei de observaţie, conform art.54 alin.2 din Legea nr.85/2006. Din 
actele dosarului, Curtea constată că acest raport a fost întocmit la data de 5 martie 
2014 fiind publicat în buletinul procedurilor de insolvenţă nr.4849 din 11.03.2014 şi, 
ulterior a fost comunicat debitoarei şi creditorilor. Prin urmare, termenul stabilit de 



către instanţă pentru întocmirea acestui raport a fost respectat de către administratorul 
judiciar.  

 De altfel, legiuitorul stabileşte în sarcina administratorului judiciar 
obligaţia de a notifica propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată 
creditorilor care au depus cererea introductivă şi debitorului, aşa cum statuează 
prevederile art.54 alin.2 din Legea nr.85/2006 însă, în prezenta cauză prin raportul 
întocmit, administratorul judiciar a propus continuarea perioadei de observaţie şi nu 
intrarea în faliment, situaţie în care nu ave aobligaţia de a notifica acest raport, aşa 
încât dispoziţia instanţei excede cazului legal. 

 În altă ordine de idei, s-a invocat faptul că nu a fost întocmit pentru 
termenul din 3 aprilie 2014 un raport de verificare a declaraţiilor de creanţă, conform 
dispoziţiilor art.66 şi 67 din Legea nr.85/2006. Referitor la acest aspect, se reţine că 
nu poate fi stabilită o culpă a administratorului judiciar, în condiţiile în care termenul 
de întocmire a tabelului preliminar al creanţelor, a fost stabilit la data de 17 martie 
2014, dar până la acel moment nu au fost comunicate administratorului judiciar 
declaraţiile formulate de creditori. Cu toate acestea, administratorul judiciar a întocmit 
la data de 18.03.2014 tabelul preliminar al creanţelor ce a fost publicat în BPI nr.5640 
din 20.03.2014 şi comunicat la dosarul cauzei, avându-se în vedere la momentul 
întocmirii lui toate declaraţiile de creanţă existente la dosarul cauzei. 

 O altă culpă a administratorului judiciar reţinută de judecătorul sindic 
ca fiind motiv temeinic de înlocuire se referă la faptul că acesta nu şi-a îndeplinit 
obligaţiile legale derivând din neanalizarea declaraţiei de creanţă a creditorului A. 
SRL. În ceea ce priveşte acest aspect, Curtea relevă faptul că la dosarul cauzei nu a 
fost depusă efectiv o declaraţie de creanţă în sensul prev.art.65 din Legea insolvenţei 
ci doar o serie de facturi emise de către această societate şi prin urmare, în mod just 
administratorul judiciar a apreciat că nu poate analiza documentele depuse, câtă 
vreme, nu se afla în analiza unei declaraţii de creanţă în sensul legii. 

 O altă critică se referă la nedepunerea raportului asupra cauzelor şi 
împrejurărilor care au determinat insolvenţa. 

 Din actele dosarului rezultă că acesta a fost finalizat la data de 
31.03.2014 întrucât înscrisurile depuse la dispoziţie de către administratorul special al 
debitoarei la data de 5.03.2014 nu au fost suficiente, fiind necesare lămuriri 
suplimentare.  

 Cu privire la cel de al doilea motiv de înlocuire reţinut de către 
judecătorul sindic, instanţa de apel arată că, în conformitate cu dispoziţiile hotărârii 
judecătoreşti de deschidere a procedurii şi cu prevederile Legii nr. 85/2006, 
administratorul judiciar nu are obligaţia de a întocmi un raport cu privire la 
modalitatea de verificare a cererilor de admitere a creanţelor. Potrivit Legii nr. 
85/2006, administratorul judiciar este obligat să întocmească rapoartele prevăzute de 
art. 21, art. 54, art. 59 şi art. 106, precum şi orice alte rapoarte stabilite în sarcina sa de 
către judecătorul sindic conform art. 20 alin. (2) din Legea nr. 85/2006. Însă în cazul 
concret analizat,  judecătorul sindic nu a stabilit în sarcina administratorului judiciar, 
prin hotărârea de deschidere a procedurii insolvenţei ori printr-o încheiere ulterioară 
obligaţia de a întocmi un raport de verificare asupra declaraţiilor de creanţă, deşi avea 
această posibilitate în temeiul art. 20 alin. (2) din Legea nr. 85/2006. 

 Mai mult, hotărârea apelată nici nu face referire la vreun text legal care 
să fi fost încălcat de către administratorul judiciar prin această omisiune. Un astfel de 
raport nici nu este esenţial din perspectiva bunului mers în procedură deoarece 
judecătorul sindic nu poate modifica din oficiu tabelul de creanţe în urma consultării 
unui astfel de raport. Iar dacă creditorii care au calitate procesuală activă vor contesta 



tabelul, administratorul judiciar va explica la respectivul moment printr-o poziţie 
procesuală care au fost raţiunile pentru care o anumită creanţă a fost admisă total, 
parţial sau respinsă de la înscrierea în tabel.  

 Pentru şedinţa din 3 aprilie 2014, administratorul judiciar a întocmit şi 
expediat prin curier rapid următoarele înscrisuri: procesul verbal al adunării 
creditorilor din 24.03.2014, raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au 
determinat insolvenţa debitoarei, dovada notificării în BPI a hotărârii de deschidere a 
procedurii, dovada publicării în BPI a tabelului preliminar al creanţelor şi a raportului 
prevăzut de art.54. Instanţa a luat act că aceste înscrisuri au fost depuse la dosar după 
închiderea dezbaterii, iar administratorul judiciar trebuia să îşi îndeplinească 
obligaţiile stabilite cel târziu până în dimineaţa zilei de 3.04.2014. 

 Curtea reţine însă că administratorul judiciar îşi are sediul profesional 
în Iaşi, aceste documente au fost comunicate prin intermediul unei firme de curierat şi 
astfel, nu-i poate fi imputat acestuia întârzierea în ajungerea înscrisurilor la dosar.  

 Acestea sunt cele două omisiuni reţinute de către judecătorul sindic în 
sarcina administratorului judiciar care în opinia instanţei de apel nu pot sta la baza 
unei decizii de înlocuire din oficiu a administratorului judiciar în condiţiile art. 22 
alin. 2 din Legea 85/2006 pentru motivele pe care le-am enunţat pe larg anterior.  

  Pentru toate aceste argumente, în baza dispoziţiilor art. 480 alin. 1 
N.C.P.C., instanţa va admite apelul declarat de către apelantul B. IPURL   împotriva 
încheierii  civile nr.  1104 pronunţată la data de 10 aprilie 2014 în dosarul nr. ... al 
Tribunalului Specializat Cluj,,  pe care o va schimba în tot, în sensul că va desfiinţa 
măsura de înlocuire a administratorului judiciar.   

 
 
 

 

12. Contestaţie la tabelul creanţelor. Creditor cu sediul într-un 
alt stat membru UE. Cerere de repunere în termen admisă. Depunerea 
unor facturi proforme. Lipsa caracterului de documente justificative 

pentru înscrierea la masa credală 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 5923 din 2 septembrie 2014 

 
Prin sentinţa civilă nr. 1.758 din 07.05.2014 pronunţată în dosarul nr. ... al 

Tribunalului Maramureş, s-a admis cererea de repunere în termen formulată de  SC I. 
SRL cu sediul în Italia, s-a respins cererea de înscriere la masa credală a debitoarei  
SC C.  SRL- în faliment, prin  lichidator judiciar P. IPURL. S-au respins ca nefondate 
cererile de repunere în termenul de declarare a creanţei formulate de S.C. I. S.R.L., 
S.C. T. S.R.L. şi S.C. C.  S.R.L.- în faliment, prin  lichidator judiciar P. IPURL,  ca 
tardiv formulate. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că prin încheierea 
nr. 4129/19.06.2012 pronunţată de Tribunalul Maramureş în dosarul nr. ... s-a dispus 
deschiderea procedurii simplificate şi intrarea în faliment a debitoarei S.C. C. S.R.L., 
fiind desemnat în calitate de lichidator judiciar P. I.P.U.R.L Baia Mare. Prin aceiaşi 
hotărâre a fost stabilit termenul limită pentru depunerea creanţelor pentru data de 
03.08.2012. Lichidatorul judiciar a notificat deschiderea procedurii la data de 



10.07.2012,  publicată  în  Buletinul procedurilor de Insolvenţă nr.10069 din 
16.07.2012. 

 Potrivit art. 7 alin. (3) din Legea nr.85/2006 privind procedura 
insolvenţei, ,,pentru creditorii care nu au putut fi identificaţi în lista prevăzută de 
art.28 alin.(1) lit.c) din aceeaşi lege, procedura notificării prevăzute la art.61 va fi 
considerată îndeplinită dacă a fost efectuată prin Buletinul procedurilor de 
insolvenţă.” Astfel, lichidatorul judiciar a publicat notificarea privind intrarea în 
faliment în procedură simplificată în Buletinul procedurilor de insolvenţă 
nr.10069/16.07.2012 şi luând în considerare dispoziţiile art.76 alin.(1) din Legea 
nr.85/2006, ,,titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune 
cererea de admitere a creanţelor până la expirarea termenului prevăzut la art.62 
alin.(1) lit.b), va fi decăzut, cât priveşte creanţele respective, din dreptul de a fi înscris 
în tabelul creditorilor şi nu va dobândi calitatea de creditor îndreptăţit să participe la 
procedură”. 

În ceea ce priveşte excepţia privind tardivitatea formulării cererilor formulate 
de SC T. SRL şi SC I. SRL Baia Mare invocată de lichidator, art.7 alin.(3) din Legea 
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, ,,pentru creditorii care nu au putut fi 
identificaţi în lista prevăzută de art.28 alin.(1) lit.c) din aceeaşi lege, procedura 
notificării prevăzute la art.61 va fi considerată îndeplinită dacă a fost efectuată prin 
Buletinul procedurilor de insolvenţă”, motiv pentru care judecătorul-sindic a respins-o 
ca nefondată. 

 În ceea ce priveşte cererea de repunere în termen formulată de SC I. 
SRL Italia, având în vedere că debitoarea are sediul în Italia, procedura notificării prin 
Buletinul procedurilor de insolvenţă nu poate fi considerată ca îndeplinită,  conform 
art.7 pct.3 din legea insolvenţei, motiv pentru a fost admisă. 

 Analizând cererile, pe fondul cauzei, judecătorul-sindic a constatat că 
petentele au depus în probaţiune doar facturi proforme, iar o factură proformă nu are 
nicio valoare juridică pentru cel care o primeşte, nu generează niciun fel de obligaţii 
pentru acesta, respectiv nu atestă transferul de proprietate asupra bunurilor menţionate 
în ea, motiv pentru care, s-au respins cererile de înscriere la masa credală a debitoarei, 
ca nefondate, potrivit dispozitivului. 

 Împotriva acestei hotărâri, creditoarele S.C. T. S.R.L. BAIA MARE, 
S.C. I. S.R.L. BAIA MARE şi S.C. I. S.R.L. ITALIA au declarat recurs, solicitând 
admiterea recursurilor formulate, modificare în tot a sentinţei recurate în sensul 
admiterii cererilor de repunere în termenul de declarare a creanţei, respectiv admiterea 
cererilor de înscriere pe tabloul de creanţe a debitoarei S.C. C. S.R.L., cu creanţele în 
valoare de 70.600 lei pentru S.C. T. S.R.L. şi de 59.520 lei , respectiv 53.588 euro 
pentru  S.C. I. S.R.L. 

 Motivele de recurs formulate de recurente sunt identice, acestea 
aducând aceleaşi critici hotărârii atacate. Astfel, recurenta S.C. T. S.R.L. arată că a 
desfăşurat activităţi comerciale cu debitoarea, concretizate în factura nr.1 seria TE din 
21.01.2011, în valoare de 70.060 lei şi din valoarea acestei facturi debitoarea nu a 
achitat nimic.  

În ceea ce o priveşte pe recurenta S.C. I. S.R.L. Baia Mare, aceasta a susţinut 
că activităţile comerciale cu debitoare sunt concretizate în factura nr.1 seria IM din 
14.12.2010, în valoare de 59.520 lei şi din valoarea acestei facturi debitoarea nu a 
achitat nimic.  

Recurenta S.C. I. S.R.L. Italia a susţinut că activităţile comerciale cu debitoare 
au fost concretizate în facturile 38/10; 40/10, 01/11, 02/11, 04/11, 05/11, 8/11, 10/11, 
11/11 emise în perioada 02.12.2010 – 25.02.2011, în valoare totală de 53.588 euro. 



Recurentele au susţinut că instanţa de fond nu a ţinut cont că nu le-a fost 
comunicată niciodată vreo notificare cu privire la deschiderea procedurii insolvenţei, 
iar pe de altă parte, debitoarea avea obligaţia de a transmite lichidatorului o listă cu 
creditorii săi, fapt pe care nu l-a făcut. 

Apoi, hotărârea instanţei de fond este nelegală şi pentru faptul că nu a procedat 
la cercetarea fondului cauzei, respingând cererile lor prin admiterea excepţiei 
tardivităţii, motiv pentru care se impune trimiterea dosarului spre rejudecare la 
Tribunalul Maramureş. 

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 304 pct. 9 şi art. 3041 C.pr.civ.  
Intimata P. I.P.U.R.L. BAIA MARE a depus întâmpinare prin care a solicitat 

respingerea recursurilor ca nefondate şi menţinerea în totalitate a hotărârii atacate ca 
fiind temeinică şi legală.  

În privinţa cererilor de repunere în termen formulate de SC T. SRL şi SC I. 
SRL Baia Mare, intimata solicită respingerea acestora deoarece necunoaşterea 
termenului prevăzut pentru depunerea cererii de admitere a creanţei ca urmare a lipsei 
notificării prealabile privind deschiderea procedurii specifice insolvenţei faţă de 
debitorul S.C. C. S.R.L., nu poate fi reţinut ca fiind o împrejurare pentru care nu ar 
opera decăderea prevăzută de art.103 alin.(1) Cod pr.civ. Invocând prev. art.7 alin.(3) 
din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, potrivit cărora ,,pentru creditorii 
care nu au putut fi identificaţi în lista prevăzută de art.28 alin.(1) lit.c) din aceeaşi 
lege, procedura notificării prevăzute la art.61 va fi considerată îndeplinită dacă a fost 
efectuată prin Buletinul procedurilor de insolvenţă.”, intimata solicită respingerea 
acestora întrucât  a publicat notificarea privind intrarea în faliment în procedură 
simplificată în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr.10069/16.07.2012 şi luând în 
considerare dispoziţiile art.76 alin.(1) din Legea nr.85/2006, ,,titularul de creanţe 
anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creanţelor 
până la expirarea termenului prevăzut la art.62 alin.(1) lit.b), va fi decăzut, cât 
priveşte creanţele respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu va 
dobândi calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedură”. 

În ceea ce priveşte cererea de repunere în termen formulată de SC I. SRL 
Italia, având în vedere că debitoarea are sediul în Italia, intimata susţine că procedura 
notificării prin Buletinul procedurilor de insolvenţă  nu poate fi considerată ca 
îndeplinită, conform art.7 pct.3 din legea insolvenţei, motiv pentru care solicită 
admiterea ei. 

Analizând recursurile formulate din perspectiva motivelor invocate, Curtea le-
a apreciat ca fiind nefondate din următoarele considerente: 

 I) În ceea ce priveşte recursul declarat de către S.C. T. S.R.L., 
argumentele reţinute de către judecătorul sindic sunt întemeiate. Astfel, prin 
încheierea nr. 4129/19.06.2012 pronunţată de Tribunalul Maramureş în dosarul nr. ... 
s-a dispus deschiderea procedurii simplificate şi intrarea în faliment a debitoarei S.C. 
C. S.R.L., fiind desemnat în calitate de lichidator judiciar P. I.P.U.R.L Baia Mare. 
Prin aceiaşi hotărâre a fost stabilit termenul limită pentru depunerea creanţelor pentru 
data de 03.08.2012. Lichidatorul judiciar a notificat deschiderea procedurii la data de 
10.07.2012,  publicată  în  Buletinul procedurilor de Insolvenţă nr. 10069 din 
16.07.2012. 

 Potrivit art. 7 alin. (3) din Legea nr.85/2006 privind procedura 
insolvenţei, ,,pentru creditorii care nu au putut fi identificaţi în lista prevăzută de art. 
28 alin. (1) lit. c) din aceeaşi lege, procedura notificării prevăzute la art.61 va fi 
considerată îndeplinită dacă a fost efectuată prin Buletinul procedurilor de 
insolvenţă.” Astfel, lichidatorul judiciar a publicat notificarea privind intrarea în 



faliment în procedură simplificată în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 
10069/16.07.2012 şi luând în considerare dispoziţiile art. 76 alin. (1) din Legea nr. 
85/2006, ,,titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune 
cererea de admitere a creanţelor până la expirarea termenului prevăzut la art. 62 alin. 
(1) lit. b), va fi decăzut, cât priveşte creanţele respective, din dreptul de a fi înscris în 
tabelul creditorilor şi nu va dobândi calitatea de creditor îndreptăţit să participe la 
procedură”. 

 În consecinţă, contrar a ceea ce susţine contestatoarea recurentă, 
aceasta fost notificată în mod deplin procedural prin Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă, în conformitate cu textele anterior enunţate, având în vedere faptul că 
identitatea acestui creditor nu s-a aflat în lista creditorilor comunicată de către 
debitoare. Mai mult, o astfel de listă nu a fost comunicată lichidatorului judiciar, 
situaţie asimilabilă unei liste incomplete, context în care notificarea prin B.P.I. a fost 
singura realizată în procedură de către lichidatorul judiciar pus în imposibilitate de a 
cunoaşte identitatea creditorilor.  

 II) În ceea ce priveşte recursul declarat de către S.C. I. S.R.L., 
societate faţă de care judecătorul sindic a admis cererea de repunere în termen, contrar 
a ceea ce se susţine prin motivele de recurs ale acestei recurente, sentinţa cuprinde 
argumentele esenţiale pentru care cererea de admitere a creanţei formulată de către 
această creditoare a fost respinsă ca neîntemeiată deşi a fost repusă în termenul de 
declarare a creanţelor.  

 Astfel, judecătorul sindic a reţinut prin sentinţa recurată faptul că acest 
creditor a depus în probaţiune doar facturi proforme (f. 6-15 dosar fond), iar o factură 
proformă nu are nicio valoare juridică pentru cel care o primeşte, nu generează niciun 
fel de obligaţii pentru acesta, respectiv nu atestă transferul de proprietate asupra 
bunurilor menţionate în ea. Aspectele reţinute sunt reale iar prin calea de atac 
declarată recurenta nu aduce vreun argument de drept contrar şi nici nu a formulat 
vreo cerere în probaţiune prin care să dovedească o stare de fapt diferită.  

Factura proforma este furnizată în avans de vânzător către cumpărător înaintea 
efectuării efective a tranzacției, specificându-se prețurile și termenii tranzacției. În 
principal este utilizată pentru a declara valoarea tranzacției, nu este o factură 
adevărată şi nu este înregistrată în contabilitatea vânzătorului sau cumpărătorului. 

 Pentru toate aceste argumente, în baza art. 312 alin. 1 Cpc, instanţa va 
respinge recursurile declarate de S.C. T. S.R.L. şi S.C. I. S.R.L. împotriva sentinţei 
civile nr. 1.758 din 07.05.2014 pronunţată în dosarul nr. ... al Tribunalului 
Maramureş, pe care o va menţine în întregime. 

 
 

13. Contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor. Creanţe 
rezultate dintr-un contract de leasing. Admitere  

 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr.  6072 din 4 septembrie 2014  

 Prin sentinţa civilă nr.4439 din 28.06.2013 pronunţată în dosarul 
nr..../2011/a1 al Tribunalului Maramureş, s-a admis excepţia tardivităţii invocată de 
către administratorul judiciar C.T. IPURL cu privire la  contestaţia la tabelul 
preliminar formulată de către contestatoarea SC B.G.I.  SRL.  



 S-a respins ca tardivă contestaţia la tabelul preliminar formulată de 
către contestatoarea SC B.G.I. SRL în contradictoriu cu administratorul judiciar C.T. 
IPURL, şi debitoarea SC G.I. SA.  

S-au respins ca nefondate contestaţiile la tabelul preliminar formulate în 
contradictoriu cu administratorul judiciar şi debitoarea de către contestatoarele 
Direcţia Regională pentru accize şi operaţiuni Vamale Cluj, şi CNADNR SA prin 
Direcţia Regională de drumuri şi Poduri Cluj,. 

S-a admis contestaţia la tabelul preliminar formulată, în contradictoriu cu 
administratorul judiciar şi debitoarea, de către contestatoarea-creditoare SC T.L. IFN 
SA. 

S-a dispus înscrierea contestatoarei-creditoare SC T.L. IFN SA în tabelul 
definitiv cu o creanţă suplimentară în valoare de 7.190,24 Euro (fără TVA).  

S-a dispus înscrierea provizorie în tabelul definitiv  a contestatorilor P.A. cu 
suma de 10.000 Euro ; C.C. cu suma de 9.500 Euro; D.D. cu suma de 20.000 lei şi 
B.V. cu suma de 15.000 Euro.  

S-a repus pe rol soluţionarea contestaţiei formulate de către debitoarea SC G.I. 
SA în contradictoriu cu intimata-creditoare B. SA, şi administratorul judiciar şi s-a 
stabilit termen  de judecată la 15.10.2013 pentru când se vor cita cele trei părţi precum 
şi membrii comitetului creditorilor (AFP Sighetu Marmaţiei, SC T.L. IFN SA şi SC 
A.I.E. SA).  

Debitoarei i s-a solicitat să precizeze în scris contestaţia  în sensul de a indica 
în mod expres pe care dintre cauzele  enumerate în art. 75 alin. 1 din Legea nr. 
8572006 se întemeiază fiecare motiv de contestaţie 

 Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că prin  încheierea civilă  nr. 
835/02.03.2011pronunţată de Tribunalul Maramureş în dosarul nr. .../2011 s-a admis 
cererea formulată de către debitoarea SC „G.I.” SA şi  s-a dispus deschiderea 
procedurii generale de insolvenţă, fiind desemnat provizoriu în calitate de 
administrator judiciar C.T. IPURL, ulterior confirmat prin hotărârea adunării 
creditorilor din data de 16.08.2011  . 

Termenul limită pentru declararea creanţelor a fost stabilit potrivit art.62 alin.1 
lit.b) din Legea nr.85/2006 la 13.04.2011. 

Notificarea deschiderii procedurii s-a publicat  în Buletinul procedurilor de 
insolvenţă nr.3599 /25.03.2011(f.11-12, dosar nr. .../2011/a7). 

Administratorul  judiciar a întocmit  în conformitate cu  art.72 din Legea 
nr.85/2006  tabelul preliminar al creanţelor, tabel înregistrat în dosarul de insolvenţă   
la data de 13.07.2011(f.20,  dosarul nr. nr. .../2011/a7). 

Tabelul preliminar a fost publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă 
nr.8070/14.07.2011(f.23-24,  dosarul nr. nr. .../2011/a7). 

În tabelul preliminar sunt înscrise la poziţiile 1,8,9,14,16-22 toate creanţele 
contestate  . 

I. Cu privire la contestaţia formulată de către creditoarea SC T.L. IFN 
judecătorul sindic a constatat următoarele:  

În tabelul preliminar  este înscrisă la poziţia nr.14 în favoarea creditoarei SC 
T.L. IFN, creanţa  în valoare totală de 16.382,97 lei, în baza declaraţiei şi înscrisurilor 
anexate depuse la data de 15.04.2011(filele 53-96,vol.III), fiind respinsă cererea 
pentru suma de 7.190,24 Euro (fără TVA).  

Contestatoarea-creditoare a solicitat înscrierea cu o creanţă în cuantum de 
16.382,97 lei şi 7.190,24 euro (fără TVA), compusă din:  



- 3.699,22 lei reprezentând facturi emise şi neîncasate la data deschiderii 
procedurii de insolvenţă - conform contractului de leasing financiar nr. 
9942/02.06.2006; 

- 3.837,45 lei reprezentând facturi emise şi neîncasate la data deschiderii 
procedurii de insolvenţă - conform contractului de leasing financiar nr. 
9941/02.06.2006; 

- 8.846,30 lei reprezentând facturi emise şi neîncasate la data deschiderii 
procedurii de insolvenţă - conform contractului de leasing financiar nr. 
9943/26.04.2006; 

- 7.190,24 Euro, (fără T.V.A.), reprezentând daune-interese conform 
contractelor de leasing, respectiv valoarea finanţată rămasă de recuperat 
(contravaloarea ratelor de leasing viitoare şi contravaloarea valorii reziduale), şi 
dobânda aferentă ratelor de leasing viitoare, conform scadenţarelor de plată aferente 
contractelor de leasing mai sus menţionate. 

Această ultimă sumă, care face obiectul contestaţiei,   a fost respinsă de către 
administratorul judiciar pentru motivele expuse pe larg în întâmpinare. 

Judecătorul sindic a constatat că este întemeiată contestaţia, din probatoriul 
administrat în cauză reieşind următoarele: 

Între debitoarea SC G.I. SRL şi creditoarea T.L. IFN SA s-au încheiat 
Contractele de leasing nr. 9931 din data de 26 aprilie 2006,  nr. 9941 din data de 2 
iunie 2006 şi nr. 9942 din data de 2 iunie 2006(f.56-84,vol.III), nefiind contestate 
semnarea contractelor şi conţinutul clauzelor. 

Toate  cele trei contracte au inserate la art. 9.9 o clauză identică prin care  se 
prevede că „ratele de leasing rămase de achitat la momentul rezilierii contractului de 
leasing din cauza utilizatorului se declară scadente în totalitate reprezentând daune 
interese datorate de utilizator finanţatorului”.   

Contractele de leasing au fost reziliate de către SC T.L. IFN conform celor trei 
declaraţii de reziliere nr.19/05.01.2010, nr.20/05.01.2010 şi nr.21/05.01.2010 
(f.73,77,78,vol.III), pentru neîndeplinirea de către debitoare a obligaţiei de plată a 
redevenţelor la scadenţele stabilite. Rezilierea are temei contractual în  clauza  
stabilită în art. 9.5 din  cele trei contracte de leasing prin care părţile au stipulat un 
pact comisoriu expres de gradul IV  în temeiul căruia creditoarea avea dreptul de a 
rezilia unilateral, fără notificare ,somaţie sau orice altă formalitate în cazul în care 
debitoarea întârzia plata a două rate de leasing . 

Debitoarea nu a contestat condiţiile în care a operat rezilierea convenţională  a 
contractului, fără a invoca neîndeplinirea condiţiilor în care aceasta putea opera 
conform clauzelor convenţionale pe care le-a acceptat şi nici nu a contestat creanţa 
principală înscrisă în tabelul preliminar, reprezentând ratele de redevenţă restante la 
data rezilierii contractelor. 

Cu privire la suma de 7.190,24 Euro (fără TVA) reprezentând daunele-interese 
solicitate în temeiul clauzei-penale prevăzute în art.9.9  şi art.9.13 , judecătorul sindic 
reţine că prin această clauză s-a prevăzut că  în cazul rezilierii contractului  din culpa 
debitoarei aceasta  s-a obligat la plata daunelor interese care cuprind cuantumul 
valoric al ratelor de leasing rămase de plată şi a valorii reziduale înscrise în contract”. 

 Dispoziţiile art. 9.9 din Contractele de Leasing încheiate cu debitoarea 
reprezintă o clauză penală stabilită de părţi în mod convenţional, care devine 
aplicabilă în situaţia în care contractul de leasing financiar este reziliat datorită 
neexecutării culpabile a obligaţiilor asumate de către utilizator. 

 Clauza penală este clară şi precisă cu privire la obligaţia debitoarei de a 
plăti restul ratelor de leasing până la finalizarea contractului şi reprezintă modalitatea 



în care părţile contractuale au înţeles să stabilească cuantumul daunelor-interese 
datorate de utilizator pentru prejudiciul cauzat finanţatorului prin rezilierea 
contractului de leasing datorită culpei sale.  

Or, în conformitate cu dispoziţiile art. 1066 şi urm. Cod civil de la 1864 nu se 
poate micşora valoarea clauzei penale stabilite de părţile contractante. 

Creditoarea a iniţiat procedura de executare silită în vederea predării celor trei 
autovehicule obiect al contractului de leasing(f.3-14, vol.IV), fără ca debitoarea să îşi 
fi îndeplinit obligaţia  de predare a  bunurilor aferente contractelor de leasing, asumată 
prin clauza inserată în contracte la pct.9.10, inclusiv în cazul rezilierii contractului . 

În absenţa criteriilor legale care să permită judecătorului reducerea clauzei 
penale a cărei valabilitate nu este afectată de motive de nulitate absolută, judecătorul 
sindic constată că faţă de specificul  contractelor de leasing  care prezintă beneficii şi 
riscuri pentru ambele părţi contractante şi conduita concretă a creditoarei-finanţator 
din prezenta cauză, nu se justifică intervenţia în temeiul principiului fundamental al 
echităţii pentru reaprecierea efectelor clauzei penale. 

Pentru aceste considerente, contestaţia formulată de către creditoarea SC 
T.L. IFN în contradictoriu cu administratorul judiciar C.T. IPURL  şi debitoarea SC 
G.I. SA  a fost admisă. 

III. Cu privire la contestaţiile la tabelul preliminar formulate de către 
contestatoarele Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj şi 
CNADNR SA : 

Potrivit art. 7 alin. 1 din Legea 85/2006, citarea partilor precum si comunicarea 
oricarui alt act de procedura se efectueaza prin Buletinul Procedurilor de Insolventa, 
iar potrivit alin. 3 al aceluiasi articol ,,Prin exceptie de la prevederile alin. (1) se vor 
realiza, conform Codului de procedura civila, comunicarea actelor de procedura 
anterioare deschiderii procedurii si notificarea deschiderii procedurii. Pentru creditorii 
care nu au putut fi identificati in lista prevazuta la art. 28 alin. (1) lit. c), procedura 
notificarii prevazute la art. 61 va fi considerata indeplinita dacă a fost efectuată prin 
Buletinul procedurilor de insolvenţă”. 

Administratorul judiciar C.T. IPURL  a publicat notificarea deschiderii 
procedurii în Buletinul procedurilor de insolvenţă în nr.3599 /25.03.2011(f.11-12, 
dosar nr. .../2011/a7) .  

În notificarea privind deschiderea procedurii de insolvenţă s-a menţionat 
expres că termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra 
averii debitorului a fost fixat pentru data de 13.04.2011.  

Administratorul judiciar desemnat în cauză, în urma preluării (parţiale) a 
documentelor contabile a procedat la notificarea tuturor creditorilor menţionaţi în lista 
cu cei 32  de creditori depusă de către debitoare, inclusiv la notificarea procedurală a 
contestatoarei CNADNR SA prin Direcţia Regională de drumuri şi Poduri Cluj(f.12-
14,dosar nr..../2011/a10)care a primit notificarea la data de 21.03.2011 , conform 
mandatului de confirmare de primire . 

Deşi contestatoarea CNADNR SA prin Direcţia Regională de drumuri şi 
Poduri Cluj a primit notificarea în vederea depunerii declaraţiei de creanţă la data de 
21.03.2011 ) a depus cererea de înscriere a creanţei  numai la data de 18.07.2011, 
odată cu contestaţia şi cererea de repunere în termen,  după împlinirea termenului 
stabilit de către judecătorul sindic, ceea ce atrage decăderea acesteia din drepturi, 
potrivit celor statuate prin art. 76 din Legea nr. 85/2006 în conformitate cu care, cu 
excepţia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea 
dispoziţiilor art. 7 titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii care nu depune 



cererea de admitere a creanţelor până la expirarea termenului prevăzut la art. 62 alin. 
(1) lit. b), este decăzut. 

În mod neîntemeiat   a susţinut contestatoarea că nu a fost notificată întrucât 
prin confirmarea  de primire nr. AR9949102895 a primit la data de 21.03.2011 
notificarea prevăzută de  art. 62 din Legea nr. 85/2006.  

 S-a impus a fi analizate în mod separat temeiurile pentru care contestatoarea 
Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj  care a depus de 
asemenea după împlinirea termenului stabilit prin încheierea de deschidere a 
procedurii cererea de creanţă nr. 16.303/J/25.10.2012 reprezentând  două amenzi 
contravenţionale stabilite  prin sentinţa civilă nr.  3440/23.11.2011  pronunţată de 
Judecătoria Sighetu Marmaţiei şi prin decizia civilă nr. 113/R/27.02.2012 a 
Tribunalului Maramureş, ambele în dosarul nr. 2314/307/2012.  

Contestatoarea invocă dispoziţiile art. 61 şi 7, alin. 3 fraza finală din Legea nr. 
85/2006, susţinând că debitoarea nu a  înscris amenzile contravenţionale  în 
documentele contabile în mod fraudulos deşi i-au fost comunicate procesele-verbale 
de contravenţie şi hotărârile  instanţelor şi nefiind niciodată notificată  nu îi sunt 
aplicabile dispoziţiile art. 7, alin. 3 teza finală din Lege art. 85/2006. 

Potrivit art. 7 (3) teza a II a din Legea nr. 85/2006, pentru creditorii care nu au 
putut fi identificaţi în lista prevăzută la art. 28 alin. 1 lit. c din aceeaşi lege, procedura 
notificării prevăzută la art. 61, va fi considerată îndeplinită dacă a fost efectuată prin 
Buletinul procedurilor de insolvenţă. 

Conform art. 149 din Legea nr. 85/2006, dispoziţiile legii insolvenţei se 
completează, în măsura compatibilităţii lor, cu cele ale Codului de procedură civilă. 

Din interpretarea art. 76 din Legea nr. 85/2006 a rezultat că decăderea nu 
operează decât atunci când notificarea de deschidere a procedurii s-a făcut cu 
încălcarea dispoziţiilor art. 7 din lege. 

Notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu respectarea art. 7 alin. 1 şi 3 din 
lege, respectiv prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă, deşi nu a  fost 
în mod individual notificată contestatoarea-creditoare Direcţia Regională pentru 
accize şi operaţiuni Vamale Cluj. 

 Creditorii au obligaţia de a urmări realizarea creanţelor pe care le deţin, cu 
respectarea prevederilor legii speciale. Fiind publicată notificarea în Buletinul 
procedurilor de insolvenţă, nu se poate afirma că s-au încălcat prevederile art. 7 din 
lege şi nu poate fi reţinut ca o împrejurare mai presus de voinţa creditoarei, care să 
justifice repunerea în termenul de declarare a creanţei, faptul că, în calitate de creditor 
al unei societăţi comerciale nu a manifestat diligenţele necesare să consulte publicaţia 
de specialitate  pentru  a cunoaşte situaţia debitoarei sale. 

Judecătorul sindic a avut în vedere pasivitatea creditoarei care nu a efectuat 
minime diligenţe pentru a identifica care este situaţia reală a debitoarei , deşi fiind 
instituţie publică şi creditor bugetar avea la dispoziţie miloace reale  în acest sens. 

Mai mult, reaua credinţă a consiliului de administraţie al debitoarei nu a fost 
dovedită în cauză , cu atât mai mult cu cât au fost  atacate în instanţă procesele-
verbale de contravenţie, iar pe de altă parte  ar înlătura aplicabilitatea textului art. 7 
din Legea nr. 85/2006 deoarece chiar ipoteza textului are în vedere pasivitatea 
debitorului.  În situaţiile în care nu se predă lista creditorilor sau lista predată este 
incompletă, protejarea creditorilor în această situaţie se realizează prin notificarea 
acestora prin BPI, publicaţie pe care au obligaţia conferită de calitatea de comerciant 
de a o studia.  

 Într-o altfel de interpretare, respectiv cu excluderea incidenţei celor două texte 
de lege (art. 76 din Legea nr. 85/2006 şi art. 103 C.pr.civ.), orice creditor ar fi 



îndreptăţit la depunerea unei cereri de admitere a creanţei, pe tot parcursul procedurii 
şi acesta, împotriva tuturor regulilor şi termenelor reglementate de legea privind 
procedura insolvenţei tocmai pentru asigurarea unui cadru riguros în vederea 
accelerării desfăşurării procedurii.  

Pentru aceste considerente judecătorul sindic a respins ca nefondate 
contestaţiile la tabelul preliminar formulate de către contestatoarele Direcţia 
Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj şi CNADNR SA prin Direcţia 
Regională de drumuri şi Poduri Cluj, cu consecinţa respingerii cererii de înscriere la 
masa credală. 

IV. Cu privire la contestaţia de către contestatoarea SC B.G.I. SRL judecătorul 
sindic a  constatat: 

S-a analizat cu precădere excepţia tardivităţii invocată de către administratorul 
judiciar C.T. IPURL. 

Tabelul preliminar a fost publicat  în Buletinul procedurilor de insolvenţă 
nr.8070/19.07.2011(f.23-24,dosarul nr. nr. .../2011/a7) contestatoarea SC B.G.I. SRL 
fiind înscrisă cu creanţa respinsă la poziţia nr.9 în categoria creanţelor chirografare. 

Contestaţia a fost depusă la poştă la data  de  24.08.2011, aceasta fiind dată la 
care se consideră că s-a introdus contestaţia potrivit  art. 104 C.pr.civ. de la 1865.  

Termenul de 5 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a 
tabelului preliminar prevăzut de art. 73 alin.2 din Legea nr. 85/2006  pentru depunerea 
contestaţiilor la tabelul preliminar este un temren legal şi imperativ  iar contestatoarea 
nu  a invocat şi nici nu a învestit judecătorul sindic pentru  a se dispune repunerea în 
termenul  de  introducere a  contestaţiei potrivit art. 103 alin. 1 C.pr.civ. de la 1865. 

Acest termen s-a împlinit la data de 25 iulie 2011, aceasta fiind ultima zi a 
termenului calculat pe zile libere, iar contestaţia a fost depusă la poştă la data  de  
24.08.2011, după împlinirea termenului legal, motiv pentru care  excepţia tardivităţii a 
fost admisă. 

V. În vederea soluţionării pe fond a contestaţiilor formulate de către 
contestatorii M.N. ,P.A., C.C. ,D.D. ,B.V., M.G. şi  SC A.I.E. SA, judecătorul sindic a 
constatat necesară suplimentarea probaţiunii aşa cum s-a reţinut în încheierea  de 
amânare a pronunţării din data de 04.06.2013, fiind deja încuviinţată proba cu 
expertiza tehnică judiciară în specialitatea  contabilitate . 

Argumentele invocate de administratorul judiciar  şi debitoare sunt insuficiente 
şi în acelaşi timp unilaterale.  

Protecţia   celorlalţi creditori şi a debitoarei nu este consacrată de lege în 
detrimentul creditorului a cărui creanţă a fost contestată iar contestaţia este în curs de 
soluţionare. De aceea, legiuitorul a lăsat judecătorului sindic posibilitatea de a înscrie 
sau provizoriu, în tot sau în parte, creanţa contestată. 

 Faţă de obiectul contestaţiilor şi înscrisurile care au stat la baza 
declaraţiilor de creanţă, precum şi în raport de starea de fapt invocată în cauză de către 
administratorul judiciar  şi debitoare cu privire la contabilitatea incompletă sau 
neregulată a societăţii, invocându-se de către aceste două părţi neregularităţi în 
contabilitate în sensul că documentele contabile care atestă intrarea unor sume în 
patrimoniul societăţii nu au corespondent în balanţele contabile şi registrele societăţii 
în care s-au evidenţiat aporturile acţionarilor,judecătorul sindic a apreciat că măsura 
înscrierii provizorii este oportună în cauză cu privire la contestatorii persoane fizice . 
Această măsură este de natură a le permite accesul  la procedură, evitându-se astfel şi  
tratamentul discriminatoriu faţă de  ceilalţi creditori , interesul protejării creditorilor 
fiind scopul stabilit de către legiuitor şi pentru realizarea căruia se derulează 
procedura insolvenţei. 



În temeiul art. 73 alin. 3 din Legea nr. 85/2006 s-a dispus înscrierea provizorie 
a creanţelor declarate de către contestatorii P.A., C.C. ,D.D. şi B.V., urmând a fi 
soluţionate pe fond contestaţiile acestora ,precum şi cea formulată de către creditoarea 
SC A.I.E. SA , după efectuarea expertizei tehnice judiciare  în specialitatea 
contabilitate  încuviinţate în cauză  şi administrarea probelor suplimentare în cazul în 
care se va justifica utilitatea . 

 Judecătorul sindic a constatat că  este incomplet stabilit de către 
debitoare obiectul  şi temeiul juridic al contestaţiei formulate de către debitoarea SC 
G.I. SA în contradictoriu cu intimata-creditoare B. SA. Deşi prin  cererea precizatoare 
debitoarea a invocat ca şi temei de drept al contestaţiei art.75 din Legea nr.85/2006 
aceasta nu  a  indicat  în concret care sunt cauzele care justifică formularea 
contestaţiei  în temeiul acestui text legal şi  nici cuantumul concret al creanţei pe care 
o contestă, elemente necesare şi obligatorii potrivit art.149 din Legea nr.85/2006 
coroborat cu art.112 lit.c)şi d) Cod procedură civilă de la 1865 pentru lămurirea 
cadrului procesual şi implicit pentru soluţionarea excepţiei tardivităţii acestei 
contestaţii. 

În consecinţă, în temeiul art.151 Cod procedură civilă de la 1865  s-a repus pe 
rol soluţionarea contestaţiei formulate de către debitoarea SC G.I. SA în 
contradictoriu cu intimata-creditoare B. SA, cu sediul în Bucureşti, B-dul Regina 
Elisabeta, nr. 5, sectorul 3 şi administratorul judiciari, s-au citat părţile şi s-a solicitat 
debitoarei să precizeze în scris contestaţia  în sensul de a indica în mod expres pe care 
dintre cauzele  enumerate în art. 75 alin. 1 din Legea nr. 8572006 se întemeiază 
fiecare motiv de contestaţie. 

 Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca şi SC B.G.I. SRL. 

  Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca prin 
recursul formulat solicită admiterea recursului, cu consecinţa modificării în tot a 
hotărârii instanţei de fond ca netemeinică, în sensul înscrierii creanţei fiscale în 
cuantum de 1.000 de Iei, în tabloul definitiv al creanţelor.  

 În motivele de recurs se arată că în speţă, consideră că este incident 
motivul de modificare prevăzute la art. 304, pct. 9 din vechiul Cod de procedură 
civilă, hotărârea fiind dată cu interpretarea şi aplicarea greşită a dispoziţiilor de lege 
incidente. 

  Esenţa demersului introductiv de instanţă a rezidat tocmai în faptul că 
autoritatea vamală nu a fost în niciun fel notificată despre deschiderea procedurii 
împotriva debitoarei insolvente, aşa încât nu a putut să formuleze cerere şi declaraţie 
de creanţă în termen. 

  Judecătorul sindic a invocat generic dispoziţiile de lege incidente şi 
fără a explica temeinic de ce a respins argumentele creditorului, practic însuşindu-şi 
pe deplin poziţia administratorului judiciar. 

  Curtea de Apel Cluj a statuat, în cadrul cererilor de atragere a 
răspunderii patrimoniale a persoanelor vinovate de starea de insolventa a debitoarei, 
că prezumţia simplă de neţinere a evidenţelor contabile conform legii, născută ca 
urmare a refuzului sau omisiunii culpabile de predare a acestora către administratorul 
judiciar, este întărită determinant şi face aproape inutilă obligarea petentului la a 
demonstra legătura de cauzalite dintre fapta proprie a pârâtului şi starea debitoarei. 

  Acest mod de a raţiona este determinat tocmai de imperativul care 
constă în necesitatea existenţei unor evidenţe fidele privind starea patrimoniului unui 
agent economic. Prezumţia se transformă într-un indiciu obiectiv şi semnificativ, pe 
care se poate întemeia şi admite o acţiune în atragerea răspunderii, deoarece fără 



existenţa şi analiza evidenţelor contabile nu se poate determina mai presus de orice 
dubiu rezonabil că activele societăţii au fost folosite în scopuri licite şi valide, fără 
practici nelegale din partea societarilor şi organelor de conducere. 

  Acest raţionament poate fi extins şi în situaţia creditorilor care 
formulează cereri de admitere a creanţelor după expirarea termenelor legale, trebuind 
a fi privite nuanţat, mai ales atunci când nu se poate cunoaşte lista completă a 
creditorilor debitoarei insolvente, deoarece nu a fost pusă la dispoziţia 
administratorului judiciar, iar aceşti creditori nu au nicio culpă în acest sens. 

  Aşa cum se cere creditorului să dea dovadă de diligentă şi să consulte 
Buletinul Procedurilor de Insolventa pentru a vedea dacă debitorul său se află în stare 
de insolventa, tot la fel trebuie să se ceară şi administratorului/lichidatorului judiciar 
să facă tot posibilul să identifice datoriile debitoarei.  

  Nu toţi creditorii au acces la B.P.I. şi nici nu trebuie obligaţi să 
studieze în fiecare zi cauzele înregistrate pe portalul just.ro. Totodată, celeritatea nu 
echivalează întotdeauna cu urgenţa luării unor măsuri de către reprezentantul legal al 
debitorului, funcţie şi de interesul unora din participanţii la procedură. 

  Instanţa fondului nu a raţionat corect, tocmai pentru că lipsa actelor 
contabile şi a listei complete a creditorilor cunoscuţi reprezintă o împrejurare care îl 
disculpă pe creditor tot atât de mult, pe cât îl scuză pe practicianul în insolventa că nu 
a făcut notificarea cu toţi creditorii debitorului insolvent, deoarece în mod obiectiv nu 
se putea afla situaţia reală a datornicului. 

  Arată că şi-a întemeiat demersul judiciar şi pe opinia doctrinei în 
materia aplicării dispoziţiilor art. 7, alin. 3 din L. nr. 85/2006 relativ la creditorii, care 
nu au putut fi identificaţi în lista prevăzută la art. 28, alin. 1, lit. c din lege, a arătat că 
procedura notificării deschiderii procedurii este derogatorie, în esenţă, de la 
dispoziţiile de citare reglementate de art. 7, alin. 1 din lege. 

  Legea cere ca efectuarea notificării deschiderii procedurii să se 
realizeze cumulativ atât prin îndeplinirea dispoziţiilor Codului de procedură civilă, cât 
şi prin publicitate într-un ziar de larga circulaţie şi în Buletinul procedurilor de 
insolventa. 

  Se mai arată că textul art. 156, alin. 2 din lege se referă exclusiv la 
acele proceduri care, potrivit legii, se realizează numai prin Buletinul procedurilor de 
insolventa, dar potrivit legii notificarea prevăzută la art. 61, alin. 3 se realizează 
conform Codului de procedură civilă chiar şi după expirarea celor 6 luni de la intrarea 
în vigoare a L. nr. 86/2006. 

  Menţionează că a citat din lucrarea "Legea procedurii insolventei - 
Comentarii si explicaţii" de autorii loan Adam şi Codruţ Nicolae-Savu, apărută la 
Editura C.H. Beck în anul 2006, pag. 418-420 op. cit. 

 Împotriva aceleiaşi hotărâri a declarat recurs SC B.G.I. SRL, 
înregistrat la data de 10 aprilie 2014.   

 În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 146/1997 s-a 
stabilit în sarcina recurentei obligaţia de a achita taxa judiciară de timbru în sumă de 4 
lei, iar în conformitate cu art. 1 din O.G. nr. 32/1995 timbru judiciar în sumă de 0,3 
lei. 

 În temeiul  dispoziţiilor art. 20 alin. 2 din Legea nr. 146/1997 recurenta 
a fost înştiinţată să achite în contul bugetului local al unităţii administrativ – teritoriale 
în a cărei rază îşi are domiciliul sau, după caz, sediul fiscal, debitorul, sumele datorate 
cu titlu de taxe de timbru, sub sancţiunea prevăzută de art. 20 alin. 3 din Legea nr. 
146/1997. 



 Prin art. 1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru a 
fost statuat principiul potrivit căruia acţiunea şi cererile introduse la instanţa 
judecătorească sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevăzute de acest act 
normativ. Aceste taxe sunt datorate atât de persoanele fizice cât şi de persoanele 
juridice şi ele se plătesc anticipat.  

 Constatând că recursul nu a fost timbrat anticipat, că recurenta nu s-a 
conformat obligaţiei de timbrare potrivit înştiinţării transmise la data de 20.06.2014 
(f.16), lipsind taxa judiciară de timbru în sumă de 4 lei şi 0,3 lei timbru judiciar, că nu 
ne aflăm în prezenţa unei acţiuni sau persoane faţă de care operează scutirea legală de 
obligaţia timbrării, instanţa de judecată urmează să dea eficienţă dispoziţiilor art. 20 
alin. 1 şi 3 din Legea nr. 146/1997, respectiv ale art. 35 alin. 5 din Normele 
metodologice de aplicare a acestui act normativ, precum şi O.G. nr. 32/1995 privind 
timbrul judiciar şi să dispună anularea recursului ca  netimbrat. 

 Deliberând asupra recursului exercitat de recurenta DIRECŢIA 
GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA curtea 
reţine următoarele : 

Conform art. 149 din Legea nr. 85/2006, dispoziţiile legii insolvenţei se 
completează, în măsura compatibilităţii lor, cu cele ale Codului de procedură civilă. 

Prin dispoziţiile art. 103 Cod procedură civilă, legiuitorul a înţeles să permită 
repunerea în termen în situaţia în care partea interesată a fost decăzută din dreptul de a 
mai îndeplini un act de procedură, doar în acele situaţii în care dovedeşte că a fost 
împiedicată să îndeplinească respectivul act printr-o împrejurare mai presus de voinţa 
sa. 

Din interpretarea prevederilor art. 76 din Legea nr. 85/2006 a rezultat că 
decăderea nu operează decât atunci când notificarea de deschidere a procedurii s-a 
făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 7 din lege. 

Potrivit art. 61 alin. 1, administratorului judiciar/lichidatorului îi revine 
obligaţia de a trimite notificări doar creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor. 

Legiuitorul, în cuprinsul legii insolvenţei, a cuprins reguli care să conducă la 
desfăşurarea procedurii cu celeritate, printre care şi publicarea actelor de procedură, a 
convocărilor şi a notificărilor în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 

În speţă, notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu respectarea art. 7 din 
lege, respectiv prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.  Creditorii 
au obligaţia de a urmări realizarea creanţelor pe care le deţin, cu respectarea 
prevederilor legii speciale. Fiind publicată notificarea în Buletinul procedurilor de 
insolvenţă, nu se poate afirma că s-au încălcat prevederile art. 7 din legea insolvenţei  
şi nu poate fi reţinută ca o împrejurare mai presus de voinţa creditoarei, care să 
justifice repunerea sa în termenul de declarare a creanţei, împrejurarea că, în calitate 
de creditor al unei societăţi comerciale, recurenta  nu a depus diligenţe în sensul  
consultării Buletinului procedurilor de insolvenţă. 

Drept urmare,  în mod corect a apreciat judecatorul sindic  ca, creditoarei îi 
sunt aplicabile prevederile art.7 alin.3 din Legea nr.85/2006. 

 Pe cale de consecinţă, publicitatea privind deschiderea procedurii fiind 
realizată, notificările prevăzute de art.61 fiind publicate prin Buletinul procedurilor de 
insolvenţă şi printr-un ziar de largă circulaţie, există prezumţia că toţi creditorii 
debitoarei au luat cunoştinţă cu privire la termenele stabilite de judecătorul sindic în 
vederea depunerii declaraţiilor de creanţă şi întocmirea tabelului definitiv, orice 
declaraţie de creanţă depusă după acest termen  fiind tardivă. 



Neevidenţierea creanţei invocate de recurenta creditoare în listele prevăzute de 
art. 28 din Legea insolvenţei, nu este de natură să justifice repunerea creditoarei în 
termenul pentru formularea declaraţiei de creanţă. 

Accesul la justiţie poate fi suferi limitări, restricţiile aflate în raport cu 
instituirea unor termene procedurale, fiind în strânsă corelaţie cu principiul securităţii 
şi stabilităţii raporturilor juridice. 

 Principiile care guvernează procedura insolvenţei se definesc prin 
raportare la caracterul colectiv al  acestei procedurii . 

  Prin urmare, standardul unei proceduri echitabile este atins doar atunci 
măsura procesuală asigură un  echilibru în raport de toate interesele care există în 
cauză şi nu în ultimul rând cu scopul acestei proceduri.  

 În vederea asigurării dezideratului referitor la acoperirea celeritate a 
pasivului, drepturile procesuale ale creditorilor priviţi în mod individual pot suferi  
acele limitări   care pun bazele unei proceduri echitabile în funcţie de interesele 
tuturor participanţilor la proces . 

 Limitările se justifică tocmai prin caracterul incompatibil al unor 
norme de procedură civilă care, în alt context procesual, le-ar asigura o protecţie 
eficientă, dar care nu pot fi aplicate (invocate  )datorită caracterului lor incompatibil 
cu o procedură colectivă, fie datorită particularităţilor pricinii generate de statul şi 
conduita părţilor.  

 Măsura comunicării notificării prin BPI şi într-un ziar de largă 
răspândire ‚erau singurele remedii pentru asigurarea standardelor pe care le presupune 
un proces echitabil.  

 Conform principiului nemo auditur propriam turpitudinem allegans, 
recurentei  nu i se poate îngădui să acuze practicianul în insolvenţă că nu a epuizat 
toate acţiunile ce ar fi fost necesare pentru a face posibilă notificarea individuală , câtă 
vreme, ţinând seama de statutul creditoarei sarcina de urmări îndeaproape  situaţia 
juridică a debitorului îi revenea acesteia din urmă. 

 În raport de aceste considerente, momentul publicării hotărârii recurate  
în BPI este singurul care poate şi trebuie să constituie punctul de plecare pentru 
calculul termenului de formulare a declaraţiei de creanţă. Reaua-credinţă a debitoarei 
nu a fost dovedită în cauză ,atâta vreme cât la data deschiderii procedurii  existau 
proceduri judiciare în derulare prin care legalitatea titlurilor de creanţă  invocate de 
creditoarea recurentă era contestată. 

 Aşa fiind , în baza art. 312 C.proc.civ Curtea  va respinge respinge 
recursul declarat de DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR 
PUBLICE CLUJ-NAPOCA împotriva sentinţei civile nr. 4439 din 28.06.2013 a 
Tribunalului Maramureş, pe care o va menţine în întregime. 

 

14. Insolvenţă. Angajarea răspunderii personale a 
administratorului debitoarei. Nepredarea actelor contabile şi a bunurilor 

societăţii 

 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 6077 din 5 septembrie 2014  

 
 Prin sentinţa civilă nr.2102 din 26.05.2014 pronunţată în dosarul 

nr..../2010/a1 al Tribunalului Maramureş s-a admis acţiunea precizată formulată de 



către P. IPURL lichidator judiciar al debitoarei SC S. SRL având J... şi CUI RO ... în 
contradictoriu cu pârâtul S.A.C., şi în consecinţă: a fost obligat pârâtul S.A.C., în 
calitate de administrator statutar al debitoarei falite  SC S. SR,  să suporte cu averea 
personală, parte din  pasivul societăţii,  până la concurenţa sumei de 323.792,96 lei.  

 Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că prin încheierea 
nr,1172/31.03.2010 pronunţată în dosar nr..../2010 s-a dispus deschiderea procedurii 
simplificate de insolvenţă a debitoarei SC S. SRL, la cererea acesteia. 

La data de 15.10.2012, lichidatorul judiciar a înregistrat la Tribunalul 
Maramureş acţiunea în răspunderea administratorului statutar al debitoarei întrucât 
acesta a predat reclamantei (lichidator judiciar) doar o parte din actele contabile ale 
societăţii. 

Din documentele depuse rezultă faptul că debitorul deţine în patrimoniu 
următoarele: - active imobilizate total-196.123,18 lei din care: - construcţii                  
- 99.147,00 lei maşini, utilaje, instalaţii - 93.783,16 lei, aparate instalaţii -   93.193,02 
lei, active circulante total 716.682,56 lei din care: - stocuri - 56.038,29 lei creanţe - 
656.439,61 lei, disponibilităţi băneşti -4.204,66 lei, datorii total 414.997,25 lei. 

Administratorul statutar nu a pus la dispoziţia lichidatorului judiciar listele de 
inventar pentru materii prime, mărfuri, clienţi, furnizori debitori şi nici disponibilul 
bănesc din casierie. 

Referitor la creanţele în sumă de 656.439,61 lei,  în situaţia în care 
administratorul statutar al debitorului ar fi pus la dispoziţia lichidatorului judiciar 
actele necesare pentru a se formula acţiuni în pretenţii în vederea recuperării 
creanţelor, ar fi fost posibilă acoperirea, fie şi în parte, a pasivului debitorului falit. 

În ceea ce priveşte disponibilităţi băneşti în sumă de 4.204,66 lei care 
figurează în casieria debitorului, arătăm că, nici acestea nu au fost predate 
lichidatorului judiciar. 

În data de 11.03.2011, reprezentantul administratorului statutar a predat 
lichidatorului judiciar următoarele documente:Proces-verbal nr.1410/19.04.2010 
încheiat de Primăria Comunei Repedea; Antecontract de vânzare-cumpărare încheiat 
în data de 15.07.2009 între S.C. H.P. S.R.L. şi S.C. S. S.R.L.; Factura 
nr.77/20.07.2009 emisa de S.C..H.P. S.R.L.; Procesul verbal de stingere a datoriilor 
nr.82009/30108.2009 încheiat între S.C. S. S.R.L., S.C. H.P. S.R.L. şi S.C. B. S.R.L. 

Referitor la maşina de tencuit mecanic, maşina de drişcuit şi schele mecanice 
care au dispărut din casele folosite ca magazie pe perioada de iarnă 2009-2010, 
indicate în procesul-verbal nr.1410/19.04.2010,  din actele care s-au pus la dispoziţia 
lichidatorului judiciar a rezultat că în patrimoniul debitorului există active constând în 
maşini, utilaje, şi instalaţii în valoare de 93.783,16 lei, însă în lipsa listelor de inventar 
lichidatorul judiciar nu poate stabili dacă doar bunurile care au dispărut compun acest 
activ sau mai există şi altele. 

În urma verificărilor efectuate de către lichidatorul judiciar cu privire la 
încheierea în data de 15.07.2009 a antecontractului de vânzare-cumpărare între S.C 
H.P. S.R.L. şi S.C. S. S.R.L., s-a constatat faptul că, prin încheierea civilă 
nr.609/10.02.2010 pronunţată de Tribunalul Maramureş în dosarul nr…./2010, a fost 
admisă cererea formulată de debitoarea S.C. H.P. S.RX. şi s-a dispus deschiderea 
procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului S.C. H.P. S.R.L.  

În aceste condiţii, lichidatorul judiciar a înregistrat în data de 03.05.2012 la 
Tribunalul Maramureş în dosarul nr..../2010/a2, o cerere de repunere în termen şi de 
înregistrare a creanţei prin care s-a solicitat înscrierea S.C. S. S.R.L. -- în faliment, în 
tabelul creditorilor împotriva debitorului S.C. H.P. S.R.L. - în faliment, cu suma totală 
de 117.984,93 lei, reprezentând contravaloarea bunului imobil constând într-un 



apartament în suprafaţă utilă de 47 mp, situat în Baia Mare, str.A. (f.n.), jud. 
Maramureş, care a făcut obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat în 
data de 15.07.2009 între S.C. H.P. S.R.L. şi S.C. S. S.R.L. Până la această dată 
cererea de repunere în termen şi de înregistrare a creanţei nu a fost soluţionată. 

În data de 17.03.2014 reprezentantul administratorului statutar a predat 
lichidatorului judiciar un set de documente contabile în completarea celor depuse 
anterior, însă după analizarea acestora s-a constatat că nu a fost clarificată situaţia 
activelor menţionate mai sus. 

Pârâtul nu se consideră vinovat de starea de insolvenţă a societăţii, invocând 
împrejurări obiective – imposibilitatea încasării creanţelor de către societate ce 
activau în domeniul construcţiilor în perioada 2008-2010 – fără a clarifica situaţia 
activelor care figurau în evidenţa societăţii, inclusiv disponibil bănesc în casierie 
(4.204,66 lei). 

De asemenea în lipsa listelor de inventar lichidatorul judiciar nu a putut stabili 
dacă bunurile cu privire la care s-a stabilit dispariţia (proces verbal 
nr.1410/19.04.2010) erau singurele active în patrimoniul societăţii sau mai existau şi 
altele. 

Prin urmare, potrivit dispoziţiilor art. 138 al. 1 lit. d şi e din Legea 85/2006 
privind procedura insolvenţei cu modificările şi completările ulterioare, la cererea 
administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul – sindic poate dispune ca o 
parte a pasivului debitoarei, persoană juridică, ajunsă în stare de insolvenţă, să fie 
suportată de membrii organelor de conducere, precum şi de orice altă persoană care a 
cauzat starea de insolvenţă a debitoarei, dacă au folosit bunurile societăţii în interes 
propriu sau al altor persoane fizice ori juridice, dacă au ţinut o contabilitate fictivă, au 
făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în 
conformitate cu legea, respectiv au ascuns o parte din activul persoanei juridice.  

 Pentru considerentele de fapt şi de drept expuse, acţiunea a fost 
întemeiată şi a fost admisă ca atare, în baza prevederilor art. 11 lit. g raportat la art. 
138 al. 5 din legea menţionată anterior, conform dispozitivului. 

 Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâtul S.A.C. solicitând 
admiterea recursului şi, în principal, casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre 
rejudecare, în subsidiar, modificarea în tot a sentinţei atacate, în sensul respingerii 
cererii.  

 În motivele de recurs se arată că instanţa nu s-a pronunţat asupra 
excepţiei inadmisibilităţii acţiunii, invocate prin întâmpinare şi susţinută prin 
concluziile scrise şi orale. A arătat că potrivit 138 alin.l din legea nr.85/2006 " în 
cazul în care în raportul întocmit în conformitate cu dispoziţiile art. 59 alin, (li sunt 
identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolventa a 
debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul 
sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în 
stare de 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: 

  Conform raportului nr.965/03.06.2010, întocmit în baza art.59 alin.l 
din Legea nr.85/2006, recurentul pârât nu a fost nominalizat cu fapte imputabile 
pentru apariţia stării de insolventa, acţiunea fiind sub acest aspect inadmisibilă. 

  In ceea ce priveşte motivarea soluţiei, aceasta lipseşte cu desăvârşire, 
instanţa de fond nefăcând altceva decât să preia afirmaţiile reclamantei din cererea de 
chemare în judecată şi concluziile scrise, fără a face absolut nicio referire la apărările 
din întâmpinare .Potrivit dispoziţiilor art.261 Cod pr.civ., hotărârea trebuie să 



cuprindă motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei, precum şi 
cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor, ceea ce nu s-a întâmplat. 

  Apreciază că au fost încălcate dispoziţiile art.6 alin.l din Convenţia 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor 
adiţionale la această convenţie, ratificată prin Legea nr.30/1994 potrivit căruia „Orice 
persoană are dreptul ia judecarea în mod echitabil, în mod public şi într-un termen 
rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de 
lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, 
fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa". 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în mod constant în favoarea 
garantării părţilor la un proces echitabil, sancţionând orice încălcare a acestui drept 
fundamental de către instanţele judecătoreşti.  

  Referitor la cererea subsidiară de modificare a sentinţei s-a relevat că 
hotărârea este nelegală nefiind reala afirmaţiile potrivit cărora recurentul n-ar fi pus la 
dispoziţia lichidatorului judiciar listele de inventar pentru materii primie, mărfuri, 
clienţi etc. Se poate observa cu uşurinţă că anexat cererii de deschidere a procedurii 
insolventei au fost anexate: Bilanţul contabil şi ultima balanţă de verificare 
contabilă;Lista tuturor bunurilor societăţii şi a conturilor bancare; Lista cu numele şi 
adresele creditorilor, indiferent de starea creanţelor;  Contul de profit şi pierdere 
(cuprins în bilanţul contabil). 

  Ulterior, la data de 17.05.2010 s-au predat pe baza de proces-verbal 
lichidatorului judiciar cea mai mare parte a actelor contabile, iar la 11.03.2011 prin 
procesul-verbal nr.99 s-a depus Procesul-verbal nr.1410/2010 întocmit de Poliţia şi 
Primăria comunei Repedea în care se reţine furtul mai multor obiecte de inventar 
(maşină de tencuit mecanic, maşină de drişcuit, schele metalice).Totodată au fost  
comunicate datele privind imobilul apartament, proprietatea societăţii, în vederea 
identificării şi valorificării sale. Însă lichidatorul, în loc să facă demersurile pentru 
valorificare (preţul fiind achitat integral prin compensare, existând în acest sens 
procesul-verbal de stingere a datoriilor),  a depus o declaraţie de creanţă fiind într-o 
evidentă eroare cu privire la situaţia juridică a acestui bun.La data de 17.03.2014 au 
fost  predate :Registru de gestiune zilnic 25.01.2006 - 31.10.2007; Registrul-inventar 
2005 - 2008; Registrul de evidenţă fiscală iunie 2005 - iunie 2009; Registrul-jurnal 
31.01.2005 - 31.12.2008; Registru de casă 2006 - 2007;   Registrul unic de 
control.2006 - 2009. 

  Prin întâmpinarea depusă la dosar, intimata P. IPURL, solicită 
respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea în totalitate a hotărârii atacate ca 
fiind temeinică şi legală.  

 Deliberând asupra cererii de recurs curtea reţine următoarele: 
 Recurentul, în calitate de administrator statutar al societăţii falite,  nu 

predat lichidatorului activele evidenţiate în ultimul bilanţ contabil. Se poate astfel  
prezuma( în condiţiile art. 1203 C.civ.) că acesta şi-a însuşit bunurile respective sau 
le-a transmis altor persoane, în detrimentul intereselor debitoarei , acuzaţia de fraudă 
întemeiată pe dispoziţiile . 138 alin. 1 lit. e din Legea nr. 85/2006 fiind întemeiată. 

 Legea insolvenţei a integrat acestei răspunderi excepţionale doar 
faptele ilicite enumerate limitativ în articolul 138, judecătorul sindic putând  dispune 
ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie 
suportată de către administratorii care au cauzat starea de insolvenţă prin folosirea 
bunurilor sau creditului persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte 
persoane. 



Norma sancţionează abuzul executivului, care a  urmărit satisfacerea unui 
interes personal în detrimentul celui  social, afectând prin conduita sa nu numai 
compania, ci şi  întreaga comunitate de  interese din jurul acesteia.  

Astfel, judecătorului sindic  îi revine misiunea de a verifica regularitatea 
actelor de gestiune  în raport cu interesul social şi de a repera abuzul care a condus la 
instaurarea stării de insolvenţă, deoarece sarcina acoperirii pasivului poate  atribuită 
doar acelor administratori care se fac vinovaţi de valorificarea capitalului  
întreprinderii conform interesului personal, ori care, prin politica de gestiune 
promovată,  nu au urmărit protejarea  interesului social, ci ocrotirea altor interese. 

Interesul social şi interesul personal al administratorului sunt două din limitele 
puterilor conferite acestuia prin lege şi statut. Misiunea executivului este extrem de 
clară, aceea de a milita  pentru „cauza” interesului social, orice abatere de la 
obiectivul menţionat  trebuind atent cercetată, deoarece frauda constituie o importantă 
barieră pentru exercitarea prerogativelor  de administrare.  

În situaţii normale, interesul personal al administratorului se confundă cu 
interesul social şi doar  instalarea unei stări de anormalitate în domeniul politicii 
sociale anulează caracterul convergent al celor două noţiuni .  

Orice subordonare a interesului social faţă de alte interese este contrară 
regulilor unei bune administrări, un act de gestiune dobândind caracter ilicit dacă 
acesta a fost săvârşit de administrator în interesul său personal şi în prejudiciul 
societăţii .  

Activul societăţii se reflectă în inventarul anual şi în bilanţul contabil. 
Inventarierea reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se constată existenţa tuturor 
elementelor patrimoniale de activ şi de pasiv, cantitativ, valoric sau numai valoric, 
după caz, existente în patrimoniul societăţii la data la care se efectuează această 
operaţiune. Bilanţul contabil este cel care reflectă elementele activului patrimonial, 
grupele principale de elemente ce trebuie să se regăsească în acest document fiind: 
activele imobilizate (imobilizări corporale, necorporale, financiare), activele 
circulante (stocuri creanţe, titluri de plasament sau alte valori), conturile de 
regularizare şi asimilate de activ (cheltuieli înregistrate în avans, diferenţe de 
conversie-activ),  primele de rambursare a obligaţiunilor. 

Reprezintă metode de deturnare a activului nerestituirea bunurilor aparţinând 
societăţii de către administrator  , transferul  fără contrapartidă a unor mărfuri ce 
constituie proprietatea debitoarei . 

Jurisprudenţa a statuat că numai existenţa unei contrapartide reale şi  
suficiente,  care să fie expresia echilibrului dintre angajamentele asumate de  părţile 
contractante îl poate apăra pe administrator de răspundere. Soluţia pare naturală cât 
timp compatibilitatea liberalităţilor cu principiul specialităţii capacităţii de folosinţă 
trebuie pusă sub semnul îndoielii.  

Fapta constând în deturnarea activelor societăţii constituie în egală măsură un 
abuz de bunuri sociale.  

În bilanţul contabil apar elemente de activ : active imobilizate total-
196.123,18 lei din care: - construcţii    - 99.147,00 lei maşini, utilaje, instalaţii - 
93.783,16 lei, aparate instalaţii -   93.193,02 lei, active circulante total 716.682,56 lei 
din care: - stocuri - 56.038,29 lei creanţe - 656.439,61 lei, disponibilităţi băneşti -
4.204,66 lei, datorii total 414.997,25 lei. 

Înscrisurile depuse în probaţiune de recurentă (Registru de gestiune zilnic 
25.01.2006 - 31.10.2007; Registrul-inventar 2005 - 2008; Registrul de evidenţă 
fiscală iunie 2005 - iunie 2009; Registrul-jurnal 31.01.2005 - 31.12.2008; Registru 
de casă 2006 - 2007;   Registrul unic de control.2006 – 2009 actele predate 



lichidatorului în baza procesului verbal nr.99 ,Procesul-verbal nr.1410/2010 
întocmit de Poliţia şi Primăria comunei Repedea) nu dovedesc modalitatea de ieşire 
din patrimoniul debitoarei a activelor evidenţiate în ultimul bilanţ  .  

Recurentul nu oferit nici o explicaţie pertinentă în ceea ce priveşte lipsa 
din patrimoniul debitoarei  a  stocurilor în valoare de - 56.038,29 lei şi a 
disponibilităţilor băneşti în sumă de 4 .204,66 lei. Singura explicaţie legată de lipsa 
disponibilităţilor, acreditată în recurs, a fost aceea lipsei mijloacelor de subzistenţă. 

Aceeaşi este situaţia în cazul mijloacelor de transport. Reprezentantul 
debitoarei a relevat în şedinţa publică din 5.09.2014 că   autoturismul marca Dacia 
aparţinând societăţii debitoare  a fost înstrăinat în anul 2007, această operaţiune 
nefiind reflectată în contabilitatea debitoarei. În acelaşi context, s-a precizat că  
autoutilitara nu mai există faptic, fără ca motivele dispariţiei acestui bun să fie 
clarificate. 

De asemenea doar trei dintre activele individualizate în raportul întocmit 
la 5.11.2010 ( fila 17 dos fond) sunt menţionate în procesul verbal nr. 1410/2010( 
fila 48 dos. fond).Prin urmare , dispariţia acestor ca urmare a unui eventual furt nu 
a fost temeinic justificată.  

Apărările legate de existenţa fizică a bunului viitor ce a făcut obiectul 
antecontractului de vânzare cumpărare nu au substanţă. Recurentul nu a furnizat 
probe privitoare la finalizarea construcţiei. Nu au au fost depuse procesul verbal de 
recepţie finală ,extrasul CF sau alte documente care să  ateste existenţa dreptului 
invocat în patrimoniul debitoarei. 

Aserţiunea referitoare la încetarea activităţii debitoarei în cursul anului 
2009 nu este susţinută de probe .Dimpotrivă, din conţinutul procesului verbal nr. 
1410/2010 rezultă că debitoarea avea în derulare  contracte de prestări servicii şi  la 
începutul anului 2010 fără ca activitatea economică desfăşurată în baza acestora să 
fie reflectată în evidenţele aferente anului 2009. Afirmaţia legată de sistarea 
activităţii în a doua parte a anului 2009 este contrazisă de acest înscris.  

Recurentul nu a oferit detalii cu privire la structura creanţelor societare în 
cuantum de  656.439,61 lei, care se află evidenţiate în ultimul bilanţ. Răspunderea 
pentru acoperirea pasivului este o răspundere subiectivă fundamentă doar pe culpa 
intenţională dovedită .Utilizarea  prezumţiilor simple în mecanismul probaţiunii  este 
însă compatibilă cu specificul acestei proceduri. 

Doctrina s-a pronunţat în sensul că „refuzul părţii de a remite instanţei 
documentele de comerţ  sau corespondenţa comercială poate fi încadrat în categoria 
indiciilor obiective de natură să întemeieze prezumţii judiciare. 

Nepredarea documentelor contabile,  nefurnizarea de către administratorul 
statutar a datelor referitoare la situaţia patrimoniului debitoarei inclus în ceea ce 
priveşte creanţele de recuperat  sunt semne în raport de care se poate deduce că au 
existat manopere frauduloase cu privire la elementele de activ evidenţiate înscrise în 
ultimul bilanţ care se circumscriu sferei de aplicare a prevederilor art.138 lit.a, e din 
Legea nr. 85/2006.. 

Chiar dacă, de principiu, omisiunea recuperării unor creanţe nu poate fi 
asimilată ilicitului reglementat de art. 138 lit.a  nefurnizarea informaţiilor contabile 
care ar fi putut permite recuperarea creanţelor şi implicit  maximizarea averii 
debitoarei constituie un indiciu temeinic al prezumţiei simple că pârâtul  a săvârşit 
acte de dispoziţie aspra unor bunuri care alcătuiau patrimoniul societar, acte care au 
afectat conţinutul acestuia.  



Nepredarea  valorilor înscrise în bilanţ constituie un indiciu temeinic al 
prezumţiei simple că pârâta  a săvârşit acte de dispoziţie aspra unor bunuri care 
alcătuiau patrimoniul societar, acte care au afectat conţinutul acestuia.  

Diminuarea activului net  cu aceste valori fără  o compensare reală  se află în 
mod cert  în raport de cauzalitate cu insuficienţa activului şi justifică obligarea 
pârâtei  la complinirea activului societar. 

Neapelarea la mecanismul prezumţiilor judiciare ar face imposibilă, în cazul 
dat, identificarea legăturii dintre diferitele acte privitoare la gestiune socială şi 
consecinţele economice financiare care au condus la încetarea plăţilor. Soluţia se 
întemeiază pe principiul protecţiei creditorilor şi adagiul nemo auditur propriam 
turpitudinem allegans , nimănui nefiindu-i îngăduit să se prevaleze de propria 
incorectitudine pentru a obţine protecţia judiciară a unui drept. A nu admite că 
există un raport de cauzalitate caracterizat între fapta imputată în speţă pârâtului şi 
insuficienţa activului ar însemna să se permită celui căruia i se „reproşeză” 
conduita frauduloasă să se apere de răspundere prevalându-se de propria sa  culpă. 
Creditorii ar fi puşi astfel  în imposibilitatea dovedirii originilor insuficienţei 
activului, misiunea stabilirii situaţiei patrimoniale a societăţii la diferite etape  
devenind practic imposibilă pentru titularii acţiunii. 

Evidenţele contabile trebuie să reflecte acel „true and fair view” la care se 
referă jurisprudenţa engleză, şi anume o imagine fidelă a patrimoniului. 

Prin urmare, creditorii, direct interesaţi în reconstrucţia promptă şi 
completă a patrimoniului debitoarei, sunt protejaţi faţă de datornicii, care nu 
respectă regulile de afaceri privitoare la conducerea evidenţelor contabile în mod 
corect. 

 Noţiunea de evidenţe ale debitorului include orice înscrisuri sau documente, 
care au destinaţia să asigure informarea despre starea economică şi deciziile persoanei 
morale.  

În consecinţă, răspunderea administratorului pentru acoperirea pasivului 
intervine şi atunci când se poate stabili o legătură de cauzalitate între starea de 
insolvenţă şi acţiunea de falsificare ori dispariţia evidenţelor contabile, neavând 
relevanţă dacă este vorba de partea de contabilitate generală, financiară sau de 
contabilitatea de gestiune-primară.  

În mod firesc, se bucură de protecţie legală toate înscrisurile care au menirea 
de a asigura informarea permanentă despre situaţia patrimonială a entităţii.  

Legea insolvenţei are în vedere trei modalităţi alternative de săvârşire ale 
acestei faptei. 

Într-o primă variantă, răspunderea pe acest temeiul art.138 lit. d  operează, 
dacă se constată existenţa unui raport de cauzalitate între ajungerea debitoarei în stare 
de insolvenţă şi faptul tinerii contabilităţii în mod fictiv. 

 În al doilea rând, pronunţarea unei decizii de condamnare este posibilă, dacă 
se constată existenţa unui raport de cauzalitate între intrarea debitoarei în incapacitate 
de plată şi dispariţia unor documente contabile. 

În cea de a treia modalitate intervine conceptul, aparent mai generos, al 
evidenţelor contabile întocmite cu nerespectarea prescripţiilor legale, răspunderea 
putând fi antrenată dacă se dovedeşte că starea de insolvenţă a fost determinată de  
neconducerea evidenţelor societăţii conform legii. 

 Caracterul fictiv  derivă din întocmirea evidenţelor contabile  sau 
completarea lor, prin: 1) consemnarea de date nereale, 2) omisiunea înscrierii unor 
operaţiuni reale. O astfel de inacţiune constituie o alterare a adevărului. Evidenţa 
falsificată trebuie să aibă aptitudinea de a fi utilizată în vederea producerii de efecte 



juridice, cum sunt denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare şi 
elementelor de activ şi pasiv ce se reflectă în bilanţ .  

Dispariţia unor documente contabile implică atât  actele de sustragere a 
evidenţelor societăţii, cât şi  cele de distrugere. Acţiunea de sustragere a evidenţei 
debitorului constă în luarea acesteia din locul său  şi mutarea în altul aceasta ieşind 
astfel cel puţin temporar din sfera de stăpânire şi dispoziţie a debitorului. Sustragerea 
poate să se refere la întreaga evidenţă sau numai la o parte a acesteia. Transferarea  
documentelor  societăţii într-un loc necunoscut judecătorului sindic este pe deplin 
asimilabilă acestui tip de ilicit. Sancţiunea pe acest temei poate interveni dacă 
transferul de la sediul social ori din arhiva societăţii s-a făcut în scopul denaturării 
situaţiei financiare a societăţii debitoare.  Distrugerea evidenţelor debitorului 
constă în  nimicirea, alterarea  substanţei înscrisurilor prin orice modalităţi (ardere, 
rupere, tocare), operaţiuni care fac înscrisurile de nefolosit sau duc la dispariţia fizică 
a acestora. De asemenea, distrugerea se poate realiza şi prin înlăturarea măsurilor de 
conservare sau salvare deja luate, deoarece a împiedica sau a înlătura măsurile de 
protecţie a unor înscrisuri este acelaşi lucru cu ale nimici ori a le desfiinţa direct.  

Omisiunea înregistrărilor în contabilitate, greşelile de scriere, calcul, 
încălcarea unor reguli ale contabilităţii sunt cazuri care  pot fi subsumate  sintagmei 
de „contabilitate neconformă cu legea”. O astfel de omisiune  poate fundamenta 
acţiunea în răspundere doar dacă este ataşată intenţiei de ascundere a unor active sau 
datorii. Omisiunea voită de a înregistra operaţiuni reale în contabilitate sau alterarea în 
mod intenţional a evidenţelor nu sunt decât expresia unei contabilităţi fictive.  

Falsurile, sustragerile sau distrugerile evidenţelor societăţii pot avea drept 
consecinţă diminuarea aparentă sau reală a activelor societăţii prin disimularea unor 
bunuri, valori ori alte elemente ale activului patrimonial, neavând relevanţă dacă este 
vorba de un singur act sau  mai multe, ori dacă acestea au fost afectate în tot sau 
numai parţial. Este, însă, esenţial ca starea de insolvenţă să fie generată de aceste 
acţiuni.  

Ţinerea unei evidenţe fictive, dispariţia unor documente contabile sau 
neţinerea evidenţei contabile în conformitate cu legea nu reprezintă activităţi 
producătoare de prejudiciu, însă ele pot favoriza starea de insolvenţă prin ascunderea 
unor active sau părţi din acestea, prin plata cu întârziere a unor creanţe, în măsura în 
care întârzierea este generatoare de dobânzi sau penalităţi . 

Doctrina s-a pronunţat în sensul că „refuzul părţii de a remite instanţei 
documentele de comerţ  sau corespondenţa comercială poate fi încadrat în categoria 
indiciilor obiective de natură să întemeieze prezumţii judiciare. 

 Refuzul predării evidenţei contabile poate constitui un indiciu  semnificativ pe 
care judecătorul să-şi întemeieze  prezumţii determinante în acest sens dacă 
motivarea  sub aspectul prezumţiilor judiciare este e pertinentă, completă, întemeiată, 
omogenă şi convingătoare. 

Jurisprudenţa a considerat că  nepredarea documentelor contabile, chiar 
după repetate somaţii, ori nepredarea acestor documente după aproape un an de la 
deschiderea procedurii, nerestituirea/ nereconstituirea lor completă, deşi au fost 
acordate termene succesive în acest scop şi  nefurnizarea de către administratorul 
statutar a datelor referitoare la situaţia patrimoniului debitoarei sunt semne în raport 
de care se poate deduce că evidenţa contabilă nu a fost deloc întocmită ori a fost 
distrusă( C.A. Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal,  decizia 
comercială  nr. 5104  din 30 noiembrie  2004, Buletinul jurisprudenţei 2004, culegere 
de practică judiciară 2004 Ed. Lumina Lex , Bucureşti 2005 p. 650, C.A. Cluj, secţia 
comercială şi de contencios administrativ şi fiscal,  decizia comercială nr. 1956  din 4 



noiembrie  2003, Buletinul jurisprudenţei 2004, culegere de practică judiciară 2003 
Ed. Lumina Lex , Bucureşti 2004 p. 447,C.A. Cluj, secţia comercială şi de contencios 
administrativ şi fiscal,  decizia comercială nr. 1317  din 2 septembrie  2003, Buletinul 
jurisprudenţei 2004, culegere de practică judiciară 2003 Ed. Lumina Lex , Bucureşti 
2004 p. 503).  

Încălcarea obligaţiei de a ţine evidenţa contabilă  conform legii  constituie un 
indiciu obiectiv care poate  fundamenta atât  prezumţia  simplă de vinovăţie în 
sarcina administratorului  cât şi prezumţia simplă că între această faptă şi ajungerea 
debitoarei în stare de insolvenţă există un raport clar de cauzalitate, deoarece 
alcătuirea incorectă a evidenţei contabile conduce inevitabil la necunoaşterea 
modului de administrare a patrimoniului, a bunurilor din acest patrimoniu precum şi 
a operaţiunilor efectuate în legătură cu activele. 

Prin neconformitatea „lato sensu” a ţinerii contabilităţi a avut loc o 
disimulare a unor bunuri, valori şi  elemente ale activului patrimonial 

 Nefurnizarea de către administratorul statutar a datelor corecte şi clare  
referitoare la patrimoniul debitoarei este un semn în raport de care se poate 
concluziona că această greşeală de gestiune se află în raport de cauzalitate cu starea 
de insolvenţă.  

Fapta administratorului statutar care nu a ţinut evidenţele contabile în 
conformitate cu prevederile legale incidente în materie, se află în raport de 
cauzalitate cu prejudiciul suferit de societate şi de creditori deoarece prin această 
conduită, organele de conducere au fost lipsite de informaţii esenţiale referitoare la 
starea patrimonială a societăţii . 

Neapelarea la mecanismul prezumţiilor judiciare ar face imposibilă, în cazul 
dat, identificarea legăturii dintre diferitele acte privitoare la gestiune socială şi 
consecinţele economice financiare care au condus la încetarea plăţilor. 

 În consecinţă , în mod corect a reţinut prima instanţă că sunt întrunite 
condiţiile antrenării răspunderii pentru fapta prevăzută de art. 138 lit. d, e din legea 
insolvenţei .  

 Curtea apreciază că hotărârea cuprinde  în mod clar şi neechivoc 
considerentele de fapt şi de drept pe care se sprijină, acuzaţia privind caracterul său 
arbitrar fiind nefondată. 

  Existenţa unor cauze obiective la originea stării de insolvenţă nu 
transpare din probatoriul administrat.De asemenea, caracterul informal al raportului 
cauze poate fi pus  doar în relaţie directă cu conduita culpabilă a pârâtului recurent 
care nu s-a descărcat în mod valabil de obligaţia  prevăzută de art. 28 din LI .În 
consecinţă,  excepţia inadmisibilităţii derivând din caracterul informal al raportului 
cauze nu poate fi primită. 

 Pentru aceste motive , în temeiul art. 312 C.proc.civ instanţa va 
respinge recursul declarat. 

 



15. Cerere de antrenare a răspunderii patrimoniale în 
condiţiile art. 138 din Legea nr. 85/2006. Recurs al uneia dintre 

persoanele obligate în solidar. Încălcarea dreptului la apărare şi a 
principiului contradictorialităţii. Admitere. Efecte. Coparticipare 

procesuală pasivă 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 5820 din 4 iulie 2014  

Prin sentinţa civilă nr.  2.033 din 08.11.2013 pronunţată în dosarul nr. ...- 
Anexa B al Tribunalului Bistriţa-Năsăud, s-a admis în parte acţiunea formulată de 
lichidatorul judiciar S. SPRL, în dosarul de insolvenţă privind pe debitoarea S.C. 
G.W. SRL – în faliment, împotriva pârâţilor S.G., P.I., R.T.V. şi C.V. şi în consecinţă, 
au fost obligaţi pe pârâţii să plătească, în solidar, în favoarea debitoarei Societăţii 
G.W. SRL – în faliment, suma de 2.379.290,48 lei reprezentând parte din pasivul 
societăţii debitoare şi s-a respins acţiunea faţă de pârâtul P.I.. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că prin sentinţa 
com.nr.742/19.09.2008 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud în dosar nr.... a fost 
deschisă procedura generală a insolvenţei împotriva debitoarei societatea G.W. SRL 
(în continuare „debitoarea G.W.”) la cererea creditoarei societatea C. SRL Braşov 
pentru o creanţă de 10.081 lei (la acea dată, valoarea prag era de 10.000 lei). 

 Ulterior, prin sentinţa nr.99/24.02.2009 s-a aprobat raportul 
administratorului judiciar S. SPRL întocmit în baza prev.art.54 din Legea nr.85/2006 
şi s-a dispus începerea procedurii falimentului debitoarei, prin procedura simplificată, 
întrucât s-a constatat că debitoarea nu deţine bunuri în patrimoniu, sediul nu mai 
corespunde adresei în registrul comerţului şi că aceasta nu mai desfăşoară activitate 
din luna iunie 2008. 

Din datele înscrise în Raportul privind cauzele şi împrejurările care au condus 
la insolvenţă, întocmit de administratorul judiciar potrivit art.59 din Legea insolvenţei 
(f.8-11), coroborate cu alte documente, cum ar fi informaţii de la ORC (f.96-98) şi 
confirmate parţial de către pârâţi prin întâmpinări, firma G.W. S.R.L. a fost înfiinţată 
în anul 2006, cu trei asociaţi: S.G., P.I. şi R.T.V., sub nr. de înreg.la ORC Maramureş 
..., având sediul în Vişeul de Jos, Jud.Maramureş, iar administrarea societăţii era 
asigurată de administratorul statutar S.G.. 

Din susţinerile părţilor rezultă că anterior înfiinţării acestei societăţi, toţi cei 3 
asociaţi aveau raporturi comerciale cu alte două societăţi administrate de pârâtul C.V., 
respectiv E. SRL şi G. SA, ambele din Bistriţa. 

La data de 01.11.2007, societatea şi-a schimbat sediul în Loc.Bistriţa,…, 
Jud.Bistriţa-Năsăud, fiind radiată de la ORC Maramureş şi fiind reînmatriculată la 
ORC Bistriţa-Năsăud sub nr. …, când intră ca asociat nou şi pârâtul C.V. cu o cotă 
majoritară din capitalul social dar care preia şi administrarea societăţii, în locul lui 
S.G., până la data de 14.02.2008 când acesta se retrage, atât din calitatea de asociat cât 
şi de administrator, iar în continuare administrarea firmei s-a făcut de către asociatul 
R.T.V., până la intrarea în insolvenţă, căruia i s-au cesionat şi părţile sociale deţinute 
de C.V.. 

 Deşi obiectul de activitate principală a fost activităţi de arhitectură, 
inginerie şi servicii de consultanţă tehnică, debitoarea a desfăşurat, în fapt, ca 
activitate principală, activitatea din obiectul secundar, aceea de comerţ cu ridicata a 
materialului lemnos şi de construcţii, după ce şi-a schimbat sediul în Municipiul 
Bistriţa. 



Din Raportul de cauze, întocmit pe baza evidenţelor prezentate de ultimul 
administrator statutar, rezultă că societatea nu mai desfăşoară activitate din luna iunie 
2008 (administratorul Roman justificând aceasta prin faptul că a fost evacuată din 
spaţiile închiriate de societatea E. SRL, al cărei asociat şi administrator a fost pârâtul 
C.V.) şi că în evidenţele contabile erau înregistrate active în valoare totală de 
2.379.290,48 lei, ce nu au fost identificate faptic, nu au fost predate pentru 
valorificare şi nici nu au fost aduse dovezi pentru a justifica dispariţia acestora, 
constând din: 

I. bunuri, în valoare totală de 1.555.830,36 lei (echipamente, stocuri, etc…); 
II. suma de 91.796 lei, neidentificată în casierie ori conturi la bancă; 
La acestea se adaugă şi suma de 731.664,12 lei, reprezentând creanţe 

nerecuperate din perioada cât a funcţionat societatea. 
În perioada în care a funcţionat societatea, administrată pe rând de cei 3 

asociaţi (fără P.I.), respectiv S.G., C.V. şi R.T.V., activul net al debitoarei a fost în 
permanenţă negativ şi cu toate acestea au fost angajate credite importante ce nu au 
putut fi restituite dar nu a fost ţinută nici contabilitatea în conformitate cu legea, 
administratorul judiciar reţinând că nu a fost ţinută evidenţa analitică a conturilor care 
să reflecte fiecare furnizor şi debitor în parte şi o listă de inventar a bunurilor, ci doar 
o contabilitate sintetică ce a făcut imposibilă identificarea bunurilor şi valorilor din 
patrimoniul debitoarei. 

Pe de altă parte, lichidatorul judiciar a arătat în Raportul de cauze că 
insolvenţa societăţii debitoare, aşa cum rezultă din analiza  documentelor puse la 
dispoziţie de administratorul statutar, se datorează în primul rând, faptului că 
debitoarea, prin reprezentanţii săi, a contractat în perioada de activitate un volum 
mare de credite bancare, raportate la cifra de afaceri realizată (f.10). 

Potrivit dispoziţiilor art.138 alin.(1) din Legea nr.85/2000 privind procedura 
insolvenţei, „în cazul în care în raportul întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.59 
alin.(1) sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de 
insolvenţă a debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, 
judecătoru-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridică, 
ajuns în stare de insolventă 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 insolvenţă a debitorului prin anumite fapte care sunt prevăzute la art. 138 
alin. 1 lit. a, c, d, e din Legea nr 85/2006. 

 S-a reţinut din textul art.138 alin.1 că o persoană, din cele vizate de 
lege, poate fi obligată la plata unei părţi din pasiv, dacă a cauzat starea e insolvenţă, 
prin una dintre faptele enumerate la lit. (a-g). 

Din materialul probator rezultă că debitoarea a avut încă de la înfiinţare, un 
activ net în permanenţă negativ şi un grad foarte mare de îndatorare, înregistrând 
pierderi continue şi niciunul dintre administratorii succesivi nu au introdus o cerere de 
intrare în insolvenţă, aşa cum erau obligaţi de disp.art.27(1) din Legea insolvenţei. 

Din raportul de cauze şi expertiza contabilă (care nu a fost anulată aşa cum  s-a 
susţinut în concluziile scrise depuse de pârâtul C.V., f.316), rezultă că în perioada în 
care a funcţionat (iunie 2006 – iunie 2008), societatea a acumulat datorii de peste 2,73 
milioane lei reprezentând credite bugetare, credite bancare pe termen mediu şi lung şi 
datorii către furnizori. 

Suplimentul la expertiză – Cap.II, care răspunde obiectivelor formulate în 
prezentul dosar (f.158-168), a  constatat că înainte de intrare cu procedura insolvenţei, 
au ieşit din patrimoniul societăţii mijloace fixe în val. de 823.578 lei şi active 
circulante în val.de 1.685.595 lei, iar obligaţiile societăţii au scăzut cu doar  536.309 



lei, de unde rezultă că nu a fost valorificată în interesul societăţii o sumă în diferenţă 
de aproape 2 milioane lei care ar fi putut acoperi în întregime datoriile firmei.(este de 
reţinut că insolvenţa s-a deschis la cererea creditoarei C. SRL Braşov, pentru o creanţă 
de doar l0.081 lei) 

În practica judiciară şi doctrină s-a statuat că în această situaţie, se prezumă că 
bunurile sau creditele au fost folosite în interesul propriu al administratorilor. 

Legea insolvenţei nu face distincţie între administratorii în funcţie la data 
deschiderii procedurii şi cei al căror mandat a încetat astfel că poate fi antrenată în 
solidar şi răspunderea acestora în măsura în care au contribuit prin faptele dintre cele 
enumerate la art.138 alin.(1) din lege, la insolvenţa societăţii. 

În fapt, societatea a funcţionat cca 2 ani, în perioada iunie 2006 – iunie 2008 şi 
a avut 3 administratori succesivi care au determinat cu bună  ştiinţă insolvenţa, prin 
neplata furnizorilor, angajarea de credite importante, prin dispariţia nejustificată a 
unor active de valori importante, angajarea de credite la  valori mari, neîncasarea 
creanţelor societăţii în val.de 731.664 lei, nejustificarea sumei evidenţiate în casă, de 
91.796 lei dar şi prin neţinerea contabilităţii în conformitate cu Legea nr.82/1991 rep. 

De asemenea, pentru toţi administratorii poate fi reţinută şi fapta prev.de 
art.138 alin.1, lit.c, respectiv au dispus în interes personal, continuarea unei activităţi 
care ducea în mod vădit la încetare de plăţi întrucât erau şi angajaţi ai societăţii 
debitoare, pârâtul C.V. era asociat şi administrator al societăţii E. SRL care a 
acumulat creanţe din chirii şi alte raporturi juridice cu debitoarea, toţi având interesul 
să se continue activitatea. 

În fine, a precizat judecătorul sindic, în sarcina celor 3 administratori pot fi 
reţinute şi faptele prev.de art.138 (1), lit.d şi e, respectiv că au ascuns,  ori deturnat o 
parte din activele societăţii şi nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea. 

Din  societate au dispărut stocuri de materii prime şi alte materiale de peste 
500.000 lei dar şi sumele de bani evidenţiate în casierie de peste 91.000 lei, fără ca 
vreunul din cei 3 administratori să poată justifica cu documente ieşirea acestora din 
patrimoniul debitoarei. 

Oricum, primii 2 administratori, S.G. şi C.V. nu au făcut dovada predării 
patrimoniului cu acte care să-i descarce de gestiune, iar ultimul, R.T.V. nu a putut 
justifica, de asemenea, nici dispariţia bunurilor dar mai mult, a afirmat că pârâtul C.V. 
şi-a însuşit stocurile de materii prime, ba chiar că acesta a urmărit insolvenţa, însă nu 
a luat vreo măsură de recuperare a bunurilor ori de a solicita răspunderea  foştilor 
administrator în condiţiile  în care era obligat de Legea societăţilor nr.31/1990. 

În ceea ce priveşte neţinerea contabilităţii, atât în Raportul de cauzalitate cât şi 
în expertiza efectuată de expertul contabil G.V., s-a reţinut că în toată perioada în care 
a fiinţat societatea G.W. SRL, nu a fost ţinută contabilitatea în conformitate cu Legea 
nr.82/1991. 

La art.l38 alin.l lit.d  sunt prevăzute alternativ 3 fapte, respectiv că cel 
răspunzător a ţinut o contabilitate fictivă, a făcut să dispară unele documente contabile 
sau nu a ţinut contabilitatea în conf. cu legea, fiind suficientă pentru antrenarea 
răspunderii doar una din faptele alternative.   

In cauză, judecătorul sindic a apreciat că poate fi reţinută fapta prev.de art.l38 
alin.l lit.d din L.85/2006, respectiv aceea de a nu fi ţinută contabilitate în conformitate 
cu legea, aşa cum a constatat administratorul judiciar prin raportul depus la dosar.  

In practica judiciară s-a statuat că neţinerea contabilităţii în conformitate cu 
legea are în vedere nerespectarea prevederilor legale privind ţinerea contabilităţii, 
faptă care se apreciază în funcţie de art.l0 din L.82/l99l a contabilităţii, care prevăd că 
„răspunderea pentru organizarea contabilităţii revine administratorului, iar persoanele 



care au ţinut o contabilitate fictivă sau au făcut să dispară unele documente contabile, 
or, dimpotrivă, nu au ţinut contabilitatea în conf.cu legea, pot fi obligate la plata 
pasivului debitorului, prezumându-se existenţa unui raport de cauzalitate între fapta 
ilicită şi prejudiciul produs, prejudiciu ce constată în pasivul înregistrat în tabelul 
creditorilor. 

 Lichidatorul judiciar, a constatat că a fost ţinută doar o contabilitate 
sintetică şi nu analitică,fără să fie întocmite liste de inventar, ceea ce a făcut 
imposibilă identificarea bunurilor şi valorilor iar după data de 30.06.2008 până la 
deschiderea procedurii insolvenţei nu a mai fost ţinută vreo evidenţă financiar-
contabilă.  

Faţă de toate aceste considerente, tribunalul a apreciat că exista un raport de 
cauzalitate între prejudiciul – reprezentând o parte a pasivului înscris în tabelul de 
creanţe, respectiv la valoarea activelor ieşite din patrimoniul debitoarei (bunuri 
1.555.830,36 lei şi bani, 91.796 lei) şi a creanţelor neîncasate de 731.664 lei, în total 
suma de 2.379.290,48 lei, chiar dacă valoarea totală a pasivului înscris în tabelul 
definitiv consolidat de creanţe este cu mult mai mare, respectiv de 4.540.284,68 lei  
(f.696-697 vol.II, dosar insolvenţă). 

Acţiunea a fost admisă doar faţă de pârâţii 1, 3 şi 4 din cerere, care au 
îndeplinit funcţia de administratori, aceştia fiind obligaţi, în solidar, faţă de societatea 
în faliment, întrucât au efectuat acte de administrare şi sunt răspunzători în condiţiile 
art.138 alin.1 din Legea insolvenţei, nu însă şi pârâtul P.I. care a fost doar asociat şi 
nu s-a dovedit că ar fi efectuat o administrare în fapt a societăţii şi nici că s-ar face 
vinovat de vreuna din faptele enumerate de lege (art.138 al.1). 

Împotriva acestei sentinţei C.V. şi S.G. au declarat recurs, solicitând instanţei, 
în principal, modificarea în totalitate a hotărârii atacate, cu consecinţa respingerii 
acţiunii de antrenare a răspunderii materiale formulate împotriva pârâţilor de S. SPRL 
în calitate de lichidator judiciar al S.C. G.W. S.R.L. ca neîntemeiată, cu cheltuieli de 
judecată. 

În motivarea recursului pârâtului C.V. se arată că hotărârea atacată este 
netemeinică şi nelegală întrucât judecătorul sindic a aplicat greşit legea şi a considerat 
în mod neîntemeiat că poate fi reţinută în sarcina celor 3 administratori săvârşirea 
faptelor prev. de art. 138 alin. 1 lit. a, c, d şi e din Legea nr. 85/2006. 

Pentru a combate aspectele reţinute de instanţa de fond, pârâtul a arătat că 
răspunderea reglementata de art.138 din Legea nr.85/2006 este una personala, care 
intervine numai atunci când, prin săvârşirea vreunei fapte din cele enumerate de textul 
de lege, administratorii au contribuit la ajungerea societăţii debitoare în stare de 
insolventa.  

Pentru a putea fi angajata răspunderea membrilor organelor de conducere 
trebuie îndeplinite cumulativ condiţiile generale ale răspunderii civile delictuale: fapta 
ilicita, prejudiciul, legătura de cauzalitate si culpa. 

Insă, susţine pârâtul, pe lângă condiţiile generale, art.138 prevede si condiţii 
speciale pentru angajarea acestei forme de răspundere: persoanele care au săvârşit 
faptele ilicite trebuie sa fie membrii organelor de conducere sau de supraveghere din 
cadrul societăţii, iar faptele enumerate în dispoziţiile art.138 trebuie sa fi contribuit la 
ajungerea debitorului în stare de insolventa. Ca atare, aceasta forma de răspundere 
reglementata de art.138 din Legea nr.85/2006 nu este o răspundere contractuala 
izvorâta din mandat, nefiindu-i aplicabile regulile de la răspunderea contractuala. 

Totodată, pârâtul consideră că nu sunt suficiente simple afirmaţii pentru a 
opera angajarea răspunderii patrimoniale, deoarece părţilor le revine, potrivit art.1169 
din vechiul Cod civil (aplicabil în cauza), sarcina de a-si dovedi susţinerile, invocarea 



prevederilor art.138 din Legea nr.85/2006 nefiind de natura sa atragă în mod automat 
răspunderea membrilor organelor de conducere căci legiuitorul nu a înţeles să instituie 
o prezumţie legala de vinovăţie si de răspundere în sarcina acestora, ci a prevăzut doar 
posibilitatea atragerii acestei răspunderi, dar după administrarea de dovezi care sa 
conducă la concluzia ca, prin faptele enumerate de lege, s-a contribuit la ajungerea 
societăţii în stare de insolventa. 

Prin urmare, toate condiţiile răspunderii reglementate de procedura insolventei 
trebuie dovedite, neoperând nicio prezumţie de culpă. 

Pe de altă parte, pârâtul apreciază că simpla indicare a faptei astfel cum este 
prevăzuta de art.138 al. 1 lit.a din Legea nr. 85/2006 nu este suficienta, trebuind sa se 
arate si sa se probeze care sunt bunurile/creditele ce au fost folosite si cum au fost 
folosite acestea în fapt, pentru a putea determina astfel scopul utilizărilor. Doar 
constatarea faptului ca debitoarea avea înregistrate în contabilitate anumite active 
imobilizate/stocuri/ disponibilităţi băneşti/creanţe nu duce în mod automat la 
concluzia ca acestea au fost însuşite de foştii săi administratori, în lipsa probării 
efective a acestui aspect. Este necesar sa se probeze în concret care active 
imobilizate/stocuri/disponibilitati banesti/creante au fost folosite, cum au fost folosite 
acestea în fapt si cine a folosit în aceste bunuri, pentru a putea determina astfel scopul 
utilizării lor. 

Ca atare, pârâtul apreciază că în lipsa unor dovezi din care sa rezulte în concret 
ce bunuri au fost folosite în interes propriu sau al unei alte persoane, modalitatea în 
care s-a realizat aceasta fapta, perioada de timp, si nu în ultimul rând faptul ca această 
faptă ar fi produs starea de insolventa, nu poate fi reţinuta ca fiind dovedita fapta 
ilicita prevăzuta de art.138 lit.a din Legea nr.85/2006. 

De asemenea, pârâtul susţine că nu este temeinică nici reţinerea în sarcina sa a 
dispoziţiilor art.138 lit.c din Legea nr.85/2006, întrucât nu a fost indicată în concret 
nicio acţiune sau faptă care ar conduce la concluzia ca s-a dispus, în interes personal, 
continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, societatea debitoare în insolventa. 
Imposibilitatea de a face fata plaţilor si acumularea de pierderi nu este, prin ea însăşi, 
un act imputabil administratorului, atâta timp cât aceasta se poate datora si unor cauze 
obiective, independente de voinţa administratorului. Faptul că a fost continuată 
activitatea, deşi debitoarea nu avea profit, a acumulat datorii si a angajat o serie de 
credite bancare, nu poate conduce în mod automat la concluzia ca s-a dispus, în 
interes personal continuarea activităţi debitoarei si ca datorită acestui fapt societatea a 
ajuns în stare de insolventa. 

Apoi, împrejurarea ca nu a fost formulată cerere de deschidere a procedurii nu 
poate echivala cu incidenţa ipotezei reglementata de art.138 lit.c si nu poate conduce, 
prin ea însăşi, la angajarea răspunderii patrimoniale. Neplata datoriilor 
bugetare/bancare/civile nu poate echivala cu incidenţa ipotezei reglementata de 
art.138 lit.c si nu poate conduce, prin ea insasi, la angajarea răspunderii patrimoniale. 

De asemenea, pârâtul a susţinut că nu poate fi reţinută în sarcina sa nici faptele 
prevăzute la art. 138 lit.d si e din Legea nr. 85/2006 în condiţiile în care, din 
probatoriu administrat în cauza nu se poate retine ca acesta le-ar fi săvârşit. 

La pct. 5 din motivarea apelului  pârâtul a arătat că, asa cum rezultă din 
documentele depuse la dosar, nu se face vinovat de faptele reţinute în sarcina sa, 
aceasta a avut calitatea de administrator al debitoarei - falite pentru o durata foarte 
scurta, intre 22.11.2007 si 14.02.2008, când au intervenit neînţelegeri intre asociaţi, 
după care administrarea societăţii a fost asigurată de pârâtul R.T.V., care în mod 
nejustificat si fără dovezi, încearcă sa-l învinovăţească prin întâmpinarea depusa la 
instanţa de fond, ignorând prevederile art.138 alin.4 din Legea 85/2006. 



Pe de altă parte pârâtul a arătat ca, în prima parte a anului 2007, între 
societatea G. S. SA - reprezentata de el - si debitoarea G.W. SRL, pe atunci cu sediul 
în Viseul de Jos, s-a convenit si s-a încheiat cesiunea contractului de leasing nr. 
13.052/ 11.05.2006 încheiat cu T.L. IFN SA, urmând ca debitoarea sa desfăşoare 
activitate de producţie de lemn stratificat. La data de 03.08.2007 s-a încheiat si 
Convenţia intre cele două societăţi prin care debitoarea, prin cei trei asociaţi ai săi, s-a 
obligat la plata unei sume de bani către cedent, reprezentând parte din valoarea 
utilajelor achiziţionate în leasing, achitata de cedent. 

De asemenea, prin actele depuse la dosar, respectiv contractul de locaţiune nr. 
22/24.02.2007, s-a dovedit ca debitoarei i s-au pus la dispoziţie spatiile si terenul 
necesar desfăşurării activităţii, de către SC E. SRL reprezentata de către pârâtul C.V.. 
Mai mult, SC E. SRL a garantat cu bunuri imobile creditele angajate de către 
debitoare la Banca R. Bistriţa. 

În altă ordine de idei, a mai arătat pârâul, în condiţiile în care judecătorul 
sindic a ţinut cont de expertiza efectuată în cauza - chiar dacă s-a dispus refacerea ei 
de către un alt expert -, aceasta, respectiv judecătorul sindic a avut în vedere doar 
răspunsurile care ar fi fost în favoarea admiterii cererii lichidatorului nu si pe cele care 
erau în favoarea pârâţilor. Astfel, expertul G.V. a arătat prin răspunsurile date la 
obiectivele si obiecţiunile formulate de către paraţi la expertiza, ca nu se poate retine 
în sarcina acestora ajungerea în stare de insolventa a debitoarei , în condiţiile în care 
existau cauze obiective, respectiv conjunctura internă si externa nefavorabilă de pe 
piaţa materialului lemnos, gradul mare de îndatorare al debitoarei, managementul 
defectuos al administratorilor societăţii de dinaintea si de după schimbarea lor. 

In condiţiile în care judecătorul-sindic a revenit asupra probei cu expertiza 
contabila, cu ocazia pronunţării nu a dispus ca sumele de bani achitate de către fiecare 
pârât ca avans onorariu pentru expertul S.I., să le fie restituite pârâţilor. 

Pentru aspectele menţionate mai sus, pârâtul solicită admiterea recursului şi 
modificarea hotărârii atacate. 

În recursul pârâtului S.G. se aduc aceleaşi critici de nelegalitate şi 
netemeinicie hotărârii pronunţate de instanţa de fond pe care le-a formulat şi pârâtul 
C.V. referitore la greşita aplicare a legii, respectiv a prev. art. 138 alin. 1 lit. a, c, d şi e 
din Legea nr. 85/2006.      

O primă critică formulată de pârât se referă la faptul că instanţa de fond nu a 
exercitat rol activ în judecarea cauzei, având în vedere că în situaţia în care 
lichidatorul nu pune la dispoziţia expertului actele contabile putea sa aplice amenda  
lichidatorului  pentru neconformare la dispoziţiile instanţei, lucru care nu s-a 
întâmplat.  

Pe de altă parte, pârâtul susţine că în conformitate cu art. 272 C.pr.civ., cine 
face o cerere în fata instanţei trebuie sa o dovedească, or în cazul în care din propria 
culpa lichidatorul a pierdut actele contabile, nu poate să le prezinte expertului si nu 
poate să-si susţină cererea făcută în fata instanţei, în aceasta situaţie cererea acestuia 
trebuia respinsă. 

Pârâtul mai susţine că în dosarul cauzei nu s-a administrat nici o proba propusa 
de el, instanţa de fond respingând toate cererile în probaţiune si anume încuviinţarea 
interogatoriului pârâţilor si reclamantei SC S. SPRL si audierea martorilor L.L., B.C. 
si A.A., instanţa judecând doar în baza cererii lichidatorului S. SPRL de antrenare a 
răspunderii materiale personale si de asemenea doar în baza raportului lichidatorului.  

Pe de altă parte, pârâtul arată că prima expertiză nu putea fi luată în calcul 
deoarece nu a fost legal administrată. 



Apoi, nu s-a defalcat în timp prejudiciul cauzat de fiecare administrator, 
administratorii au condus societatea debitoare consecutiv si nu concomitent aşa încât 
nu se poate atrage răspunderea în solidar a administratorilor pentru sumele din debit. 

De asemenea, din motivarea instanţei de fond nu rezultă care din faptele prev. 
de art. 138 alin. 1 lit. a,c,d,e din Legea nr. 85/2006 sunt reţinute în sarcina pârâţilor. 

Pârâtul a menţionat faptul că la data de 31.01.2008 nu era administratorul SC 
G.W., ci din data de 14.11.2007 conform încheierii nr. 4567/22.11.2007 a 
Tribunalului Bistriţa-Nasaud în dosar nr. 24513/2007. 

În continuarea motivării recursului, pârâtul a dezvoltat pe larg considerentele 
pentru care apreciază că în sarcina sa nu pot fi reţinute faptele prev. de art. 138 alin. 1 
lit. a,c,d,e din Legea nr. 85/2006 referitoare la  folosirea bunurilor sau creditelor 
persoanei juridice în folosul propriu sau a unei alte persoane, a ţinut o contabilitate 
fictivă, a făcut să dispară unele documente contabile sau nu a ţinut contabilitatea în 
conformitate cu legea,  a dispus în interes personal continuarea unei activităţi care 
ducea în mod vădit persoana juridica la încetarea de plaţi şi a deturnat sau a ascuns o 
parte din activul persoanei juridice. 

Astfel, pârâtul arată că din raportul privind cauzele si împrejurările care au 
condus la insolventa societăţii debitoare înregistrat sub nr. 87/ 30.10.2008 rezultă ca la 
data de 30.06.2008 societatea în insolventa înregistra în evidentele contabile bunuri în 
valoare totala de 1.555.830,36 lei din care creanţe de recuperat în suma totala de 
731.664,12 lei, iar suma de 91.796 lei evidenţiata doar scriptic în balanţa de verificare 
si neidentificata în casieria sau conturile bancare ale debitoarei. Dupa cum reiese din 
situaţia de mai sus paraţii nu justifica bunuri în valoare de 1.555.830,36 lei, suma de 
91.796 lei si nu au recuperat creanţe în valoare de 731.664,12 lei. Lipsa bunurilor cât 
si a sumelor de bani constituie dovada însuşirii acestora în interes personal sau alte 
persoane. Suma de bani nu a fost indentificata, ba mai mult chiar paratul Roman 
Trandafir a menţionat în nota explicativa ca nu exista în caiseria societăţii sau în 
conturile din banca sume de bani. 

Faţă de aceste aprecieri, pârâtul arată că s-a retras din calitatea de 
administrator la data de 22.11.2007 conform încheierii nr. 1162/13.04.2009 a 
Tribunalului Bistriţa-Nasaud, pronunţata în dosar nr. 12930/2009, administrarea si 
reprezentarea societăţii urmând a se face de la acea data de către C.V., astfel că în 
speţă sunt incidente disp. art. 138 alin. 4 din Legea nr. 85/2006.  

În sprijinul său, pârâtul a mai arătat că în data de 12.11.2007, (data 
dezinvestirii sale în calitate de administrator al firmei SC. G.W. SRL, a predat o 
informare a asociaţilor si o dare de seama asupra administrării firmei în perioada 
2006-12.11.2007, perioadă cât a administrat firma SC. G.W. SRL, iar dovada este 
procesul-verbal al şedinţei adunării acţionarilor SC. G.W. SRL  din data de 
12.11.2007. Din cuprinsul procesului-verbal rezultă că la data predării către C.V. 
viitorul administrator, SC G.W. avea profit, stocuri de materie prima si produse finite, 
fără datorii la bugetul de stat sau la furnizori si toate ratele de credit scadente plătite la 
termen. De asemenea, în registrul de casa era înregistrată suma 2.300 lei. 

Cu privire la susţinerea lichidatorului că activul net al societăţii era în 
permanent negativ, pârâtul consideră această susţinere nelegală, nefondată si 
neadevarată, întrucât din suplimentul la raportul de expertiza contabila întocmit de 
către expert contabil G.V. rezultă că activul net al societăţii la data de 30.01.2008 a 
fost de plus 930.394 RON, iar la 31.12.2008 de minus 1.043.470 RON." 

De asemenea S.G. si P.I. nu au fost angajaţii societăţii, iar proprietarul spatiilor 
închiriate era C.V. care după data de 21.11.2007 a exercitat funcţia de administrator 
atât în cadrul SC G.W. SRL cat si în cadrul SC E. Srl 



Cu privire la angajarea de credite în numele societăţii SC G.W. SRL, pârâtul 
arată că acestea au fost angajate cu scopul de a recapitaliza firma constând în creşterea 
cantităţii de cherestea aprovizionata pentru procesul de producţie,  realizându-se astfel 
o creştere a profitului firmei. 

A mai menţionat pârâtul că la data dezinvestirii sale, situaţia firmei era una 
foarte buna din punct de vedere al indicatorilor economici.  

Referitor la aprecierea lichidatorului judiciar şi a instanţei de fond că a ţinut o 
contabilitate fictiva, a făcut să dispară unele documente contabile sau nu a ţinut 
contabilitatea în conformitate cu legea, pârâtul arată că la data de 30.06.2008 cat si 
după aceasta dată, pârâtul nu a avut calitatea de administrator în cadrul societăţii si nu 
a efectuat nici un fel de acte de exerciţiu contabile sau de altă natură în detrimentul 
bunului mers al societăţii comerciale. Mai mult, pana în noiembrie 2007 contabilitatea 
primara cat si cea în dubla partida a fost ţinuta de SC. L., ... cu sediul în Viseu de Sus, 
Maramureş. 

Pentru a combate reţinerile judecătorului judiciar referitoare la incidenţa art. 
138 alin. 1 lit.e din Legea nr. 85/2006, pârâtul arată că  la data 30.06.2008. 
administratorul societăţii era paratul C.V., iar în acelaşi timp acesta era si 
administrator al SC. E. SRL. 

La răspunsul nr. 2din raportul de expertiza efectuata de către expert G.V. se 
consemnează „Pe baza datelor formulate de evidenta contabila, expertiza poate retine 
un singur aspect care ar putea trage răspunderea administratorului societăţii S.G. si 
P.I.. Acesta se refera la prevederea de la art. 138, alin. 1, lit. a si anume ca au folosit 
bunurile sau creditele persoanei juridice în folos propriu. La 31.01.2008, soldul 
contului 542 „avansuri de Trezorerie a fost de 21.163 Ron, soldul semnificând ca la 
aceasta data au fost ridicate sume de bani în numerar din Trezoreria societăţii fără a fi 
justificate sau restituite. 

Neexistând o evidenta analitică a persoanelor care au ridicat aceasta suma si 
nu au justificat-o, răspunderea cade în sarcina administratorului societăţii. 

Referitor la acestea constatări, pârâtul arată că la data de 31.01.2008, nu mai 
avea calitatea de administrator al SC. G.W. SRL, iar din procesul-verbal al şedinţei 
adunării acţionarilor debitoarei din data de 12.11.2007 reiese că atât el cât şi numitul 
P.I. au cedat părţile sociale în proporţie de 70 % care au intrat în patrimoniul D-lui 
C.V., acesta preluând si calitatea de administrator al firmei. 

Pe de altă parte, pârâtul consideră că motivarea sentinţe atacate cât si 
probaţiunea care s-a efectuat în cauza nu respecta normele minime de procedura civila 
si mai mult lezează grav dreptul la apărare a pârtilor, ducând la o eroare judiciara greu 
de suportat de către părţile în litigiu, impunându-se în final plata unor sume 
exorbitante de bani, bani care nu au existat în realitate si pe care părţile vor trebui sa 
la plătească. 

S-a preferat o generalizare pe cât de netemeinica pe atât de periculoasă în 
pronunţarea hotărârii în care se retine culpa comună, deşi administrarea s-a făcut 
succesiv în timp. 

Pârâtul a mai relevat şi faptul că la predarea de către el a administrării la 
registrul comerţului se menţionează ca se preda firma cu întreg activul si pasivul 
acesteia si ca noul administrator cunoaşte situaţia firmei. Mai mult  a făcut dare de 
seama asociaţilor asa cum prevede legea, situaţia firmei fiind cunoscuta de ceilalţi doi 
asociaţi la momentul predării administrării. Odată cu predarea administrării se preda 
si dreptul de semnătură asupra conturilor firmei. 

Referitor la acordarea liniei de credit de către R. Banc, pârâtul arată că aceasta 
a  analizat foarte bine activitatea firmei, iar dacă lichidatorul ar fi făcut o minima 



verificare ar fi văzut ca producţia si implicit încasările au crescut după accesarea liniei 
de credit, iar banca în urma verificărilor făcute în timp ce era administrator a constatat 
ca activul societăţii era pozitiv , încasările (de aproape 200.000 EUR lunar) pot 
asigura plata ratelor si a tuturor cheltuielilor firmei raportate la producţie, inclusiv 
returnarea creditului, activitatea efectiva a firmei era foarte profitabila etc. toate 
documentele sunt în arhiva Băncii. O simplă adresă de la banca ar fi relevat faptul ca 
dupa ce a predat administrarea producţia a început sa scadă, plăţile către furnizori au 
început sa dispară, datoriile către stat nu se mai plăteau, încasările scădeau, etc. 

În consecinţă, pârâtul solicită respingerea cererii de antrenare a răspunderii 
materiale personale si obligarea la plata a sumei de 1.946.627,68 lei reprezentând 
creanţe înscrise la masa credala a debitoarei în temeiul art. 138 alin. 1 lit. a,c,d si e din 
Legea 85/2006 privind procedura insolventei formulate de către S. SPRL. 

Totodată, pârâtul S.G.  a depus şi o completare a motivelor de recurs, prin 
care a reiterat cele susţinute în cuprinsul recursului formulat (f.51). 

Pârâţii S.G.  şi C.V. au formulat cereri de repunere în termenul de recurs 
având în vedere faptul că în hotărârea atacată era menţionată calea de atac a apelului.  
(f.272, f.282)  

Totodată, pârâtul C.V. arată că i s-a comunicat sentinţa atacată la data de 
07.02.2014 si urma ca în 7 zile sa declare recurs (conform recalificării căii de atac de 
către Curtea de apel Cluj), termen care a expirat la data de 17.02.2014. În aceasta 
perioada 04.02.2014 -28.02.2014 a fost internat, în vederea efectuării unei intervenţii 
chirurgicale la coloana vertebrala, astfel că nu a putut să declare recursul în termenul 
legal. 

De asemenea pârâtul S.G. a susţinut că  a  intrat în posesia sentinţei recurate 
doar la data de 8 martie 2014, fiindu-i predată de către pârâtul  P.I., iar nu de către 
factorul poştal 

Cererile privind repunerea în termenul de formulare a recursului sunt 
întemeiate şi se impun a fi admise. 

Recurenţii C.V. şi S.G. afirmă că au fost  împiedicaţi să  exercite calea de atac 
de recurs în interiorul termenului de 7 zile de la comunicarea hotărârii de un concurs 
de împrejurări susceptibile a fi calificate „mai presus de voinţa lor” în sensul legii 
procesual civile şi care au constat în concret în: menţionarea inexactă în dispozitivul 
hotărârii a căii de atac şi a termenului în care se putea exercita calea de atac 
coroborată cu împrejurări obiective precum internarea  într-o unitate spitalicească 
pentru efectuarea unei intervenţii chirurgicale ( pârâtul C. ) şi comunicarea greşită a 
hotărârii ) pârâtul Ş. ). 

Potrivit art. 103 C.proc.civ., neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea 
oricărui alt act de procedură în termenul legal atrage decăderea, afară de cazul când 
legea dispune altfel sau când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o 
împrejurare mai presus de voinţa ei.  

Rezultă aşadar că pentru admisibilitatea unei cereri de repunere în termenul de 
declarare a recursului, recurenţii au obligaţia să facă dovada că au fost împiedecaţi de 
o împrejurare mai presus de voinţa lor să îndeplinească acest act procedural în termen 
de 7 zile de la comunicarea sentinţei civile nr. 2.033 din 08.11.2013 pronunţată în 
dosarul nr. ... – Anexa B al Tribunalului Bistriţa Năsăud. 

Recurenţii susţin că nu au respectat exigenţele legale privitoare la termenul 
imperativ de 7 zile în interiorul căruia aveau obligaţia să înregistreze cererea de recurs 
deoarece s-au încrezut în menţiunea inserată de judecătorul sindic în sentinţa atacată 
potrivit căreia calea de atac putea fi declarată în termen de 30 de zile de la 
comunicarea hotărârii. 



Curtea constată că, în mod cu totul regretabil, afirmaţiile recurenţilor 
referitoare la  indicarea eronată de către judecătorul sindic a căii de atac şi a 
termenului în care aceasta se putea exercita se verifică, în hotărâre menţionându-se că 
partea interesată poate promova apel în termen de 30 de zile, deşi hotărârea este 
susceptibilă de recurs în 7 zile de la comunicare.  Jurisprudenţa recentă a Curţii de 
Apel Cluj confirmă faptul că la nivelul Tribunalului Bistriţa Năsăud menţionarea 
eronată  a căii de atac şi a termenului, în litigiile privind materia insolvenţei este o 
practică uzuală ceea ce denotă mai degrabă o interpretare şi aplicare greşită a regulilor 
privind aplicarea în timp a legii procesual civile din partea judecătorilor sindici cu 
privire la acest aspect decât o simplă eroare materială.   

Curtea admite, de asemenea,  că această eroare nu deschide părţii o cale de 
atac pe care legea nu o acordă, deoarece căile de atac şi termenele pentru exercitarea 
lor sunt determinate de lege şi nu de instanţa de judecată. În concret însă această 
eroare a instanţei a cauzat recurenţilor o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin 
repunerea acestora în termenul  de declarare a recursului. Nu poate fi reţinută nicio 
culpă în sarcina recurenţilor, în condiţiile în care tardivitatea căii de atac este 
imputabilă primei instanţe care a redactat eronat sentinţa pronunţată, recurenţii 
nefăcând altceva decât să se supună dispoziţiei instanţei. De asemenea, nu este 
echitabil a se pretinde unui justiţiabil o cunoaştere profundă a regulilor de aplicare în 
timp a legii procesual civile, iar eroare comisă de prima instanţă cu privire la aceeaşi 
chestiune litigioasă să fie ignorată. 

Afirmaţiile recurenţilor privitoare la imposibilitatea declarării căii de atac din 
motive obiective precum internarea medicală, respectiv  comunicarea eronată a 
sentinţei nu pot fi reţinute deoarece acestea sunt lipsite de suport probator. În acesta 
sens se observă că înscrisul depus de către pârâtul C.V.  ( f. 284 ) nu face referire la o 
eventuală spitalizare a recurentului în clinica austriacă în intervalul 04.02.2014 -
28.02.2014, ci doar la faptul că această unitate sanitară a realizat un serviciu medical 
pentru pârât fără a se preciza perioada internării medicale. De asemenea nu pot fi 
primite nici susţinerile celuilalt pârât privitoare la nevalabilitatea comunicării sentinţei 
recurate în condiţiile în care în  cuprinsul procesului verbal de predare ( f. 334 dosar 
fond ) agentul procedural a consemnat că a înmânat sentinţa civilă nr. 2033/2013 chiar 
pârâtului S.G., iar contestarea acestui fapt nu s-a realizat în condiţii procedurale prin 
parcurgerea procedurii de înscriere în fals. Partea care contestă  menţiuni din procesul 
verbal de înmânare a actelor de procedură ce atestă constatări personale ale agentului 
procedural are obligaţia de a se înscrie în fals deoarece prevederile art. 100 alin. 4 
C.proc.civ. conferă procesului-verbal întocmit de agentul procedural forţă probantă 
până la înscrierea în fals. 

Cu toate acestea, pentru argumentele expuse în paragrafele precedente, Curtea 
va admite cererile de repunere în termenul de declarare a recursului pentru a 
împiedica privarea recurenţilor de o cale efectivă de atac printr-un concurs de 
împrejurări neimputabile acestora izvorând din interpretarea şi aplicare greşită a 
regulilor privind aplicarea în timp a legii procesual civile din partea judecătorului 
sindic.  

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine următoarele: 
Lichidatorul judiciar S. SPRL al debitoarei G.W. SRL a solicitat în temeiul 

art.138 alin.1 lit.a, c, d şi e din Legea nr.85/2006 obligarea pârâţilor S.G., P.I., R.T.V. 
şi C.V., în solidar, la plata sumei de 1.946.627,68 lei, reprezentând întregul pasiv al 
debitoarei. 

În motivarea cererii s-a susţinut în esenţă că pârâţii se fac vinovaţi de 
comiterea următoarelor fapte: 



1. Folosirea bunurilor sau creditelor persoanei juridice în folosul propriu sau al 
altei persoane – faptă prev.de art.138 alin.1 lit.a din Legea nr.85/2006- dedusă din 
împrejurarea nepredării şi nejustificării modului de ieşire din patrimoniu a bunurilor 
în valoare de 1.555.830,36 lei şi a sumei de 91.796 lei, evidenţiată scriptic în balanţa 
de verificare şi neidentificată în casierie sau conturile bancare ale debitoarei şi din 
împrejurarea nerecuperării creanţelor în sumă totală de 731.664,12 lei, bucuri cu care 
figura în evidenţele contabile la data de 30.06.2008. 

 2. Continuarea unei activităţi în interes personal, care ducea în mod 
vădit persoana juridică la încetare de plăţi – fapta prev. de art.138 alin.1 lit.c din 
Leg.nr.85/2006- întemeiată pe faptul că deşi în perioada 2006 – 30.06.2008 activul net 
contabil al debitoarei a fost în permanenţă negativ pârâţii au angajat credite bancare şi 
au achiziţionat materie primă fără a introduce o cerere de deschidere a procedurii 
insolvenţei.  Continuarea activităţii în interes personal rezultă din aceea că pârâţii 
S.G., P.I. şi Roman Trandafir erau şi angajaţi ai societăţii şi realizau venituri din 
activitatea acesteia, iar pârâtul C.V. era proprietarul spaţiilor închiriate de către 
debitoare iar stocurile în valoare de 571.520 lei care nu se mai regăsesc faptic au 
rămas în spaţiile deţinute de pârâtul C.V.. 

 3. Au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente 
contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea – fapte prev.de art.138 
alin.1 lit.d din Leg.nr.85/2006 desprinsă din faptul că pârâţii au ţinut doar o 
contabilitate sintetică, iar nu una analitică din care să reiasă fiecare furnizor în parte, 
fiecare debitor şi o listă de inventar a bunurilor, iar după data de 30.06.2008 nu a mai 
fost ţinută nicio evidenţă contabilă. 

 4. Deturnarea sau ascunderea unei părţi din activul persoanei juridice – 
fapta prev.de art.138 alin.1 lit.e din Leg.nr.85/2006. Pentru susţinerea acestei fapte s-a 
arătat că atât stocurile în valoare e 571.520 lei cât şi suma de 91.796 lei au fost 
ascunse de pârâţi, nefiind predate pentru valorificarea lor în vederea plăţii pasivului. 

Prin sentinţa civilă nr. 2033/08.11.2013, pronunţată de judecătorul-sindic în 
dosar nr. 1751/ll2/2008- Anexa B, a fost admisă în parte acţiunea formulată de 
lichidatorul judiciar S. SPRL împotriva pârâţilor S.G., R.T.V. şi C.V. fiind obligaţi să 
plătească, în solidar, în favoarea debitoarei G.W. SRL suma de 2.379.290,48 lei 
reprezentând parte din pasivul societăţii debitoare.  Acţiunea a fost respinsă faţă de 
pârâtul P.I.. 

Judecătorul sindic a reţinut în sarcina S.G., R.T.V. şi C.V. comiterea tuturor 
faptelor descrise de către lichidatorul judiciar în acţiunea introductivă, însă a apreciat 
că raportul de cauzalitate subzistă doar pentru o parte din prejudiciu, sens în care i-a 
obligata la plata unei părţi din pasiv, până la concurenţa sumei de 2.379.290,48 lei. 

Aceste statuări sunt criticate de către doi dintre pârâţi, respectiv de către S.G. 
şi C.V. care solicită, în principal, casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare, 
în contextul în care probaţiunea administrată nu respectă exigenţele unui proces 
echitabil, iar analiza efectuată de tribunal este una superficială, care nu răspunde 
apărărilor formulate prin întâmpinare. 

Curtea va achiesa primei solicitări de casare a sentinţei recurate, constatând că 
judecătorul sindic  a pronunţat o hotărâre nelegală, raportându-se la un singur mijloc 
de probă administrat cu nesocotirea dreptului la apărare, în privinţa căruia inclusiv 
judecătorul sindic a admis că e lovit de nulitate şi a dispus refacerea actului de 
procedură, măsură care însă nu a avut nicio finalitate. 

Curtea constată că această manieră de soluţionare a litigiului nu este de natură 
să respecte exigenţele instituite prin textul art. 129 alin. 5 şi art. 261 alin. 1 pct. 5 
C.pr.civ. de la 1865, nefiind administrate probele necesare pentru corecta stabilire a 



situaţiei de fapt şi nefiind indicate motivele pentru care au fost înlăturate unele 
argumente şi apărări care sunt esenţiale în economia cauzei. 

Pentru a  statua în acest sens,  Curtea a luat în considerare următoarele aspecte. 
În primul rând, Curtea ia act de faptul că pârâţii S.G., R.T.V. şi C.V. nu au 

făcut parte dintr-un organ colectiv de conducere al debitoarei, ci au administrat 
societate falită pe perioade succesive de timp, după cum urmează: S.G. în  perioada 
12.06.2006- 14.11.2007, C.V. 14.11.2007-14.02.2008 şi Roman Trandafir  
14.02.2008- 19.09.2008. 

 Faţă de această împrejurare de fapt, apărările pârâţilor prin care se solicita ca 
analiza raportului de cauzalitate cu privire la apariţia stării de insolvenţă să se 
realizeze prin raportare la situaţia financiară a debitoarei  din mandatul fiecăruia erau 
pertinente şi acestea trebuiau să îşi găsească răspuns în considerentele hotărârii 
pronunţate. Curtea constată însă că motivarea sentinţei recurate nu cuprinde o analiză 
particulară a faptelor săvârşite în mandatul fiecărui pârât ci faptele prezentate de 
lichidatorul judiciar în acţiunea introductivă sunt reţinute în sarcina fiecărui pârât fără 
o justificare punctuală a reţineri acestei stări de fapt. 

Din această perspectivă, Curtea apreciază că o relevanţă deosebită prezenta 
apărarea pârâtului S.G. care a afirmat pe de o parte că în mandatul său contabilitatea 
sa a fost ţinută în conformitate cu legea de o societate cu care a  încheiat un contract 
de prestări servicii, SC L. SRL, iar pe de altă parte a susţinut că nepredarea stocurilor 
şi bunurilor evidenţiate în balanţa contabilă din 30.06.2008 nu îi este imputabilă 
deoarece la momentul respectiv nu mai îndeplinea funcţia de administrator, funcţia 
aparţinând pârâtului R.T.V.. În acelaşi context pârâtul S.G. a mai depus un proces 
verbal al AGA întocmit în 12.11.2007 cu ocazia predării gestiunii debitoarei la 
încetarea mandatului său care individualizează situaţia furnizorilor, a clienţilor şi a 
stocurilor.  Judecătorul sindic nu a argumentat în nici un fel de ce a înlăturat aceste 
înscrisuri şi apărări, deşi erau esenţiale pentru dezlegarea raportului juridic litigios. O 
astfel de atitudine echivalează cu o necercetare judecătorească efectivă a fondului 
cauzei, aspect de natură a prejudicia dreptul la un proces echitabil al părţilor. 

Se constată aşadar că judecătorul-sindic a dispus ca pârâţii C.V., S.G. şi 
R.T.V. să fie ţinuţi în solidar, omiţând însă să cerceteze dacă apariţia stării de 
insolvenţă este contemporană sau anterioară perioadei de timp în care şi-au exercitat 
mandatul. 

În al doilea rând, Curtea constată că administrarea probaţiunii în faţa primei 
instanţe s-a realizat cu încălcarea flagrantă a dreptului la apărare şi a principiului 
contradictorialităţii. 

Sub acest aspect, Curtea ia act că judecătorul sindic a încuviinţat la solicitarea 
pârâtului R.T.V. efectuarea unei expertize contabile prin încheierea din data de 15 
decembrie 2009.  La un termen de judecată ulterior 23.02.2010, judecătorul sindic a 
încuviinţat cererile pârâţilor P.I. şi S.G. de participare a unui expert parte la efectuarea 
raportului de expertiză ( f. 121 ). Raportul de expertiză contabilă a fost efectuat de 
expertul desemnat de instanţă, G. V.,  fără informarea prealabilă a experţilor-parte 
încuviinţaţi de judecătorul sindic, fiind depus la dosarul cauzei la data de 24 mai 
2011. 

La termenul din 30 martie 2012, termen până la care dosarul a fost amânat în 
mod repetat pentru lipsă de procedură, pârâţii S.G. şi P.I. au solicitat refacerea 
raportului de expertiză învederând că acesta a fost întocmit fără participarea experţilor 
parte încuviinţaţi de către instanţă. Totodată printr-un alt script depus la dosar pârâtul 
S.G. a formulat obiecţiuni la raportul de expertiză în cuprinsul căruia s-a arătat că 



expertul contabil a pornit de la premise greşite în ce priveşte durata mandatelor 
administratorilor, fiind în eroare asupra datei încetării mandatului său. 

La termenul din 30 martie 2012, judecătorul sindic a încuviinţat cererea 
pârâţilor privind efectuarea unei noi expertize contabile, cu participarea experţilor 
parte încuviinţaţi în şedinţa publică din 23.02.2010.  Pentru efectuarea expertizei a 
fost desemnat un nou expert, respectiv domnul S.I..  

Noul raport de expertiză nu a mai fost efectuat deoarece lichidatorul judiciar a 
refuzat să predea expertului contabil documentele contabile ale debitoarei. 

Deşi nu a dispus în mod explicit anularea raportului de expertiză contabilă 
efectuat de G.V., singura concluzie logică care se poate desprinde din interpretarea 
logico-sistematică a măsurilor dispuse de judecătorul sindic la termenul din 30 martie 
2012 este aceea că prima instanţă a considerat că raportul de expertiză este lovit de 
nulitate, doar astfel justificându-se măsura de refacere a acestui act de procedură de 
către un alt expert contabil. În ipoteza în care judecătorul sindic ar fi apreciat că viciul 
de procedură derivat din necitarea experţilor-parte poate fi acoperit ar fi dispus doar 
completarea sau lămurirea primului raport de către expertul G.V. Măsura refacerii 
integrale a raportului de expertiză echivalează în mod neîndoielnic cu anularea 
primului raport.  

În aceste circumstanţe, devine inexplicabilă conduita judecătorului sindic care 
fără a aplica vreo amendă judiciară lichidatorului judiciar pentru refuzul de a pune 
actele contabile la dispoziţia expertului reţine cauza în pronunţare la data de 25 
octombrie 2013 şi nu motivează în nici un fel măsura de revenire asupra probei 
încuviinţate. În plus în cuprinsul considerentelor judecătorul sindic face trimitere la 
concluziile raportului de expertiză contabilă efectuat de expertul G.V., mijloc de 
probă lovit de nulitate după cum s-a argumentat într-un paragraf anterior. Aşadar, în 
condiţiile în care întreaga argumentaţie a judecătorului sindic se sprijină pe un mijloc 
de probă administrat cu nesocotirea dreptului la apărare  şi a principiului 
contradictorialităţii  se poate susţine că hotărârea pronunţată este lipsită de orice 
suport probator, echivalând cu o necercetare a fondului cauzei. 

Neefectuarea lucrării de expertiză contabilă sub motiv că documentele 
contabile nu au fost predate de lichidatorul judiciar noului expert desemnat în cauză 
nu poate fi primită cu atât mai mult cu cât în cauză există certitudinea  că actele 
contabile ale debitoarei există şi au fost predate de ultimul administrator al debitoarei, 
R.T.V., primului expert contabil, G.V. care la rândul său le-a restituit lichidatorului 
judiciar S. SPRL, aspecte de fapt ce rezultă din consemnările efectuate în cuprinsul 
încheierii de şedinţă din 1 februarie 2013. Este inadmisibil ca lichidatorul judiciar, 
organ abilitat de lege să administreze procedura colectivă a insolvenţei, să 
obstrucţioneze prin propria conduită înfăptuirea justiţiei prin împiedecarea accesului 
expertului contabil la actele necesare efectuării raportului de expertiză contabilă. 

De asemenea este regretabil faptul că judecătorul sindic nu a manifestat un rol 
activ în cauză pentru a stabili cu certitudine care sunt persoanele ce se fac 
responsabile de nepunerea la dispoziţie a actelor necesare efectuării expertizei şi nu a 
recurs la măsurile de constrângere reglementate de art. 1081 alin. 1 lit. h CPC şi art. 22 
din Legea nr. 85/2006. 

Doar prin efectuarea raportului de expertiză contabilă se poate verifica dacă 
faptele reclamate precum cea de a folosi în interes propriu bunuri în valoare de  
2.379.290,48 lei lei, de continuarea a unei activităţi care ducea în mod vădit persoana 
juridică  la încetarea de plăţi, de neţinere a contabilităţii conform cu legea ori de 
ascundere a unei părţi din activul debitoarei au fost săvârşite de pârâţi, dacă există 
raport de cauzalitate între aceste fapte, distinct pentru fiecare administrator social şi 



ajungerea debitoarei în stare de insolvenţă, de cuantificare a prejudiciului pentru 
fiecare faptă, în parte. 

 Mai mult, instanţa de control judiciar nu poate verifica modul in care 
judecatorul-sindic a analizat  întrunirea cerinţelor impuse de legea insolvenţei pentru 
angajarea răspunderii pe temeiul prevăzut de art. 138 lit. c cât timp nu s-a indicat în 
concret care a fost momentul contractării creditelor şi a încheierii contractelor de 
leasing, care era nivelul datoriilor, care era situaţia încasărilor care era situaţia 
clienţilor neîncasaţi, cu o raportare strictă la mandatul fiecărui pârât. 

Prin urmare, Curtea constată că tribunalul a analizat doar la modul general 
chestiunile litigioase deduse judecăţii, fără a se pronunţa, în mod efectiv şi în 
substanţă, cu privire la ele. 

Or, în cazul unor elemente cu incidenţa decisivă, se impunea un răspuns 
explicit faţă de chestiunile invocate, în concordanţă cu importanţa acestor elemente 
pentru soluţionarea cauzei. Neanalizarea şi nesoluţionarea pe fond a argumentelor 
pârâţilor, de o manieră care să fie compatibilă cu jurisprudenţa în materie a CEDO, 
este de natură să atragă incidenţa prevederilor art. 312 alin. 3 şi 5 referitoare la 
casarea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe, cu respectarea 
dreptului părţilor de a-şi proba în condiţii de contradictorialitate afirmaţiile şi de a 
beneficia de toate gradele de jurisdicţie prevăzute de lege referitor la chestiunile 
deduse judecăţii.  

În rejudecare, tribunalul va dispune efectuarea unei expertize contabile care să 
stabilească realitatea economico - financiară a debitoarei, raportat la durata  
mandatului fiecărui administrator statutar, pârâţii deţinând această funcţie după cum 
urmează: S.G. în perioada 12.06.2006- 14.11.2007, C.V. în perioada 14.11.2007-
14.02.2008 şi R.T.  în perioada 14.02.2008- 19.09.2008. 

De asemenea prin raportul de expertiză se va clarifica modalitatea de 
conducere a contabilităţii debitoarei în fiecare mandat, respectiv dacă au fost 
respectate exigenţele de ţinere a contabilităţii în conformitate cu legea, iar în caz 
contrar vor fi indicate neregulile sesizate, persoanele responsabile de comiterea 
acestora şi dacă eventualele neregularităţi depistate se află sau nu în raport de 
cauzalitate cu ajungerea debitoarei în stare de insolvenţă. 

Referitor la acuzaţia adusă tuturor pârâţilor constând în neefectuarea 
demersurilor pentru recuperarea creanţelor în sumă de 731.664,12 lei, se va solicita 
expertului să identifice nivelul creanţelor de recuperat la sfârşitul mandatului fiecărui 
administrator, vechimea acestor creanţe şi dacă documentele predate după deschiderea 
procedurii insolvenţei permiteau lichidatorului judiciar iniţierea demersurilor pentru 
recuperarea acestor creanţe, respectiv  dacă era posibilă identificarea întinderii 
creanţei, a debitorului  şi a documentelor justificative. 

Cât priveşte fapta de a contracta credite pentru procurarea de fonduri şi de a 
prelua contractele de leasing în vederea achiziţionării echipamentelor tehnologice, 
aceasta trebuie analizată de judecătorul sindic din perspectiva gradului de expunere al 
debitoarei la riscul pieţei financiar-bancare, sens în care expertul contabil va trebui să 
stabilească dacă existau premisele unei relansării reale şi viabile a activităţii debitoarei 
în cazul recurgerii la aceste mijloace de finanţare sau sarcina financiară asumată era 
una exorbitantă, putând fi anticipat falimentul debitoarei. Totodată, cercetarea 
judecătorească urmează a stabili dacă contractarea creditelor şi preluarea contractelor 
de leasing este rezultatul hotărârii adunării generale a asociaţilor. 

Se va proceda de asemenea la verificarea momentului contractării creditelor şi 
a încheierii contractelor de leasing şi la stabilirea nivelului datoriilor, a situaţiei 



încasărilor, a nivelului stocurilor de produse finite şi de materie primă, cu o raportare 
strictă la mandatul fiecărui pârât. 

Totodată se va cerceta care au fost beneficiile obţinute de cei trei pârâţi din 
activitatea debitoarei sub formă de salarii, dividende sau derularea unor contracte cu 
societăţi administrate de către pârâţi, şi în special cele derulate cu societăţile 
administrate de pârâtul C.V.. 

Judecătorul sindic cu ocazia rejudecării cauzei se va pronunţa asupra tuturor 
apărărilor şi cererilor în probaţiune formulate de pârâţii C.V., S.G. şi R.T.V.. 

Având în vedere împrejurarea că prin hotărârea recurată s-a dispus obligarea în 
solidar a tuturor celor trei pârâţi care au îndeplinit funcţia de administratori ai 
debitoarei  SC G.W. SRL la plata unei părţi din pasivul societăţii debitoare, fiind în 
prezenţa unei coparticipări procesuale obligatorii, Curtea va extinde efectele casării 
hotărârii şi asupra dispoziţiei privind obligarea pârâtului R.T.V. la plata unei părţi din 
pasivul societăţii, chiar dacă acesta din urmă nu a exercitat calea de atac prescrisă de 
lege. 

Pentru a statua în acest sens, Curtea s-a raportat la împrejurarea că în caz de 
coparticipare procesuală, de la regula independentei procesuale a părţilor, prevederile 
alin. 2 al art. 48 C.P.C. instituie o excepţie, care stabileşte că actele de procedura 
îndeplinite numai de unii dintre ei sau termenele încuviinţate numai unora dintre ei 
pentru îndeplinirea actelor de procedura folosesc şi celorlalţi, dacă prin natura 
raportului juridic sau în temeiul unei dispoziţii a legii, efectele hotărârii se întind 
asupra tuturor reclamanţilor sau pârâţilor.  

Prin expresia "acte de procedura", folosită în alin. 2 al art. 48 Cod procedura 
civilă, trebuie sa se înţeleagă orice acte făcute în cursul şi în cadrul procesului civil, 
atât de către instanţa de judecată cât şi de ceilalţi coparticipanţi la proces, categorie în 
care trebuie inclusă şi cererea de exercitare a unei cai de atac. 

Prin urmare, întrucât Legea insolvenţei instituie un caz de răspundere solidară 
în cazul pluralităţii de administratori, exercitarea caii de atac a recursului de către unul 
dintre ei va folosi şi celorlalţi, în sensul ca efectele admiterii recursului se vor extinde 
şi asupra părţilor care nu au declarat recurs. 

Efectele admiterii recursului nu vor fi extinse şi asupra pârâtului  P.I. deoarece 
faţă de acesta judecătorul sindic a respins în primă instanţă cererea de antrenare a 
răspunderii patrimoniale, astfel că exercitarea căii de atac de către ceilalţi doi pârâţi 
nu îi profită. În lipsa exercitării recursului de către lichidatorul judiciar hotărârea 
primei instanţe a rămas irevocabilă  în privinţa pârâtului P.I. 

Cu ocazia rejudecării, judecătorul sindic va da eficienţă, dacă va fi cazul, şi 
principiului "non reformatio in pejus", care presupune ca părţilor care au exercitat o 
cale de atac să nu li se agraveze, prin soluţia dată de instanţa de trimitere, situaţia 
stabilită prin hotărârea recurată iniţial. Acest principiu trebuie avut în vedere faţă de 
împrejurarea că lichidatorul judiciar S. SPRL nu a recurat hotărârea pronunţată în 
primul ciclu procesual. 

 
 

16. Societate comercială. Cerere de dizolvare formulată de unul 
dintre asociaţi 

 



Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 6004 din 4 septembrie 2014 

 
 Prin sentinţa civilă nr. 2305 din 18.09.2013, pronunţată în dosarul nr. 

...* al Tribunalului Specializat Cluj, a fost respinsă ca neîntemeiată cererea formulată 
de reclamanta SC I.C. SRL în contradictoriu cu pârâţii B.D.C., G.L.P.M., R.D.M. şi 
SC H.A. S.R.L. şi a fost obligată reclamanta să plătească pârâtului G.L.P.M. suma de 
4.092 lei cu titlul de cheltuieli de judecată. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
 Societatea H.A. SRL este o societate cu răspundere limitată, constituită 

în anul 2010 având ca şi asociaţi reclamanta SC I.C. SRL şi pârâţii B.D.C., G.L.P.M., 
R.D.M., fiecare asociat deţinând 25% din capitalul social al acestei societăţi. Aşa cum 
au arătat părţile, iniţial societatea a avut doi administratori, respectiv dl. J.N.R. şi dl. 
G.L.P.M., însă începând cu luna mai 2011 între administratorul J.N.R. şi asociaţii 
persoane fizice au început să existe divergenţe cu privire la modul de administrare a 
societăţii, discuţii care au culminat cu revocarea din calitatea de administrator al 
societăţii H.A. SRL a d-lui J.N.R., reprezentant al asociatei SC I.C. SRL. 

 Prin sentinţa civilă nr. 503/07.02.2012 a Tribunalului Specializat Cluj 
s-a respins ca inadmisibilă atât cererea de dizolvare a societăţii cât şi cererea 
reconvenţională privind excluderea asociatei SC I.C. SRL, iar prin recursul declarat 
de către reclamantă s-a criticat doar soluţia dată de către instanţa de fond cu privire la 
cererea de dizolvare a societăţii, iar prin decizia civilă nr. 10116/2012 s-a admis 
recursul declarat de reclamantă şi s-a casat sentinţa civilă nr. 503/07.02.2012 a 
Tribunalului Specializat Cluj trimiţându-se cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe. 

 În motivare, instanţa de recurs a reţinut faptul că dovedirea 
neînţelegerilor dintre asociaţi poate fi realizată doar prin intermediul administrării 
tuturor probelor necesare pentru justa soluţionare a cauzei, suplimentarea probelor 
administrate cu proba interogatoriului care prezintă relevanţă deoarece dizolvarea se 
solicită în considerarea unei conduite a asociaţilor. Având în vedere motivele care au 
stat la baza casării primei hotărâri a instanţei de fond, raportat şi la principiul 
disponibilităţii, raportat şi la dispoziţiile art. 129 alin. 6 Cod procedură civilă şi având 
în vedere faptul că instanţa de fond nu este abilitată a lămuri întinderea şi înţelesul 
deciziei instanţei de recurs, în rejudecarea cauzei instanţa a reţinut că este sesizată 
doar cu privire la cererea principală vizând dizolvarea pârâtei SC H.A. SRL. 

 Potrivit art. 227 alin.1 lit. e) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările ulterioare, societatea se dizolvă prin: … e) hotărârea tribunalului, la 
cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînţelegerile grave dintre 
asociaţi, care împiedică funcţionarea societăţii. Potrivit acestei dispoziţii legale, 
măsura dizolvării societăţii pentru lipsa lui affectio societatis reprezintă o măsură 
excepţională ce trebuie dispusă numai pentru apărarea interesului social şi poate fi 
dispusă numai în măsura în care activitatea societăţii este blocată datorită modului în 
care funcţionează organele sale de conducere, ori în cadrul SC H.A. SRL, pârâţii 
asociaţi B.D.C., G.L.P.M. şi R.D.M., care doresc continuarea activităţii societăţii, 
deţin împreună 75% din capitalul social, putând lua în mod valabil decizii cu privire la 
activitatea şi administrarea societăţii, cu atât mai mult cât asociatul G.L.P.M. este 
începând cu 21 iunie 2011 unicul administrator al societăţii. 

 Instanţa achiesează susţinerii reclamantei cum că între asociata SC I.C. 
SRL prin reprezentantul acesteia J.N.R., care deţine 25% din capitalul social, şi 
asociaţii B.D.C., G.L.P.M. şi R.D.M., care deţin împreună 75% din capitalul social, 
există neînţelegeri grave cu privire la modul de administrare al societăţii, fapt care 



reiese din interogatoriile administrate cu ocazia rejudecării, însă aceste neînţelegeri 
grave nu sunt suficiente pentru a se dispune dizolvarea societăţii, reclamanta în 
temeiul art. 1169 Cod civil, trebuind să facă dovada îndeplinirii în cauză şi a celei de a 
doua condiţii cumulative prevăzute de art. 227 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 31/1990, 
respectiv faptul că  aceste neînţelegeri dintre asociaţi  să împiedice funcţionarea 
societăţii, ori în cauză această condiţie nu a fost dovedită, deşi dovada acesteia 
revenea reclamantei. 

 Astfel, având în vedere faptul că societatea este în funcţiune, având în 
vedere faptul că pârâţii deţin 75% din capitalul social astfel încât în cadrul adunării 
generale a asociaţiilor votul acestora este decisiv, voinţa organului colectiv de 
conducere a societăţii putând fi astfel adoptată, mai mult, unul din asociaţii pârâţi care 
doresc continuarea societăţii este şi unicul administrator al societăţii începând cu data 
de 21 iunie 2011 astfel încât poate conduce activitatea curentă a societăţii, sunt 
elemente suficiente pentru a duce la prezumţia simplă că în ciuda acestor neînţelegeri 
societatea funcţionează. 

 Susţinerea reclamantei cum că pentru adoptarea unei hotărâri de natură 
a duce la modificarea actului constitutiv este nevoie de acordul unanim al tuturor 
asociaţiilor nu este de natură a duce la concluzia că neînţelegerile dintre asociaţi 
conduc la împiedicarea funcţionării efective a societăţii, căci asociatul nemulţumit fie 
se poate retrage din societate fie poate să fie exclus dacă acţiunile sau inacţiunile sale 
pot pune în pericol existenţa societăţii şi nu sunt de natură a afecta funcţionarea 
acesteia. 

 În ceea ce priveşte susţinerea reclamantei cu privire la motivul de 
dizolvare pentru expirarea sediului social, instanţa reţine că acest motiv a fost 
invocată cu ocazia rejudecării cauzei în cadrul concluziilor scrise, ori acest motiv este 
inadmisibil, pe de o parte după casarea cu trimitere spre rejudecare părţile nu pot 
schimba temeiul juridic al cererii, raportat la dispoziţiile art. 315 Cod procedură 
civilă, iar pe de altă parte acest motiv a fost invocat după închiderea dezbaterilor 
asupra fondului cauzei. 

 Faţă de cele de mai sus, instanţa a respins ca neîntemeiată cererea 
formulată de reclamanta SC I.C. SRL în contradictoriu cu pârâţii B.D.C., G.L.P.M., 
R.D.M. şi SC H.A. SRL cu privire la cererea de dizolvare a societăţii H.A. SRL 
raportat la dispoziţiile art. 227 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 31/1990, republicată cu 
modificările ulterioare. 

 În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, reclamanta SC I.C. SRL 
căzând în pretenţii a fost obligată să plătească pârâtului G.L.P.M. suma de 4.092 lei cu 
titlul de cheltuieli de judecată constând în onorariu avocaţial ( filele 73-74 dosar 
rejudecare şi 109 dosar iniţial). 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs SC B. SRL (fosta SC I.C. SRL), 
solicitând admiterea recursului, modificarea Sentinţei civile nr. 2305/18.09.2013 
pronunţata de către Tribunalul Specializat Cluj, în sensul admiterii cererii de chemare 
în judecata şi dizolvarea societăţii H.A. SRL; cu obligarea intimaţilor la plata 
cheltuielilor de judecata ocazionate. 

În motivare a arătat că prin Sentinţa civila nr. 2305/18.09.2013 a Tribunalului 
Specializat Cluj s-a respins ca neîntemeiata cererea formulata de reclamanta. în 
motivarea hotărârii recurate se arata ca, în urma analizării actelor şi lucrărilor 
dosarului, având în vedere motivele care au stat la baza casării primei hotărâri a 
instanţei de fond, raportat şi la principiul disponibilităţii şi la dispoziţiile art. 129 alin 
6 C. pr. civ. şi având în vedere faptul ca instanţa de fond nu este abilitata a lamuri 
întinderea şi înţelesul deciziei instanţei de recurs, în rejudecarea cauzei instanţa a 



reţinut ca este sesizata doar cu privire la cererea principala vizând dizolvarea paratei 
H.A. SRL. 

Instanţa a retinut ca intre asociata I.C. SRL (actualmente B. SRL) prin 
reprezentantul acesteia J.N.R., care deţine 25% din capitalul social, şi asociaţii 
B.D.C., G.L.P.M. şi R.D.M., care deţin 75% din capitalul social, exista neînţelegeri 
grave cu privire la modul de administrare al societăţii, fapt care reiese din 
interogatoriile administrate cu ocazia rejudecării. Însă, instanţa de fond apreciază ca 
aceste neînţelegeri grave nu sunt suficiente pentru a se dispune dizolvarea societăţii 
întrucât ele nu împiedica funcţionarea societăţii, aceasta condiţie necesara pentru 
dizolvarea societăţii nefiind dovedita de reclamanta. 

În ceea ce priveşte susţinerea reclamantei cu privire la motivul de dizolvare 
pentru expirarea sediului social, instanţa retine ca acest motiv a fost invocat cu ocazia 
rejudecării cauzei în cadrul concluziilor scrise fiind astfel inadmisibil, după casarea cu 
trimitere părţile neputând schimba temeiul juridic al cererii, raportat la dispoziţiile art. 
315 C. pr. civ. 

În rejudecarea cauzei instanţa a reţinut faptul ca, în ciuda neînţelegerilor dintre 
asociaţi, exista elemente suficiente pentru a duce la prezumţia simpla ca societatea 
H.A. SRL funcţionează, voinţa organului colectiv de conducere a societăţii putând fi 
adoptata cu votul asociaţilor paraţi care deţin 75% din capitalul social. 

Consideră ca raportat la art. 192 alin. 2 din Legea 31/1990 republicata şi 
modificata punctual de vedere exprimat de instanţa de fond în rejudecare este 
contrazis întrucât, deşi este adevărat ca asociatul nemulţumit se poate retrage sau 
poate fi exclus din cadrul societăţii, actul constitutiv al H.A. SRL nu poate fi 
modificat doar cu acordul a 75% din părţile sociale şi capitalul social. 

Dovada imposibilităţii funcţionarii societăţii este data de faptul ca deşi instanţa 
a reţinut ca administratorul J.N.R. a fost revocat din funcţia începând cu data de 21 
iunie 2011, pana la data prezentei aceasta modificare a actelor constitutive nu a fost 
operata la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj tocmai datorita 
faptului ca nu a putut fi luata o hotărâre valabila, fiind necesar votul unanim al 
asociaţilor în acest sens. 

Aşadar, chiar daca societatea apare ca fiind în funcţiune la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, acest lucru nu este o realitate faptica, atâta 
timp cat din punct de vedere fiscal societatea este declarata inactiva începând cu data 
de 01.06.2013 ca urmare a nedepunerii situaţiilor fiscale după data de 30 iunie 2011, 
societatea nu mai realizează profit din contra înregistrează datorii (conform fisei 
fiscale anexate) şi nu se mai operează înregistrări contabile, asociaţii, persoane fizice 
fiind preocupaţi doar de propriile lor afaceri din Spania fără a fi interesaţi de 
activitatea şi administrarea societăţii H.A. SRL. 

În ceea ce priveşte motivul de dizolvare pentru expirarea sediului social, deşi 
instanţa de rejudecare l-a calificat în mod greşit ca fiind o schimbare a temeiului 
juridic al cererii, consideram aceasta o dovada în plus în susţinerea faptului ca 
activitatea societăţii nu mai poate continua. După adunarea generala din data de 21 
iunie 2011 activitatea societăţii a încetat în fapt, iar lipsa unui spaţiu pentru sediu şi 
luarea unei hotărâri pentru schimbarea acestuia, hotărâre imposibil de adoptat în 
condiţiile prezentei situaţii dintre asociaţi, conduc inevitabil la concluzia ca societatea, 
din cauza neînţelegerilor dintre asociaţi, nu mai poate continua sa existe. 

Lipsa unui sediu şi expirarea sediului sunt motive suficiente, care indiferent de 
temeiul de drept invocat, atâta timp cat au survenit în timpul judecării cauzei se 
impune a fi avute în vedere daca reprezintă elemente importante în ceea ce priveşte 
existenta societăţii a cărei dizolvare se solicita. 



Poziţia procesuala exprimata de paraţi, cum ca ei deţin majoritatea şi pot lua 
orice fel de hotărâri în cadrul societăţii este contrazisa de prevederile art. 192 alin. 2 
din Legea 31/1990 republicata şi modificata, întrucât schimbarea sediului social, ca 
modificare a actului constitutiv al societăţii, implica votul tuturor asociaţilor şi nu al 
majorităţii conform actului constitutiv al societăţii. 

În concluzie, consideră ca, atât prin imposibilitatea luării unei hotărâri a 
asociaţilor în vederea revocării administratorului H.A. SRL, cât şi prin lipsa unui 
sediu valid şi implicit a unei activităţi reale a societăţii şi motivat şi de declararea ca 
inactiva a acesteia consideram ca se impune dizolvarea societăţii cu consecinţa 
numirii unui lichidator. 

Fata de cele de mai sus solicită admiterea recursului şi obligarea intimaţilor-
pârâţi la plata cheltuielilor de judecata ocazionate. 

În drept a invocat prevederile art. 304 indice 1 C. pr. civ. raportat la art. 299 şi 
art. 312 C. pr. civ. coroborat cu art. 274 C. pr. civ. 

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

 1. Preliminar, Curtea reţine cu titlu de aspecte procesuale asupra cărora 
trebuie să se pronunţe circumscrise limitelor judecării şi a cererilor formulate în faza 
de rejudecare după casare. 

Conform celor constant statuate în practica judiciară, în rejudecare după 
casare, cadrul procesual este deja stabilit, urmând ca instanţa de trimitere să se 
pronunţe în limite precis stabilite, limite ce nu pot fi depăşite ori ignorate prin 
soluţionarea unui alt obiect al acţiunii, nemaifiind aplicabile dispoziţiile privind prima 
zi de înfăţişare, tocmai pentru că în caz contrar, s-ar ajunge la o nouă judecată şi nu la 
o rejudecare, ceea ar încălca principiile ce guvernează sistemul căilor de atac 
reglementate de Codul de procedură civilă de la 1865. Aşa fiind, modificarea acţiunii 
nu poate avea loc la instanţa care rejudecă fondul după casarea cu trimitere, o statuare 
în sens contrar având drept consecinţă încălcarea dispoziţiilor art. 315 alin. (3) 
C.pr.civ. (ÎCCJ- Secția I civilă, decizia nr. 5179 din 12 noiembrie 2013, disponibilă pe 
portalul www.scj.ro).  

Astfel, dacă prima instanţă a fost investită cu cererea principală şi cererea 
reconvenţională iar sentinţa prin care aceste două cereri a fost recurată de una dintre 
părţi exclusiv asupra soluţiei date în acţiunea principală şi instanţa de recurs a casat 
sentinţa trimiţând spre rejudecare fără nicio menţiune explicită, trebuie admis conform 
principiului disponibilităţii ce guvernează procesul civil că rejudecarea cauzei poate 
purta exclusiv asupra a ceea ce s-a criticat în recurs. 

Aşa fiind, cum în speţă recurenta din prezentul proces a criticat pe calea 
primului recurs doar soluţia dată de prima instanţă asupra acţiunii reconvenţionale 
instanţa de rejudecare nu putea să soluţioneze mai mult chiar dacă în decizia de casare 
cu trimitere nu s-a specificat limitele casării. 

Prin urmare, corect s-a decis de către instanţa de fond că faza de rejudecare 
vizează doar acţiunea principală ce poartă ca obiect dizolvarea judecătorească a 
societăţii intentată de reclamanta recurentă. 

De altfel, recurenta nu ar avea nici un interes procesual să fie judecată şi 
cererea reconvenţională câtă vreme pârâţii au solicitat  pe cale reconvenţională 
excluderea societăţii recurente ca asociat din SC H.A. SRL. 

Aşa fiind, Curtea va constata că limitele rejudecării cauzei au fost corect 
stabilite de instanţa de fond după casarea cu trimitere. 

Cât priveşte critica privind limitele rejudecării sub aspectul formulării altor 
cereri în etapa de rejudecare a pricinii, Curtea are în vedere că în această fază 



procesuală nu mai este permisă modificarea acţiunii fără a altera regimul şi limitele 
statuate de art. 315 alin. 3 C.pr.civ. de la 1865. 

Mai mult, chiar dacă nu s-a formulat o cerere nouă , s-a invocat un nou motiv 
de dizolvare pe cale judecătorească a societăţii ceea ce practic conduce la aceeaşi 
rezolvare practic pentru identitate de raţiune trebuie adoptată aceeaşi soluţie. A admite 
altfel, ar însemna ca în etapa rejudecării să mai fie permisă schimbarea temeiului de 
fapt ori de drept al cererii ceea ce faţă de limitele rejudecării care au avut în vedere 
motivul de fapt şi de drept dedus pe calea cererii introductive nu mai poate fi admis. 

Astfel, statuarea instanţei de fond cu referire la acest aspect este corectă şi 
legală. 

Mai mult, legat de acest aspect, aşa cum de altfel a remarcat instanţa de fond, 
motivul nou de dizolvare a societăţii pârâte a fost adus în discuţie doar pe calea 
concluziilor scrise după etapa dezbaterilor când potrivit dispoziţiilor procedurale nu 
mai poate fi primită nicio cerere. 

Astfel fiind, aceste critici nu sunt fondate şi vor fi respinse ca atare. 
2. Cu privire la aspectele de netemeinicie ce pot fi antamate sub unghiul art. 

3041 C.pr.civ. de la 1865, Curtea are în vedere că instanţa de fond a stabilit corect 
starea de fapt şi a produs o interpretare adecvată a normelor legale incidente în 
materia litigiului. 

Acţiunea introductivă a fost întemeiată în drept pe temeiul art. 227 alin. 1 lit. 
e) din Legea societăţilor nr. 31/1990 respectiv societatea poate fi dizolvată prin 
hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum 
neînţelegerile grave dintre asociaţi, care împiedică funcţionarea societăţii. 

Tribunalul specializat ca instanţă de fond a analizat pricina pe acest temei de 
drept cu trimitere la starea factuală conturată de probele administrate în dosar, 
respectiv prin prisma ipotezei evocate de reclamanta recurentă aceea a existenţei 
neînţelegerilor grave între asociaţi care în optica acesteia sunt ireconciliabile. 

În memoriul de recurs însă recurenta alegă cu totul alte motive de dizolvare 
dincolo de cel al expirării sediului social care a fost tratat mai sus. 

Astfel se impută cu titlu de critici ale sentinţei că dizolvarea se impune 
deoarece societatea nu ar fi în funcţiune în mod real fiind declarată inactivă începând 
cu data de 01.06.2013 ca urmare a nedepunerii situaţiilor fiscale începând cu data de 
01.06.2013, că societate nu mai realizează profit, înregistrând doar datorii , nu se mai 
operează înregistrări contabile iar asociaţii sunt preocupaţi doar de propriile lor afaceri 
în Spania fără a fi interesaţi de societatea pârâtă. 

Chiar dacă prin această ultimă afirmaţie se pune în discuţie eventual 
neînţelegeri grave între asociaţi, dispărând prin premisă elementul affectio societatis o 
atare alegaţie deşi a făcut obiectul acţiunii introductive a fost avută în vedere ca atare 
de instanţa de fond. 

Cât priveşte celelalte alegaţii acestea nu se înscriu în perimetrul factual al 
acţiunii introductive pentru a putea fi reanalizate de instanţa de recurs cu atât mai mult 
cu cât nu a fost antamate de instanţa de fond. 

Trebuie notat însă că sub aspectul analizei condiţiile legale pentru a pronunţa 
dizolvarea pe cale judecătorească sub unghiul art. 227 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 
31/1990, instanţa de fond a găsit întemeiată acţiunea principală sub aspectul condiţiei 
existenţei neînţelegerilor între asociaţi dar nu s-a făcut dovada îndeplinirii şi a celei de 
a doua condiţii, respectiv aceea că aceste neînţelegeri să împiedice funcţionarea 
societăţii. 

Or, sarcina de a dovedi o atare împrejurare aparţine reclamantei iar dovada 
trebuie făcută în condiţiile prevăzute de legea procesuală. 



A încerca să se dovedească această condiţie direct în recurs prin evidenţierea 
unor afirmaţii cu referire la funcţionarea societăţii nedovedite măcar  în condiţiile art. 
305 C.pr.civ. nu denotă decât că recursul nu este fondat, instanţa de fond analizând şi 
interpretând corect dispoziţiile legale. 

Faţă de cele ce precedă, Curtea reţine că recursul nu este fondat, sens în care în 
temeiul art. 312 alin. 1 C.pr.civ. de la 1865 va fi respins ca atare. 

 
 
  
 

17. Contract. Rezoluţiune. Obligaţii indivizibile. 
Indivizibilitatea obligaţiei de restituire a prestaţiilor 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 6011 din 4 septembrie 2014 

 
 Pârâţii R.R.I., B.G., B.N.I., C.C.R., C.A.G., C.A.G. au declarat recurs 

împotriva deciziei civile nr. 83/17.02.2014, pronunţată în dosarul nr. .../2012 al 
Tribunalului Specializat Cluj, solicitând modificarea deciziei în sensul admiterii în 
totalitate a apelului şi schimbarea în parte a sentinţei atacate în sensul respingerii 
cererii de chemare în judecată, iar în subsidiar, admiterea recursului şi reducerea 
cheltuielilor de judecată, acestea fiind acordate într-un cuantum nejustificat de mare 
raportat la munca depusă de avocatul intimaţilor constând în prezentarea la un singur 
termen de judecată. 

 În ceea ce priveşte taxa judiciară de timbru de 2459,13 lei achitată de 
către intimaţi se arată că nu poate fi identificat un temei legal pentru a justifica 
conduita instanţei de apel în ceea ce priveşte completarea timbrajului aferent fondului 
cauzei şi obligarea în apel la plata cheltuielilor angajate de către intimaţii-reclamanţi 
cu privire la fondul cauzei, fără să fi fost solicitată în faţa primei instanţe. 

 În privinţa motivelor de recurs, pârâţii-recurenţi indică dispoz.art.304 
pct.7 şi pct.9 C.pr.civ., arătând că principala eroare care antrenează nelegalitatea şi 
netemeinicia deciziei din apel este cea cu privire la natura obligaţiilor a căror 
neexecutare se reţine pentru a fundamenta rezoluţiunea antecontractului de construire 
şi vânzare-cumpărare. Instanţa de fond a constatat rezoluţionat contractul părţilor 
conform art.8 pct.2 din contract, deci a constatat rezoluţiunea convenţională, iar 
instanţa de apel deşi nu a fost investită cu un apel de către intimaţi, schimbă temeiul 
juridic al rezoluţiunii în rezoluţiune judiciară, menţinând în mod complet sentinţa 
apelată. 

 Recurenţii arată că există două obligaţii a căror nerespectare atrage 
rezoluţiunea convenţională şi anume obligaţia de predare în folosinţă şi obligaţia de a 
transfera dreptul de proprietate. Reclamanţii au invocat neîndeplinirea în termen a 
obligaţiei de predare iar aceasta nu este sancţionată de art.8 pct.2 din contract. Acesta 
este incident doar în cazul în care promitenţii vânzători se răzgândesc şi refuză să 
încheie contractul translativ de proprietate iar nu şi în cazul în care nu este îndeplinită 
obligaţia de predare în folosinţă. 

 Referitor la greşita apreciere a întrunirii condiţiilor rezoluţiunii, aceasta 
poate fi cerută doar de către partea care şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite în sarcina 
sa, iar reclamanţii nu au achitat restul de preţ după achitarea căruia urma să se 
perfecteze contractul de vânzare în formă autentică, astfel că nu este îndeplinită 



condiţia rezolutorie. Pe de altă parte, nu poate fi identificat un refuz al promitenţilor 
vânzători de a încheia contractul de vânzare-cumpărare, iar motivul pentru care nu a 
fost posibilă predarea şi încheierea actului autentic a fost imposibilitatea obiectivă de 
finalizare a construcţiei având în vedere că lucrările de construire au fost oprite, că 
stabilizarea versantului creat ca urmare a lucrărilor de escavare realizate de 
proprietarii terenurilor învecinate nu a fost posibilă din motive independente din culpa 
pârâţilor, aşa încât nu poate fi identificat un refuz cu rea credinţă de a încheia un 
contract de vânzare-cumpărare. 

 De asemenea, prin studiu geodezic nu a fost stabilită o obligaţie de a 
executa un zid de sprijin, iar proprietarul unuia din terenurile din aval a refuzat să 
permită accesul în vederea edificării acestuia. 

 Se susţine că data stabilită la art.VI pct.6.2 nu este data până la care 
trebuia încheiat contractul de vânzare-cumpărare, aceasta fiind data predării în 
folosinţă a imobilului. Intimaţii de altfel au refuzat să accepte un alt apartament 
identic. Mai mult, cu ocazia repunerii părţilor în situaţia anterioară, obligaţia de 
restituire a sumelor achitate de către promitenţii cumpărători poate fi pretinsă doar de 
la partea contractantă care a încasat aceste sume şi anume pârâta SC B.E. SRL. 

 În măsura în care se reţine că restituirea trebuie stabilită în sarcina 
tuturor promitenţilor vânzători, se susţine că obligaţia este o obligaţie divizibilă având 
în vedere regula prev.în art.1041 C.civ. 

 Asupra recursului, Curtea de Apel va reţine următoarele: 
 În privinţa motivului de recurs prevăzut de art.304 pct.7 C.pr.civ. 

constând în existenţa unor motive contradictorii, recurenţii invocă modificarea de 
către instanţa de apel a temeiului juridic al rezoluţiunii şi aceasta în condiţiile în care 
reclamanţii nu au formulat apel împotriva sentinţei civile 3332/2013 a Judecătoriei 
Cluj-Napoca.  

 Curtea va constata că instanţa de fond a fost investită de către 
reclamanţi să constate intervenită rezoluţiunea judiciară prin aplicarea pactului 
comisoriu de gradul IV în virtutea art.8 pct.2 din contract.  

 Instanţa de fond a constatat rezoluţionat contractul părţilor apreciind 
incidente condiţiile specificate în contractul de rezoluţiune, iar această situaţie nu a 
fost schimbată în instanţa de apel care s-a referit doar la demersul judiciar de 
rezoluţiune cu referire directă la constatarea rezoluţiunii judiciare în conformitate cu 
pactul comisoriu prevăzut în art.8 pct.2 din contractul încheiat între părţi. 

 În ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor prev.în art.8 pct.2 din 
contract, Curtea constată că instanţa de fond, şi cea de apel au stabilit în mod corect 
starea de fapt şi anume că, reclamanţii şi-au îndeplinit obligaţia contractuală de 
achitare a preţului achitând tranşele şi ratele lunare până în luna noiembrie 2010 cu 
toate că obligaţia de predare a apartamentului era de 30 mai 2010. Această dată este 
prevăzută ca dată de predare a posesiei de fapt a folosinţei apartamentului ce face 
obiectul antecontractului în art.VI pct.6.2 din antecontract. De altfel, există şi o punere 
în întârziere prin care reclamanţii au atenţionat pârâţii-recurenţi pentru perfectarea 
actului autentic şi predarea acestui apartament însă aceasta nu a fost posibilă pentru că 
imobilul nu a fost finalizat şi nu a fost înscris în cartea funciară.  

 Referitor la cauzele justificative invocate de către recurenţi pentru a 
demonstra lipsa culpei în îndeplinirea condiţiilor contractuale, Curtea va aprecia că 
pârâţii-recurenţi şi-au asumat o obligaţie de a executa o lucrare de construcţie a unui 
imobil cu mai multe apartamente cunoscând aspectele tehnice ale terenului şi 
asumându-şi posibilitatea producerii unui eveniment care să determine oprirea 



lucrărilor ca urmare a lipsei consolidării terenului pe care urma să se edifice 
construcţia. 

 Cum afirmă reclamanţii, fără ca acest lucru să fie negat de către pârâţii-
recurenţi, nici la această dată imobilul nu este finalizat, iar pârâţii nu îşi pot îndeplini 
obligaţia de predare şi obligaţia de a încheia actul autentic ceea ce duce la concluzia 
unei culpe evidente a acestora, constând în neîndeplinirea obligaţiilor contractuale 
asumate. 

 În ceea ce priveşte susţinerea din recurs cum că, s-ar fi oferit 
reclamanţilor intimaţi un alt apartament în alt imobil, Curtea va constata că nu există 
dovada unei astfel de oferte şi chiar dacă aceasta ar exista, pactul comisoriu este 
instituit ca urmare a neperfectării actului autentic pe imobilul apartament ce face 
obiectul antecontractului, fără să existe posibilitatea de a se oferi un alt apartament în 
locul celui stabilit convenţional de către părţi. 

 Ca atare, Curtea va aprecia că nu este incident nici motivul de recurs 
prev.de art.304 pct.9 C.pr.civ. pentru că s-au aplicat în mod corect prev.art.1066 
C.civ., iar constatarea rezoluţiunii s-a făcut ca urmare a unui pact comisoriu care 
acoperă aspectul neîndeplinirii obligaţiei de a face, iar obligaţia de construire implicit 
obligaţia de predare a posesiei şi folosinţei apartamentului constituie o obligaţia 
principală iar bunul imobil nefiind finalizat, nefiind înscris în cartea funciară nu 
există, atât faptic, cât şi juridic, situaţie în care nu poate face obiectul nici al predării, 
nici al transmiterii către reclamanţi. 

 Pe de altă parte, rezoluţiunea implică repunerea părţilor în situaţia 
anterioară, iar conform contractului, pârâţii recurenţi şi-au asumat împreună cu SC 
B.E. SRL obligaţiile contractuale fiind irelevant că sumele de bani au fost facturate şi 
primite doar de societatea comercială, astfel încât regula divizibilităţii obligaţiilor nu 
este incidentă, obligaţia de restituire fiind indivizibilă ca urmare a convenţiei părţilor. 
Ca atare din moment ce toţi recurenţii- pârâţi împreună cu SC B.E. SRL şi-au asumat 
obligaţia de construire, transmitere a proprietăţii şi predare a unui imobil, urmează ca 
restituirea sumelor de bani achitate să fie considerată ca indivizibilă. 

 Referitor la reducerea cuantumului cheltuielilor de judecată, Curtea 
constată că, cheltuielile de judecată solicitate de reclamanţi sunt proporţionale cu 
munca depusă de avocat şi cu dificultatea cauzei, situaţie în care partea care a câştigat 
şi a dovedit că le-a făcut, are dreptul să le primească de la pârâţii apelanţi care au fost 
în culpă prin formularea acestei căi de atac. 

 Aşa fiind, în conformitate cu prev.art.312 C.pr.civ., Curtea va respinge 
recursul constatând că nu sunt incidente motivele prevăzute la art.304 pct.7 şi 9 
C.pr.civ., şi în conformitate cu art.274 C.pr.civ. va obliga recurenţii la plata 
cheltuielilor de judecată în recurs în sumă de 2800 lei, sumă care reprezintă onorarul 
avocaţial apreciat a fi justificat în raport cu munca depusă de avocat, dificultatea 
cauzei şi obiectul acesteia către intimata B.I.C. 

   
 
 
  



18. Contract de leasing. Cerere de predare a unor bunuri. 
Debitor aflat în insolvenţă. Lipsa bunului din posesia acestuia. Admiterea 

recursului şi respingerea cererii creditorului finanţator 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 6076 din 5 septembrie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 1.104 din 14.04.2014, pronunţată în dosarul nr. 
.../2012/a5 al Tribunalului Sălaj, s-a admis cererea  formulată de creditorul SC R.L. 
IFN SA şi a fost obligată debitoarea S.C. A. S.R.L. ZALĂU să restituie creditorului o 
pompă de beton  Estruchboy O715TD  ce a  făcut obiectul Contractului de leasing 
nr.29902/ 01.02.2008. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că S.C. A. 
S.R.L. a cumpărat în leasing o pompă de beton ESTRICHBOY P715TD  în temeiul 
contractului nr. 29902/ 01.02.2008 încheiat cu S.C. R.L. IFN S.A.  

Doctrina a stabilit că leasingul este o operaţiune comercială prin care o 
persoană specializată (finanţatorul) cumpără un bun de la un vânzător (furnizorul) 
pentru a-l închiria pe o perioadă determinată unui client (locatarul, beneficiarul, 
utilizatorul) care la sfârşitul perioadei contractuale are drept de opţiune între trei 
posibilităţi: 1)de a prelungi locaţiunea; 2)de a înceta raporturile contractuale; 3)de a 
cumpăra acel bun. 

O primă concluzie, cu impact asupra cauzei de faţă, este că finanţatorul, 
respectiv R.L. IFN  este proprietar al bunului până la cumpărarea acestuia de către 
utilizator.  

Contractul încheiat de părţi cuprinde clauza de reziliere a contractului în 
cazul în care utilizatorul nu achită două rate consecutive, calculate de la scadenţă, iar 
utilizatorul este obligat să restituie bunul finanţatorului în termen de 3 zile de la 
notificarea rezilierii contractului de leasing. 

În speţă, debitoarea nu a achitat ratele de leasing începând  cu rata 13 până la 
rata 19, în mod consecutiv, astfel că rezilierea din iniţiativa finanţatorului este legală, 
de asemenea, şi obligaţia utilizatorului de a restitui bunul ce a făcut obiectul 
contractului, motiv pentru care cererea creditorului a fost respinsă. 

A învederat judecătorul sindic că în situaţia în care se va constata că bunul 
nu se mai află în posesia debitoarei, dreptul creditorului de a avea creanţa  înscrisă la 
masa credală se va consolida. 

Împotriva acestei sentinţe, lichidatorul judiciar al debitoarei S.C. A. S.R.L. 
ZALĂU a declarat recurs, solicitând instanţei admiterea acestuia, modificarea în tot a 
hotărârii atacate în sensul respingerii cererii creditoarei, în principal, ca nefondată, iar 
în subsidiar, ca imposibil de pus în practică. 

În motivarea recursului, recurentul a arătat că soluţia instanţei de fond este 
ilegală din două puncte de vedere. În primul rând, raportat la prevederile art. 90 alin.2 
din Legea nr.85/2006 care dispun ca în  cazul în care debitoarea nu mai are posesia 
bunului, proprietarul poate cere ca întreaga valoare a mărfii să fie înscrisă la masa 
credala, astfel că cererea creditoarei apare ca nefondată având în  vedere faptul că s-a 
înscris la masa credală cu contravaloarea bunului. În al doilea rând, acest bun mobil 
(pompa de beton) nu este proprietatea debitoarei si nu a fost inventariată de către 
lichidator, nu ştie în posesia cui se afla, astfel încât nu este în  măsura a executa 
obligaţia de predare a bunului. 

A mai precizat recurentul că SC R.L. IFN SA a înţeles deja să recurgă la 
mijlocul procedural prin care a solicitat restituirea contravalorii bunului, respectiv a 
depus o declaraţie de creanţă pentru valoarea de 195 637,60 lei, care a inclus toate 



ratele aferente contractului de leasing până la expirarea acestuia, inclusiv valoarea 
reziduala. Prin solicitarea plaţii tuturor ratelor, inclusiv a valorii reziduale, si 
acceptarea acestei creanţe la masa credala, practic debitoarea a devenit proprietarul 
bunului care a făcut obiectul leasingului, în  conformitate cu prev. art.2 lit. c din OG 
nr.51/1997. 

A menţionat recurentul faptul că reclamanta a fost înscrisă în Tabelul 
creanţelor cu suma de 195.637,60 lei, ori prin solicitarea acestei sume aceasta a decis 
sa opteze pentru contravaloarea bunului, neputând solicita, în acelaşi timp, si 
restituirea bunului si contravaloarea acestuia, astfel că nu sunt incidente prev. art. 90 
din Legea nr.85/2006. 

Raportat la cel deal doilea motiv de nelegalitate, recurentul arată că nu poţi fi 
silit să predai un bun pe care nu îl deţii nici în proprietate si nici în  posesie, astfel 
încât dispozitivul hotărârii în cazul în care va fi menţinut în  aceasta forma poate crea 
prejudicii lichidatorului judiciar în sensul ca este pus în  postura de a executa o 
obligaţie care nu îi incumbă si pe care nu o poate realiza. 

Intimata creditoare S.C. R.L. IFN S.A. a depus întâmpinare prin care a 
invocat excepţia nulităţii recursului, iar pe fond, respingerea acestuia ca nefondat şi 
menţinerea ca temeinică şi legală a hotărârii atacate (f.5). În argumentarea excepţiei 
nulităţii recursului, intimata a susţinut că recurenta nu s-a conformat dispoziţiilor art. 
3021 alin. 1 lit. c C.pr.civ. şi nici nu a formulat critici care să poată fi încadrare din 
oficiu în vreunul din cazurile casare sau modificare prev. de art. 304 C.pr.civ., astfel 
că se impune anularea recursului ca nemotivat. 

 Pe fondul cauzei, intimata a arătat că pentru încheierea contractului de 
leasing financiar a achitat integral valoarea bunului pentru care a transmis dreptul de 
folosinţă, iar ca urmare a nerespectării obligaţiilor de plată a ratelor de leasing a fost 
prejudiciată atât cum suma reprezentând ratele ce urmau a fi achitate precum şi cu 
dobânda contractuală prevăzută în contractul de leasing. 

Analizând actele şi lucrările dosarului din perspectiva motivelor de recurs 
invocate şi a dispoziţiilor legale incidente, Curtea reţine următoarele: 

Cererea de predare a bunului ce a făcut obiectul contractului de leasing nr.  
29902 din 01.02.2008 încheiat între părţile litigante a fost fundamentată pe 
prevederile art. 90 din Legea nr. 85/2006.  

Dispoziţiile legale invocate de creditoarea  SC R.L. IFN SA stabilesc 
următoarele: „ (1) Daca un debitor deţine marfa in calitate de consignatar sau orice alt 
bun care aparţine altuia la data înregistrării cererii introductive, a expirării termenului 
pentru contestarea cererii creditorilor de către debitor ori a respingerii contestaţiei 
debitorului împotriva acestei cereri, proprietarul va avea dreptul sa îşi recupereze 
bunul, in afara de cazul in care debitorul are un drept de garanţie valabil asupra 
bunului.  (2) Daca la una dintre datele menţionate la alin. (1) marfa nu se afla in 
posesia debitorului si el nu o poate recupera de la deţinătorul actual, proprietarul va fi 
îndreptăţit sa aibă creanţă înregistrată in tabelul de creanţe, cu valoarea pe care marfa 
o avea la acea data. Daca debitorul se afla in posesia mărfii la acea data, dar a pierdut 
ulterior posesia, proprietarul poate cere ca întreaga valoare a mărfii sa fie înscrisa in 
tabelul de creanţe.” 

Aşa cum bine a subliniat lichidatorul judiciar prin memoriul de recurs, 
judecătorul sindic a pornit în soluţionarea cererii de la o premisă eronată, respectiv 
aceea că bunul finanţat de intimată prin contractul de leasing nr.  29902 din 
01.02.2008 s-ar afla în posesia debitoarei  SC A. SRL. Procesul-verbal din 29.04.2013 
întocmit cu ocazia inventarierii bunurilor debitoarei de către lichidatorul judiciar  I. 
SPRL atestă însă o situaţie de fapt contrară, respectiv lipsa pompei de beton ( f. 26 ). 



Simpla nerestituire a bunului finanţat de către fostul administrator statutar al 
debitoarei nu poate conduce la concluzia că acest bun se află în continuare în posesia 
debitoarei de vreme ce verificările de fapt efectuate de lichidatorul judiciar dovedesc 
contrariul. 

Rezultă aşadar că ipoteza normei legale de care se prevalează intimata-
creditoare SC R.L. IFN SA ( art. 90 alin. 1 din Legea nr. 85/2006) nu este întrunită în 
cazul de faţă, bun finanţat de către aceasta neaflându-se în posesia debitoarei la data 
înregistrării cererii introductive, a expirării termenului pentru contestarea cererii 
creditorilor de către debitor ori a respingerii contestaţiei debitorului împotriva acestei 
cereri, ci în posesia altei persoane neidentificate până în momentul de faţă. 

Din această perspectivă hotărârea pronunţată de judecătorul sindic apare ca 
netemeinică şi imposibil de pus în executare cât timp obiectul material la care face 
referire nu există în materialitatea sa, lipsind din inventarul debitoarei. 

Este adevărat că la modul teoretic intimata este îndrituită să îşi recupereze 
bunul finanţat deoarece deţine asupra acestuia un drept de proprietatea sa, însă 
atributul de urmărire ce decurge din exerciţiul proprietăţii trebuie să îl exercite asupra 
detentorului/posesorului actual al bunului, iar nu asupra lichidatorului judiciar care a 
prezentat dovezi clare că nu a inventariat un astfel de obiect în patrimoniul debitoarei. 

Pe de altă parte, se observă că intimata SC R.L. IFN SA şi-a declarat creanţa 
derivând din contractul de leasing nr.  29902 din 01.02.2008, aceasta fiind înscrisă cu 
suma de 195.637,60 lei. Poziţia procesuală adoptată în procedura colectivă nu o 
împiedică pe intimată să continue demersurile legale pentru recuperarea bunului 
finanţat de la terţul posesor al bunului finanţat. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea va admite recursul declarat de 
lichidatorul judiciar al debitoarei S.C. A. S.R.L. ZALĂU împotriva sentinţei civile nr. 
1.104 din 14.04.2014, pronunţată în dosarul nr. .../2012/a5 al Tribunalului Sălaj, pe 
care o va modifica în sensul că va respinge cererea formulată de creditoarea S.C. A. 
S.R.L. ZALĂU. 

 
 

19. Pretenţii. Debitor intrat în insolvenţă. Datorii reciproce. 
Modul de operare a compensării legale 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 308 din 5 septembrie 2014  

 
Prin sentinţa civilă nr. 624 pronunţată la 06.03.2014 în dosarul nr. .../2013 al 

Tribunalului Specializat Cluj, s-a respins excepţia prescripţiei dreptului la acţiune 
invocată de pârâta SC P.C. SRL. 

Prin aceeaşi sentinţă s-a admis în parte cererea de chemare în judecată 
formulată de reclamanta SC A.B. SRL, prin lichidator judiciar H.B.R. SPRL, în 
contradictoriu cu pârâta SC P.C. SRL, iar pârâta a fost obligată să plătească în 
favoarea reclamantei SC A.B. SRL suma de 3.204.759,23 lei. 

S-a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC A.B. 
SRL având ca obiect pretenţii în cuantum de 10.714.205,08 lei. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că între 
reclamanta SC A.B. SRL şi pârâta SC P. SRL a fost încheiat contractul de furnizare 
piatră spartă şi concasată la data de 05.01.2010. În temeiul acestui contract, 
reclamanta avea obligaţia de a furniza piatra spartă, iar pârâta avea obligaţia de a plăti 



preţul produselor vândute, preţul stabilit fiind de 5 lei/t + TVA. Perioada de furnizare 
a pietrei a fost stabilită până la data de 31.12.2011, prin actul adiţional nr. 
1/31.12.2010 (f. 1-4, vol. II). 

 De asemenea, prin contractul de vânzare-cumpărare încheiat la data de 
15.08.2010, reclamanta a vândut pârâtei un număr de 18 autoutilitare, preţul vânzării 
fiind stabilit la 101.943 lei + TVA/bucată (f. 5-7, vol. II), iar prin contractul de 
vânzare-cumpărare încheiat la data de 27.09.2010 reclamanta a vândut pârâtei o 
autoutilitară pentru preţul de 89.177 lei + TVA (f. 8-10, vol. II). 

 La data de 14.03.2012 între cele două părţi se încheie un proces-verbal 
de conciliere din care rezultă că părţile au convenit că la data deschiderii procedurii 
insolvenţei reclamantei SC A.B. SRL, respectiv 16.11.2010, erau îndeplinite condiţiile 
operării unei compensări legale a datoriilor reciproce născute anterior acestei date 
(f.67, vol. I). Părţile au stabilit că în urma raporturilor comerciale derulate după data 
deschiderii procedurii insolvenţei pârâta datorează reclamantei suma de 2.488.665,82 
lei. 

 Prin răspunsul la interogatoriul administrat pârâtei SC P.C. SRL partea 
a recunoscut că a achiziţionat mai multe autoutilitare şi microbuze de la reclamantă, 
precum şi că a închiriat 10 utilaje pentru o perioadă de 27 zile, valoarea chiriei fiind 
de 443.994,31 lei, conform facturii nr. 143/30.12.2011 (f. 90-93, vol. I). 

 Din copiile proceselor-verbale de compensare şi a ordinelor de plată, 
aflate la filele 98-159 din vol. I, rezultă că a operat o stingere parţială a obligaţiilor de 
plată reciproce prin compensare, precum şi prin plăţile făcute de către pârâtă. 

 În ceea ce priveşte dreptul material incident în cauză, instanţa de fond a 
reţinut că raporturile juridice dintre cele două părţi s-au născut în cursul anului 2010, 
anterior intrării în vigoare a Noului Cod Civil, motiv pentru care vor fi avute în vedere 
dispoziţiile Codului Civil din 1864. 

 Pentru a stabili întinderea obligaţiilor de plată pretinse de către 
reclamantă, precum şi întinderea obligaţiilor reciproce şi modalitatea de stingere a 
acestor obligaţii prin plată sau prin compensare legală, instanţa a dispus, din oficiu, 
efectuarea în cauză a unei expertize contabile. Conform concluziilor raportului de 
expertiză contabilă efectuat în cauză de doamna expert V.A. (f.197-217, vol. I) la data 
de 31.12.2008 pârâta SC P.C. SRL datora reclamantei SC A.B. SRL suma de 
402.887,26 lei. Ulterior acestei date, pentru serviciile de livrare piatră concasată şi 
pentru vânzarea autoutilitarelor şi a microbuzelor, s-a stabilit că pârâta datorează până 
la data de 30.12.2011 suma de 11.048.055,34 lei.  

 De asemenea, prin expertiza efectuată s-a stabilit şi situaţia serviciilor 
prestate şi facturate de către SC P.C. SRL în favoarea reclamantei SC A.B. SRL, 
stabilindu-se că reclamanta datora la data de 23.12.2010 pârâtei suma de 7.641.478,49 
lei.  

 Instanţa de fond a reţinut că prin încheierea comercială nr. 
904/16.11.2010 pronunţată în dosarul nr. .../2010 al Tribunalului Specializat Cluj a 
fost deschisă procedura generală a insolvenţei faţă de debitoarea SC A.B. SRL, fiind 
desemnat în calitate de administrator judiciar H.B.R. SPRL. Prin sentinţa comercială 
nr. 1168/01.03.2011 au fost soluţionate contestaţiile formulate împotriva tabelului 
preliminar de creanţe şi a fost definitivat tabelul de creanţe al debitoarei SC A.B. 
SRL, în tabel fiind înscrise creanţe în valoare totală de 12.127.192,39 lei, din care 
creanţa chirografară în cuantum de 7.892.482,73 lei a fost înscrisă în favoarea pârâtei 
SC P.C. SRL. 

 Prin sentinţa comercială nr. 4215/2011 s-a dispus intrarea debitoarei în 
faliment în procedură generală. Împotriva acestei hotărâri a fost declarată calea de 



atac a recursului, iar executarea hotărârii de intrare a debitoarei în faliment a fost 
suspendată până la soluţionarea căii de atac, suspendare care a încetat la data 
soluţionării recursului, în sensul respingerii, prin decizia civilă nr. 4384/17.04.2013 
pronunţată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. .../2012. Prin sentinţa civilă nr. 
2175/10.09.2014, judecătorul sindic a definitivat tabelul consolidat de creanţe, în 
cuprinsul căruia pârâta SC P.C. SRL a fost înscrisă la masa credală a debitoarei SC 
A.B. SRL  şi cu o creanţă suplimentară în cuantum de 268.100,29 lei. 

 Raportat la faptul că pârâta SC P.C. SRL a fost înscrisă la masa credală 
a debitoarei SC A.B. SRL cu o creanţă născută anterior deschiderii procedurii 
insolvenţei în cuantum de 7.843.296,11 lei, instanţa de fond a reţinut puterea de lucru 
judecat a hotărârii prin care a fost definitivat tabelul de creanţe împotriva averii 
debitoarei, astfel că reclamanta datorează pârâtei suma înscrisă în tabelul definitiv de 
creanţe şi nu suma stabilită de către doamna expert, respectiv 7.403.396,23 lei, 
rezultată în urma scăderii din valoarea totală a creanţei de 7.671.478,49 lei a facturilor 
emise după data deschiderii procedurii insolvenţei şi menţionate la poziţiile 10-12 din 
anexa 2 a raportului de expertiză (f.209, vol.I). După data deschiderii procedurii 
insolvenţei reclamanta datorează pârâtei suma de 268.100,16 lei, reprezentând 
contravaloarea facturilor fiscale nr. 2112/30.11.2010, 2113/30.11.2010 şi 
1189/23.12.2010, astfel cum rezultă din anexa 2 a raportului de expertiză. 

 Analizând situaţia facturilor înscrise în anexa 1 a raportului de 
expertiză (f.205-208, vol.I), instanţa a reţinut că din totalul creanţei în cuantum de 
11.048.055,34 lei stabilită ca fiind deţinută de reclamanta SC A.B. SRL împotriva 
pârâtei SC P.C. SRL, datoria pârâtei existentă anterior deschiderii procedurii 
insolvenţei, respectiv 16.11.2010, era de 8.494.617,88 lei, iar datoria născută ulterior 
deschiderii procedurii insolvenţei a fost de 2.553.437,46 lei, această valoare fiind 
corespunzătoare facturilor înscrise la pct. 34-49 din anexa 1 a raportului de expertiză. 

 În ceea ce priveşte cuantumul datoriei pe care pârâta o avea faţă de 
reclamantă anterior deschiderii procedurii insolvenţei, instanţa a reţinut că pârâta a 
susţinut prin cererea de compensare formulată în cadrul procedurii insolvenţei că 
datora reclamantei suma de 8.865.141 lei (f.183-189, vol.I), însă având în vedere că 
prin raportul de expertiză contabilă efectuat în cauză s-a stabilit, în urma verificării 
documentelor contabile şi situaţiilor serviciilor prestate de către cele două părţi, că 
datoria pârâtei faţă de reclamantă anterior datei de 16.11.2010 era de 8.494.617,88 lei, 
instanţa va lua în calcul la soluţionarea cauzei concluziile din expertiza judiciară 
administrată în condiţii de contradictorialitate în prezentul litigiu. 

 Pârâta a invocat în apărarea sa faptul că o parte din creanţa pretinsă de 
reclamantă s-a stins prin efectul compensării legale. Instanţa a reţinut că în cauză sunt 
incidente disp. art. 52 din Legea nr. 85/2006, conform cărora deschiderea procedurii 
de insolvenţă nu afectează dreptul unui creditor de a invoca compensarea creanţei sale 
cu cea a debitorului asupra sa, atunci când condiţiile prevăzute de lege în materie de 
compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii. De asemenea, s-a 
reţinut incidenţa în cauză şi a disp. art. 40 din Legea nr. 85/2006, care stabilesc că 
deschiderea procedurii insolvenţei suspendă orice termene de prescripţie a acţiunilor 
având ca obiect realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale. 

 Astfel, compensarea legală operează numai cu privire la creanţele 
reciproce născute anterior deschiderii procedurii reclamantei SC A.B. SRL, respectiv 
anterior datei de 16.11.2010. După cum s-a reţinut anterior, la această dată reclamanta 
SC A.B. SRL datora pârâtei SC P.C. SRL suma de 7.843.296,11 lei, iar pârâta SC 
P.C. SRL datora reclamantei SC A.B. SRL suma 8.494.617,88 de lei. La data 
deschiderii procedurii insolvenţei aceste creanţe nu erau prescrise. De altfel, pârâta a 



înţeles să invoce excepţia prescripţiei dreptului la acţiune pentru creanţa pretinsă de 
reclamantă în temeiul facturilor fiscale nr. 11/31.07.2009, 12/31.08.2009, 
13/30.09.2009, 18/30.10.2009, 18/30.11.2009, 20/31.12.2009, în cuantum de 
3.960.615,25 lei. Deşi reclamanta a formulat cererea de chemare în judecată la data de 
11.02.2013, instanţa a reţinut că, prin efectul compensării legale, obligaţia de plată a 
contravalorii facturilor fiscale nr. 11/31.07.2009, 12/ 31.08.2009, 13/30.09.2009, 
18/30.10.2009, 18/30.11.2009, 20/31.12.2009 a fost stinsă anterior deschiderii 
procedurii insolvenţei, astfel că pentru dreptul de creanţă stins prin compensare nu se 
mai poate pune în discuţie o eventuală prescripţie. 

 Compensaţia reprezintă o modalitate de stingere a obligaţiilor şi constă 
în stingerea a două obligaţii reciproce până la concurenţa celei mai mici dintre ele. 
Conform disp. art. 1144 C.civ., compensaţia operează de drept, în puterea legii, chiar 
şi atunci când debitorii nu au cunoştinţă despre aceste datorii. Cele două datorii 
reciproce se sting în momentul în care sunt îndeplinite condiţiile compensării, plata 
operând până la concurenţa datoriei mai mici. Astfel, la data deschiderii procedurii 
insolvenţei debitoarei SC A.B. SRL, prin efectul compensării, au fost stinse datoriile 
reciproce ale celor două părţi în limita sumei de 7.843.296,11 lei, aceasta fiind cea 
mai mică dintre cele două datorii, astfel că suma datorată de pârâtă anterior 
deschiderii procedurii insolvenţei reclamantei era de 651.321,77 lei. 

 Între cele două părţi existau mai multe datorii reciproce, motiv pentru 
care vor fi avute în vedere disp. art. 1151 C.civ. care stabilesc modul în care operează 
compensarea, respectiv aplicarea regulilor de la imputaţia plăţii. Raportat la disp. art. 
1113 C.civ., instanţa a reţinut că stingerea obligaţiilor de plată prin efectul 
compensării a avut în vedere achitarea datoriilor mai vechi, astfel că suma de 
651.321,77 lei, care nu a fost stinsă prin compensare, este aferentă datoriilor pe care 
pârâta le avea faţă de reclamantă în perioada imediat anterioară deschiderii procedurii 
insolvenţei. Astfel, prin efectul compensării au fost stinse toate datoriile pe care pârâta 
le avea faţă de reclamantă anterior datei de 15.09.2010, rămânând de achitat parţial 
contravaloarea facturii nr. 121/15.09.2010 şi integral contravaloarea facturilor fiscale 
nr. 122/15.09.2010, 123/30.09.2010 şi 124/30.10.2010.  

 Instanţa a reţinut că se poate invoca oricând stingerea obligaţiilor 
reciproce prin efectul compensării, în cazul de faţă pârâta înţelegând să invoce 
compensarea pentru prima oară în cadrul acestui litigiu şi nu în cadrul procedurii 
insolvenţei, însă se va reţine că efectele compensării s-au produs la data împlinirii 
cerinţelor impuse de art. 1144 C.civ. Compensaţia care a operat automat nu poate fi 
considerată ca fiind desfiinţată deoarece părţile nu au săvârşit acte incompatibile cu 
stingerea prin compensaţie a datoriilor reciproce de natura celor reglementate de art. 
1149 C.civ. sau art. 1153 C.civ. De asemenea, nu se poate reţine nici faptul că pârâta 
nu a înţeles să opună compensaţia pentru a se apăra împotriva cererii de plată 
formulată de către reclamantă. 

 Faţă de considerentele reţinute, instanţa de fond a respins excepţia 
prescripţiei dreptului la acţiune invocată de pârâtă cu privire la creanţa în cuantum de 
3.960.615,25 lei, această creanţă fiind achitată prin efectul compensării legale anterior 
deschideri procedurii insolvenţei, iar în ceea ce priveşte creanţa rămasă de achitat în 
urma compensării legale, respectiv 651.321,77 lei, cererea de chemare în judecată a 
fost înregistrată la data de 11.02.2013, iar raportat la data emiterii facturilor 
neachitate, respectiv septembrie-octombrie 2010, instanţa a apreciat că în cauză nu a 
fost împlinit termenul general de prescripţie de 3 ani, astfel că s-a respins ca nefondată 
excepţia prescripţiei dreptului la acţiune invocată de către pârâtă. 



 Instanţa a reţinut că pârâta datorează reclamantei suma de 651.321,77 
lei pentru serviciile prestate şi bunurile vândute anterior deschiderii procedurii 
insolvenţei, iar după deschiderea procedurii insolvenţei aceeaşi pârâtă datorează 
reclamantei suma de 2.553.437,46 lei. Cu privire la această din urmă creanţă nu se 
poate reţine incidenţa compensării legale, dispoziţiile art. 52 din Legea nr. 85/2006 
stabilind în mod clar că această modalitate de stingere a obligaţiilor reciproce 
operează numai pentru obligaţiile de plată existente anterior deschiderii procedurii 
insolvenţei. Astfel, chiar dacă reclamanta datorează, la rândul său, pârâtei suma de 
268.100,26 lei, această datorie fiind născută ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, 
cu privire la această datorie  tribunalul a apreciat că nu poate fi invocată compensarea 
legală deoarece s-ar încălca dispoziţiile imperative ale art. 52 din Legea nr. 85/2006. 
Pentru creanţele născute după data deschiderii procedurii insolvenţei sunt incidente 
disp. art. 64 alin. 6 din acest act normativ. 

 Reţinând că din ansamblul probelor administrate în cauză rezultă că 
pârâta SC P.C. SRL nu şi-a îndeplinit integral obligaţia de plată a preţului serviciilor 
executate de către reclamantă, respectiv a bunurilor vândute de aceasta, prin raportare 
la disp. art. 969 C.civ., care stabilesc că au putere de lege între părţile contractante 
convenţiile legale făcute, s-a admis în parte cererea de chemare în judecată şi s-a 
dispus obligarea pârâtei să plătească în favoarea reclamantei suma de 3.204.759,23 lei 
reprezentând datorie existentă anterior deschiderii procedurii (651.321,77 lei) şi 
datorie născută ulterior deschiderii procedurii (2.553.437,46 lei). 

 Cererea reclamantei având ca obiect obligarea pârâtei la plata creanţei 
în cuantum de 10.710.205,08 lei, a fost respinsă ca nefondată, deoarece din valoarea 
totală a creanţei stabilită prin expertiza judiciară ca fiind dovedită, respectiv 
11.048.055,34 lei, creanţa în cuantum de 7.843.296,11 lei a fost achitată prin efectul 
compensării legale. 

Împotriva acestei sentinţe, reclamanta S.C. A.B. S.R.L. prin lichidator judiciar 
H.B.R. S.P.R.L. a declarat apel, solicitând instanţei admiterea acestuia, modificarea în 
parte a hotărârii apelate şi, pe cale de consecinţă, obligarea pârâtei S.C. P.C. S.R.L. la 
plata sumei de 13.918.964,31 lei reprezentând debit neachitat. 

În motivarea apelului, reclamanta a susţinut că instanţa de fond în mod eronat 
a constatat că o parte dintre creanţele reciproce ale părţilor au fost stinse prin efectul 
compensării legale, deoarece pârâta este înscrisă la masa credală a reclamantei cu o 
creanţă de 7.843.296,11 lei, iar la data deschiderii procedurii insolvenţei faţă de 
reclamantă (16.11.2010), pârâta avea o datorie de 8.494.617,88 lei. Prin urmare, 
instanţa a considerat că pentru datoriile reciproce a operat compensarea, până la 
concurenţa sumei mai mici. 

În opinia reclamantei, compensarea creanţelor reciproce nu a avut loc datorită 
faptului că pârâta P.C. S.R.L. a renunţat implicit la compensarea prin înscrierea la 
masa credală a reclamantei şi că din cauza stării de insolvenţă, cererea de compensare 
putea fi formulată de pârâtă numai până la expirarea datei stabilite pentru depunerea 
cererilor de admitere a creanţelor. 

Astfel, potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 85/2006, deschiderea 
procedurii insolvenţei nu afectează dreptul unui creditor de a invoca compensarea, 
dacă toate condiţiile compensării legale au fost îndeplinite Ia data deschiderii 
procedurii. Or, în raportul dintre reclamantă şi pârâtă, aceasta din urmă, în termenul 
stabilit de Legea nr. 85/2006, a formulai cerere de admitere a creanţelor. Pe de altă 
parte, P.C. S.R.L. şi-a exercitat în mod activ prerogativele oferite de calitatea de 
creditor îndreptăţit să participe la procedură, întrucât în condiţiile legii speciale, 



înscrierea la masa credală pentru recuperarea creanţei reprezintă i modalitate de 
valorificare a dreptului de creanţă. 

Mai mult, susţine reclamanta, neexercitarea dreptului de a invoca 
compensarea, conferită de art. 52 din Legea nr. 85/2006, în termenul stabilit pentru 
depunerea cererilor de admitere a creanţelor reprezintă o conduită incompatibilă cu 
stingerea prin compensaţie a creanţelor reciproce. 

Concluzia care derivă din cele reţinute de judecător prin sentinţa apelată este 
că P.C. S.R.L. are dreptul de a participa la procedura insolvenţei cu o creanţă în 
cuantum de 7.843.296,11 lei născută anterior deschiderii procedurii insolvenţei, cu 
toate consecinţele care decurg din această participare, iar pe de altă parte, în prezenta 
cauză are dreptul a-şi realiza aceste creanţe, ocolind procedura colectivă a insolvenţei, 
prin invocare compensaţiei legale. Or, susţine reclamanta, potrivit legii speciale, odată 
ce o persoană a solicitat recuperare unor creanţe pe calea înscrierii la masa credală, 
stingerea acestei creanţe, în faliment, poate avea loc numai cu stricta respectare a 
prevederilor art. 123 - 125 din Legea nr. 85/2006. Astfel, potrivit prevederilor art. 124 
din actul normativ menţionat, sumele de distribuit între creditorii în aceeaşi rang de 
prioritate vor fi acordate proporţional cu suma alocată pentru fiecare creanţă. A 
accepta compensarea creanţelor reciproce, după definitivarea tabelului de creanţe, ar 
reprezenta o încălcare a ordinii imperative stabilite de legea specială. 

Având în vedere aceste argumente, reclamanta solicită modificarea în parte a 
hotărârii apelate, în sensul de a constata că prin conduita intimatei P.C. S.R.L., aceasta 
a renunţat la dreptul de a invoca compensarea creanţelor reciproce. 

Prin întâmpinarea formulată, pârâta S.C. P.C. S.R.L. a invocat excepţia 
tardivităţii formulării apelului, iar pe fond a solicitat respingerea apelului ca 
neîntemeiat şi menţinerea ca temeinică şi legală a hotărârii apelate (f.10-13). 

În susţinerea excepţiei tardivităţii, pârâta a invocat dispoziţiile art. 284 
C.pr.civ. potrivită cărora termenul de apel este de 15 zile de la comunicare hotărârii. 

Pe fondul cauzei, pârâta a susţinut că în mod corect a reţinut instanţa de fond 
că o parte din creanţele reciproce în sumă de 7.843.296,11 lei, născute anterior 
deschiderii procedurii insolvenţei reclamantei au fost stinse prin efectul compensării 
legale.  

Apoi, mai menţionează pârâta, contrar celor afirmate de reclamantă, prin 
înscrierea sa la masa credală a reclamantei nu a renunţat la compensarea creanţelor 
reciproce, iar termenul limită până la care putea fi formulată nu era data depunerii 
cererii de înscriere la masa credală. 

Analizând apelul formulat din perspectiva motivelor invocate, Curtea l-a 
apreciat ca fiind nefondat din următoarele considerente: 

Raportat la criticile evocate în cuprinsul memoriului de apel, Curtea constată 
că modalitatea de derulare a raporturilor contractuale prezentată de către prima 
instanţă şi întinderea drepturilor litigioase nu este contestată de niciuna din părţi. 

 Singura chestiune de drept supusă analizei instanţei de apel priveşte eficienţa 
mijlocului de apărare constând în invocarea compensării legale de către pârâta-
intimată P.C. SRL, raportat la circumstanţele concrete ale cauzei. 

În concret, reclamanta susţine că în mod greşit prima instanţă a reţinut că a 
intervenit compensarea legală pentru suma de 7.843.296,11 lei, ca mod de stingere 
parţială a creanţelor reciproce existente între părţile litigante, în condiţiile în care 
pârâta SC P.C. S.R.L., în opinia apelantei, a renunţat implicit la compensare prin 
înscrierea acestei creanţe la masa credală a reclamantei şi nu a formulat cererea de 
compensare până la expirarea datei stabilite pentru depunerea cererilor de admitere a 
creanţelor. Totodată se afirmă că prin compensarea creanţelor reciproce, după 



definitivarea tabelului de creanţe, se încalcă ordinea imperativă stabilită de art. 123 - 
125 din Legea nr. 85/2006 privitoare la distribuirea fondurilor obţinute din lichidare. 

Pornind de la susţinerile apelantei, Curtea ia act de faptul că procedura 
colectivă a insolvenţei a fost deschisă faţă de reclamanta-apelantă SC  A.B. SRL  la 
data de 16.11.2010 prin încheierea nr. 904 pronunţată în dosarul nr. .../2010 al 
Tribunalului Specializat Cluj. 

Până la termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, pârâta SC P.C. 
S.R.L. a formulat o cerere de admitere a creanţei în tabelul de creanţe al apelantei SC  
A.B. SRL, fiind înscrisă în concret în tabelul definitiv de creanţe cu suma de 
7.843.296,11 lei, creanţă născută anterior deschiderii procedurii insolvenţei. 

Probele administrate în faţa primei instanţe, în litigiul de faţă, mai exact 
raportul de expertiză contabilă întocmit, au confirmat faptul că la acelaşi moment al 
deschiderii procedurii insolvenţei, pârâta SC P.C. S.R.L. datora  la rândul său, 
reclamantei suma de 8.494.617,88 lei. 

Faţă de caracterul reciproc al creanţelor anterior menţionate, prima instanţă a 
dat eficienţă compensării legale până la concurenţa sumei mai mici - 7.843.296,11 lei-
, stabilind  totodată că acest mijloc de stingere a obligaţiilor reciproce este compatibil 
cu prevederile art. 52 din Legea nr. 85/2006.  

Modalitatea în care prima instanţă a înţeles să interpreteze dispoziţiile art. 
1143-1144 Cod civil şi ale art. 52 din Legea nr. 85/2006 şi să le aplice la situaţia 
dedusă judecăţii este corectă şi urmează a fi validată de instanţa de apel. 

Potrivit art. 52 din Legea nr. 85/2006, deschiderea procedurii insolvenţei nu 
afectează dreptul unui creditor de a invoca compensarea creanţei sale cu cea a 
debitorului asupra sa, atunci când condiţiile prevăzute de lege în materie de 
compensaţie legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii. 

Prevederile art. 52 din Legea nr. 85/2006, astfel cum au fost redate mai sus, 
instituie posibilitatea invocării de către un creditor a dreptului său de a cere 
compensarea creanţei sale cu cea a debitorului atunci când sunt îndeplinite cerinţele 
prevăzute de art. 1143 şi 1144 din Codul civil în materie de compensare legală. Prin 
aceasta prevedere se garantează dreptul de creanţă al creditorului asupra patrimoniului 
debitorului. 

După cum bine a statuat şi judecătorul fondului, compensaţia legală  operează 
de drept ori de câte ori sunt întrunite condiţiile prevederilor de art. 1144, 1145 Cod 
civil, iar invocarea acesteia în cursul procesului reprezintă, alături de excepţii, un 
mijloc de apărare pus la dispoziţia pârâtului şi care duce la respingerea în tot sau în 
parte a pretenţiilor reclamantului, dacă cele trei cerinţe cumulative se verifică, după 
cum urmează: 1. caracterul reciproc al obligaţiilor, 2. creanţele să aibă ca obiect 
bunuri fungibile şi 3. caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţelor ce urmează să fie 
compensate. 

Pornind de la natura compensării legale care a fost definită în doctrină ca 
mijloc de apărare aflat la îndemâna pârâtului, susceptibil a fi adus în discuţie pe calea 
întâmpinării, şi constând că pârâta SC P.C. S.R.L.  a invocat compensarea legală în 
cadrul apărărilor formulate în pricina de faţă, nu poate fi primită susţinerea apelantei 
în acord cu care cererea de compensare putea fi formulată doar până la expirarea datei 
stabilite pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor în dosarul nr. .../2010 al 
Tribunalului Specializat Cluj privitor la procedura insolvenţei apelantei SC A.B. SRL. 
Afirmaţia apelantei referitoare la termenul limită până la care pârâta putea invoca 
compensarea nu are niciun suport legal nici în legea insolvenţei, articolul art. 52 din 
Legea nr. 85/2006 neinstituind  un astfel de termen. 



În opinia instanţei de apel, nu prezintă nicio relevanţă faptul că pârâta SC P.C. 
S.R.L.  nu a indicat în declaraţia de creanţă că debitoarea SC A.B. SRL deţine la 
rândul său aceeaşi calitate şi nu a invocat compensarea de vreme ce compensare 
legală operează de drept conform art. 1144 Cod civil şi poate fi invocată pe cale de 
apărare. De altfel, revenea lichidatorului judiciar al apelantei SC A.B. SRL obligaţia 
de a analiza raporturile contractuale derulate între părţi, cu ocazia verificărilor 
efectuate în temeiul art.  66 din Legea nr. 85/2006, şi de a sesiza caracterul reciproc al 
creanţelor înregistrate în evidenţele contabile ale debitoarei, debitoarea fiind cea care 
avea tot interesul să invoce compensarea la momentul declarării creanţei pârâtei. 
Aceasta din urmă a procedat în acord cu dispoziţiile art. 64 din Legea nr. 85/2006, 
declarându-şi la masa credală creanţa pe care o deţinea asupra averii debitoarei. În 
ipoteza în care pârâta nu s-ar fi conformat acestor dispoziţii legale, risca să fie 
decăzută din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi din dreptul de a-şi realiza 
creanţele împotriva debitorului. Ca atare Curtea nu  poate accepta teza susţinută de 
apelantă conform căreia înscrierea creanţei de   7.843.296,11 lei la masa credală a 
reclamantei echivalează cu o renunţare implicită la compensarea creanţelor reciproce 
existente între părţi. 

Având în vedere că înscrierea unei creanţe în tabelul definitiv de creanţe nu 
presupune şi încasarea efectivă a sumei admise în tabel, Curtea apreciază că nu există 
nici un impediment pentru a opera compensarea ca modalitate distinctă de stingere a 
obligaţiilor.  

Stingerea prin compensare legală a creanţelor reciproce existente între părţile 
litigante nu aduce atingere dispoziţiilor art. 123-125 din Legea nr. 85/2006 care 
reglementează ordinea de distribuire a fondurilor obţinute din lichidare cât timp însuşi 
legiuitorul a prevăzut printr-o dispoziţie expresă din acelaşi act normativ ( art. 52 ) că 
o atare operaţiune este permisă. Aşadar întrucât statutul reclamantei, de societate în 
procedura falimentului, nu împiedică operaţiunea de compensare, în mod corect prima 
instanţă a dat eficienţă compensaţiei datoriilor reciproce existente între părţi. 

Mai trebuie adăugat faptul că îndreptăţirea actuală a pârâtei SC P.C. S.R.L. de 
a mai deţine calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedura inslovenţei poate 
fi repusă în discuţie în cadrul unei contestaţii întemeiate pe dispoziţiile art. 75 din 
Legea nr. 85/2006, astfel că nici din această perspectivă apelul reclamantei nu este 
fondat. 

Faţă de toate aceste considerente, în temeiul art. 296 C.proc.civ. Curtea va 
respinge apelul declarat de reclamanta S.C. A.B. S.R.L. prin lichidator judiciar H.B.R. 
S.P.R.L. împotriva sentinţei civile nr. 624 pronunţată la 06.03.2014 în dosarul nr. 
.../2013 al Tribunalului Specializat Cluj, pe care o păstrează în întregime. 

 
 

20. Pretenţii. Acţiune la instanţa civilă pentru daune produse 
prin infracţiune. Scutire de taxă de timbru 

 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, încheierea nr. 298 din 3 septembrie 2014  

Prin cererea înregistrată la 28.08.2014 petenta S.E.C. a solicitat reexaminarea 
taxei judiciare de timbru comunicate pe calea citaţiei emise in data de 20.08.2014 
(recepţionată in data de 27.08.2014), in cuantum de 1187,5 LEI iar pe cale de 
consecinţa, prin hotărârea ce se va pronunţa sa se dispună: 



1. Admiterea cererii de reexaminare; 
2. Anularea in totalitate a obligaţiei de plata a taxei judiciare de timbru in 

cuantum de 1187,5 Iei, in temeiul art. 15 lit. o din Legea nr. 146/1997. 
În motivarea cererii petenta a arătat următoarele: 
a. Pe calea acţiunii înregistrate la dosarul de mai sus, petenta a solicitat 

repararea daunelor morale ce i-au fost provocate ca urmare a decesului fratelui său - 
S.E.L. in accidentul de circulaţie din data de 17.07.2009 produs din vina d-lui G.M.. 

b. împotriva numitului G.M. s-a deschis dosar penal - dos. nr. .../2009 al 
Tribunalului Cluj, pentru comiterea infracţiunii de ucidere din culpa, prevăzuta de art. 
178 alin. 1,2 Cod penal, s-a pus in mişcare acţiunea penala si a fost trimis in judecata. 
In cadrul dosarului nr. .../2013 al Judecătoriei Huedin, prin Sentinţa penala nr. 
152/2013, inculpatul G.M. a fost condamnat la 1 an închisoare cu suspendare, in baza 
art. 178 alin. 1 si 2 Cod penal pentru uciderea din culpa a lui S.E.L., fratele petentei. 

c. Urmare acestui accident in care si-a pierdut viata fratele său, petenta a 
suferit o serie de prejudicii morale, pe care a inteles sa le pretindă pe calea acţiunii 
înregistrate la Tribunalul Specializat Cluj in dosarul anterior menţionat. Prin Sentinţa 
Civila nr. 1601/30.05.2014, instanţa de fond a apreciat ca fiind întemeiata cererea 
petentei si a admis-o in parte, obligând asigurătorul la plata către petentă a sumei de 
10.000 EURO in echivalent lei la cursul BNR de la data plaţii. 

d. Aceasta acţiune a fost scutita de taxa judiciara de timbru la fond si 
apreciază ca este scutita si in calea de apel intrucat astfel de cereri cad sub incidenţa 
art. 15 lit. o din Legea 146/1997 privind taxele de timbru - sunt scutite de taxe 
judiciare de timbru « cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru daunele 
materiale si morale decurgând din acestea ». 

e. Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii 146/1997, adoptate 
prin Ordinul 760/C/1999 - art. 24 lit. o stabileşte ca sunt scutite de taxele judiciare de 
timbru "cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru daunele materiale si 
morale decurgând din acestea, formulate cu prilejul soluţionării dosarului penal sau 
prin acţiune civila separata, introdusa la instanţa civila potrivit dispoziţiilor art. 19 si 
20 din Codul de procedura penala sau ca urmare a amnistiei intervenite in cursul 
procesului penal." Iar art. 19 Cod proc. pen. stabileşte ca "persoana vătămata care nu 
s-a constituit parte civila in procesul penal poate introduce la instanţa civila acţiune 
pentru repararea pagubei materiale si a daunelor morale pricinuite prin infracţiune." 

f. Referitor la cuprinderea noţiunii de cauza penala, asa cum s-a arătat si 
in doctrina, „procesul penal se porneşte atunci cand exista probe sau indicii ca s-a 
săvârşit o fapta prevăzuta de legea penala. Fapta comisa sau presupusa ca fiind comisa 
formează obiectul material ai procesului penal, iar raportul de drept penal născut din 
comiterea acestei fapte reprezintă obiectul juridic al procesului penal. Obiectul 
procesului penal, atat cel material cat si cel juridic, se mai numeşte si cauza penala, 
litigiu penal sau pricina penala si are menirea sa declanşeze procesul penal."  

g. In continuare, despăgubirile civile pentru daunele morale solicitate pe 
calea acţiunii au la baza un prejudiciu cauzat printr-o fapta penala, prevăzuta si 
sancţionată de art. 178 alin. 1.2 Cod penal. 

h. Fapta penala din care rezulta daunele solicitate a existat si a fost 
săvârşita de către intervenientul forţat din prezenta speţa - G.M.. asa cum a stabilit 
instanţa de judecata in cadrul dos, nr. .../2013 al Judecătoriei Huedin - Sentinţa penala 
nr. 152/2013. 

i. Astfel cum rezulta din dispoziţiile art. 14 si urmat. Cod proc. pen., 
persoana vătămata printr-o infracţiune are un drept de opţiune in exercitarea acţiunii 
civile pentru valorificarea pretenţiilor civile ce rezulta din infracţiune -calea penala si 



calea civila. Chiar si utilizând calea civila pentru exerciţiul acţiunii, aceasta isi are 
izvorul intr-un prejudiciu cauzat de o fapta penala asa încat beneficiază de prevederile 
legale de scutire de la obligaţia de plata a taxei de timbru, astfel cum a fost prezentata 
mai sus. 

j. De altfel, scopul legii in acordarea acestei scutiri vine ca urmare a faptului ca 
persoana prejudiciata a fost adusa in acest raport juridic fara voia ei. printr-o fapta 
delictuala a autorului acesteia, calificata de lege ca fiind fapta penala. Aşadar, in mod 
normal, legea a apreciat ca solicitarea de reparare a prejudiciului cauzat printr-o fapta 
penala nu poate fi condiţionata de plata unei taxe de timbru. 

k. Aceasta este si direcţia conţinuta de Directiva 2009/103/CE a Parlamentului 
european si a Consiliului privind asigurarea de răspundere civila auto si controlul 
obligaţiei de asigurare a acestei răspunderi care stabileşte, la pct. 20 ca "Victimelor 
accidentelor de circulaţie cauzate de autovehicule ar trebui sa lise garanteze un 
tratament comparabil, indiferent de locul in care are loc accidentul pe teritoriul 
comunităţii" iar la pct. 30 ca "dreptul de invocare a contractului de asigurare si de 
cerere a despăgubirii direct la o 'întreprindere de asigurare este foarte important pentru 
protecţia victimelor accidentelor auto. Pentru facilitarea unor soluţionări rapide si 
eficiente a cererilor de despăgubire si pentru evitarea, pe cat posibil, a unor proceduri 
judiciare costisitoare, un drept de acţiune directa ar trebui prevăzut in favoarea 
societăţii de asigurări care acoperă răspunderea civila a persoanei responsabile in 
cazul tuturor victimelor accidentelor auto." 

I. Mai mult, art. 6 CEDO consacra liberul acces la justiţie - "Orice persoana 
are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public şi în termen 
rezonabil, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va 
hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra 
temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa." In măsura in 
care, un demers procesual derulat in procedura penala ar fi scutit de obligaţia de plata 
a taxei de timbru, aceeaşi regula ar trebui respectata si daca partea isi realizează 
dreptul pe calea procedurii civile, drept ce decurge dintr-o fapta penala. In caz contrar, 
in măsura in care i se impune victimei obligaţia de plata a unei taxe de timbru, 
apreciem ca victima unui accident auto care, asa cum a mai spus, s-a vazuit adusa in 
acest raport fara voia ei, nu ar putea beneficia de accesul liber la justiţie, fiind astfel 
incalcata CEDO. 

m. Tot in acest sens este si practica constanta a instanţelor din România care, 
in situaţii identice, au stabilit ca astfel de cereri nu sunt supuse obligaţiei de plata a 
taxei de timbru precum si practica ICG -a se vedea Decizia nr. 3247/21.04.2005 a ICG 
- "astfel de cereri sunt scutite intr-adevar la plata taxelor judiciare de timbru, fie ca 
sunt formulate cu prilejul soluţionării dosarului penal sau prin acţiune separata 
introdusa la instanţa civila. Pentru a fi incidenţa dispoziţia legala menţionata, trebuie 
sa fie sau sa fi fost pendinte o cauza penala, intelegand prin aceasta situaţia in care a 
fost pusa in mişcare o acţiune penala având ca obiect tragerea la răspundere penala a 
persoanelor parate printr-un act de inculpare in condiţiile legii." 

n. Or. in cazul de fata, nu numai ca a fost pusa in mişcare acţiunea penala fata 
de persoana vinovata de producerea accidentului - G.M. - dar acesta a si fost 
condamnat printr-o hotărâre care a rămas definitiva. Prin urmare, a fost o cauza penala 
astfel incat exista dreptul petentei de a exercita o acţiune civila/cale de atac scutite de 
obligaţia de plata a taxei judiciare de timbru. 

Fata de aceste aspecte solicită sa fie reexaminată obligaţia de plata a taxei de 
timbru si sa se dispună scutirea in totalitate a petentei de la plata acestei taxe. 



În probaţiune s-au depus următoarele înscrisuri: Sentinţa penala nr. 152/2013 
din dos. .../2013 al Judecătoriei Huedin, definitiva; Decizia nr. 3247/21.04.2005 a ICG 

In drept s-au invocat prevederile: art. 15 lit. o, art. 18 alin. 2 Legea 146/1997. 
Asupra cererii de faţă Curtea constată următoarele: 
 Prin acţiunea iniţial înregistrată sub nr. .../2011 pe rolul Judecătoriei 

Cluj-Napoca, declinată şi înregistrată sub nr. nr. .../2012 pe rolul Tribunalului 
Specializat Cluj, reclamanţii S.E.C., S.E.V. şi S.L. au solicitat obligarea SC O. SA la 
plata unor daune morale ca urmare a unui accident rutiere în care a fost implicat 
S.E.L., rudă a reclamanţilor. 

 Cauza a fost soluţionată prin pronunţarea SC NR. 1601/30.05.2014 a 
Tribunalului Specializat, împotriva căreia reclamanta S.E.C. a declarat apel. 

 Prin citaţia comunicată apelantei la 27.08.2014 –f.23, acesteia i s-a pus 
în vedere să achite o taxă judiciară de timbru în valoare de 1187,5 lei şi timbru 
judiciar în sumă de 5 lei. 

 Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, apelanta 
S.E.C. a formulat cerere de reexaminare, la data de 28.08.2014, înregistrată în dosar 
nr. .../2012/a2. 

 Potrivit art. 15 lit. 0 din L.146/1997, sunt scutite de plata taxelor 
judiciare de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, 
referitoare la cauze penale, inclusiv despăgubirile civile pentru daunele morale şi 
materiale decurgând din acestea. 

 Astfel de cereri sunt scutite de plata taxelor judiciare de timbru fie că 
sunt formulate cu prilejul soluţionării dosarului penal sau prin acţiune separată 
introdusă la instanţa civilă. 

 Aşa cum a statuat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie printr-o serie de 
decizii de speţă,, acţiunea la instanţa civilă, pentru daune produse prin infracţiune, 
este scutită de plata taxei judiciare de timbru, conform art. 15 lit. 0 din L.146/1997, 
numai dacă este sau a fost pendinte o cauză penală ca urmare a punerii în mişcare a 
răspunderii penale printr-un act de inculpare, în condiţiile legii,, - decizia nr. 
3247/21.04.2005 a Secţiei Civile şi de proprietate intelectuală. 

 În speţă, această condiţie este îndeplinită, persoana vinovata de 
producerea accidentului fiind condamnată printr-o hotărâre care a rămas definitivă – 
SP nr. 152/20.09.2013 pronunţată de Judecătoria Huedin în dosar nr. .../2013. 

 Faţă de aceste împrejurări, reţinând incidenţa în cauză a art. 15 lit. o rap. la art. 
18 alin. 2 din L.146/1997, Curtea va admite cererea formulată de S.E.C.. 

Va reexamina modul de stabilire a taxei judiciare de timbru impusă apelantei 
S.E.C. în dosar nr. .../2012 al Curţii de Apel Cluj constatând că apelanta S.E.C. nu 
datorează taxă judiciară de timbru în sumă de 1187,5 lei, stabilită în sarcina sa ca 
urmare a promovării căii de atac.  

 

21. Societate în insolvenţă. Scutire de la plata taxelor de timbru 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, încheierea nr. 5954 din 3 septembrie 2014  

Reţine că prin cererea înregistrată la data de 01.049.2014 SC B.C.C. SRL a 
solicitat reexaminarea taxei judiciare de timbru stabilită în dosarul nr. ..., invocând în 
susţinerea cererii sale dispoziţiile art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei şi învederând că în prezent se află în procedura de insolvenţă, beneficiind 
astfel de scutirea de plata taxelor judiciare de timbru cu caracter general reglementată 



de acest text legal în ceea ce priveşte toate acţiunile promovate de administratorul 
judiciar sau lichidator, indiferent împotriva cui sunt îndreptate şi indiferent care este 
felul sau natura cererii formulate.. 

Analizând cererea de reexaminare, curtea reţine următoarele: 
În conformitate cu prevederile art. 77 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind 

procedura insolvenţei, toate acţiunile introduse de administratorul judiciar sau de 
lichidator în aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, inclusiv pentru recuperarea 
creanţelor, sunt scutite de taxe de timbru. 

În fapt, astfel cum reiese din sentinţa civilă nr. 2135/01.03.2013 pronunţată în 
dosarul nr. 30770/3/2012 de Tribunalul Bucureşti, în ceea ce priveşte recurenta SC 
B.C.C. SRL s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei, fiind numit 
administrator judiciar A. SPRL. 

Potrivit celor menţionate în cuprinsul cererii de recurs obiect al dosarului nr. 
..., recurenta a promovat calea de atac prin reprezentant administrator judiciar A. 
SPRL, iar, astfel cum reiese din cererea de chemare în judecată cu care a fost învestită 
instanţa de fond, obiectul litigiului constă în plata unei creanţe alegate în sumă de 
409.423,47 de lei şi a unor penalităţi de la momentul scadenţei obligaţiei de plată şi 
până la plata efectivă a debitului restant. 

Ori, în raport de această situaţie de fapt, curtea constată că în cauză, în ceea ce 
priveşte cererea de recurs formulată este întrunită ipoteza reglementată de prevederile 
art. 77 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, precitate, obiectul 
litigiului vizând recuperarea unor creanţe ale reclamantei debitoare aflată în procedura 
generală a insolvenţei. 

Împrejurarea că, pentru cererea de chemare în judecată cu care a fost învestită 
instanţa de fond debitoarea a datorat şi achitat taxă judiciară de timbru nu este de 
natură să înlăture această concluzie, în raport de împrejurarea că intrarea în insolvenţă 
a reclamantei s-a produs ulterior momentului sesizării Tribunalului Cluj. 

Prin urmare, constatând că cererea de recurs promovată de către recurentă se 
încadrează în prezent în categoria acţiunilor scutite în mod expres de obligaţia de plată 
a unei taxe judiciare de timbru, în temeiul art. 18 din Legea nr. 146/1997 privind 
taxele judiciare de timbru, curtea urmează să admită cererea de reexaminare şi, pe cale 
de consecinţă, să înlăture obligaţia de plată a taxei judiciare de timbru în cuantum de 
4164 lei şi a timbrului judiciar de 5 lei  stabilită în sarcina recurentei  SC B.C.C. SRL 
prin rezoluţia  de verificare a taxelor de timbru din 15.07.2014. 

 
 

22. Autoritate de lucru judecat. Litigiu anterior, având acelaşi 
obiect, soluţionat pe excepţie. Legalitate. Neschimbarea împrejurărilor 

avute în vedere anterior 

 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 5999 din 4 septembrie 2014  

 
Prin sentinţa civilă nr. 965/27.01.2014, pronunţată în dosarul nr. … al 

Tribunalului Cluj s-a admis excepţia autorităţii de lucru judecat. 
S-a respins acţiunea in contencios administrativ formulată de reclamanta V.D. 

în contradictoriu cu pârâta Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Cluj. 
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 



Prin cererea  care face obiectul prezentei cauze, reclamanta V.D. cheamă în 
judecată aceeaşi pârâtă, solicitând obligarea pârâtei Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii 
Sociale Cluj la plata în favoarea reclamantei  a indemnizaţiei pentru creşterea 
copilului şi pentru cel de-al doilea copil pentru perioada 26.07.2006-31.01.2008 şi 
30.10.2008-31.01.2009, cu dobânda legală aferentă acestor sume, astfel că  operează 
excepţia autorităţii de lucru judecat, existând  tripla  identitate  de  părţi, obiect şi 
cauză. 

Deşi reclamanta invoca faptul ca a formulat o contestaţie administrativa 
împotriva celor doua decizii, nu înţelege sa atace răspunsul organului de soluţionare a 
contestaţiei, situaţia procesual fiind identică cu cea analizata în dosarul cu nr. .../2012 
al Tribunalului Cluj. 

Astfel, prin  Decizia civilă nr. 2559/2012 a Curţii de Apel Cluj s-a admis 
recursul pârâtei  şi s-a respins ca inadmisibilă acţiunea reclamantei, reţinându-se în 
esenţă că:  

Litigiul este grefat pe dispoziţiile OUG nr. 148/2005, prin cererea de chemare 
în judecată solicitându-se obligarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială Cluj la plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului pentru perioada 
26.07.2006-31.01.2009, copil rezultat dintr-o sarcină gemelară. 

Potrivit dispoziţiilor art. 9 din OUG nr. 148/2005, cererile pentru acordarea 
drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenta, reprezentând indemnizaţie, 
stimulent sau alocaţie de stat pentru copii, si documentele din care rezulta 
îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestora se depun, după caz, la primăria 
comunei, oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti, pe raza 
căreia/căruia solicitantul isi are domiciliul sau reşedinţa; Cererile prevăzute la alin. 
(1) se soluţionează in termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la direcţia 
teritoriala, prin decizie de admitere sau, după caz, de respingere, emisa de directorul 
executiv; Contestaţiile formulate împotriva deciziei prevăzute la alin. (3) se 
soluţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004. 

Rezultă din dispoziţiile legale enunţate anterior că obiect al unui litigiu grefat 
pe dispoziţiile OUG nr. 148/2005 îl poate forma doar decizia emisă în soluţionarea 
contestaţiei formulate împotriva deciziei prevăzute la alin. 3 din art. 9, decizie prin 
care s-a soluţionat cererea pentru acordarea drepturilor prevăzute de această 
ordonanţă. 

Or, în speţă, cererea reclamantei de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea 
copilului reglementată de dispoziţiile OUG nr. 148/2005 a fost soluţionată prin 
Deciziile nr. 9271/20.09.2006 şi nr. 9271/20.01.2009, decizii care nu au fost 
contestate de reclamantă potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. 3 din OUG nr. 148/2005, 
aceasta solicitând direct obligarea recurentei la plata indemnizaţiei, fără a urma 
procedura obligatorie descrisă anterior, ceea ce face ca litigiul promovat să fie 
inadmisibil. 

Potrivit prevederilor art. 430 alineatul 2 din Noul Cod de procedura civila, 
autoritatea de lucru judecat priveşte dispozitivul precum şi considerentele pe care 
aceasta se sprijină, inclusiv calea prin care s-a rezolvat o chestiune litigioasă. Aşa cum 
se arată în conţinutul prevederilor art. 431 din Noul Cod de procedura civilă nimeni 
nu poate fi chemat în judecată de două ori, în aceeaşi calitate, în temeiul aceleiaşi 
cauze şi pentru acelaşi obiect.  

Din această perspectivă, instanţa, urmărind conţinutul alin. (2) al art. 431 din 
Noul Cod de procedura civila a admis excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de 
pârâta prin întâmpinare. 



Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta V.D. solicitând 
admiterea recursului in baza dispoziţiilor art. 304 si 304 ind. 1 coroborat cu art. 312 
C.P.Civ si in consecinţa respingerea excepţiei autorităţii de lucru judecat, casarea 
sentinţei civile nr. 965/27.01.2014 si trimiterea cauzei spre rejudecare pe fond a 
cererii de chemare in judecata. 

Solicită cheltuieli de judecata in fond si in recurs conform chitanţelor de la 
dosar.  

În motivarea recursului reclamanta a arătat următoarele: 
Potrivit art. 430 C.P.Civ, hotărârea judecătoreasca ce soluţionează, in tot sau 

in 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 tranşata. 

Autoritatea de lucru judecat priveşte dispozitivul, precum si considerentele pe 
care acesta se sprijină, inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune litigioasa. 

Instanţa fondului a admis excepţia autorităţii de lucru judecat fata de decizia 
civila nr. 2681/28.02.2013 pronunţata in dosar nr. .../2011 al Curţii de apel Cluj. 

Admiterea excepţiei autorităţii de lucru judecat este nelegala având in vedere 
considerentele deciziei civile nr. 2681/28.02.2013 si raportat la dispoziţiile art. 430 
C.P.Civ mai sus citate. 

Prin decizia civila nr. 2681/28.02.2013, cu majoritate de voturi instanţa de 
recurs a admis recursul Agenţiei Judeţene Pentru Plaţi si Inspecţie Sociala Cluj 
urmare a admiterii excepţiei inadmisibilitatii acţiunii si sub acest considerent a respins 
cererea de chemare in judecata. 

Din motivarea deciziei civile nr. 2681/28.02.2013 rezulta faptul ca excepţia 
inadmisibilitatii a fost admisa urmare a faptului ca reclamanta a formulat cererea de 
chemare in judecata inregistrata in dosar nr. …/2011 ca o „acţiune directa" fara a 
urma calea Legii nr. 554/2004. 

Aşadar rezulta cu claritate din considerentele deciziei civile nr. 
2681/28.02.2013 ca aceasta acţiune a fost respinsa ca inadmisibila raportat la 
nerespectarea dispoziţiilor Legii nr. 554/2004. 

De altfel in prezenta acţiune nici intimata, nici instanţa de judecata nu au 
invocat excepţia inadmisibilitatii acţiunii. 

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata sub nr. …/2013 la Tribunalul 
Cluj, prezenta acţiune, a arătat inca din motivele iniţiale ca anterior promovării acestei 
cereri de chemare in judecata s-a adresat cu plângere intimatei, urmând deci 
dispoziţiile Legii nr. 554/2004. In plângerea formulata a criticat neachitarea 
indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului prevăzuta de art. 1, alin. 1 din OUG nr. 
148/2005 contestând ca prin decizia nr. 9271/20.09.2006 si decizia nr. 
9271/20.01.2009 aceste drepturi s-au acordat pentru un singur copil. Învederează 
instanţei de recurs ca analizarea plângerii nu se poate realiza in cadrul excepţiei 
autorităţii de lucru judecat si mai ales ca in dosar nr. .../2011 s-a stabilit cu autoritate 
de lucru judecat ca acţiunea  este formulata in termenul legal de prescripţie. 

Aşadar, raportat la dispoziţiile art. 430 C.P.Civ instanţa fondului in mod greşit 
a soluţionat acţiunea prin admiterea excepţiei autorităţii de lucru judecat întrucat nu 
sunt indeplinite condiţiile admiterii acesteia având in vedere ca in prezenta cauza au 
fost respectate prevederile Legii nr. 554/2004. 

Prin urmare se impune admiterea recursului si casarea sentinţei civile nr. 
965/27.01.2014 cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare pe fond a acţiunii 
formulate de reclamantă. 



În apărare, pârâta intimată AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI 
ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ CLUJ a formulat întâmpinare solicitând respingerea 
recursului ca fiind nefondat – filele 9-10 dosar. 

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

 Consideră recurenta că hotărârea instanţei de fond, prin care s-a respins 
cererea ca urmare a admiterii excepţiei autorităţii de lucru judecat, este nelegală., în 
condiţiile în care, prin decizia civilă nr. 2681/28.02.2013 pronunţate de Curtea de 
Apel Cluj nu s-a soluţionat fondul pricinii, ci s-a soluţionat doar excepţia 
inadmisibilităţii. 

 Contrar susţinerilor recurentei, Curtea constată că, potrivit dispoziţiilor 
art. 430 Cod 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 tranşat. 

 Rezultă din dispoziţiile legale enunţate anterior că autoritatea de lucru 
judecat priveşte nu doar fondul cauzei ci orice chestiune tranşată printr-o hotărâre 
judecătorească, inclusiv o excepţie. 

 Un alt argument adus de recurentă vizează faptul că ar fi îndeplinit 
procedura prealabilă prevăzută de dispoziţiile Legii nr. 554/2004, astfel încât raţiunea 
pentru care excepţia de inadmisibilitate a fost reţinută de către Curtea de Apel Cluj nu 
mai subzistă. 

 Curtea constată însă, că prin decizia civilă nr. 2681/28.02.2013 
pronunţată de Curtea de Apel Cluj, o cerere anterioară formulată de către recurenta-
reclamantă, având exact acelaşi obiect cu cel din prezenta cauză, a fost respinsă ca 
inadmisibilă, ca urmare a admiterii recursului declarat de Agenţia Judeţeană pentru 
Plăţi şi Inspecţie Socială Cluj împotriva sentinţei civile nr. 2559/A/2012 pronunţate de 
Tribunalul Cluj. 

 În considerentele deciziei civile menţionate mai sus nu s-a reţinut, 
astfel cum eronat susţine recurenta, că aceasta nu ar fi urmat procedura prealabilă 
reglementată de dispoziţiile Legii nr. 554/2004, ci s-au avut în vedere dispoziţiile 
speciale ale art. 9 din OUG nr. 148/2005 care reglementează obiectul litigiilor grefate 
pe acest act normativ, concluzionându-se că obiect al litigiului poate fi doar decizia 
emisă în soluţionarea contestaţiei formulate împotriva deciziei prevăzute la alin. 3 al 
art. 9, decizie prin care s-a soluţionat cererea pentru acordarea drepturilor prevăzute 
de această ordonanţă. 

 Or, din această perspectivă, împrejurările avute în vedere de Curtea de 
Apel Cluj la pronunţarea deciziei civile nr. 2681/2013 nu s-au schimbat, obiectul 
litigiului fiind identic, respectiv obligarea intimatei-pârâte la achitarea indemnizaţiei 
lunare pentru creşterea copilului, prevăzută de art. 1 alin. 1 din OUG nr. 148/2005 şi 
pentru cel de-al doilea copil născut dintr-o sarcină gemelară. 

 Prin urmare, pentru toate considerentele expuse anterior, Curtea 
constată că recursul formulat este neîntemeiat motiv pentru care, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 312 Cod procedură civilă, îl va respinge. 

 
 
 

23. Indicarea unei căi de atac neprevăzută de lege în cuprinsul 
hotărârii şi declararea ei ca atare de către parte. Respingerea ca 



inadmisibilă, urmând a curge termenul pentru declararea căii de atac 
legale 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 288 din 1 septembrie 2014 

Prin sentinţa civilă nr. 557 din 28 februarie 2014 pronunţată de Tribunalul 
Sălaj în dosarul nr. ... s-a admis acţiunea reclamantei Direcţia de Asistenţă Socială 
Comunitară Zalău şi a fost obligat pârâtul M.V. la plata sumei de 62 lei reprezentând 
suma încasată în mod necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei. 

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut că, pe baza cererii şi a declaraţiei 
pe proprie răspundere, pârâtului i s-a stabilit un ajutor pentru încălzirea locuinţei cu 
gaz. În urma anchetei sociale efectuate, s-a constatat că pârâtul nu a comunicat 
modificările intervenite cu privire la veniturile realizate. Aşa fiind, Primarul 
Municipiului Zalău a emis Dispoziţia nr. 1090/5.07.20102, privind recuperarea 
sumelor încasate necuvenit de către pârât, în cuantum de 62 lei, însă acesta nu a plătit 
nici o suma până în prezent, cu toate că a fost notificat în repetate rânduri să se 
prezinte la sediul DASC pentru a restitui suma. 

Potrivit principiului forţei obligatorii a contractului, aspect consacrat de 
dispoziţiile stipulate de art.1270, alin.1 Cod civil, contractul valabil încheiat are putere 
de lege între părţile contractante. 

Conform lit. G din cererea şi declaraţia pe proprie răspundere pentru acordarea 
ajutorului pentru încălzirea locuinţei (f.13 dosar nr…. al Judecătoriei Zalău), pârâtul a 
declarat că datele şi informaţiile prezentate sunt complete şi corespund realităţii şi s-a 
obligat să aducă în scris, la cunoştinţa autorităţilor, orice modificare a situaţiei mai sus 
prezentate care poate conduce la încetarea drepturilor. 

Dat fiind faptul că pârâtul şi-a încălcat obligaţia contractuală de a comunica în 
scris reclamantei orice modificare a situaţiei familiale, a componenţei bunurilor şi 
veniturilor acesteia, el a încasat în continuare în mod necuvenit ajutorul pentru 
încălzirea locuinţei, fiind dator să restituie reclamantei suma de 62 lei. 

În aceste circumstanţe, acţiunea reclamantei a apărut ca fondată, urmând a fi 
admisă în consecinţă de către instanţă. 

Faţă de cele ce preced, instanţa a admis acţiunea reclamantei şi a obligat 
pârâtul la plata sumei încasate în mod necuvenit pentru încălzirea locuinţei. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâtul M.V. solicitând admiterea 
apelului şi, rejudecând cauza pe fond, schimbarea în tot a sentinţei atacate în sensul 
respingerii acţiunii ca fiind rămasa fără obiect, cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea apelului, apelantul a prezentat un scurt istoric, arătând că în data 
de 07.08.2013 a fost introdusă la Judecătoria Zalău o acţiune pentru recuperarea 
sumei de 62 lei, sumă reprezentând ajutor de încălzire încasat necuvenit. La data la 
care a depus cererea de acordare a ajutorului de încălzire, sumele declarate erau cele 
reale, la acea dată neştiind dacă şi în ce cuantum va primi subvenţia de la APIA. Pe de 
altă parte nu ştia că acest ajutor, acordat în anul 2011 pentru anul 2010, intră în 
categoria veniturilor lunare. De altfel, începând cu anul 2012, subvenţiile acordate 
producătorilor agricoli nu intrau în calculul venitului lunar (face trimitere în acest sens 
la art.18 din OUG nr.70/2011 coroborat cu art. 8 din Legea nr.416/2001, aşa cum a 
fost modificata prin Legea nr.166/2012). 

Oricum, a achitat suma de 62 lei în data de 05.09.2013, înainte de primul 
termen de judecată şi chiar mai înainte de a fi citat în cauză. După primirea citaţiei a 
cerut relaţii de la DASC Zalău, fiind informat că, dacă a plătit suma ce se pretindea a 
fi restituită, nu trebuie să aibă motive de îngrijorare. Văzând că este citat în continuare 



a înţeles că reclamanta nu a depus cerere de renunţare la judecată, motiv pentru care, 
în data de 24.02.2014, a depus chitanţa care dovedea restituirea sumei. 

Deşi acţiunea are ca obiect restituirea unei sume necuvenite, Judecătoria Zalău 
a ajuns la concluzia că această cauză ar fi de contencios administrativ şi a declinat 
competenţa în favoarea Tribunalului Sălaj. Judecătoria a afirmat că raportul juridic 
care a determinat demersul reclamantei este unul care se circumscrie sferei 
contenciosului administrativ, dar nu explică în concret raţionamentul său. 

Pornind de la soluţia dată, se poate presupune că reclamanta - DASC Zalău 
este o persoană vătămată în drepturi, iar pârâtul - M.V., este o autoritate publică. Sau 
poate că, cererea depusă pentru acordarea ajutorului de încălzire are valoarea unui 
contract administrativ, fapt ce determină competenţa materială şi funcţională a 
instanţei de contencios administrativ. 

Astfel, dosarul a fost înaintat Tribunalului Sălaj care prin rezoluţie a stabilit o 
taxă de timbru de 20 de lei, în baza art.3 alin. l lit. a din OUG nr. 80/2013, ceea ce 
înseamnă că Tribunalul Sălaj a calificat acţiunea ca fiind de natură civilă, evaluabilă 
în bani. Numai că, la primul termen de judecată, instanţa a uitat să-şi verifice 
competenţa, raportat la valoarea obiectului cererii, şi nu a pus în discuţie excepţia de 
necompetenţă materială. Mai mult, a soluţionat cauza în sensul admiterii cererii, fără 
să observe că nu a fost achitată taxa de timbru, şi nici faptul că la dosar a fost depusă 
dovada achitării sumei de 62 lei, reprezentând contravaloarea sumei încasată 
necuvenit. 

II. Motive de apel. 
Apelantul a arătat că soluţia este întemeiată pe conduita apelantului-pârât care 

a achitat suma pretinsă de reclamantă înainte de pronunţarea hotărârii atacate. Mai 
precis, suma a fost restituită în data de 03.09.2013, chiar mai înainte de a fi fost citat 
în dosar. 

A mai arătat apelantul că a fost înştiinţat de DASC Zalău prin adresa 
nr.10440/23.08.2013, iar în data de 03.09.2013 suma pretinsă a fost achitată (fila 53 - 
chitanţa seria DASC nr.961 din 03.09.2013). Nicidecum nu a fost vorba despre 
înştiinţări repetate, aşa cum în mod eronat a susţinut intimata reclamantă prin acţiunea 
introductivă. 

Un alt motiv de desfiinţare a hotărârii este reprezentat de motivarea deficitară, 
hotărârea fiind dată cu încălcarea/aplicarea greşită a normelor de drept material. 

Astfel, instanţa a calificat cererea de acordare a ajutorului pentru încălzire ca 
fiind de natură contractuală, motivându-şi hotărârea pe prevederile art.1270 alin. l C. 
civ. referitoare la forţa obligatorie a contractului. Pornind de la această calificare, 
instanţa de fond a reţinut că "pârâtul şi-a încălcat obligaţia contractuala de a comunica 
în scris orice modificare a situaţiei familiale, a componenţei bunurilor şi veniturilor 
acesteia ... fiind dator să restituie reclamantei suma de 62 lei". 

În opinia apelantului, premisele de la care a pornit judecătorul de primă 
instanţă sunt total greşite, cererea respectivă neavând valenţe contractuale. Prin 
urmare, nici răspunderea antrenată de nerespectarea obligaţiei nu este de natură 
contractuală, în realitate, acţiunea are ca temei restituirea plăţii nedatorate, în 
condiţiile prevăzute de art.1341 -1344 din Codul civil. 

Potrivit art.1344 C. civ. restituirea plăţii nedatorate se face potrivit 
dispoziţiilor art.1635-1649 C. civ. Astfel, potrivit art.1635 restituirea prestaţiilor are 
loc ori de câte ori cineva este ţinut, în virtutea legii, să înapoieze bunurile primite fără 
drept ori din eroare... ". 

În concluzie, hotărârea pronunţată este netemeinică şi nelegală, fiind urmarea 
greşitei aprecieri a situaţiei de fapt şi de drept de către instanţa de fond. 



În situaţia în care calea de atac va fi recalificată din apel în recurs, a indicat ca 
motiv de recurs art.488 alin. l pct. 8 - hotărârea a fost data cu încălcarea sau aplicarea 
greşita o normelor de drept material - pentru considerentele expuse mai sus. 

În drept: art.466 şi urm., art.488 alin. l pct. 8 Cod. pr. civ., art.1341-1344, 
art.1635-1649 Cod civ. 

Reclamanta DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ ZALĂU a 
formulat întâmpinare prin care a arătat că, pe baza cererii şi a declaraţiei pe propria 
răspundere, pârâtului i s-a stabilit de către Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 
Zalău, un ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaz. În urma controlului efectuat de 
către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Sălaj, s-a constatat că M.V. 
nu a comunicat modificările intervenite cu privire la veniturile realizate. Aşadar, 
Primarul Municipiului Zalău a emis Dispoziţia nr. 1090/5.07.2012, privind 
recuperarea sumelor încasate necuvenit de către pârât, în cuantum de 62 de lei. 

Potrivit art. 1270 alin. 1 Cod civil „ contractul valabil încheiat are putere de 
lege între părţile contractante", iar potrivit lit. G din cererea şi declaraţia pe propria 
răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, apelantul-pârât a 
declarat că datele şi informaţiile prezentate sunt complete şi corespund realităţii şi se 
obligă, de asemenea, să aducă la cunoştinţa autorităţilor în scris şi în termenul 
prevăzut de lege, orice modificare a situaţiei mai sus prezentate. în condiţiile în care 
apelantul-pârât nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, şi anume acelea de a anunţa 
în scris orice modificare a componenţei familiale, a modificărilor survenite în legătură 
cu bunuri ori venituri, ieste evident, aşa cum pe deplin justificat a reţinut instanţa de 
fond, că acesta a încasat necuvenit ajutorul de încălzire în suma de 62 de lei. 

Deşi M.V. a fost notificat de către DASC Zalău în data 3.09.2012, iar somaţia 
de plată a fost trimisă în data de 26.09.2012, acesta a plătit suma datorată abia în data 
de 3.09.2013, deci după aproximativ un an de la data emiterii somaţiei de plată. Plata 
datoriei a fost făcută ulterior introducerii cererii de chemare în judecată. 

Prin plata sumei de 62 de lei, conform chitanţei nr. 961 din data de 3.09.2013, 
recunoaşterea datoriei este voluntară, neîndoielnică, pură şi simplă, nefiind afectată de 
nicio condiţie sau rezervă din partea autorului ei. 

În ceea ce priveşte depunerea unei cereri de renunţare la judecată, la momentul 
respectiv, s-a considerat, ţinând cont de prevederile art. 406 alin. 3 C. pr. civ. care 
specifică „ Dacă renunţarea s-a făcut după comunicarea cererii de chemare în 
judecată, instanţa, la cererea pârâtului, îl va obliga pe reclamant la cheltuielile de 
judecată pe care pârâtul le-a făcut", că este util ca litigiul să fie tranşat printr-o 
sentinţă, pentru a nu exista riscul de a plăti cheltuieli de judecată. A considerat că 
plata unor cheltuieli de judecată de către Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 
Zalău este, în condiţiile mai sus descrise, inacceptabilă. 

De asemenea, afirmaţia conform căreia cauza a fost soluţionată fără achitarea 
taxei de timbre este netemeinică întrucât potrivit art. 30 alin. (1) din OUG 80/2013 
„Sunt scutite de taxa judiciară de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv căile de atac 
formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinţia României, 
Guvernul României, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, 
Avocatul Poporului, de Ministerul Public şi de Ministerul Finanţelor Publice, 
indiferent de obiectul acestora, precum şi cele formulate de alte instituţii publice, 
indiferent de calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, din perspectiva criticilor formulate în 
cererea de apel şi a apărărilor formulate prin întâmpinare, Curtea reţine 
următoarele: 



Obiectul pricinii este circumscris sferei contenciosului administrativ-fiscal, iar 
potrivit art 20 alin 1 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, hotărârea 
pronunţată în prima instanţă, poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la 
comunicare. 

Judecătorul fondului a indicat în dispozitiv calea de atac a apelului. 
Cum în speţă,  judecătorul fondului este cel care a indicat o cale de atac 

neprevăzută de lege, nu se impune a se face aplicarea art. 152 N. Cod proced. civilă. 
Alin 1 al art. 457 N. Cod procedura civila consacră principiul legalităţii căilor 

de atac în sensul că: "Hotărârea judecătoreasca este supusa numai căilor de atac 
prevăzute de lege, in condiţiile si termenele stabilite de aceasta, indiferent de 
menţiunile din dispozitivul ei.,, 

Astfel, în considerarea art. 457 alin. 3 din Codul de procedura civila care 
reglementează ipoteza în care împotriva unei hotărâri judecătoreşti a fost promovata o 
cale de atac neprevăzuta de lege, urmare a menţiunii inexacte/incorecte din cuprinsul 
hotărârii atacate, apelul declarat împotriva unei hotărâri susceptibile de a fi atacate 
doar cu recurs se impune a fi respins ca inadmisibil. 

  În temeiul art. art. 457 alin. 3 din Codul de procedura civila, Curtea va 
dispune comunicarea prezentei decizii cu toate părţile din dosar, întrucât de la data 
comunicării începe să curgă termenul pentru exercitarea căi de atac a recursului. 

 
 

24. Cerere de completare a hotărârii, referitor la acordarea 
cheltuielilor de judecată. Cerere anterioară de lămurire a hotărârii, 

având acelaşi obiect. Admiterea cererii de completare 

 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 6143 din 8 septembrie 2014  

În data de 04.06.2014 petenta S.C. C.S. S.R.L., în calitate de lider al asocierii 
SC C.S. SRL - SC D.C. S.R.L., a formulat o cerere prin care a solicitat reanalizarea 
înscrisurilor depuse in dovedirea cheltuielilor de judecata, in considerarea 
următoarelor motive: 

Petentele, in calitate de intimaţi-ofertanţi in dosarul nr. .../2014, prin 
întâmpinarea depusa in data de 28.03.2014, au solicitat „Cheltuieli de judecata 
constând in onorariul avocatului si cheltuieli de deplasare”. 

Cu ocazia verificărilor efectuate pe portalul Curţii de Apel Cluj, au constatat 
ca potrivit Deciziei civile nr. 3374/2014, le-au fost respinse cheltuielile de judecata 
solicitate pentru un considerent care nu îl înţeleg având in vedere ca actele 
doveditoare cu privire la acordarea acestor cheltuieli de judecata au fost depuse la 
dosarul cauzei fiind postate de către instanţă pe site-ul Curţii la informaţii dosar. 

Astfel, la pag. 7-9/42 din 31.03.2014 anexat Întâmpinării si a celorlalte 
înscrisuri probatorii se regăsesc procura avocaţiala si factura emisa de către av. B.B., 
iar la pag. 11/12 din 11.04.2014 alăturat concluziilor scrise se regăseşte factura de 
cazare aferenta deplasării efectuate. 

Mai mult decât atât, la data de 07.04.2014 in cadrul şedinţei publice când 
completul de judecata a amânat pronunţarea pentru data de 14.04.2014, s-a depus 
bonul fiscal in valoare de cca. 250 Ron, reprezentând cheltuielile cu combustibilul 
necesar deplasărilor la şedinţele de judecata. 



Prin urmare respingerea acordării cheltuielilor de judecata solicitate ca 
nedovedite s-a apreciat ca fiind neîntemeiata motiv pentru care petenta in temeiul 
dispoziţiilor art. 442, 443 NCPC, a solicitat reexaminarea documentelor depuse in 
dovedirea cheltuielilor de judecata, înscrisuri aflate si pe site-ul instanţei — info 
dosare. 

Prin încheierea data in camera de consiliu si pronunţata in şedinţa publica din 
29.05.2014, Curtea a revenit asupra cheltuielilor de judecata in sensul ca a admis in 
parte acordarea acestora numai cu privire la cheltuielile de deplasare si cele de cazare, 
restul, in opinia instanţei nu au fost solicitate. 

Se solicită instanţei sa lectureze întâmpinarea depusa la data de 31.03.2014 
prin care am solicitat expres „Cu cheltuieli de judecata constând in taxa judiciara de 
timbru, onorariul avocatului si cheltuielile de deplasare cf. Înscrisurilor depuse la 
dosar", precum si concluziile scrise din data de 11.04.2014 prin care încă o data se 
solicita „Cu cheltuieli de judecata constând in taxa judiciara de timbru, onorariul 
avocatului si cheltuielile de deplasare si cazare cf. Înscrisurilor depuse la dosar". 

Mai mult decât atât, prin cererea de lămurire dispozitiv anterioara s-a dovedit 
faptul ca s-au solicitat in integralitate cheltuielile de judecata, considerentul pentru 
care taxa de timbru si onorariul de avocat nu le sunt acordate, petenta apreciază ca 
este o încălcare a dispoziţiilor art. 447 NCPC. 

In concluzie se solicită instanţei de control judiciar, admiterea prezentei cereri 
si acordarea cheltuielilor de judecata neacordate insa solicitate si dovedite, respectiv 
onorariul de avocat si taxa judiciara de timbru. 

In drept, art. 442-444, si 447 NCPC; art. 27 din OUG 80/2013. 
Prin întâmpinarea formulată, intimatul Judeţul Sălaj a solicitat respingerea 

cererii ca inadmisibilă, având în vedere existenţa autorităţii de lucru judecat. 
În motivarea întâmpinării s-a arătat că prin Decizia nr. 3374/2014 pronunţată 

în Dosar nr. .../2014, Curtea de Apel Cluj s-a pronunţat cu privire la cheltuielile de 
Judecată în sensul respingerii cererii de acordare a cheltuielilor de judecată, 

În acest dosar, intimata a formulat cerere pentru lămurirea înţelesului întinderii 
sau aplicării dispozitivului Hotărârii, în temeiul art. 442 şi 443 din N.C.C., cererea 
fiind soluţionată prin încheierea de şedinţă din data de 29.05.2014, în sensul că 
instanţa a lămurit înţelesul şi întinderea dispozitivului deciziei civile nr.3374/2014, 
precizând că respingerea cererii de acordare a cheltuielilor de judecată a vizat numai 
cheltuielile reprezentând contravaloarea deplasării şi cazarea.  

Totodată instanţa a respins restul solicitărilor, respectiv: solicitarea de a fi 
înlăturate dispoziţiile contrare şi solicitarea de a se îndrepta hotărârea în sensul 
admiterii şi menţionării cheltuielilor de judecată solicitate şi dovedite. 

Prin prezenta cerere se solicită din nou acordarea cheltuielilor de judecată, cu 
toate că acestea nu au fost acordate nici cu ocazia pronunţării deciziei 3374/2014, nici 
cu ocazia soluţionării cererii prin încheierea din 29.05.2014. 

Analizând cererea formulată, Curtea reţine următoarele: 
Prin încheierea civilă a şedinţei camerei de consiliu din data de 29 mai 2014, 

dosar nr. .../2014 al Curţii de Apel Cluj, la care petenta se referă în prezenta cerere, 
Curtea a analizat din perspectiva dispoziţiilor art. 442 alin. 1 şi 443 alin. 1 din Noul 
cod de procedură civilă, chestiunea cheltuielilor de judecată din decizia civilă nr. 
3374/14.04.2014. 

Aşa cum învederează intimata din prezenta cerere, Judeţul Sălaj, chestiunile de 
fapt sunt asemănătoare, însă temeiul de drept diferă, în prezenta cauză fiind vorba 
despre o cerere de completare formulată potrivit art. 444 NCPC. Faţă de acest aspect, 
Curtea va respinge excepţia autorităţii de lucru judecat. 



În conformitate cu art. 444 alin. 1 din Noul cod de procedură civilă, dacă prin 
hotărârea dată instanţa a omis să se pronunţe asupra unui capăt de cerere principal sau 
accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea 
hotărârii. 

Prin decizia civilă nr. 3374/14.04.2014, pronunţată în dosarul nr. .../2014 al 
Curţii de Apel Cluj, a fost respinsă plângerea autorităţii contractante formulată în 
contradictoriu cu asocierea SC C.S. S.R.L. - SC D.C. S.R.L. astfel încât dreptul 
asocierii intimate la cheltuieli de judecată exista în principiu. Totuşi, această cerere a 
fost respinsă ca nedovedită, întrucât până la închiderea dezbaterilor asupra fondului 
nu au fost prezentate înscrisuri doveditoare, contrar dispoziţiilor art. 452 NCPC. 
Respingerea cererii a avut în vedere numai partea care reprezenta contravaloarea 
deplasării şi cazarea, nu şi cheltuielile de judecată reprezentând onorariul de avocat în 
sumă de 2.000 lei pentru care existau dovezi (în sensul art. 453 NCPC) depuse în timp 
util, însă nu a existat o pronunţare a instanţei, fiind întrunită astfel ipoteza textului de 
lege reprezentat de art. 444 NCPC.  

Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 444 NCPC, Curtea urmează să admită 
cererea de completare formulată de S.C. C.S. S.R.L. privind completarea deciziei nr. 
3374/14.04.2014 pronunţată de Curtea de Apel Cluj în dosar nr. .../2014 în sensul că: 
„Obligă pe Judeţul Sălaj să plătească către S.C. C.S. S.R.L.. suma de 2000 lei 
cheltuieli de judecată”. 

 
 

25. Cheltuieli de judecată. Culpă procesuală. Contencios fiscal. 
Cauză aflată în rejudecare. Conduita părţii 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 6130 din 8 septembrie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 3526 din 28.04.2014, pronunţată în dosarul nr..../2012* 
al Tribunalului Cluj s-a admis în parte cererea de chemare în judecată formulată de 
reclamantul A.I., în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Cluj-Napoca (care a preluat calitatea procesuală a Direcţiei Generale a 
Finanţelor Publice a judeţului Cluj). 

 S-a anulat în parte Decizia nr. 708/19.10.2012 privind soluţionarea 
contestaţiei reclamantului, Decizia de impunere nr. 32716/04.07.2012 privind taxa pe 
valoare adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală şi raportul de 
inspecţie fiscală cu acelaşi număr, acte fiscale pe care le-a menţinut pentru 
următoarele sume: TVA suplimentară de plată de 94.597 lei, majorări de 
întârziere/dobânzi aferente de 111.329 lei şi penalităţi de întârziere de 13.963 lei. 

A fost obligată pârâta la plata în favoarea reclamantului a sumei de 1.163 lei 
cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a  reţinut  următoarele: 
Pe baza raportului de inspecţie fiscală (filele 29-41), pârâta Direcţia Generală 

a Finanţelor Publice a judeţului Cluj a emis Decizia de impunere nr. 
32716/04.07.2012 privind taxa pe valoare adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de 
inspecţia fiscală, prin care s-a stabilit în sarcina reclamantului A.I. obligaţia de plată a 
taxei pe valoarea adăugată în cuantum de 112.066 lei, dobânzi/majorări de întârziere 
de 138.978 lei şi penalităţi de întârziere de 16.811 lei (filele 24-28). Pentru aceasta, s-
a reţinut că reclamantul a desfăşurat operaţiuni economice în perioada martie 2007- 



decembrie 2011 fără a solicita înregistrarea ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată la 
data depăşirii plafonului de scutire. 

Cu respectarea art. 205 şi urm. din Codul de procedură fiscală, reclamantul a 
formulat contestaţie împotriva acestui act administrativ fiscal (filele 49-55), respinsă 
prin Decizia nr. 708/19.10.2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului 
Cluj (filele 14-22), iar acum atacă în contencios administrativ decizia de soluţionare a 
contestaţiei. 

Prin decizia de casare, instanţa de control a apreciat că frecvenţa vânzărilor de 
apartamente, practic toate apartamentele construite, în cursul unui singur an de zile 
conjugată şi cu nedovedirea aspectelor susţinute în apărare, converg în dovedirea 
temeiniciei susţinerilor organului fiscal de control şi de impunere. De asemenea, nu s-
a putut reţine caracterul ocazional al tranzacţiilor şi deci incidenţa dispoziţiilor pct. 3 
al. 1 din NM de aplicare a codului fiscal. 

În schimb, referitor la dreptul de deducere TVA, Curtea a concluzionat că se 
impune recunoaşterea acestui drept în favoarea reclamantului şi sub acest aspect s-a 
dispus trimiterea cauzei spre rejudecare, pentru a se administra probele necesare, 
inclusiv  proba cu expertiza şi pentru a se stabili întinderea dreptului de deducere, în 
raport de documentele justificative ce vor fi prezentate de către reclamant. 

Cu respectarea art. 315 alin. 1 din Codul de procedură civilă, tribunalul a 
administrat la solicitarea reclamantului proba cu raportul de expertiză contabilă 
întocmit de exp. B.I. (filele 20-63). 

Potrivit concluziilor acestei lucrări de specialitate, în urma recalculării taxei pe 
valoarea adăugată datorată de reclamantul A.I. după aplicarea dreptului de deducere a 
taxei înscrise în facturile fiscale anexate de acesta (în valoare totală de 18.979 lei), a 
rezultat o TVA de plată de 94.597 lei, accesoriile aferente până la data de 12.06.2012 
fiind majorări de întârziere/dobânzi aferente în cuantum de 111.329 lei şi penalităţi de 
întârziere de 13.963 lei. 

Tribunalul a mai reţinut că argumentele prezentate de pârâta Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca în combaterea dreptului contribuabilului 
de a beneficia de deducerea taxei înscrise în facturile fiscale sunt inadmisibile, această 
chestiune juridică fiind tranşată în mod irevocabil de Curtea de Apel Cluj prin Decizia 
nr.10355/2013. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 218 din Codul de procedură fiscală 
raportat la art. 18 din Legea nr. 554/2004, tribunalul a admis în parte cererea şi a 
dispus anularea parţială a deciziilor contestate, care au fost menţinute în limitele 
determinate prin raportul de expertiză. 

În temeiul art. 274 şi art. 276 din Codul de procedură civilă, pârâta căzută în 
pretenţii a fost obligată la plata în favoarea reclamantului a sumei de 1.163 lei cu titlu 
de cheltuieli de judecată reprezentând contravaloarea parţială a taxei judiciare de 
timbru, timbre judiciare, onorariu avocaţial şi onorariu expert. Din suma totală de 
6456,8 lei avansată de reclamant s-a acordat acestuia un procent de 12%, 
corespunzător proporţiei în care se anulează decizia de impunere contestată. 

 Împotriva sentinţei a  declarat recurs Direcţia Generală Regională 
a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, solicitând admiterea recursului, modificarea in 
parte a sentinţei atacate cu consecinţa respingerii in totul a acţiunii reclamantului si 
exonerarea sa de plata cheltuielilor de judecata in suma de 1163 lei. 

 În motivarea recursului recurenta arată că nu este de acord cu soluţia 
instanţei de fond pentru următoarele considerente:  

 Aşa cum de altfel a arătat in fata instanţei de fond cu ocazia exprimării 
punctului de vedere la Raportul de Expertiza contabila judiciar efectuat in cauza, din 



economia dispoziţiilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si ale OG. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, deducerea taxei pe valoare adăugata de către cei 
îndreptăţiţi, se face conform procedurii instituite de art. 147A1 alin (1) din Legea nr. 
571/2003. De observat ca legiuitorul nu prevede derogări de la aceasta procedura. 

 Prin urmare, stabilirea taxei pe valoare adăugata deductibila de către 
instanţa de judecata, fără ca in prealabil organul fiscal sa o fi stabilit, depăşeşte 
atribuţiile acesteia si implicit reprezintă o ingerinţa in atribuţiile puterii administrative. 
Susţinerile recurentei au ca fundament dispoziţiile art. 1471 din Legea nr. 571/2003 
conform cărora, persoana impozabila isi poate exercita dreptul de deducere prin 
decontul perioadei fiscale in care sunt indeplinite condiţiile si fomalitatile legale sau 
printr-un decont ulterior incepand cu data de 1 ianuarie a anului care urmează celui in 
care a luat naştere dreptul de deducere. 

 Deci iniţiatorul exercitării dreptului de deducere este persoana 
impozabila care este obligate sa înregistreze la organul fiscal decontul de TVA, 
aferent perioadei fiscale pentru care aceasta îndeplineşte condiţiile legale. 

 De abia dupa aceea, in interiorul perioadei de prescripţie, organul fiscal 
poate verifica realitatea declaraţiilor persoanei impozabile făcute prin decontul de 
TVA. 

 In speţa, instanţa de fond, s-a substituit organului fiscal, pe baza 
constatările expertizei, excluzând astfel din ecuaţie organul fiscal, căruia legea i-a 
conferit competente pentru a verifica realitatea operaţiunilor taxabile pe care persoana 
impozabila le declara prin decontul de TVA. Firesc, atâta vreme cat dreptul de 
deducere al TVA este stabilit de instanţa de judecata printr-o hotărâre definitiva si nu 
ia naştere din propriul decont al persoanei impozabile, organul fiscal, nu va mai avea 
dreptul sa verifice niciodată realitatea operaţiunilor pentru care expertul judiciar a 
calculat dreptul de deducere. 

 Cu totul alta era situaţia daca, se isca un litigiu dupa ce organul fiscal 
verifica realitatea operaţiunilor declarate de persoana impozabila prin decontul de 
TVA, iar aceasta, nemulţumita, se adresa instanţei de judecata pentru eventuale 
nereguli izvorâte din modul de verificare a acestor operaţiuni de organul de inspecţie 
fiscala. Numai ca, dupa felul cum s-a procedat in speţa, s-a sărit peste verificarea 
realităţii operaţiunilor care au stat la baza deducerii TVA de către organul fiscal. Iar 
atâta vreme cat instanţa de judecata s-a substituit acestuia in verificarea realităţii 
operaţiunilor impozabile(lasandu-se pe mana expertizei) organul fiscal nu va mai avea 
niciodată posibilitatea sa verifice relitatea operaţiunile in discuţie. 

 A mai arătat  că  expertiza s-a limitat sa recalculeze taxa pe valoarea 
adăugata datorata după aplicarea dreptului de deducerea taxei înscrise in facturile 
prezentate de reclamant, fără sa verifice si realitatea operaţiunilor respective si daca 
toate cheltuielile din acestea, au servit ridicării imobilelor in discuţie si nu a altora sa 
si altora). 

 In ceea ce priveşte cheltuielile de judecata a solicitat in principal 
exonerarea sa de la plata acestora iar in subsidiar reducerea lor, întrucât, prin raportare 
la complexitatea cauzei le considera prea mari. 

Analizând recursul formulat, curtea reţine următoarele: 
Astfel cum reiese din cuprinsul recursului formulat de Direcţia Generală 

Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, recurenta a arătat că stabilirea taxei pe 
valoare adăugată deductibilă de către instanţa de judecată, fără ca în prealabil organul 
fiscal să o fi stabilit, depăşeşte atribuţiile acesteia şi implicit reprezintă o ingerinţă în 
atribuţiile puterii administrative. 



Asupra acestor susţineri, curtea reţine că, în fapt, prin acţiunea înregistrată sub 
nr. .../2012, reclamantul A.I. a solicitat ca în contradictoriu cu pârâta Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice a judeţului Cluj să se dispună anularea Deciziei nr. 
708/19.10.2012, Deciziei de impunere nr.32716/04.07.2012 şi a raportului de 
inspecţie fiscală din aceeaşi dată, emise de pârâtă.  

Prin Sentinţa civilă nr. 6160/08.04.2013, Tribunalul Cluj a admis cererea de 
chemare în judecată formulată de reclamant şi a anulat Decizia nr.708/19.10.2012 
privind soluţionarea contestaţiei reclamantului, respectiv Decizia de impunere 
nr.32716/04.07.2012 privind taxa pe valoare adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite 
de inspecţia fiscală şi raportul de inspecţie fiscală cu acelaşi număr emise de pârâta 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Cluj, aceasta din urmă fiind 
obligată la plata în favoarea reclamantului a sumei de 3.386,8 lei cu titlu de cheltuieli 
de judecată. 

Prin Decizia civilă nr. 10355/30.10.2013 pronunţată de Curtea de Apel Cluj în 
dosarul nr. .../2012 s-a admis recursul declarat de pârâtă împotriva sentinţei 
menţionate, care a fost casată şi, rejudecând, a fost respinsă acţiunea reclamantului în 
ceea ce priveşte obligaţiile de plată a TVA şi a accesoriilor aferente, fiind trimisă spre 
rejudecare cauza în ceea ce priveşte dreptul de deducere a TVA. 

În cuprinsul acestei decizii, instanţa de control judiciar a reţinut, privitor la 
dreptul de deducere a TVA, principiul constituţional al egalităţii în drepturi, prevăzut 
de art. 16 din Constituţia României, arătând că pornind de la prevederile 
constituţionale menţionate, codul fiscal impune un tratament egal tuturor 
contribuabililor în ceea ce priveşte corectitudinea stabilirii obligaţiilor fiscale faţă de 
stat, termenele de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor sociale datorate statului, drepturilor şi obligaţiilor de natură fiscală, 
principiul tratamentului fiscal egal impunând ca acelor contribuabili ce se află în 
situaţii fiscale identice să le fie aplicat acelaşi tratament fiscal. 

S-a reţinut că lipsa declaraţiei de plătitor de TVA, generată de faptul depăşirii 
plafonului de scutire, nu a fost sancţionată de către legiuitor cu nerecunoaşterea 
dreptului de deducere, ci are doar o consecinţă pecuniară, respectiv plata accesoriilor, 
situaţia unui tratament fiscal egal fiind exclusă atunci când doar celui care a depus 
declaraţia de plătitor de TVA i s-ar recunoaşte dreptul de deducere, faţă de cel ce nu a 
formulat o astfel de declaraţie, în mod cert cele două persoane (declarantul şi 
nedeclarantul)  aflându-se, sub aspect fiscal, într-o situaţie identică, astfel încât şi 
tratamentul fiscal, consecinţa legală, trebuind să fie identică pentru amândoi, diferenţa 
evidenţiindu-se doar în ceea ce priveşte un eventual regim sancţionator, aplicabil în 
temeiul legii, doar celui ce a nesocotit obligaţia legală de declarare. 

Au fost reţinute, cu titlu exemplificativ, cele menţionate în jurisprudenţa CJUE, 
respectiv hotararea din 27 septembrie 2007, Collée, C-146/05, hotararea din 1 aprilie 
2004, Bockemühl,C-90/02, hotărârea din 29 aprilie 2004, Faxworld, C-137/02,  
hotărârea din 21 February 2006 în cauza HALIFAX şi alţii, C-255/02, astfel că, faţă 
de toate aceste considerente, instanţa de control judiciar a apreciat, în decizia civilă nr. 
10355/30.10.2013, că se impune recunoaşterea dreptului de deducere în favoarea 
reclamantului.  

S-a reţine şi aspectul că atât în faţa organului fiscal, cât şi ulterior prin cererea 
de chemare în judecată reclamantul a solicitat recunoaşterea acestui drept, cerere 
apreciată ca fiind neîntemeiată de către organul fiscal, astfel că, în condiţiile art. 312 
al.5 din Codul de procedură civilă, întrucât dreptul de deducere nu a fost analizat pe 
fond, sub aspectul cuantumului sumei ce ar putea fi dedusă, s-a dispus trimiterea 
cauzei spre rejudecare în ceea ce priveşte dreptul de deducere TVA, îndrumându-se 



instanţa de fond ca, în rejudecare, să administreze probele necesare, inclusiv proba 
cu expertiza, pentru a se stabili întinderea dreptului de deducere, în raport de 
documentele justificative ce vor fi prezentate de către reclamant. 

În rejudecare, cauza a fost înregistrată sub nr. .../2012*, iar instanţa a 
administrat proba expertizei contabile. 

Prin sentinţa civilă nr. 3526 din 28.04.2014, pronunţată în dosarul nr..../2012* 
al Tribunalului Cluj, recurată în cauza de faţă, s-a admis în parte cererea de chemare 
în judecată formulată de reclamantul A.I., în contradictoriu cu pârâta Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca (care a preluat calitatea 
procesuală a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Cluj) şi s-a anulat în 
parte Decizia nr. 708/19.10.2012 privind soluţionarea contestaţiei reclamantului, 
Decizia de impunere nr. 32716/04.07.2012 privind taxa pe valoare adăugată şi alte 
obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală şi raportul de inspecţie fiscală cu acelaşi 
număr, acte fiscale care au fost menţinute pentru următoarele sume: TVA 
suplimentară de plată de 94.597 lei, majorări de întârziere/dobânzi aferente de 
111.329 lei şi penalităţi de întârziere de 13.963 lei. 

Ori, în raport de cele mai sus arătate, curtea reţine în prezenta cauză că, în 
raport de cele reţinute în mod expres în cuprinsul deciziei civile nr. 10355/30.10.2013 
a Curţii de Apel Cluj, criticile recurentei Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Cluj-Napoca formulate în ceea ce priveşte sentinţa civilă nr. 3526 din 
28.04.2014 sunt în mod vădit neîntemeiate. 

Astfel, curtea reţine că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 430 alin. 1 şi 2 
din Codul de procedură civilă, potrivit cărora 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 privind 
dispozitivul, precum şi considerentele pe care acesta se sprijină, inclusiv cele prin care 
s-a rezolvat o chestiune litigioasă. 

Totodată, îşi găsesc aplicare prevederile art. 501 alin. 1 şi 3 din Codul de 
procedură civilă, în caz de casare, hotărârile instanţei de recurs asupra problemelor de 
drept dezlegate sunt obligatorii pentru instanţa care judecă fondul, după casare, 
instanţa de fond urmând a judeca din nou, în limitele casării şi ţinând seama de toate 
motivele invocate înaintea instanţei a cărei hotărâre a fost casată. 

Ca hotărâre definitivă pronunţată de instanţa de recurs care a trimis cauza în 
rejudecare, decizia civilă nr. 10355/30.10.2013 a Curţii de Apel Cluj se bucură de 
autoritate de lucru judecat, conform art. 430 din Codul de procedură civilă anterior 
menţionat, şi are putere obligatorie pentru instanţa care judecă fondul, după casare, 
potrivit art. 501 din Codul de procedură civilă, aşa încât dezlegarea dată, prin această 
decizie, problemei de drept referitoare la recunoaşterea dreptului de deducere în 
favoarea reclamantului, se impune în prezenta cauză, fără posibilitatea de a mai fi 
contrazisă. 

Ca atare, respectând cele dispuse prin decizia civilă nr. 10355/30.10.2013 a 
Curţii de Apel Cluj, instanţa de fond în mod legal a procedat la stabilirea întinderii 
dreptului de deducere a taxei pe valoare adăugată, dispunând efectuarea unei expertize 
contabile în cauză în acest sens, astfel că susţinerile recurentei privitoare la faptul că 
instanţa de fond şi-ar fi depăşit atribuţiile, realizând o ingerinţă în atribuţiile puterii 
administrative, sunt neîntemeiate. 

În ceea ce priveşte alegaţiile recurentei privitoare la împrejurarea că organul 
fiscal este lipsit de posibilitatea de a verifica realitatea operaţiunilor care au stat la 
baza deducerii TVA, curtea reţine că prezenta cauză a fost înregistrată pe rolul 



instanţelor de judecată la data de 11.12.2012, pârâta cunoscând încă de la acest 
moment procesual alegaţiile reclamantului, inclusiv cele privitoare la recunoaşterea 
dreptului de deducere a taxei pe valoare adăugată, cu atât mai mult cu cât aceste 
alegaţii au fost menţionate în cuprinsul contestaţiei administrative formulate  
împotriva deciziei de impunere nr. 32716 din 04.07.2012, astfel că, până la 
pronunţarea instanţei de fond asupra acestui aspect, organul fiscal a avut deplina 
libertate în a efectua toate verificările pe care le aprecia necesare în vederea stabilirii 
stării de fapt, formulării şi probării apărărilor sale în cauză, cu atât mai mult cu cât, 
fiind parte în acest litigiu, cunoştea împrejurarea că în rejudecare cauza va fi analizată 
strict sub aspectul stabilirii întinderii dreptului de deducere al reclamantului. 

Ori, în raport de împrejurarea că pârâta a avut o atitudine pasivă în ceea ce 
priveşte acest aspect, invocându-şi practic în prezent propria culpă, şi ţinând cont de 
faptul că, în cuprinsul obiecţiunilor la expertiza efectuată în cauză nu a invocat 
criticile ridicate în recurs privitoare la neverificarea de către expert a realităţii 
operaţiunilor şi dacă toate cheltuielile din acestea au servit ridicării imobilelor în 
discuţie, astfel cum reiese din punctul de vedere depus la dosarul de fond în 
rejudecare la filele 68-69, însuşindu-şi astfel concluziile raportului de expertiză, se 
constată că şi sub acest aspect criticile recurentei sunt neîntemeiate. 

Referitor la criticile recurentei privitoare la cuantumul cheltuielilor de 
judecată, recursul promovat nu poate fi apreciat ca fiind întemeiat de către instanţa de 
control judiciar. 

Astfel, curtea reţine că, în drept, potrivit art.274 din Codul de procedură civilă, 
partea care cade în pretenţii va obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. 

În speţă, Curtea constată că recurenta este în culpă procesuală întrucât 
derularea prezentului litigiu decurge din refuzul organelor fiscale de a recunoaşte 
dreptul de deducere al reclamantului, drept recunoscut prin decizia civilă nr. 
10355/30.10.2013 a Curţii de Apel Cluj şi care a condus la anularea în parte a 
Deciziei nr. 708/19.10.2012 privind soluţionarea contestaţiei reclamantului, Deciziei 
de impunere nr. 32716/04.07.2012 privind taxa pe valoare adăugată şi alte obligaţii 
fiscale stabilite de inspecţia fiscală şi raportului de inspecţie fiscală cu acelaşi număr.  

Prin urmare, curtea constată că instanţa de fond a făcut o corectă aplicare a 
prevederilor art.274 C.proc.civ. obligând pârâta căzută în pretenţii la plata 
cheltuielilor de judecată, susţinerile contrare fiind nefondate. 

Curtea  reţine însă că şi aplicarea 274 alin 3. C.proc.civ.  a fost corect realizată 
de prima instanţă, recursul fiind nefondat şi în ceea ce priveşte acest aspect, întrucât 
au fost avute în vedere munca depusă, miza procesului şi obiectul acestuia, precum şi 
proporţia în care s-a anulat decizia de impunere contestată în raport de care s-a 
apreciat că suma de 1163 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând 
contravaloarea parţială a taxei judiciare de timbru, timbre judiciare, onorariu avocaţial 
şi onorariu expert.  

  În consecinţă, faţă de cele menţionate, în temeiul art.312 din Codul de 
procedură civilă, curtea va respinge recursul declarat de Direcţia Generală Regională 
a Finanţelor Publice Cluj-Napoca împotriva sentinţei civile nr. 3526 din 28.04.2014, 
pronunţată în dosarul nr..../2012* al Tribunalului Cluj, pe care o va menţine în 
întregime. 

 
 



26. Cerere de validare a popririi asigurătorii. Termen 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 6009 din 4 septembrie 2014  

Prin decizia civilă nr. 238 din 14.04.2014, pronunţată în dosarul nr. ... al 
Tribunalului Specializat Cluj, a fost respins apelul declarat de apelanta SC M. SRL, 
J... în contradictoriu cu intimata SC B. S.A. Bucureşti şi SC A. SRL Dej, împotriva 
Sentinţei civile nr. 1.305/2013 pronunţate de către Judecătoria Cluj-Napoca, la data de 
05.12.2013, în dosarul nr. …/2013.  

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut următoarele: 
 Principala critica adusa de apelanta sentinţei pronunţate de prima 

instanţa consta în interpretarea şi aplicarea eronata a dispoziţiilor art. 460 alin. şi art. 
456 C.pr.civ., în opinia apelantei nefiind incidente dispoziţiile legale anterior 
menţionate, ci dispoziţiile art. 457 C.pr.civ.. 

 Criticile apelantei sunt nefondate, urmând sa fie înlăturate de către 
instanţa de apel. Aşa cum însăşi apelanta a arătat, asupra naturii termenului instituit de 
art. 456 C.pr.civ., s-a pronunţat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 
7/2013, decizie prin care a fost admis recursul în interesul legii şi s-a statuat astfel: 
,,În interpretarea şi aplicarea art. 460 alin. 1 din Codul de procedură civilă stabileşte 
că termenul de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să 
plătească suma urmăribilă, în care creditorul, debitorul sau organul de executare poate 
sesiza instanţa de executare în vederea validării popririi, este un termen imperativ 
(peremptoriu), legal, fix şi absolut, a cărui nerespectare atrage sancţiunea decăderii.” 

 Prin urmare, orice interpretare cu privire la natura acestui termen nu 
poate fi primita, dezlegarea în drept data prin decizia anterior pronunţata fiind 
obligatorie conform dispoziţiilor art. 3307 C.pr.civ.. Distincţia pe care apelanta o 
susţine în sensul ca interpretarea data de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie priveşte 
doar subiecţii de drept care nu sunt instituţii bancare, este lipsita de suport legal, 
considerentele deciziei fiind eronat interpretate de apelanta. 

 Sunt nefondate susţinerile apelantei în sensul ca cererea privind 
validarea popririi nu ar intra sub incidenta dispoziţiilor art. 460 alin. 1 din Codul de 
procedură civilă în condiţiile în care nu exista nici o dovada ca intimata si-ar fi 
îndeplinit obligaţia de a vira către apelanta vreo suma din contul poprit. Astfel, 
instanţa de apel observa ca la data de 25.11.2011, intimata SC B. S.A. a comunicat 
executorului judecătoresc A.T. înfiinţarea popririi, iar cererea de validare a popririi a 
fost înregistrata abia în august 2013, fără ca în acest interval de timp  sa fi eliberat 
vreo suma apelantei creditoare. 

 Susţinerile apelantei în sensul ca intimata SC B. S.A. este în culpa 
procesuala întrucât nu a procedat la declararea anticipata a scadentei creditului acordat 
debitoarei sale SC A. SRL, nu prezintă relevanta în condiţiile în care cererea de 
validare a popririi a fost înfiinţata cu depăşirea termenului prescris de art. 456 
C.pr.civ.. în plus, nu ar avea relevanta nici daca cererea ar fi fost formulata în 
termenul legal, decizia de a declara sau nu scadenta anticipata a creditului aparţinând 
în exclusivitate intimatei SC B. S.A.. 

 Pentru aceleaşi motive nu pot fi primite nici susţinerile apelantei în 
sensul ca intimata SC B. S.A. ar fi fost debitor al intimatei SC A. SRL şi ca ar fi avut 
obligaţia de a înfiinţa poprirea asupra sumelor de bani pe care aceasta din urma le 
consemna în contul sau, în vederea restituirii împrumutului acordat de banca. Aceste 
apărări de fond ar fi putut fi analizate doar în cazul în care cererea privind validare 



popririi ar fi fost depusa în termenul legal. În acelaşi sens sunt şi susţinerile referitoare 
la rularea diferitelor sume de bani prin contul intimatei SC A. SRL. 

Pentru toate aceste considerente, luând în considerare faptul ca toate criticile 
apelantei sunt nefondate, în baza art. 296 teza 1 C.pr.civ., tribunalul a respins, ca fiind 
nefondat,  apelul apelanta SC M. SRL şi a menţinut în întregime Sentinţa civilă nr. 
1.305/2013 pronunţată de către Judecătoria Dej, la data de 05.12.2013, în dosarul nr. 
.../2013. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs S.C. M. S.R.L., solicitând casarea 
deciziei civile nr. 238/2014 pronunţata de Tribunalul Specializat Cluj la data de 
14.04.2013 în dosarul nr. ... trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond 
pentru admiterea cererii şi validarea popririi Împotriva terţului poprit B. cu sediul 
central din … pentru plata sumei de : 

- 27.995,30 euro (echivalentul în lei, la cursul leu/euro stabilit de BNR 
pentru data efectuării viramentului) reprezentând contravaloare marfa conform 
sentinţei comerciale 459/COM/21.09.2010 a Tribunalului Alba 

- 8.203,73 lei reprezentând cheltuieli de executare 
În motivare a arătat că prin sentinţa recurata instanţa de apel respinge apelul 

declarat de noi împotriva sentinţei civile nr.1305/2013 a Judecătoriei Dej . 
Pentru a ajunge la aceasta soluţie instanţa de apel menţine excepţia tardivităţii 

cererii invocate de terţul poprit B. cu sediul central din … şi constata ca societatea 
noastră este decăzuta din termenul în care trebuia sa sesizeze instanţa pentru validarea 
popririi fara a mai intra în cercetarea fondului astfel ca decizia recurata este 
pronunţata cu aplicarea greşita a legi. 

Astfel, prin decizia recurata, instanţa de apel nu observa ca în situaţia data, în 
care terţul poprit este o banca acesteia nu-i mai revin obligaţiile din art. 456 alin 1 cod 
proc civ, conduita banei fiind reglementata de art. 457 cod proc civ. Acest punct de 
vedere consideram ca este în concordanta şi cu motivarea deciziei citate a instanţei 
supreme în sensul ca în cuprinsul acestei decizii nu se regăseşte nici o referire la art. 
457 cod proc civ ci numai la art. 456 cod proc civ. Pentru susţinerea acestui punct de 
vedere se impune o analiza a textelor de lege în discuţie şi anume;  

„Art. 456 – În termen de 15 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul 
sumelor de bani datorate în viitor, de la scadenta acestora, terţul poprit este obligat: 

a) sa consemneze suma de bani sau, dupa caz, sa indisponibilizeze 
bunurile mobile incorporale poprite şi sa trimită dovada executorului, în cazul popririi 
prevăzute Ia Art. 453 alin. 1; 

b) sa plătească direct creditorului suma reţinuta şi cuvenita acestuia, în 
cazul popririlor prevăzute de Art. 453 alin. 2. La cererea creditorului suma ii va fî 
trimisa la domiciliul indicat sau, daca este cazul, la reşedinţa indicata, cheltuielile de 
trimitere fiind în sarcina debitorului." 

În acest caz terţul poprit care nu poate fi o unitate bancare ci numai o persoana 
juridica care are obligaţii de plata fata de debitorul urmărit, are următoarele obligaţii; 

- sa consemneze sumele la dispoziţia executorului judecătoresc, sau 
- sa plătească direct creditorului suma reţinuta în condiţiile art. 453 alin 

2 (pensii întreţinere, despăgubiri, etc. ...). 
Instanţa suprema în decizia invocata statuează ca termenul de 3 luni prevăzut 

de art. 460 cod proc.civ. 
„Art. 460 - Daca terţul poprit nu-si mai îndeplineşte obligaţiile ce-i revin 

pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc sa consemneze suma 
urmăribila a liberat-o debitorului poprit, creditorul, debitorul sau organul de 
executare, în termen de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia sa consemneze sau 



sa plătească suma urmăribila, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării 
popririi." 

 curge de la data când „terţul poprit trebuia sa consemneze sau sa plătească 
suma urmăribila" 

Ceea ce duce la concluzia ca terţul poprit are obligaţia de a consemna sau 
plaţii suma urmăribila obligaţii ce corespund terţului poprit de la art. 456 cod proc. 
civ. adică o persoana juridica nebancara cu obligaţii de plata fata de debitorul urmărit. 

În situaţia prevăzuta de art. 457, terţ poprit este o unitate bancara care în 
condiţiile art. 457 cod proc. civ. 

„Art. 457 (1) In cazul debitorului titular de conturi bancare, poprirea se 
înfiinţează potrivit Art. 453. 

(11) în cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare, pot face obiectul 
executării silite prin poprire atât soldul creditor al acestor conturi, cat şi încasările 
viitoare. 

(2) La data sesizării băncii, sumele existente, precum şi cele provenite din 
încasările viitoare sunt indisponibilizate în măsura necesara realizării creanţei. 

Din momentul indisponibilizării şi pana la achitarea integrala a obligaţiilor 
prevăzute în titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendării executării silitei prin 
poprire, terţul poprit nu va face nicio alta plata sau alta operaţiune care ar putea 
diminua suma indisponibilizata, daca legea nu prevede altfel." 

are următoarele obligaţii; 
- sa indisponibilizeze sumele din soldul creditor 
- sa indisponibilizeze Încasările viitoare 
- sa nu facă plaţi sau alte operaţiuni bancare 
Din analiza obligaţiilor terţilor popriţi din cele doua texte analizate mai sus 

rees diferente de obligaţii respectiv plata şi consemnare la persoane juridice nebancare 
şi indisponibilizare şi neplata de sume la unităţi bancare. 

Decizia ICCJ nr. 7/2013 care soluţionând în RIL decide ca termenul prevăzut 
de art. 460 este unul de decădere insa în motivare face trimitere la art. 103 alin 1 cod 
proc civ. 

Acest ultim text de lege reglementează situaţia în care partea nu-si exercita 
dreptul în termen, neexercitare cauzata de o Împrejurare mai presus de voinţa sa. 
Consideram ca în speţa sunt aplicabile prevederile art. 103 alin 1 cod proc. civ. în 
sensul ca fiind comunicata înfiinţarea popririi şi ştiind ca debitoarea nu mai are 
activitate economica transferând bunurile pe alta societate am considerat ca nu 
dispune de fonduri în cont şi ca astfel se explica lipsa de încasări prin poprire. în 
acelaşi context, banca - terţ poprit nu are obligaţia de a comunica daca debitorul 
urmărit are sau nu activitate, fiind obligata sa indisponibilizeze sumele aflate în cont 
precum şi încasările viitoare şi ca atare noi nu a cunoscut operaţiunile bancare din 
contul debitorului urmărit, necunoaştere care opiniem ca este o împrejurare mai 
presus de voinţa noastră. 

Daca aveam cunoştinţa de operaţiunile respective şi ca banca nu 
indisponibilizează sumele pana la concurenta debitului urmărit şi nu exercitam calea 
validării popririi atunci se putea constata lipsa de interes şi decăderea din termen. 

Prin adresa nr. 79515/25.11.2011 banca comunica executorului judecătoresc 
înfiinţarea popririi şi ca încasările următoare vor fi consemnate şi virate organului de 
executare fără a face vorbire de soldul existent la data înfiinţării popririi, act care da 
asigurări ca suma va fi recuperata prin poprire. 

În urma răspunsului primit de la SC F. SRL a constatat ca s-au executat plaţi 
prin virament bancar şi atunci am solicitat extrasul de cont când am luat la cunoştinţa 



de încasările debitoarei , sume ce trebuiau indisponibilizate şi virate în contul 
executorului judecătoresc pentru distribuţie în condiţiile art. 562 şi urm cod proc civ. 

 
Mai mult din extrasul de cont comunicat executorului rezulta ca lunar s-au 

rulat sume de bani în cont existând încasări de peste limita ratei creditului sume care 
nu au fost puse la dispoziţia executorului judecătoresc iar termenul de 3 luni 
consideram ca s-a întrerupt cu fiecare încasare în soldul creditor neindisponibilizata 
sau operaţiune în soldul debitor şi ca în acest fel nu suntem ieşiţi din termen , după 
fiecare întrerupere curgând un nou termen de trei luni. 

În extrasele de cont comunicate rees rulaje de sume atât în contul creditor 
(încasări) cat şi în contul debitor (plaţi către client) ceea ce nu este altceva decât 
venituri neindisponubilizate şi eliberări de sume operaţiuni executate contrar art.457 
alin 2 cod proc civ. 

În plus prin adresa nr. 73468/06.08.2013 banca comunica virarea sumei de 
12,24 RON în contul executorului judecătoresc . 

De observat ca şi înăuntrul termenului de 3 luni anterior depunerii cererii s-au 
rulat sume (ex. 5.104,94 lei -20.05.2013, 3.778,38-05.06.2013 etc.). 

Fata de situaţia descrisa mai sus consideră ca în cauza sunt aplicabile 
dispoziţiile art. 402 ind. 2 alin 1 cod proc.civ. sens în care termenul de decădere a fost 
suspendat succesiv. 

 Ca o prima concluzie opinează ca banca are culpa în neexecutarea obligaţilor 
ce-i revin din prevederile art. 457 cod proc civ fapt pentru care se impune validarea 
popririi. 

Aceeaşi comportare culpabila o are banca şi cu privire la propriile norme de 
creditare. 

Daca îşi aplica norma proprie cuprinsa în contractul de credit, declara scadenta 
anticipata a creditului acordat debitoarei noastre şi astfel prin executare silita se 
ajungea atât la îndestularea băncii cat şi a societăţii în calitate de creditor urmăritor. 

În acest context consideră ca terţul poprit şi debitoarea sunt în culpa în sensul 
ca: 

- nu procedează la declararea scadentei anticipata a creditului conform pct 3.1 
« Cazuri de declarare a scadentei anticipate » 

31.3 «furnizarea de către împrumutat a unor date false sau incomplete » , 
31.5 «In cazul în care se iniţiază procedura ..... executării silite asupra activelor 

»si 
31.8 « Garanţiile*... nu au fost constituite valabil» 
din contractul de credit în sensul ca; 
- accepta şi fac declaraţii neadevărate la pct. 27.3 si 27.7 respectiv ca :; 
- nu exista litigii pe rol sau care urmează sa se declanşeze (adresa nr. 

39/07.01.2010 de convocare la conciliere;răspunsul din 21.01.2010 al adresa de 
conciliere) 

- toate documentele financiare şi contabile vor fi întocmite şi audiate în 
conformitate cu principiile contabile generale insa contrar prevederilor art. 6 alin 1 din 
OG 15/1996 cu chitanţa nr. 000079/06.10.2011 se încasează suma de 18.600 lei fără 
ca aceasta suma se se regăsească în extrasele de cont. 

- fiind iniţiata executarea silita asupra activelor împrumutatului luând 
cunoştinţa despre acest aspect prin cererea de Înfiinţare a popririi 

- garanţiile nu au fost constituite valabil fiind acceptate garanţii bunurile 
înstrăinate în perioada septembrie - octombrie 2011 iar înscrierile în arhiva a avut loc 
în noiembrie 2011. 



Daca banca îşi aplica propriile norme de creditare, privitoare la declararea 
scadentei anticipate a creditului,pentru motivele arătate mai sus banca avea 
posibilitatea de a executa silit bunurile gajate şi avea prioritatea prevăzuta de art. 563 
lit g cod proc civ, distribuirea sumelor deţinute de debitoarea SC A. SRL Dej 
desfăşurându-se în condiţiile art. 562-571 cod proc civ. 

Activitatea culpabila a băncii şi societăţii debitoare cu privire la creditul din 
09.06.2011 fac obiectul dos. pen. 206/P/2013, cauza în care se executa activităţile 
dispuse prin sentinţa penala nr. 594/2013 a Judecătoriei Dej, cercetări ce urmează a 
viza şi comportamentul abuziv al banei contra intereselor noaste ca urmare a 
nedeclarării scadentei anticipate a creditului. 

Pe baza acestor considerente de fapt şi de drept invocate mai sus opinează ea 
instanţele de apel şi de fond pronunţându-se numai pe excepţia ridicata şi prin 
necercetarea fondului au pronunţat hotărârea cu aplicarea greşita a legii, au considerat 
aplicabil cauzei art. 460 şi nu art. 457 cod proc civ litigiului dedus judecaţii, fapt 
pentru care va rugam sa dispuneţi admiterea recursului aşa după cum a fost formulat 
şi motivat şi sa pronunţaţi o hotărâre de casare a deciziei recurate şi rejudecarea 
cauzei de instanţa de fond. 

Prin întâmpinarea înregistrată la data de 21 august 2014 intimata B. SA 
Bucureşti, a solicitat respingerea recursului formulat împotriva Deciziei civile nr. 
238/2014 pronunţata de Tribunalul Specializat Cluj ca nefondat. 

În motivare a arătat că prin sentinţa recurata instanţa de apel a respins apelul 
formulat şi a menţinut sentinţa primei instanţe prin care s-a admis excepţia tardivităţii 
formulării cererii de validare a popririi de către creditorul M. SRL şi s-a respins 
acţiunea formulata de acesta. împotriva acestei decizii a formulat creditorul recurs. 
Recursul este neîntemeiat, decizia pronunţata de instanţa de apel şi sentinţa pronunţata 
de către prima instanţa fiind legale şi temeinice. Astfel: 

1. Potrivit art. 460 alin 1 C.pr.civ creditorul urmăritor are la dispoziţie în 
vederea sesizării instanţei cu o cerere de validare 3 luni de la data la care terţul poprit 
trebuie sa consemneze sau sa plătească suma urmăribila. Acest text de lege instituie 
un termen imperativ cu respectarea căruia se poate formula cererea de validare a 
popririi. în acest sens s-a pronunţat ICCJ prin Decizia nr. 7/2013 ICCJ hotărând ca 
"termenul de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia sa consemnele sau sa plătească 
suma urmăribilă) în care creditorul, debitorul sau organul de executare poate sesiza 
instanţa de executare în vederea validării popriţii, este un termen imperativ 
(peremptoriu), legal, fix şi absolut, a cărui nerespectare atrage sancţiunea decăderii." 

Poprirea asupra conturilor debitoarei A. SRL, deschise la subscrisa, a fost 
înfiinţata la solicitarea BEJ A.T. în luna noiembrie 2011. în acest sens subscrisa am 
transmis executorului judecătoresc adresa nr. 79515/25.11.2011 prin care i-am adus la 
cunoştinţa înfiinţarea popririi. Creditorul urmăritor M. SRL a formulat cererea de 
validare în data de 19.08-2013. Raportat la prevederile imperative ale art. 460 alin 1 
C.pr.civ cererea de validare a fost tardiv formulata. 

În ceea ce priveşte susţinerea recurentului ca decizia nr. 7/2013 pronunţata de 
ICCJ nu ar fi aplicabila situaţiei reglementate prin art. 457 C.pr.civ, doar ipotezelor 
vizate prin art. 456 aceasta este neîntemeiata. Intimata arată că prin art. 456 C.pr.civ 
se reglementează termenul în care sumele de bani poprite trebuie consemnate/ plătite 
creditorului urmăritor. Aceste dispoziţii se aplica şi în cazul în care terţul poprit este o 
societate bancara. în acest sens sunt şi prevederile art. 457 alin 4 care fac trimitere la 
art. 456 C.pr.civ. în cazul în care se accepta inaplicabilitatea prevederilor art. 456 în 
cazul în care terţul poprit este o instituţie bancara nu mai exista nici obligativitatea 
consemnării sumelor de bani indisponibilizate în favoarea executorului judecătoresc 



în termen de 15 zile, întrucât art. 457 dispune doar ca banca trebuie sa 
indisponibilizeze sumele de bani. în mod evident în cazul instituţiilor bancare sunt 
aplicabile atât dispoziţiile  art. 456, şi si prevederile  art. 457, care se completează. 

În ceea ce priveşte menţiunile privind  art. 103 C.pr.civ  arată ca o cerere de 
repunere în termen nu a fost formulata în speţa în termenul legal de 15 zile. Chiar 
daca s-ar accepta ca pretinsa împiedicare a creditorului urmăritor ar fi încetat la data 
formulării cererii de validare a popririi (19.08.2013), o cerere de repunere în termen 
nu a fost formulata în 15 zile de la data înregistrării la instanţa a cererii de validare a 
popririi. în ceea ce priveşte pretinsa împiedicare a creditorului urmăritor observam ca 
acesta are îndatorirea de a urmări executarea silita iniţiata în vederea realizării 
propriilor interese. Subscrisa nu am refuzat niciodată sa comunicam extrase privind 
conturile debitorului urmărit Acestea au fost solicitate abia în anul 2013, ocazie cu 
care intimata a comunicat extrasele de cont ale debitoarei. Evident asemenea extrase 
se puteau solicita oricând în urma înfiinţării popririi. Mai mult, prin adresa nr. 
79515/25.11.2011, comunicata executorului judecătoresc, a confirmat înfiinţarea 
popririi, totodată arătând ca subscrisa deţinem gaj asupra conturilor debitorului 
urmărit silit şi acesta din urma ne datorează sume de bani în temeiul contractelor de 
credit încheiate intre subscrisa şi debitorul A.. Adresa noastră se afla din noiembrie 
2011 la dosarul execuţional. Aşadar creditorul urmăritor avea posibilitatea sa se 
informeze, şi nu s-a aflat intr-o împrejurare mai presus de voinţa acestuia care l-ar fi 
împiedicat sa solicite informaţii sau sa formuleze cererea de validare a popririi în 
termenul legal prevăzut de art.460. 

De asemenea se observa ca în speţa nu sunt incidente dispoziţiile procedurale 
privind întreruperea termenului (art. 405 indice 2 alin 1). Aceste prevederi legale 
reglementează întreruperea termenului de prescripţie a dreptului la executarea silita. 
Or, în speţa se discuta termenul de formulare a cererii de validare a popririi, şi nu 
termenul de prescripţie a dreptului la executare silita. 

2. Raportat la susţinerile creditorului privind fondul cererii sale, arată ca şi 
acestea sunt neîntemeiate. 

Creditorul urmăritor M. SRL a formulat împotriva intimatei - terţ poprit în 
dosarul execuţional nr. 181/2010 al BEJ A.T. - o cerere prin care solicita validarea 
popririi pentru suma de 27.885,30 euro şi 8.203,73 lei, obligarea noastră la plata 
acestei sume de bani, susţinând ca şi-a încălcat obligaţiile legale. 

În primul rând, arată ca intre intimată — instituţie bancara - şi societatea A. 
SRL s-au încheiat mai multe contracte de credit. La data de 14.11.2011 - data 
înfiinţării popririi — subscrisa aveam încheiate cu debitoarea trei contracte de credit, 
şi anume : Contract de credit nr. 2/2007 (pentru suma de 60.000 euro), Contract de 
credit nr. 40/2008 (pentru suma de 46.000 euro) şi Contract de credit nr. 3/2008 
(pentru suma de 162.500 lei). Contractele de credit sunt depuse la dosarul cauzei. 
Toate creditele sus-menţionate (precum şi toate accesoriile acestora — dobânzi, 
comisioane etc) erau garantate printre altele prin constituirea de gaj asupra conturilor 
curente ale debitoarei deschise la subscrisa. Am depus la dosarul cauzei dovada de la 
arhiva electronica din care rezulta ca aceste garanţii asupra sumelor de bani, 
constituite în favoarea subscrisei de debitoarea A. pentru garantarea creditelor 
contractate, erau înscrise din iunie 2011 în Arhiva Electronica de Garanţii Reale 
Mobiliare. De asemenea, prin  art. 20 în toate cele trei contracte de credit sus-
menţionate subscrisa era împuternicita sa preleveze în mod automat din conturile 
debitoarei A. sumele de bani datorate de către aceasta cu titlu de rate credit, dobânzi, 
comisioane şi alte sume datorate, precum şi sa efectueze schimb valutar daca era 
necesar. 



În al doilea rând, creditorul urmăritor M. reproşează subscrisei ca nu as fi 
respectat obligaţiile mele în calitate de terţ poprit întrucât prin conturile debitoarei A. 
s-au rulat sume de bani care depăşeau creanţa deţinuta de către creditorul urmăritor. 

Intimata observă ca  art. 452 C. pr. Civ dispune ca sunt supuse popririi sumele 
bani datorate de către terţul poprit debitorului urmărit. Aşadar terţul poprit în urma 
popririi are obligaţia legala de consemna la dispoziţia executorului judecătoresc 
sumele de bani pe care terţul poprit la datorează debitorului urmărit. Or. subscrisa nu 
am datorat debitorului urmărit nici o suma de bani. Din contra debitorul urmărit A. 
datora sume de bani subscrisei. Subscrisa astfel cum am arătat mai sus am acordat mai 
multe credite către debitorul urmărit A.. Astfel acesta din urma în ceea ce priveşte 
ratele de credit, dobânzile şi comisioanele datorate subscrisei în temeiul celor trei 
contracte de credit este debitorul subscrisei, care în aceasta relaţie contractuala am 
calitatea de creditor al ratelor de credit, dobânzilor etc. Sumele de bani care au intrat 
în conturile debitorului urmărit A. erau datorate subscrisei, în calitate de creditor în 
temeiul contractelor de credit nr. 2/2007, 40/2008, 3/2008. Se observa şi din extrasele 
de cont bancare depuse de către creditorul urmăritor ca toate sumele de bani rulate 
prin conturi s-au utilizat în vederea achitării ratelor de credit, a dobânzilor şi 
comisioanelor aferente, în temeiul contractelor de credit sus-menţionate. Aşadar nu şi-
a încălcat obligaţiile instituite de lege în calitate de terţ poprit, întrucât sumele de bani 
intrate în conturile debitoarei erau datorate subscrisei, şi nu subscrisa datoram aceste 
sume de bani la A.. 

Mai mult, se observa ca şi potrivit art. 460 alin 1 C.pr.civ se introduce o cerere 
de validare în ipoteza în care terţul poprit a eliberat banii datoraţi debitorul urmărit, în 
loc sa le consemneze la dispoziţia executorului judecătoresc. în speţa se observa facil 
ca, debitorului urmărit nu i s-a eliberat de către subscrisa nicio suma de bani. în 
extrasele de cont depuse la dosarul cauzei nu apare nicio operaţiune prin care s-ar fi 
eliberat vreo suma de bani societarii A. sau vreunui reprezentant al acestuia. Precizam 
ca asemenea operaţiuni de retragere din cont ar trebui sa figureze în coloana "Debit" şi 
sa se menţioneze la solicitarea debitorului sau de către acesta s-a efectuat o retragere 
sau un virament. Se observa ca singurele operaţiuni de plata — ulterior înfiinţării 
popririi erau reprezentate de plata ratelor de credit, a dobânzilor, comisioanelor 
precum şi schimbul valutar al sumelor necesare achitării ratelor de credit. 

În al treilea rând, intimata deţine gaj pe conturile debitorului urmărit, iar 
aceasta garanţie reala mobiliara este înregistrata în Arhiva Electronica încă din luna 
iunie 2011. În consecinţa subscrisa în vederea recuperării creanţelor noastre contra 
debitoarei pot debita conturile debitorului urmărit, cu prioritate fata de poprirea 
instituita ulterior înscrierii gajului nostru a arhiva electronica. Evident în caz contrat - 
adică poprirea ar prevala fata de gajul instituit în prealabil asupra contului — s-ar 
ajunge la încălcarea dreptului de garanţie al subscrisei precum şi a regulii imperative a 
prioritarii garanţiilor care reglementează ca, creditorii garantaţi din "bunul gajat" îşi 
recuperează creanţele cu prioritate fata de creditorii chirografari. în speţa, subscrisa 
este creditor garantat asupra sumelor din contul debitorului urmărit A., iar creditorul 
urmăritor M. este un creditor chirografar, care isi va putea recupera creanţele din 
sumele de bani intrate în contul debitorului urmărit doar după ce subscrisa ne-am 
recuperat creanţele (dobânzi, accesorii, credit) rezultate din contractul de credit 
garantat prin gajarea contului. Aşadar, în contextul celor mai sus-expuse se observa ca 
toate operaţiunile de debitare (adică retragere de sume de bani) cuprinse pe extrasul de 
cont al debitorului urmărit, sunt plaţi făcute de către debitoare subscrisei, şi reprezintă 
credite, dobânzi şi comisioane aferente contractelor de credit perfectate cu debitoarea, 
adică în mod legal şi justificat s-au reţinut de către intimată, nefiind eliberate 



debitoarei. în acest sens s-a şi reglementat în Noul Cod Civil prin art. 2466 ca "atunci 
când ipoteca poarta asupra unui cont (...) creditorul poate compensa soldul creditor al 
contului cu creanţa ipotecara." 

 Invocă şi decizia nr. 3636/2011 al Curţii de Apel Cluj (depusă la dosarul 
cauzei) prin care instanţa a reţinut ca «terţul poprit se bucură şi de drepturile 
prevăzute de art. 62 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999 în temeiul cărora acesta este 
îndreptăţit să reţină cu prioritate sumele de bani cu care se alimentează contul curent 
al debitorului ». 

În concluzie, se observa ca nu a eliberat nicio suma de bani debitoarei A., şi în 
consecinţa nu şi-a încălcat obligaţiile legale instituite prin regimul popririi. Faptul ca 
din sumele intrate în contul gajat în favoarea sa şi-a recuperat creanţele deţinute fata 
de către debitorul urmărit nu înseamnă ca şi-ar fi încălcat obligaţiile. Acesta întrucât 
în calitate de creditor garantat avea posibilitatea legala să îşi recupereze creanţa 
garantata cu prioritate fata de poprirea ulterior instituita de către M. SRL. 

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

 1. Critica din recurs se circumscrie interpretării şi aplicării de către 
instanţele de fond a dispoziţiilor procedurale în materia popririi motiv de recurs ce a 
fost încadrat de Curte conform art. 306 alin. 3 din Codul de procedură civilă de la 
1865, aplicabil conform art. 3 alin. 1 din Legea nr. 76/2012, în art. 304 pct. 5 din 
acelaşi cod. 

 Mai precis, examinarea se circumscrie termenului în care trebuie 
introdusă o cerere de validare a popririi de către persoana interesată, în speţă de 
creditor. 

 Prin Decizia nr. 7/2013 în recurs în interesul legii pronunţată de ÎCCJ – 
Completul competent să judece recursul în interesul legii s-a decis pe cale de 
interpretare că în interpretarea şi aplicarea art. 460 alin. 1 din Codul de procedură 
civilă stabileşte că termenul de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să 
consemneze sau să plătească suma urmăribilă, în care creditorul, debitorul sau organul 
de executare poate sesiza instanţa de executare în vederea validării popririi, este un 
termen imperativ (peremptoriu), legal, fix şi absolut, a cărui nerespectare atrage 
sancţiunea decăderii. 

 Pe cale de consecinţă, având în vedere şi obligativitatea unei atari 
decizii pentru instanţele de judecată , regimul juridic al termenului de introducere a 
cererii de validare a popririi a fost stabilit pe cale de interpretare astfel încât orice altă 
analiză este de prisos. 

 Mai mult având în vedere generalitatea interpretării şi sistemul 
procesual unitar al validării popririi nu există nici un fel de argument factual şi leal 
pentru a concluziona că în această materie ar exista reglementate diferenţiat mai multe 
termene de introducere a acţiunii de validare, respectiv termenul de 3 luni s-ar aplica 
exclusiv materiei popririi bancare iar pentru celelalte popriri acţiunea de validare ar 
putea fi introdusă oricând. 

 În primul rând o atare distincţie nu a fost operată nici de legiuitor şi 
nici de Înalta Curte pe cale de interpretare or conform adagiului ubi lex non distinquit 
nec nos distinquere debemus nu se poate admite teza recurentului conform căreia 
interpretarea deciziei ÎCCJ nu s-ar aplica pentru ipoteza reglementată de art. 457 din 
Codul de procedură civilă de la 1865 ci numai pentru ipotezele avute în vedere de art. 
456 din acelaşi cod. 

 Dincolo de cele menţionate anterior pentru a opera o atare distincţie nu 
există nicio raţiune. 



 Art. 456 C.pr.civ. conţine o dispoziţie de ordin general aplicabilă 
oricărui terţ poprit iar norma de la art. 457 este o normă specială aplicabilă exclusiv 
materiei popririi bancare dar această din urma dispoziţie nu exclude completarea cu 
obligaţiile generale trasate de art. 456 din acelaşi cod. 

  Aşa fiind, pentru acţiunea de validare a popririi  prevăzută de art. 460 
C.pr.civ. nu importă dacă poprirea se circumscrie art. 456 ori art. 457 de vreme ce în 
text legiuitorul nu face nicio distincţie sub aspectul circumscrierii specifice a unui 
anumit terţ poprit sau a unei anumite popriri. 

 În ceea ce priveşte aplicabilitatea în speţă a dispoziţiilor art. 103 alin. 1 
din Codul de procedură civilă Curtea reţine că instituţia procesual a repunerii în 
termenul procedural nu se activează din oficiu ci partea care din motive mai presus de 
voinţa acesteia nu a putut să formuleze cererea în termenul defipt de lege are 
latitudinea să solicite instanţei să decidă asupra repunerii în termen prin formularea 
unei cereri distincte într-un anumit termen expres prevăzut de lege. 

 Or, în speţă chiar dacă teoretic partea recurentă s-ar fi aflat într-o 
împrejurare mai presus de voinţa sa aceasta ar fi trebuit să fie adusă la cunoştinţă 
primei instanţe printr-o cerere separată formulată în termen de 15 zile socotit de la 
data încetării împiedicării. 

 În lipsa activării unei atari proceduri, instanţa nu este obligată să 
examineze din oficiu o atare situaţie, principiul disponibilităţii fiind un principiu 
opozabil şi instanţei. 

 Faţă de cele ce precedă, acest motiv de recurs nu este fondat şi va fi 
respins ca atare. 

 2. Având în vedere că instanţa a validat decizia din apel ce confirmă 
soluţia primei instanţe de respingere ca tardivă a acţiunii de validare a popririi, 
aspectele ce ţin de fondul cererii nu pot fi analizate în acest perimetru procesual. 

 Pe de altă parte, Curtea este dispensată să analizeze critici de fapt ce 
vizează netemenicia şi din perspectiva faptului că recursul după apel face 
incompatibilă o atare analiză. 

 Aşa fiind, în temeiul art. 312 C.pr.civ. de la 1865 se va respinge 
recursul ca nefondat cu consecinţa menţinerii în tot a deciziei apelate. 

 Cheltuieli de judecată nu s-au solicitat. 
 

Întocmit,  
Judecător Liviu Ungur, 
Preşedintele Secţiei  

 


