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1. Cerere de deschidere a procedurii insolvenŃei. Debitor persoană 
fizică. Respingerea cererii  

Curtea de Apel Cluj, SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 10704 din 8 noiembrie 2013 

Prin sentinŃa civilă nr.1541 din 28.05.2013 a TribunaluluiSpecializat Cluj s-a 
respins cererea formulată de creditoarea B.A.R. în contradictoriu cu debitorul A.R.V., 
având ca obiect deschiderea procedurii insolvenŃei. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reŃinut că la data de 5 ianuarie 2009, între 
părŃi s-a încheiat un contract de împrumut pentru suma de 1.630.000 lei, cu scopul 
utilizării acesteia pentru investiŃii imobiliare, împrumutul fiind acordat pentru o 
perioadă de 28 luni de la virarea sumelor în contul împrumutatului. Sumele au fost 
virate prin 3 ordine de plată, la data de 12 ianuarie 2009, la 9 ianuarie 2009 şi 
respectiv 28 ianuarie 2009. 

Potrivit art. 1 alin.2 din Legea nr. 85/2006, procedura simplificată prevăzută 
de prezenta lege se aplică şi debitorilor comercianŃi, persoane fizice. Însă, instanŃa a 
reŃinut că  partea care solicită deschiderea procedurii insolvenŃei este obligată să facă 
dovada actelor de comerŃ pe care le desfăşoară persoanele fizice.  

În conformitate cu dispoziŃiile art. 7 c.com. în vigoare la momentul naşterii 
raportului juridic, pentru ca o persoană fizică să poată dobândi calitatea de comerciant 
este necesar ca acesta să săvârşească fapte obiective de comerŃ şi să săvârşească aceste 
fapte ca o profesiune obişnuită. 

În prezentul litigiu, creditoarea a pretins că debitorul a săvârşit acte obiective 
de comerŃ, respectiv edificarea de construcŃii în scopul valorificării acestora. 
DispoziŃiile art. 3 din C. com. stabilesc cu caracter enunŃiativ faptele obiective de 
comerŃ. Edificarea construcŃiilor, cu scopul de a obŃine profit ar putea să se încadreze 
în categoria întreprinderii de construcŃii, situaŃie în care întreprinzătorul procură 



materiale sau cu materialele procurate de beneficiar, edifică construcŃii, iar conform 
practicii judiciare recente întreprinzătorul construieşte imobile noi pentru a obŃine 
profit în urma vânzării acestora. 

Judecătorul sindic a reŃinut că în cauză creditoarea trebuia, prin raportare la 
dispoziŃiile art. 1169 C.civ., să facă dovada faptului că debitorul este comerciant, 
respectiv să dovedească atât faptul că acesta a săvârşit fapte de comerŃ obiective, după 
cum era necesar să se dovedească şi faptul că debitorul a săvârşit în mod efectiv 
aceste fapte ca o profesiune obişnuită. 

Simpla intenŃie a unei persoane de a dobândi calitatea de comerciant nu este 
suficientă pentru a dobândi această calitate, fiind necesar ca actele de comerŃ să fie 
săvârşite în mod efectiv. Din probele care au fost administrate în cauză, respectiv 
antecontractele de vânzare cumpărare aflate în copie la filele 12-95 din dosarul CurŃii 
de Apel Cluj, a rezultat că debitorul şi-a asumat obligaŃia de a vinde imobilele pe care 
urma să le construiască, însă acest probe nu fac şi dovada faptului că debitorul a 
edificat blocurile de locuinŃe pe care intenŃiona apoi să le vândă. Antecontractele de 
vânzare cumpărare depuse în faŃa instanŃei de recurs au fost încheiate în cursul lunii 
decembrie 2007, la scurt timp după emiterea autorizaŃiei de construire nr. 
65/6.11.2007, iar din cuprinsul acestor acte nu rezultă că au început lucrările specifice 
de edificare a acestor imobile.  

Judecătorul sindic a dispus, din oficiu, citarea debitorului cu menŃiunea la 
interogatoriu pentru a se lămuri împrejurările de fapt în care acesta a realizat acte şi 
fapte de comerŃ în sensul avut în vedere  de dispoziŃiile art. 7 c.com., constatându-se 
că la termenul de judecată din data de 28.05.2013, debitorul a lipsit în mod 
nejustificat. Deşi, dispoziŃiile art. 225 c.pr.civ. dau posibilitatea instanŃei ca, în cazul 
lipsei părŃilor de la interogatoriu, să considere această împrejurare ca o mărturisire 
deplină sau ca un început de dovadă scrisă, judecătorul sindic înŃelege să nu dea 
eficienŃă acestei dispoziŃii legale, considerând că pentru a se dovedi exercitarea 
efectivă şi cu caracter de profesie a actelor de comerŃ de către debitor este necesară 
administrarea mai multor probe, inclusiv probe testimoniale, care coroborate să ducă 
la concluzia existenŃei calităŃii de comerciant a debitorului. Lipsa la interogatoriu nu 
poate fi considerată nici un început de dovadă scrisă deoarece nu se coroborează cu 
alte probe administrate în cauză apte să dovedească împrejurărilor pe care instanŃa le-
a considerat necesare soluŃionării cauzei. 

În ceea ce priveşte cerinŃa impusă de legiuitor cu privire la necesitatea ca 
săvârşirea faptelor de comerŃ să aibă caracter de profesiune, instanŃa a reŃinut că 
aceasta reprezintă o chestiune de fapt care presupune dovedirea că activitatea 
debitorului se înscrie în tiparul unei activităŃi economice desfăşurate în mod organizat, 
permanent şi sistematic, prin combinarea de resurse financiare, forŃă de muncă atrasă, 
materii prime, mijloace logistice şi informaŃie, respectiv că debitorul îşi asigura 
resursele existenŃei sale prin săvârşirea unor fapte de comerŃ. După cum s-a reŃinut şi 
anterior, creditoarea nu a dovedit în cauză nici împrejurarea că debitorul a săvârşit 
acte de comerŃ cu caracter de profesiune. Împrejurarea că în actele adiŃionale ale 
antecontractelor de vânzare cumpărare s-a prevăzut că preŃul vânzării va include şi 
TVA nu duce la concluzia că debitorul a săvârşit în mod efectiv actele de comerŃ şi că 
actele de comerŃ au fost săvârşite cu caracter de profesiune. 

Raportat la considerentele de fapt şi de drept reŃinute, judecătorul sindic a 
reŃinut că în cauză nu s-a dovedit că debitorul persoană fizică este comerciant, astfel 
că în temeiul art. 1 alin.2 coroborat cu art. 3 pct. 5 din Legea nr. 85/2006 s-a respins, 
ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată. 



Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs creditoarea B.A.R. solicitând 
admiterea recursului, modificarea în totalitate a sentinŃei atacate, cu consecinŃa 
deschiderii procedurii insolvenŃei a debitorului-intimat A.R.V., în condiŃiile în care 
acesta desfăşurând o activitate economică în mod organizat, permanent şi sistematic, 
datorează recurentei suma de 1.630.000 lei astfel cum reiese din înscrisurile existente 
la dosarul cauzei, sumă la care se adaugă dobânda de 7% pe an calculată până la data 
deschiderii procedurii de insolvenŃă. 

În motivele de recurs se arată că recurenta-creditoare a formulat o cerere de 
deschidere a procedurii insolvenŃei împotriva debitorului-intimat la data de 
19.12.2011, cerere respinsă ca neîntemeiată de către Tribunalul Specializat Cluj prin 
SentinŃa civilă nr. 1950/2012. Împotriva acestei sentinŃe nelegale subsemnata am 
formulat recurs la data de 08.08.2012, acesta fiind admis de către Curtea de Apel Cluj 
cu consecinŃa casării sentinŃei atacate cu trimitere spre rejudecare Tribunalului 
Specializat Cluj, în urma rejudecării, Tribunalul Specializat Cluj a pronunŃat SentinŃa 
civilă nr. 1541/2013 prin care a dispus respingerea cererii de deschidere a procedurii 
insolvenŃei faŃă de debitorul-intimat pe motiv că „în cauză nu s-a dovedit că debitorul 
persoană fizică este comerciant", cu toate că acesta prin întâmpinare nu s-a opus 
deschiderii procedurii insolvenŃei. 

În considerentele deciziei CurŃii de Apel, instanŃa de control judiciar a reŃinut 
că prima instanŃă trebuia să analizeze dacă iniŃiativele debitorului se înscriu în tiparul 
unei activităŃi economice desfăşurate în mod organizat, permanent şi sistematic, prin 
combinarea de resurse financiare, forŃa de muncă atrasă, materii prime, mijloace 
logistice şi informatice, ori dacă ele se circumscriau sferei de gestiune a patrimoniului 
său personal. În acest sens, existau destule date şi probe la dosarul cauzei pentru a 
desprinde concluzia certă că activităŃile debitorului-intimat nu se înscriau în cadrul 
gestiunii patrimoniului personal, ci unor activităŃi comerciale independente. 

Creditoarea-recurentă consideră că îndeplineste toate cerinŃele prevăzute de 
Legea nr. 85/2006 în vederea deschiderii procedurii insolvenŃei debitorului-intimat. 

 În acest sens, între creditoare şi debitorul-intimat s-au derulat raporturi 
contractuale în temeiul cărora recurenta  a transferat acestuia suma de 1.630.000 lei cu 
titlu de împrumut. 

Suma a fost virată în contul debitorului deschis la Banca R., astfel cum reiese 
din ordinele de plată anexate (Ordin de plată din data de 12.01.2009, pentru suma de 
1.200.000 lei; Ordin de plată din data de 28.01.2009, pentru suma de 30.000 lei; Ordin 
de plată din data de 09.01.2009, pentru suma de 400.000 lei). 

Această sumă a fost achitată cu scopul de a sprijini investiŃiile imobiliare 
efectuate de către debitor, acesta demarând lucrări de construire a unor imobile în 
localitatea J., astfel cum s-a stipulat în art. 3 din contractul de împrumut. 

Conform art. 4 din aceeaşi convenŃie, împrumutul s-a acordat pentru o 
perioadă de 28 de luni de la virarea sumelor, debitorul obligându-se la rambursarea 
acestuia până la data de 05.06.2011. Cu toate acestea, suma împrumutată nu a fost 
restituită recurentei până la acest moment. 

Debitorul-intimat are calitatea de comerciant , raportat la dispoziŃiile art. 1 
alin. 1 din Legea insolvenŃei. Potrivit jurisprudenŃei Tribunalului Specializat Cluj, 
operaŃiunea de edificare de construcŃii în scopul valorificării este considerată ca act de 
comerŃ obiectiv, iar exercitarea acesteia în mod sistematic, efectiv, cu titlu de 
profesiune, atrage calitatea de comerciant a persoanei în cauză, chiar dacă acesta este 
persoană fizică neînscrisă la Registrul ComerŃului ca persoană fizică autorizată. 

Pentru ca o persoana fizică să poată dobândi calitatea de comerciant este 
necesar ca aceasta să săvârşească fapte obiective de comerŃ şi să săvârşească aceste 



fapte ca o profesiune obişnuită. Activitatea comerciantului este subordonată unui act 
de speculaŃie, care are drept scop realizarea profitului ca o cerinŃă a succesului 
activităŃii sale, acesta fiind şi scopul urmărit în cauză de debitorul-intimat prin 
încheierea antecontractelor de vânzare-cumpărare subsecvente edificării imobilelor 
din loc. J.: antecontractul de vânzare-cumpărare nr. 29/03.12.2007 şi actul 
adiŃional aferent nr. 1/09.04.2008;  antecontractul de vânzare-cumpărare nr. 
30/03.12.2007 şi actul adiŃional aferent nr. 1/09.04.2008; antecontractul de vânzare-
cumpărare nr. 33/03.12.2007 şi actul adiŃional aferent nr. 1/09.04.2008; antecontractul 
de vânzare-cumpărare nr. 58/03.12.2007 şi actul adiŃional aferent nr. 1/09.04.2008. 
(existente la dosarul cauzei). 

Din cuprinsul antecontractelor de vânzare-cumpărare şi din numărul acestora 
rezultă că debitorul-intimat are ca activitate specifică construirea de imobile în scopul 
vânzării lor. 

Întreprinderea de construcŃii este un fapt de comerŃ, conform art. 3 din Codul 
comercial şi dacă s-ar considera vânzarea imobilelor ca având caracter civil s-ar limita 
posibilitatea comerciantului de a-şi dezvolta propria activitate, atâta timp cât nu ar 
putea vinde sau închiria imobilele pe care le realizează prin mijloace proprii. 

Cu toate acestea, instanŃa de fond prin SentinŃa civilă atacată reŃine că din 
cuprinsul acestor antecontracte „rezulta că debitorul şi-a asumat obligaŃia de a vinde 
imobilele pe care urma să le construiască, însă aceste probe nu fac dovada faptului că 
debitorul a edificat blocurile de locuinŃe pe care intenŃiona apoi să le vândă". 

Recurenta consideră că, în conformitate cu dispoziŃiile legale, o persoană 
fizică dobândeşte calitatea de comerciant prin simpla perfectare de acte juridice cu 
caracter comercial, în speŃă antecontractele de vânzare cumpărare, debitorul-intimat 
comportându-se în raport cu fiecare promitent-cumpărător ca un comerciant a cărui 
activitate economică desfăşurată ca o profesiune constă în construirea de imobile 
urmată de vânzarea acestora. În plus, în aprecierea naturii juridice a unui act juridic nu 
se poate face abstracŃie de cauza acestuia care, în speŃă, este una comercială. Cauza 
fiind speculativă, deci comercială, conferă acest caracter şi actului respectiv. 

Aşadar, din împrejurarea conform căreia recurenta nu a făcut dovada 
construirii imobilelor la care s-a obligat debitorul-intimat nu se poate trage concluzia 
că acesta nu a dobândit calitatea de comerciant, încheierea de contracte comerciale 
(cel de împrumut cu subsemnata şi antecontarctele de vânzare-cumpărare cu 
beneficiarii) fiind realizată tocmai în scopul desfăşurării de către debitor a unei 
activităŃi independente de gestiunea patrimoniului personal. 

Din moment ce debitorul-intimat nu si-a respectat obligaŃia asumată fată de 
subsemnata de a returna împrumutul acordat, toate condiŃiile cerute de Legea 
insolvenŃei fiind îndeplinite, cererea de deschidere a procedurii insolvenŃei este 
admisibilă, fiind total irelevante motivele pentru care acesta nu a construit, a construit 
o parte sau a construit toate imobilele la care s-a obligat. 

Aşadar, din actele existente la dosar se poate observa faptul că debitorul-
intimat a încheiat cel puŃin un contract de împrumut pentru a-i sprijini investiŃia 
imobiliară constând în edificare de imobile în localitatea J., urmată de încheierea de 
antecontracte de vânzare-cumpărare în vederea obŃinerii de profit în urma valorificării 
acestora, activitate care se înscrise în mod evident în tiparul unei activităŃi economice 
desfăşurate în mod organizat, permanent si sistematic, prin combinarea de resurse 
financiare, forŃă de muncă, materii prime, cu siguranŃă aceste acŃiuni depăşind limitele 
gestionării patrimoniului personal al debitorului-intimat. 

Debitorul-intimat a construit aproximativ 73 de apartamente până în prezent, 
imobile care fac obiectul unor serii de litigii aflate momentan pe rolul Judecătoriei 



Cluj-Napoca (1 litigiu), pe rolul Judecătoriei Gherla (7 litigii), respectiv pe rolul 
Tribunalului Specializat Cluj (3 litigii). Prin intermediul acestor acŃiuni, beneficiarii 
unor promisiuni de vânzare-cumpărare încheiate cu debitorul-intimat urmăresc 
recuperarea preŃului plătit în baza convenŃiei încheiate, prin diverse modalităŃi: 
rezoluŃiunea contractului, pronunŃarea unei hotărâri care să Ńină loc de act autentic, 
rezoluŃiunea contractului cu învestirea cu formulă executorie, sechestru asigurător etc. 
Prin deschiderea procedurii insolvenŃei asupra debitorului-intimat, toŃi creditorii 
acestuia vor avea posibilitatea a-şi recupera creanŃele, finalitatea urmărită de fiecare 
dintre noi putând fi astfel atinsă. 

Conform art. 127 C. fiscal este considerată persoană impozabilă orice 
persoană care desfăşoară, de o manieră independentă şi indiferent de loc, activităŃi 
economice de natura celor prevăzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul 
acestei activităŃi. În sensul prezentului titlu, activităŃile economice cuprind activităŃile 
producătorilor comercianŃilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităŃile 
extractive, agricole şi activităŃile profesiilor libere sau asimilate acestora. De 
asemenea, constituie activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau 
necorporale în scopul obŃinerii de venituri cu caracter de continuitate. SituaŃiile în care 
persoanele fizice care efectuează livrări de bunuri imobile devin persoane impozabile 
sunt explicitate prin norme." 

Potrivit pct. 3 alin. (4) din Norma metodologică din 22.01.2004 de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal „în cazul construirii de bunuri imobile de 
către persoanele fizice, în vederea vânzării, activitatea economică este considerata 
începută în momentul în care persoana fizica respectivă intenŃionează să efectueze o 
astfel de activitate, iar intenŃia persoanei respective trebuie apreciata în baza 
elementelor obiective, de exemplu, faptul că aceasta începe să angajeze costuri si/sau 
să facă investiŃii pregătitoare iniŃierii activităŃii economice. Activitatea economică este 
considerată continuă din momentul începerii sale, incluzând livrarea bunului sau 
părŃilor din bunul imobil construit, chiar dacă este un singur bun imobil." 

Debitorul-intimat a făcut o serie de investiŃii imobiliare, pentru care 
subsemnata creditoare-recurentă i-a împrumutat suma de 1.630.000 lei, ulterior 
apartamentele din cadrul imobilului edificat fiind obiectul unor antecontracte de 
vânzare către terŃe persoane. Aceste împrejurări denotă în mod clar activitatea 
comercială a debitorului-intimat. 

Pentru aceste motive consideră  calitatea de comerciant a debitorului-intimat 
dovedită, raportat la faptul că demersurile efectuate de către acesta (împrumutul, 
numeroase antecontracte de vânzare-cumpărare) şi demonstrate în cauză, sunt 
suficiente pentru a dobândi calitatea de comerciant, instanŃa nereusind să analizeze în 
mod corect dacă iniŃiativele debitorului se înscriau în tiparul unei activităŃi economice 
desfăşurate în mod organizat, permanent si sistematic - astfel cum a dispus instanŃa de 
control judiciar. 

CreanŃa este certă, lichidă si exigibilă, astfel cum rezultă din documentele 
existente la dosar. 

Astfel, creanŃa are caracter cert, existenŃa ei reieşind din Contractul de 
împrumut asumat de către debitorul-intimat, precum şi din Ordinele de plată 
menŃionate mai sus. 

CreanŃa este lichidă, câtimea ei rezultând din aceleaşi înscrisuri, respectiv 
suma de 1.630.000 lei, la care se adaugă dobânda legală în valoare de 7% pe an 
calculată până la data deschiderii procedurii insolvenŃei. 

Apoi, creanŃa are caracter exigibil întrucât termenul la care debitorul trebuia să 
achite creanŃa a expirat la data de 05.06.2011. 



Valoarea debitului neachitat depăşeşte plafonul instituit de lege. în valoare de 
45.000 lei, fiind astfel îndeplinite condiŃiile art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006. 

Cu toate că au trecut mai mult de 90 de zile de la data scadentei debitului, 
debitorul nu şi-a onorat până în prezent obligaŃia de restituire a sumei împrumutate. 
Conform dispoziŃiilor legale - art. 3 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 - împlinirea acestui 
termen naşte prezumŃia de insolvenŃă şi permite subsemnatei-recurente efectuarea 
acestui demers în vederea recuperării debitului. 

Pentru toate considerentele de mai sus, solicită instanŃei ca în urma admiterii 
prezentului recurs,  să se dispună deschiderea procedurii insolvenŃei asupra 
debitorului A.R.V. şi să dispună cu privire la următoarele măsuri: instituirea obligaŃiei 
de a pune la dispoziŃia judecătorului sindic a tuturor informaŃiilor privitoare la 
activitatea şi bunurile deŃinute, precum şi a listei cu plăŃile si transferurile 
patrimoniale efectuate în cele 120 de zile anterioare cererii introductive; obligarea 
prezentării următoarelor acte: registrele contabile curente, lista completă a tuturor 
bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul debitorului, contul de profit şi pierderi pe 
anul precedent deschiderii procedurii; măsura desesizării debitorului, constând în 
ridicarea dreptului acestuia de a-şi mai conduce activitatea şi numirea unui lichidator 
judiciar de către judecătorul sindic, care să administreze pe tot parcursul procedurii 
averea debitorului; măsura suspendării tuturor acŃiunilor judiciare şi extrajudiciare 
deschise de creditori pentru realizarea creanŃelor, precum şi celelalte documente 
prevăzute la art. 28 alin. 1 şi art. 44 din Legea nr. 85/2006. 

Recursul este nefondat în raport de următoarele considerente: 
Potrivit art. 1 alin.1 din Legea nr. 85/2006, procedura generala prevăzută de 

prezenta lege se aplică următoarelor categorii de debitori aflaŃi în stare de insolvenŃă 
sau de insolvenŃă iminenta, cu excepŃia celor prevăzuŃi la alin. (2) lit. c) şi d): 
societăŃile comerciale; societăŃile cooperative; organizaŃiile cooperatiste; societăŃile 
agricole; grupurile de interes economic; orice alta persoana juridica de drept privat 
care desfăşoară şi activităŃi economice. 

Procedura insolvenŃei se adresează persoanelor juridice înregistrate ca atare, 
care desfăşoară activităŃi economice. 

Art. 2 din OUG nr. 44/2008 defineşte activitatea economică drept activitatea 
agricolă, industrială, comercială, desfăşurată pentru obŃinerea unor bunuri sau servicii 
a căror valoare poate fi exprimată în bani şi care sunt destinate vânzării ori schimbului 
pe pieŃele organizate sau unor beneficiari determinaŃi ori determinabili, în scopul 
obŃinerii unui profit, întreprinzătorul drept persoana fizică care organizează o 
întreprindere economică, întreprinderea economică drept activitatea economică 
desfăşurată în mod organizat, permanent şi sistematic, combinând resurse financiare, 
forŃa de muncă atrasă, materii prime, mijloace logistice şi informaŃie, pe riscul 
întreprinzătorului, în cazurile şi în condiŃiile prevăzute de lege şi, respectiv, 
întreprinderea individuală drept întreprinderea economică, fără personalitate juridică, 
organizată de un întreprinzător persoana fizică. 

În conformitate cu art. 23 din OUG nr. 44/2008, întreprinzătorul persoană 
fizică titular al întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la data 
înregistrării sale în registrul comerŃului. 

În mod corect a reŃinut judecătorul sindic că procedura insolvenŃei poate fi 
deschisă şi împotriva debitorului, comerciant de fapt, care nu a îndeplinit formalităŃile 
de înregistrare. Comerciantul neautorizat poate fi supus procedurii insolvenŃei, 
întrucât neefectuarea demersurilor necesare pentru obŃinerea unei autorizaŃii în 
vederea desfăşurării acestei activităŃi sau pentru înregistrarea sa în registrul 
comerŃului nu au nicio relevanŃă pentru calificarea sa juridică drept comerciant, 



conduita omisivă a debitorului având relevanŃă doar din perspectiva ilicitului juridic 
sancŃionat prin dispoziŃiile Legii nr. 300/2004 şi Legii nr. 26/1990. 

Partea care solicită deschiderea procedurii insolvenŃei împotriva unor astfel de 
comercianŃi, este obligată să facă dovada actelor de comerŃ pe care aceştia le 
desfăşoară, simpla menŃiune din contractul de împrumut, că sumele împrumutate se 
vor utiliza pentru investiŃii imobiliare, nefiind de natură să confirme desfăşurarea unor 
activităŃi în acest sens, şi implicit calitatea de comerciant de fapt a debitorului. 

Recurenta nu a dovedit împrejurarea că debitorul a luat măsuri active prin 
mobilizarea unor mijloace similare celor utilizate de un producător, de un comerciant 
sau un prestator de servicii. 

ProbaŃiunea administrată nu susŃine apărarea evocată de creditoare conform 
căreia iniŃiativele debitorului se înscriau în tiparul unei  activităŃi  economice 
desfăşurate în mod organizat, permanent şi sistematic,  prin combinarea de resurse 
financiare, forŃa de muncă atrasă, materii prime, mijloace logistice şi informaŃie . 

Nu s-a dovedit în speŃa dedusă judecăŃii că actele încheiate de debitor au fost 
exercitate în „mod profesional” şi că resursele existenŃei sale sociale izvorau dintr-un 
comerŃ de fapt.  

Pe baza elementelor probatorii existente nu a fost posibilă o analiză a 
împrejurărilor exterioare concrete ale operaŃiunilor în discuŃie  din care să se poată  
desprinde concluzia certă  că iniŃiativele nu se înscriau, în mod normal, în cadrul 
gestiunii patrimoniului personal al pârâtului. 

Simpla raportare existenŃa contractului de împrumut care prevedea 
afectaŃiunea specială a fondurilor împrumutate precum şi  la numărul antecontractelor 
încheiate  nu este relevantă . 

Curtea reŃine că pluralitatea unor acte nu este un constitui un criteriu suficient, 
atâta timp cât exercitarea lor nu formează o ocupaŃiune perseverentă,  câtă vreme nu 
este  vorba de un exerciŃiu atât de des şi consecutiv, încât să constituie oarecum o 
condiŃie specială de existenŃă şi de viaŃă socială.  Astfel, realizarea unui venit 
incidental, având ca sursă mai multe asemenea acte, chiar consumate într-un interval 
mai îndelungat, poate să nu aibă relevanŃă  (a se vedea în acest sens Cas.III Dec.1826 
din 5 Noembrie 1936 – P.R.1938, III, 10 citat în Codul Comercial Adnotat, 
Edit.Tribuna Craiova nr.1994, pag.64). 

Numai din analiza împrejurărilor exterioare concrete ale operaŃiunilor în 
discuŃie  se putea desprinde concluzia certă  că iniŃiativele nu se înscriau, în mod 
normal, în cadrul gestiunii patrimoniului personal al pârâtului. Or, probe cu privire la  
împrejurărilor exterioare concrete ale operaŃiunilor în discuŃie nu au fost produse .În 
acest context în mod corect judecătorul sindic nu a făcut aplicarea prevederilor art. 
225 C.proc.civ . 

În absenŃa unei decizii de înregistrare a debitorului ca subiect de drept 
trimiterea la prevederile art. 127 C. fiscal nu poate primi valenŃele pretinse de 
recurentă. 

Aşa fiind, în baza art. 312 C.proc.civ curtea va respinge recursul declarat de 
reclamanta B.A.R. împotriva sentinŃei civile nr. 1541 din 28.05.2013 a Tribunalului 
Specializat Cluj pe care o  va menŃine în întregime. 

 



2. Deschiderea procedurii insolvenŃei. OpoziŃie formulată de 
creditor. Respingere   

Curtea de Apel Cluj, SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 168 din 25 octombrie 2013 

 
Prin sentinŃa civilă nr.1849 din 25.06.2013 a Tribunalului Specializat Cluj s-a 

respins ca neîntemeiată opoziŃia formulată de creditoarea SC I. SA împotriva 
încheierii civile nr. 1230/CC/2013 pronunŃate de Tribunalul Specializat Cluj. 

S-a admis cererea formulată de creditoarea AFP Cluj prin DGFP Cluj. 
S-a dispus repunerea creditoarei AFP Cluj în dreptul de a formula cerere de 

admitere a creanŃei la masa credală a debitoarei SC E.I. SRL. 
S-a dispus înscrierea creditoarei AFP Cluj la masa credală a debitoarei SC E.I. 

SRL cu o creanŃă bugetară în cuantum de 310.364 lei. 
S-a admis cererea lichidatorului judiciar A.C. SPRL şi definitivează tabelul de 

creanŃe împotriva averii debitoarei SC E.I. SRL în forma afişată la uşa instanŃei la 
data de 12.06.2013 şi publicată în BPI nr. 10448/13.06.2013 

 Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reŃinut că prin încheierea civilă 
nr.1230/CC/23.04.2013 s-a admis cererea formulată de debitoarea SC E.E. SRL şi s-a 
dispus deschiderea procedurii insolvenŃei debitoarei, fiind desemnat administrator 
judiciar A.C. SPRL. Prin aceeaşi hotărâre s-a stabilit termenul limită pentru depunerea 
de către creditori a opoziŃiilor la sentinŃa de deschidere a procedurii pentru data de 
21.05.2013, precum şi termenul de formulare a cererilor de admitere a creanŃei pentru 
data de 28.05.2013. 

Conform disp. art.32 alin.2 din Legea nr.85/2006, pot formula opoziŃii 
împotriva deschiderii procedurii insolvenŃei la cererea debitoarei numai creditorii. 
Prin creditor se înŃelege persoana care a formulat o cerere de admitere a creanŃei în 
cadrul procedurii insolvenŃei, calitatea de oponent putând-o avea şi creditorii care nu 
au înŃeles să formuleze o astfel de cerere sau care nu au fost înscrişi în tabelul 
preliminar de creanŃe. Judecătorul sindic apreciază că oponenta SC I. SA a făcut 
dovada creanŃei pe care o deŃine împotriva averii debitoarei prin filele cec emise de 
debitoare şi care au fost ataşate cererii de admitere a creanŃei. De asemenea, 
judecătorul sindic apreciază că, în cadrul opoziŃiei, creditorii pot contesta existenŃa 
stării de insolvenŃă a debitoarei.  

În conformitate cu dispoziŃiile art. 3 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 insolvenŃa 
este acea stare a patrimoniului care se caracterizează prin insuficienŃa fondurilor 
băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile. Prin opoziŃia 
formulată, creditoarea SC I. SA a imputat debitoarei faptul că nu a încercat să-şi 
stingă obligaŃiile de plată prin alte mijloace juridice decât cel al plăŃii, respectiv 
cesiuni de creanŃă, modificarea convenŃiilor iniŃiale sau concordatul preventiv. În 
realitate, apelarea la aceste mijloace de stingere a datoriilor ar fi confirmat 
împrejurarea că debitoarea nu dispune de fondurilor băneşti suficiente pentru plata 
datoriilor certe, lichide şi exigibile şi că se află în stare de insolvenŃă. De altfel, din 
documentele contabile ale debitoarei care au fost anexate cererii de deschidere a 
procedurii insolvenŃei a rezultat, cu certitudine, că debitoarea nu dispune de resurse 
financiare, iar creditoarea care a contestat starea de insolvenŃă a debitoarei nu a înŃeles 
să precizeze care sunt împrejurările de fapt care ar putea duce la concluzia că 
debitoarea nu se află în stare de insolvenŃă.  

De asemenea, sub aspectul existenŃei stării de insolvenŃă, nu prezintă relevanŃă 
faptul că fostul administrator al debitoarei a înfiinŃat o nouă societate comercială 



căreia i-au fost transferate toate activele debitoarei, transferurile patrimoniale urmând 
a fi verificate în cadrul procedurii insolvenŃei de către lichidatorul judiciar care poate 
formula cereri pentru anularea eventualelor transferuri patrimoniale cu caracter 
fraudulos.  

FaŃă de considerentele reŃinute, judecătorul sindic a reŃinut că este 
neîntemeiată opoziŃia formulată de creditoarea SC I. SA, aceasta urmând a fi respinsă. 

Prin cererea formulata la data de 5.06.2013 creditoarea DGFP Cluj a solicitat 
repunerea în termenul de formulare a cererii de admitere a creanŃelor, precum şi o 
declaraŃie de creanŃă pentru creanŃa bugetară în cuantum de 310.364 lei. 

In motivarea cererii s-a arătat că în Buletinul procedurilor de insolvenŃă 
publicarea notificării deschiderii procedurii insolvenŃei s-a făcut pentru debitoarea SC 
E.E.P.SRL, iar creditoarea a formulat în dosar o cerere de admitere a creanŃei cu 
privire la această debitoare. Ulterior, în BPI nr. 9364/29.05.2013 a fost publicată 
notificarea deschiderii procedurii insolvenŃei pentru debitoarea SC E.E. SRL, 
termenul de formulare a cererii de admitere a creanŃelor fiind stabilit pentru data de 
28.05.2013, ceea ce a reprezentat o împrejurare mai presus de voinŃa creditoare care a 
împiedicat-o să formuleze cererea în termenul stabilit. 

Analizând cererile formulate de creditoarea DGFP Cluj, judecătorul sindic a 
reŃinut următoarele: 

Prin raportul de activitate depus la dosar pentru termenul din data de 
20.06.2013 lichidatorul judiciar a arătat că a efectuat notificările potrivit dispoziŃiilor 
art. 61 din Legea 85/2006 prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin 
Buletinul procedurilor de insolvenŃă nr. 9364/29.05.2013 şi în cotidianul „România 
Liberă”.  

Judecătorul sindic că în BPI nr. 9093/24.05.2013 în BPI a fost publicată 
notificarea deschiderii procedurii insolvenŃei debitoarei SC E.E.P.SRL, însă în 
cuprinsul notificării au fost inserate datele de identificare ale debitoarei SC E.E. SRL, 
precum şi dispoziŃiile judecătorului sindic, înregistrându-se o eroare doar cu privire la 
denumirea debitoarei. Celelalte notificări efectuate de lichidatorul judiciar prin 
scrisoare recomandată şi printr-o publicaŃie naŃională au cuprins denumirea corectă a 
debitoarei.  

Din cauza acestei erori, creditoarea DGFP Cluj a formulat, în termen, o cerere 
de admitere a creanŃei în dosarul nr. …/1285/2013 însă pentru creanŃa datorată de SC 
E.E.P.SRL şi nu pentru creanŃa datorată de către debitoarea SC E.E. SRL. Ulterior, 
după publicarea în BPI nr. 9364/29.05.2013 a notificării deschiderii procedurii 
insolvenŃei pentru debitoarea SC E.E. SRL, creditoarea a formulat, însă ulterior 
termenului stabilit de judecătorul sindic, o declaraŃie de creanŃa pentru creanŃa 
bugetară datorată de către această debitoare. Lichidatorul judiciar a analizat această 
creanŃă şi a înscris creditoarea la masa credală, deşi judecătorul sindic nu se 
pronunŃase asupra cererii de repunere în termen formulate. 

Conform art. 186 c.pr.civ., partea care a pierdut un termen procedural va fi 
repusă în termen numai dacă dovedeşte că întârzierea se datorează unor motive 
temeinic justificate, situaŃie în care actul de procedura se va îndeplini in termen de cel 
mult 15 zile de la încetarea împiedicării. 

Judecătorul sindic a apreciat că în speŃă, eroarea produsă cu privire la 
denumirea debitoarei reprezintă o împrejurare mai presus de voinŃa creditoarei care a 
înŃeles să formuleze cerere de admitere a creanŃei pentru debitoarea menŃionată în 
notificare, deşi datele de identificare erau ale debitoarei din prezenta cauză, astfel 
încât se apreciază că fiind întemeiată cererea de repunere în termen şi s-a repus 



creditoarea în termenul de formulare a cererii de admitere a creanŃei împotriva 
debitoarei SC E.E. SRL. 

Raportat la dispoziŃiile art. 73 din Legea nr. 85/2006 s-a definitivat tabelul de 
creanŃe împotriva averii debitoarei SC E.I. SRL în forma afişată la uşa instanŃei la 
data de 12.06.2013 şi publicată în BPI nr. 10448/13.06.2013. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat apel SC I. SA, C.U.I. 566930, număr de 
înmatriculare in registrul comerŃului J06/55/1991, solicitând admiterea apelului, 
anularea hotărârii apelate si rejudecand pe fond cauza, sa se  dispună admiterea 
cererii de opoziŃie la deschiderea procedurii insolventei debitorului SC E.E. SRL si 
revocarea încheierii de deschidere a acestei proceduri. 

În motivele de apel se arată că instanŃa in mod greşit a soluŃionat procesul, fara 
a intra in fondul cauzei. 

 In fapt, se arată că apelanta a formulat cererea de opoziŃie la deschiderea 
procedurii insolventei SC E.E. SRL cu susŃinerea ca dovada stării de insolvabilitate a 
debitorului nu a fost demonstrata de acesta prin înscrisuri , ci s-a bazat pe simpla sa 
declaraŃie. La dosarul cauzei nu au fost depuse acte financiar-contabile cum ar fi cele 
privitoare la bilanŃul certificat de către administrator si cenzor/auditor, balanŃa de 
verificare pentru luna precedenta datei inregistrarii cererii de deschidere a procedurii, 
plăŃile si transferurile patrimoniale din ultimele 120 de zile anterioare inregistrarii 
cererii introductive, astfel incat, prin coroborarea lor sa se poată constata starea de 
insolventă a debitorului, adică sa rezulte ca valoarea activelor circulante, care ar trebui 
sa asigure lichidităŃi, este depăşita de valoarea datoriilor pe termen scurt.    

MenŃionează că cererea de deschidere a procedurii insolventei a fost depusa cu 
rea credinŃa, din moment ce asociatul unic si administratorul debitorului si-a infiintat 
o alta societate comerciala, având acelaşi obiect principal de activitate, in luna august 
2012, in felul acesta justificandu-se suspiciunea ca s-au transferat pe aceasta activele 
imobilizate si portofoliul de afaceri ori sau vândut unor terŃi, in dauna creditorilor. 
Acest fapt rezulta cu certitudine din analizarea balanŃei analitice 2012 si din situaŃia 
activelor imobilizate la 31.12.2013, documente ale debitorului care insotesc cererea 
introductiva. La inceputul anului 2012 înregistra active imobilizate in valoare de peste 
300.000 lei si la sfârşitului anului 2012 in valoare de 103.880 lei, iar la data depunerii 
cererii declara ca societatea nu deŃine bunuri in proprietate. 

Acestea demonstrează ca debitorul a acŃionat, atat in perioada anului 2012 cat 
si de la inceputul anului 2013 si pana la depunerea cererii, in sensul externalizării 
activelor , in dauna creditorilor urmăritori. 

Debitoarea, prin întâmpinarea depusă la dosar  a solicitat respingerea 
apelului ca nefondat. 

Deliberând asupra cererii de apel curtea reŃine următoarele: 
Potrivit art. 3 pct. l din Legea 85/2006, insolvenŃa este acea stare a 

patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienŃa fondurilor băneşti 
disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile. 

InsolvenŃa este prezumată ca vădită atunci când debitorul după 90 de zile de la 
scadenŃă nu a plătit datoria. 

PrezumŃia instituită de art. 3 pct. 1 lit a teza finală are caracter  relativ putând  
fi combătută prin proba contrarie. 

ExistenŃa sau inexistenta activelor în patrimoniul debitoarei este irelevantă, cât 
timp norma mai sus enunŃata condiŃionează insolvenŃa de lipsa fondurilor băneşti.  

Creditoarea nu a prezentat niciun inscris din care să rezulte existenŃa unor 
disponibilităŃi suficiente pentru achitarea datoriilor scadente ale creditorilor reali. 
Chiar si pentru ipoteza in care in averea debitorului ar exista bunuri mobile şi imobile 



ce ar putea fi valorificate pentru satisfacerea creanŃelor, dacă debitorul la scadenŃă nu 
deŃine sumele de bani, cerinŃele insolventei sunt îndeplinite. Starea de insolventă este 
condiŃia esenŃiala a declanşării procedurii si nu solvabilitatea sau insolvabilitatea 
debitoarei. Aceste diferenŃieri au fost avute in vedere de legiuitor la stabilirea 
condiŃiilor a căror îndeplinire   se impune a fi analizata de judecător, cunoscut fiind ca 
este posibil ca valoarea elementelor active să o depăşească pe cea a elementelor 
pasive şi, cu toate acestea, debitorul să fie în imposibilitate de plată din cauza absenŃei 
lichidităŃilor necesare plăŃii datoriilor. În această ultimă  ipoteză, aplicarea procedurii 
insolventei este pe deplin justificată. Doar după declanşarea procedurii, situaŃia 
patrimonială a debitorului prezintă importanŃă. Un debitor insolvent dar solvabil poate 
opta pentru procedura reorganizării judiciare, în timp ce debitorul insolvent şi 
insolvabil va fi supus procedurii falimentului. In speŃă, debitoarea insolventă a 
solicitat intrarea in procedura simplificata, declarandu-se insolvabila. 

Potrivit art.32 alin.2 teza a II-a din Legea nr.85/2006 creditorii se pot opune 
deschiderii procedurii în termen de 15 zile de la primirea notificării. OpoziŃia 
creditorilor  se poate fundamenta pe dispoziŃiile art.27 alin.4 din lege, care 
reglementează statutul cererilor de deschidere a procedurii introduse  prematur sau 
exercitate cu rea-credinŃă. Motivul formulării unei opoziŃii la deschiderea procedurii 
la cererea debitorului, îl poate constitui doar inexistenŃa insolventei, caz in care, 
creditorul oponent trebuie sa dovedească că debitorul său nu este în încetare de plăŃi.  

Doar in cazul existentei unei astfel de dovezi ar putea susŃine creditoarea-
oponenta abuzul de drept al debitorului, prin formularea cererii de declanşare a 
mecanismelor legii de insolventă înainte ca insolventă să se producă realmente sau să 
devină iminentă. Oponenta nu a prezentat o astfel de dovada nici la instanŃa de fond si 
nu a depus o astfel de dovada nici in apel. Simplele afirmaŃii ale acesteia, reiterate in 
cererea de reformare sunt lipsite de suport probatoriu si fundament legal, fiind si 
lipsite de relevanta din perspectiva analizării cerinŃei esenŃiale (existenta stării de 
insolventă), în condiŃiile în care prin înscrisurile depuse de către debitoare la dosarul 
de fond, s-a făcut dovada instalării insolventei, iar instanŃa, prin raportare la cele 
constatate, in mod corect a considerat că cererea creditoarei este neîntemeiată . 

Contrar celor susŃinute de apelanta, la cererea formulata de intimata, au fost 
anexate actele enumerate în art. 28 din Legea nr.85/2006. Dealtfel, însăşi oponenta 
face trimitere la datele pe care le-a analizat din balanŃa de verificare si la situaŃia 
activelor imobilizate (parte componenta a situaŃiilor financiare) menŃionând ca sunt 
documente ale debitorului care insotesc cererea introductiva. 

Prima instanŃă a avut în vedere actele contabile şi înscrisurile depuse de 
debitoare la dosar, din care rezulta că debitoarea nu are disponibilităŃi suficiente 
pentru acoperirea creanŃelor scadente ale creditorilor săi, ca este în încetare de plaŃi, 
nemaiputand face fata datoriilor exigibile. 

Tabelul preliminar întocmit de către administratorul judiciar, în care sunt 
înscrişi 17 creditori ale căror creanŃe însumează peste 500.000 lei, confirma susŃinerile 
debitorului în sensul că a acumulat mari datorii pe care nu le poate achita cu 
disponibilul bănesc deŃinut, starea de insolvenŃă fiind indubitabilă.  

Pe de altă parte, întârzierea în introducerea unei cereri de deschidere a 
procedurii ar fi condus la acumularea de dobinzi, majorări si penalităŃi pe seama 
debitoarei . 

Curtea reŃine că judecătorul sindic a analizat susŃinerile creditoarei in legătura 
cu lipsa demersurilor debitoarei de a iniŃia negocieri pentru restructurarea datoriilor 
sau reducerea acestora. 



Debitoarea si-a exercitat dreptul de a formula o cerere de deschidere de 
procedură în limitele stabilite de lege, starea de insolvenŃă îndreptăŃind-o să formuleze 
cererea în condiŃiile art. 27 din legea nr. 85/2006. 

Curtea reŃine că judecătorul sindic a făcut o cercetare a fondului cererii 
formulata de creditoare, s-a pronunŃat asupra tuturor aspectelor invocate de către 
oponenta, situaŃia de fapt reŃinuta in hotărârea apelata are fundament in probele 
administrate, astfel ca, in mod legal si corect judecătorul sindic a respins cererea in 
opoziŃie ca neîntemeiata. 
În raport de aceste considerente, curtea, în baza art. 480 din NCPC, va  respinge 
apelul declarat de SC I. SA împotriva sentinŃei civile 1849/25.06.2013 a Tribunalului 
specializat Cluj pe care o  va păstra în întregime. 

Culpa procesuală a reclamantei  fiind dovedită, în baza art. 453 din NCPC  va 
obliga apelanta reclamantă să   plătească  intimatei suma  de  600 Ron cu titlu de 
cheltuieli de judecată în apel. 

 
 

3. CreanŃe. GaranŃii. 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 10706 din 8 noiembrie 2013 

Prin sentinŃa civilă nr.1123 din 15.04.2013 a Tribunalului Specializat Cluj s-a 
respins ca neîntemeiată contestaŃia formulată de contestatoarea DIRECłIA 
GENERALĂ A FINANłELOR PUBLICE A JUDEłULUI CLUJ în contradictoriu 
cu debitoarea S.C. S.S. S.R.L. reprezentată prin  administrator judiciar  P.O. IPURL. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reŃinut că creditoarea nu a individualizat nici 
un fel de bun aflat în patrimoniul debitoarei, astfel că avizele iniŃiale de ipotecă de 
care se prevalează  nu sunt relevante pentru justificarea caracterului garantat al 
creanŃei sale. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs AdministraŃia FinanŃelor 
Publice Cluj-Napoca prin DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Cluj solicitând 
reformarea sentinŃei atacate in sensul admiterii contestaŃiei cu consecinŃa înscrierii 
creanŃei sale  în tabelul preliminar în categoria creanŃelor  garantate . 

În motivarea cererii  de recurs, recurenta a relevat că hotărârea s-a dat cu 
aplicarea greşită a prevederilor legale incidente în materia analizată, întrucât 
exigenŃele prevăzute de art. 121 din Legea nr.85/2006 erau îndeplinite. 

Intimata-debitoare S.C. S.S. S.R.L. s-a opus admiterii recursului . 
Recursul este nefundat în raport de următoarele considerente:  
 La 26.11.2012 instanŃa a admis cererea de deschidere a procedurii insolvenŃei 

debitoarei S.S. S.R.L. .Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea instituŃiilor 
bugetare cu privire la deschiderea procedurii insolvenŃei faŃă de debitoarea S.S. S.R.L. 
Având în vedere faptul că documentele contabile ale debitoarei nu au fost predate, 
lichidatorul judiciar nu a procedat la notificarea altor creditori, tabelul preliminar al 
creditorilor întocmindu-se în baza declaraŃiilor de creanŃă depuse în conformitate cu 
prevederile art. 64 din Legea nr. 85/2006. 

În urma acestor demersuri au fost înregistrate la dosarul de insolvenŃă un 
număr de 4 declaraŃii de creanŃă, iar administratorul judiciar a procedat la verificarea 
acestora. 

CreanŃa invocată de creditorul AFP Cluj Napoca prin DGFP Cluj, a fost 
înscrisă în categoria creanŃelor bugetare. 



AFP Cluj-Napoca, prin D.G.F.P. Cluj a formulat o cerere de admitere a 
creanŃei la masa credală în cuantum 4.712.508 RON, suma reprezentând creanŃă 
garantată în baza avizelor de garanŃie nr. 11155-11158/03.05.2012. 

Simpla autorizare conferită de art.230 din Codul de procedura fiscală unui 
operator de a înscrie creanŃele fiscale la Arhiva Electronică de GaranŃii Reale 
Mobiliare nu poate constitui temei pentru constituirea unei garanŃii asupra 
universalităŃii bunurilor debitoarei. 

Acest text conferă calitatea de a efectua înscrierea creanŃelor în Arhiva 
Electronică de GaranŃii Reale Mobiliare, însă aceasta trebuie executată cu respectarea 
art.59 din Legea nr.99/1999, conform căruia avizul de garanŃie trebuie să cuprindă 
printre altele şi bunurile sau drepturile afectate garanŃiei. 

Or, un aviz de garanŃie care nu cuprinde bunurile sau drepturile afectate 
garanŃiei nu poate produce efecte în planul recunoaşterii caracterului garantat al unei 
creanŃe. 

Legea a instituit în art.123 din Legea nr.85/2006 un rang de prioritate al 
creanŃelor bugetare, distinct de cel al creanŃelor garantate. Or, dacă ar fi primite 
susŃinerile creditorului în sensul că simpla înscriere a avizului de garanŃie ar conferi 
creanŃei bugetare caracterul de creanŃă garantată ar însemna să se lase la simpla 
dispoziŃie a creditorului bugetar transformarea creanŃei sale din bugetară în garantată.  

Avizele de ipotecă nr. 11155-11158 emise în 03.05.2012 sunt ineficiente atât 
timp cât la rubrica ˝descrierea bunului ipotecat˝ sunt menŃionate propriile creanŃe 
fiscale ale creditoarei. 

Potrivit art.3 pct. 9 din Legea nr. 85/2006 creanŃele garantate sunt creanŃele 
persoanelor care beneficiază  de o garanŃie reală asupra bunurilor din patrimoniul 
debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau terŃ garantat faŃă de 
persoanele beneficiare ale garanŃiilor reale. 

Este adevărat că potrivit noului Cod civil ( art. 2389) se poate institui ipotecă 
mobiliară asupra creanŃelor băneşti, însă, prin raportare la dispoziŃiile art. 3 pct. 9 din 
Legea nr. 85/2006 aceste creanŃe/garanŃii  trebuie să  fie în relaŃie cu valori care  fac 
parte din activul patrimonial al debitorului, iar nu cu valori patrimoniale deŃinute de 
creditor care ,din perspectiva debitoarei, constituie un pasiv  .Scopul unei garanŃii este 
asigurarea realizării creanŃei băneşti prin valorificarea bunului asupra căruia se 
constituie acea garanŃie. Înscrierea creanŃelor în Arhiva Electronică de GaranŃii Reale 
Mobiliare trebuie executată cu respectarea art.59 din Legea nr.99/1999, conform 
căruia avizul de garanŃie trebuie să cuprindă printre altele şi bunurile sau drepturile 
afectate garanŃiei. 

Or,creditoarea nu a individualizat bunurile sau drepturile afectate garanŃiei 
aflate  în patrimoniul debitoarei, astfel că avizele iniŃiale de ipotecă de care se 
prevalează nu  pot justifica caracterul garantat al creanŃei sale. 

Aşa fiind, în baza art. 312 C.proc.civ curtea va respinge recursul declarat de 
AdministraŃia FinanŃelor Publice  Cluj-Napoca, prin DirecŃia Generală a FinanŃelor 
Publice  Cluj împotriva sentinŃei civile nr. 1123 din 15.04.2013 a Tribunalului 
Specializat Cluj pe care o  va menŃine în întregime. 

 

4. InsolvenŃă. CreanŃă sub condiŃie. Drept de vot 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 9384 din 4 octombrie 2013 

 



Prin sentinŃa civilă nr. 1492/2013 a Tribunalului Specializat Cluj a fost 
respinsă ca neîntemeiată contestaŃia formulată de creditorul R.C. în contradictoriu cu 
lichidatorul judiciar S.P. „G.” IPURL desemnat să administreze procedura 
falimentului debitoarei SC P. SA cu privire al anularea hotărârii Adunării Generale a 
Creditorilor din data de 22 aprilie 2013. 

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

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reŃinut că prin sentinŃa civilă nr. 
1080/10.04.2013 pronunŃată în dosarul xxx/1285/2011 s-a definitivat tabelul de 
creanŃe al debitoarei SC P. CLUJ SA, creditorul R.C. fiind înscris provizoriu în 
calitate de creditor chirografar a creditorului R.C. cu o creanŃă în cuantum de 520.000 
lei, sub condiŃia suspensivă a admiterii contestaŃiei ce face obiectul dosarului 
xxx/1285/2011/a19, contestaŃie care încă este în curs de soluŃionare. 

La 15 aprilie 2013, lichidatorul judiciar S.P. G. IPURL desemnat să 
administreze procedura insolvenŃei debitoarei SC P. CLUJ SA   a procedat la 
convocarea creditorilor debitoarei pentru data de 22 aprilie 2013, ora 12 pentru a se 
discuta desemnarea Comitetului creditorilor , confirmarea lichidatorului judiciar şi 
stabilirea onorariului acestuia, convocare publicată în Buletinul Procedurilor de 
InsolvenŃă nr. 6747/15.04.2013. 

Potrivit art. 14 alin. 7 din Legea nr. 85/2006, hotararea adunarii creditorilor 
poate fi desfiintata de judecatorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor 
care au votat impotriva luarii hotararii respective si au facut sa se consemneze aceasta 
in procesul-verbal al adunarii, precum si la cererea creditorilor indreptatiti sa participe 
la procedura insolventei, care au lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor. 

Potrivit procesului verbal al adunării generale a creditorilor din data de 22 
aprilie 2013 a participat şi creditorul contestator R.C.,  însă având în vedere faptul că 
este înscris provizoriu sub condiŃie suspensivă, lichidatorul judiciar a reŃinut că acesta 
nu are drept de vot, aspect criticat de către creditorul petent. 

Potrivit art. 15 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 85/2006, cu modificările ulterioare, 
calculul valorii totale a creanŃelor împotriva averii debitorului se va determina … 
ulterior afişării tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din cuprinsul acestuia, 
ori având în vedere faptul că potrivit tabelului definitiv, contestatorul este înscris 
provizoriu, sub condiŃie suspensivă, judecătorul sindic reŃine că în cauză sunt 
incidente dispoziŃiile art. 64 alin. 5 din Legea nr. 85/2006, potrivit căruia  „Titularii 
creanŃelor sub condiŃie suspensivă la data deschiderii procedurii, inclusiv creanŃele a 
căror valorificare este condiŃionată de executarea în prealabil a debitorului principal, 
vor fi îndreptăŃiŃi să voteze şi să participe la distribuiri numai după îndeplinirea 
condiŃiei respective. 

Astfel, creanŃa contestatorului R.C. nu este şi nu a fost nici la data deschiderii 
procedurii o creanŃă certă, existenŃa şi întinderea creanŃei urmând a fi stabilită în 
cadrul dosarului xxx/1285/2011/a19 al Tribunalului Specializat Cluj, astfel că fiind 
înscris sub condiŃie suspensivă, în mod corect a reŃinut lichidatorul judiciar faptul că 
dl. R.C. poate participa la adunarea dar nu deŃine nici un drept de vot până la 
împlinirea condiŃiei suspensive.  

Au fost neîntemeiate susŃinerile contestatorului potrivit căruia după înscrierea 
în tabelul definitiv de creanŃă orice creditor înscris poate participa şi vota în adunarea 
generală a creditorilor, deoarece dispoziŃia art. 64 alin. 5 din legea nr. 85/2006 este 
normă specială prin raportare la dispoziŃiile art. 15 şi  73 din Legea nr. 85/2006. 
Această concluzie are în vedere şi efectule generale ale condiŃiei suspensive, respectiv 
faptul că până la îndeplinirea condiŃiei dreptul afectat de această modalitate nu  există. 



FaŃă de cele de mai sus, judecătorul sindic a respins ca neîntemeiată 
contestaŃia formulată de creditorul R.C. în contradictoriu cu lichidatorul judiciar S.P. 
„G.” IPURL desemnat să administreze procedura falimentului debitoarei SC P. SA cu 
privire al anularea hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 22 aprilie 
2013. 

În temeiul art. 164 Cod procedură civilă, judecătorul sindic a dispus conexarea 
prezentei cauze la dosarul xxx/1285/2011 al Tribunalului Specializat Cluj. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs R.C. prin care a solicitat 
admiterea recursului, modificarea sentinŃei prin admiterea cererii introductive aşa 
cum a fost formulată.  

Recurentul apreciază că în mod eronat judecătorul sindic a extins efectele 
dispoziŃiilor art. 64 alin. 5 din Legea nr. 85/2006 şi a concluzionat că nici în actuala 
formă a Legii, nu se permite participarea la vot a acestor creditori ale căror creanŃe 
sunt sub condiŃie.  

Intimata s-a opus admiterii recursului. 
Deliberând asupra cererii de recurs curtea reŃine următoarele: 
A. Cu privire la starea de fapt  
Împotriva debitoarei SC P. SA s-a  dispus deschiderea procedurii generale a 

insolvenŃei . 
Creditorul R.C. a fost înscris provizoriu  în tabelul creditorilor  cu o creanŃă 

chirografară în cuantum de 520.000 lei, sub condiŃia suspensivă a admiterii 
contestaŃiei ce face obiectul dosarului xxx/1285/2011/al9. 

Ulterior ,   a fost convocată adunarea generală a creditorilor  cu ordinea de zi: 
desemnarea comitetului   creditorilor, confirmarea lichidatorului judiciar şi stabilirea 
remuneraŃiei acestuia( la data de 22.04.2013). 

Judecătorul sindic a reŃinut că la data desfăşurării adunării generale petentul nu 
avea drept de vot întrucât creanŃa invocată asupra averii debitoarei este afectată de 
modalitatea condiŃiei suspensive. 

B. În drept curtea relevă că: 
Potrivit art. 15 din Legea insolvenŃei cu excepŃia cazurilor în care legea cere o 

majoritate specială, şedinŃele adunării creditorilor vor avea loc în prezenŃa titularilor 
de creanŃe însumând cel puŃin 30% din valoarea totală a creanŃelor asupra averii 
debitorului, iar deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil al titularilor 
majorităŃii, prin valoare, a creanŃelor prezente. 

Calculul valorii totale a creanŃelor împotriva averii debitorului se va determina 
prin raportare la următoarele criterii:  

a) ulterior afişării tabelului preliminar şi până la afişarea tabelului definitiv, 
valoarea creanŃelor verificate şi acceptate de administratorul judiciar, astfel cum reiese 
din cuprinsul tabelului preliminar; 

b) ulterior afişării tabelului definitiv şi până la confirmarea unui plan de 
reorganizare, astfel cum reiese din cuprinsul tabelului definitiv; 

c) ulterior confirmării planului de reorganizare şi până la afişarea tabelului 
definitiv consolidat, astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat  

d) ulterior afişării tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din cuprinsul 
acestuia.  

Potrivit prevederilor art.64 alin.5 din Legea insolvenŃei  titularii 
creanŃelor sub condiŃie suspensivă la data deschiderii procedurii vor fi 
îndreptăŃiŃi să voteze şi să participe la distribuiri numai după îndeplinirea 
condiŃiei respective . 



Legea nr. 85/2006 instituite un tratament juridic diferit în privinŃa 
recunoaşterii dreptului de vot pentru creanŃele  născute din raporturi obligaŃionale 
afectate de modalităŃi.  

CreanŃele  nescadente sau sub condiŃie la data deschiderii procedurii trebuie 
admise provizoriu la masa credală şi sunt îndreptăŃite sa participe la distribuiri de 
sume în masura îngăduită de lege ( art. 64 alin.4 ) . 

Deşi ambele categorii de creanŃe sunt admise în mod provizoriu , în privinŃa 
recunoaşterii dreptului de vot, tratamentul  lor juridic nu este identic. 

În timp ce titularii creanŃelor sub conditie suspensiva la data deschiderii 
procedurii, sunt indreptatiti sa voteze si sa participe la distribuiri numai după 
îndeplinirea condiŃiei, titularii creanŃelor afectate de un termen suspensiv au acest 
drept înainte ca obligaŃia debitoarei să devină exigibilă. 

Legiuitorul a creat o diferenŃă de tratament intre cele doua categorii de creanŃe, 
pornind  tocmai de la efectele specifice modalităŃilor care pot  afecta raportul de 
obligaŃii. 

Întrucât termenul suspensiv este definit ca fiind evenimentul viitor şi sigur, 
care afectează numai exigibilitatea obligaŃiei nu şi fiinŃa acesteia , o creanŃă afectată 
de un termen suspensiv va fi îndreptăŃită să voteze. Această modalitate nu suspendă 
angajamentul, ci numai amână executarea. 

Pentru că între termen şi condiŃie există o diferenŃă clară, legiuitorul a optat 
pentru o soluŃie deosebită, în cazul creanŃelor sub condiŃie suspensivă. Deoarece 
condiŃia, definită ca eveniment viitor şi nesigur , face ca existenŃa obligaŃiei să fie 
incertă, dreptul de vot , pentru aceste creanŃe, a fost suspendat . 

SoluŃia concordă cu efectele condiŃie suspensive,  întrucât , pendente 
conditione , obligaŃia se consideră că încă nu există.  

Creditorul unei creanŃe sub condiŃie nu are recunoscută prerogativa de a vota  
în procedură, datorită incertitudinii care planează  asupra existenŃei obligaŃiei 
debitoarei, fiind echitabil , în raport de interesul colectiv, ca posibilitatea de a lua 
măsurii conservatorii să-i fie amputată în procedură . 

Aşa fiind, în baza art. 312 C.proc.civ. curtea va respinge ca nefondat recursul. 
 

5. InsolvenŃă. Lichidator. Înlocuire. Întârzieri datorate unor 
factori obiectivi. Admiterea recursului 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 10425 din 1 noiembrie 2013 

Prin sentinŃa civilă nr.1908 din 27.06.2013 a Tribunalului Specializat Cluj s-a 
dispus înlocuirea lichidatorului judiciar Societatea C.C. SPRL desemnat în procedura 
insolvenŃei debitoarei SC C.T. SRL cu C.I.I. T.M.C.. 

S-a dispus comunicarea prezentei încheieri noului lichidatorului judiciar C.I.I. 
T.M.C., solicitându-i-se să procedeze la lichidarea patrimoniului debitoarei şi a 
obligat fostul lichidator judiciar Societatea C.C. SPRL să-i predea noului lichidator 
judiciar toate documentele care vizează procedura insolvenŃei debitoarei pe care le 
deŃine, în termen de 10 zile de le pronunŃare. 

Pentru a hotărî astfel, judecătorul sindic deliberând asupra dispoziŃiei de 
înlocuire „din oficiu” a lichidatorului judiciar, a reŃinut procedura insolvenŃei 
debitoarei SC C.T. SRL  a fost deschisă la data de 12 ianuarie 2009, prin sentinŃa 
comercială nr.85/2009 şi a fost desemnat administratorul judiciar provizoriu, respectiv 
Societatea A. SPRL. 



Prin sentinŃa comercială nr.6000/2009, s-a dispus trecerea debitoarei în 
faliment în procedură generală şi a fost desemnat lichidatorul judiciar provizoriu, 
respectiv Societatea A. SPRL.   

Ulterior, ca urmare a deciziei creditorului majoritar SC S.C. SRL, lichidatorul 
judiciar provizoriu a fost înlocuit cu Societatea C.C. SPRL, instanŃa confirmând 
înlocuirea prin încheierea pronunŃată la data de 1 aprilie 2011. 

Judecătorul sindic a reŃinut că de la termenul de judecată din 24 iunie 2011 şi 
până la noul termen stabilit pentru examinarea procedurii, lichidatorul judiciar, 
contrar dispoziŃiilor art.21 alin. 1 din Legea nr.85/2006 a depus un raport de activitate 
în cadrul căruia a arătat, în principal, că a identificat scriptic bunurile care rezultau din 
documentele puse la dispoziŃia sa de creditoarea SC BCR SA, deşi conform 
dispoziŃiei judecătorului sindic din şedinŃa publică din data de 24 iunie 2011 avea 
obligaŃia inventarierii acestora (atât conform dispoziŃiei judecătorului sindic, cât şi 
potrivit art.25 lit.d din Legea nr.85/2006), operaŃiune care era posibilă, având în 
vedere intervalul de timp dintre cele două termene (24 iunie 2011- 14 octombrie 
2011). Cu toate acestea însă, cheltuielile menŃionate în cuprinsul raportului de 
activitate se ridicau la suma de 3.149,41 lei, fiind menŃionate 3 deplasări cu avionul la 
sediul debitoarei, fără a fi însă justificată necesitatea acestora, faŃă de faptul că 
lichidatorul a menŃionat că a identificat doar scriptic bunurile. În plus, din totalul 
sumelor menŃionate în cuprinsul raportului au fost depuse documente justificative 
doar pentru suma de 1979,74 lei.             

Ulterior, pentru noul termen de judecată stabilit pentru data de 12 ianuarie 
2012, lichidatorul judiciar, procedând în aceeaşi manieră, a depus raportul de 
activitate nr.3, în cadrul căruia a reluat în cea mai mare parte conŃinutul raportului de 
activitate de la termenul anterior, menŃionând şi cuantumul cheltuielilor în sumă de 
1.665,19 lei, pe care însă, contrar dispoziŃiilor legale, nu a înŃeles să le justifice. Mai 
mult, deşi conform art.21 alin.1 din Legea nr.85/2006, lichidatorul judiciar are 
obligaŃia publicării rapoartelor de activitate în BPI pentru a asigura posibilitatea 
consultării acestora de către creditori sau de orice persoană interesată, a formulat 
cererea de publicare cu o zi înainte de termenul de judecată, respectiv la data de 11 
ianuarie 2012. 

De asemenea, instanŃa a reŃinut că pentru termenul de judecată stabilit pentru 
data de 5 aprilie 2012, lichidatorul judiciar a depus acelaşi raport de activitate, 
respectiv nr.3, cu aceleaşi anexe ca şi cele pentru termenul anterior, transmise prin 
poştă, precum şi raportul de activitate nr.4 în cadrul căruia a menŃionat că a convocat 
adunarea creditorilor, menŃionând şi cheltuielile de procedură în cuantum de 1.665,19 
lei, însă raportul de activitate nu era însoŃit de niciun document justificativ. FaŃă de 
modalitatea de îndeplinire a atribuŃiilor ce-i reveneau, prin încheierea pronunŃată la 
data de 5 aprilie 2012, irevocabilă prin respingerea cererii de reexaminare, judecătorul 
sindic a dispus sancŃionarea lichidatorului judiciar, punându-i din nou în vedere că, 
potrivit art. 25 lit.d coroborat cu art.113 şi urm. din Legea nr.85/2006, are obligaŃia de 
a inventaria bunurile, de a le evalua şi de a stabili modalitatea de valorificare, precum 
şi să facă dovada operaŃiunilor întreprinse.    

Cu toate acestea însă, pentru termenul de judecată stabilit pentru data de 24 
mai 2012, lichidatorul judiciar a depus raportul de activitate, justificând doar parŃial 
cheltuielile efectuate. Similar celor dispuse şi la termenele anterioare, judecătorul 
sindic, i-a pus în vedere lichidatorului judiciar să procedeze la punerea în discuŃia 
creditorilor a modalităŃii de valorificare a bunurilor din averea debitoarei, precum şi la 
publicarea în BPI a rapoartelor de activitate anterior termenului stabilit pentru 
examinarea stadiului proceduri insolvenŃei. 



Similar celor expuse mai sus a procedat lichidatorul şi pentru termenul stabilit 
pentru data de 6 decembrie 2012, în sensul că a pretins efectuarea unor cheltuieli în 
cuantum de 5.732,34 lei şi a justificat doar 459,31 lei. SituaŃia este identică şi în ceea 
ce priveşte raportul de activitate depus la data de 18 ianuarie 2013, cheltuielile 
pretinse sunt în cuantum de 1.308,32 lei, însă acte justificative sunt doar pentru suma 
de 998,59 lei. 

Cu toate acestea, ca urmare a dispoziŃiei judecătorului sindic de a pune în 
discuŃia creditorilor valoarea însemnată a cheltuielilor de procedură, desigur, prin 
raportare la atribuŃiile pe care le-a îndeplinit, creditorul majoritar SC S.C. SRL, care a 
făcut numeroase eforturi pentru ca lichidatorul judiciar să nu fie înlocuit, a luat act de 
cheltuielile lichidatorului judiciar, cheltuieli care, desigur, la momentul vânzării vor fi 
recuperate din averea debitoarei deşi, aşa cum s-a arătat sunt în mare parte 
nejustificate, în detrimentul creditorilor cu rang inferior creditorului majoritar care are 
o creanŃă garantată.   

În fine, susŃinerile lichidatorului judiciar vizând faptul procedura insolvenŃei a 
fost supravegheată de mai mulŃi magistraŃi, nu este de natură să justifice modalitatea 
în care  a înŃeles să-şi îndeplinească atribuŃiile, întrucât aceste atribuŃii sunt 
reglementate de lege şi, în plus, îndeplinirea atribuŃiilor a fost dispusă de instanŃă, în 
mod repetat. De asemenea, nu pot fi avute în vedere nici susŃinerile lichidatorului 
judiciar vizând sancŃionarea ulterioară a acestuia pentru neîndeplinirea atribuŃiilor, 
prin nedesemnarea în procedurile viitoare, întrucât o asemenea sancŃiune nu este 
reglementată de dispoziŃiile legale.   

Aşadar, toate considerentele expuse au format convingerea instanŃei că 
înlocuirea lichidatorului judiciar se impune, modalitatea defectuoasă de îndeplinire a 
atribuŃiilor ce-i reveneau, îngreunând derularea procedurii insolvenŃei, aspecte care 
conduc de altfel şi la vătămarea drepturilor creditorilor din perspectiva posibilităŃii 
acestora de a-şi recupera creanŃele. 

În ceea ce priveşte desemnarea noului administrator, instanŃa a avut în vedere 
dispoziŃiile art. 19 alin.1 şi art. 11 lit. c din Legea nr. 85/2006. 

Astfel, având în vedere faptul că dispoziŃiile legale anterior arătate, precum şi 
faptul că la dosar mai sunt 3 oferte care îndeplinesc criteriile prevăzute de lege în 
vederea desemnării în calitate de lichidator judiciar, reŃinând totodată şi 
profesionalismul practicianului în insolvenŃă desemnat, precum şi preocuparea 
acestuia de soluŃionare cu celeritate  a cauzelor, judecătorul sindic a desemnat în 
această calitate C.I.I. T.M.C.. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs SC S.C. SRL, solicitând 
admiterea acestuia in temeiul art. 304 pct. 7, pct. 8 si pct. 9 si art. 3041 cod 
procedura civila, modificarea hotărârii atacate in sensul respingerii propunerii de 
inlocuire a lichidatorului judiciar C.C. SPRL.  

În motivarea cererii  de recurs  recurenta a relevat că prima instanŃă a realizat o 
greşită aplicare a prevederilor art. 22 din legea insolvenŃei. Împotriva masurilor 
lichidatorului judiciar, prezentate in cadrul rapoartelor de activitate nu a fost 
formulată nicio contestaŃie si de asemenea niciunul dintre deconturile de cheltuieli nu 
a fost contestat. Mai mult decât atat, având in vedere dispoziŃiile judecatorului-sindic 
de la termenul din data de 14.03.2013, lichidatorul judiciar a procedat in data de 
18.04.2013 la convocarea Adunării Creditorilor debitoarei SC C.T. SRL - in faliment, 
având pe ordinea de zi si informare asupra cheltuielilor de procedura efectuate de 
către lichidatorul judiciar, de la data desemnării sale. Contrar celor mentionate de 
către judecatorul-sindic in cadrul hotărârii atacate, conform procesului verbal încheiat 
in data de 18.04.2013, Adunarea Creditorilor SC C.T. SRL - in faliment a luat act de 



cheltuielile de procedura efectuate de lichidatorul judiciar in perioada 01.04.2011 - 
14.03.2013 in suma de 17.872 ron, cu acordul a recurentei cat si cu  votul creditorului  
bugetar DGFP Cluj. 

Lichidatorul judiciar si-a îndeplinit atribuŃiile a realizat demersurile necesare 
pentru intocmirea inventarului faptic si in baza acestui inventar s-a procedat la 
evaluarea si începerea procedurii de valorificare a bunurilor debitoarei. Debitoarea 
este cea care  nu a dat curs dispoziŃiilor art. 28 alin. 1 lit. b) din Legea 85/2006 si nu a 
depus lista cu bunurile debitoarei. 

Unul dintre motivele pentru care a dispus înlocuirea fostului lichidator judiciar 
cu C.C. SPRL este tocmai pasivitatea fostului lichidator judiciar care in perioada de 
25 de luni cat societatea s-a aflat sub administrarea acestuia, nu s-a procedat nici 
macat la identificarea scriptica a bunurilor debitoarei. 

Lichidatorul judiciar C.C. SPRL a făcut demersuri pentru a intra in posesia 
inventarului  scriptic si de asemenea s-a deplasat in Municipiul Cluj unde a procedat 
la inventarierea faptica a bunurilor din averea debitoarei. 

Împotriva aceleiaşi sentinŃe a declarat recurs şi C.C. S.P.R.L, in calitate de 
lichidator judiciar al debitoarei S.C. C.T. SRL - in faliment solicitând admiterea 
acestuia şi modificarea hotărârii atacate in sensul respingerii propunerii de 
inlocuire a lichidatorului judiciar C.C. SPRL.  

În motivarea cererii  de recurs  recurenta a relevat că prima instanŃă a realizat o 
greşită aplicare a prevederilor art. 22 din legea insolvenŃei. Împotriva masurilor 
lichidatorului judiciar, prezentate in cadrul rapoartelor de activitate nu a fost 
formulata nicio contestaŃie si de asemenea niciunul dintre deconturile de cheltuieli nu 
a fost contestat. Mai mult decât atat, având in vedere dispoziŃiile judecatorului-sindic 
de la termenul din data de 14.03.2013, lichidatorul judiciar a procedat in data de 
18.04.2013 la convocarea Adunării Creditorilor debitoarei SC C.T. SRL - in faliment, 
având pe ordinea de zi si informare asupra cheltuielilor de procedura efectuate de 
către lichidatorul judiciar, de la data desemnării sale. Contrar celor mentioante de 
către judecatorul-sindic in cadrul hotărârii atacate, conform procesului verbal încheiat 
in data de 18.04.2013, Adunarea Creditorilor SC C.T. SRL - in faliment a luat act de 
cheltuielile de procedura efectuate de lichidatorul judiciar in perioada 01.04.2011 - 
14.03.2013 in suma de 17.872 ron, cu acordul a recurentei cat si cu  votul creditorului  
bugetar DGFP Cluj. 

Lichidatorul judiciar si-a îndeplinit atribuŃiile a realizat demersurile necesare 
pentru întocmirea inventarului faptic si in baza acestui inventar s-a procedat la 
evaluarea si începerea procedurii de valorificare a bunurilor debitoarei. Debitoarea 
este cea care  nu a dat curs dispoziŃiilor art. 28 alin. 1 lit. b) din Legea 85/2006 si nu a 
depus lista cu bunurile debitoarei. 

Unul dintre motivele pentru care a dispus inlocuirea fostului lichidator judiciar 
cu C.C. SPRL este tocmai pasivitatea fostului lichidator judiciar care in perioada de 
25 de luni cat societatea s-a aflat sub administrarea acestuia, nu s-a procedat nici 
macat la identificarea scriptica a bunurilor debitoarei. 

Lichidatorul judiciar C.C. SPRL a făcut demersuri pentru a intra in posesia 
inventarului  scriptic si de asemenea s-a deplasat in Municipiul Cluj unde a procedat 
la inventarierea faptica a bunurilor din averea debitoarei. 

Deliberând asupra cererii de recurs curtea reŃine următoarele: 
1.Lichidatorul judiciar a făcut toate demersurile legale pentru întocmirea 

inventarului faptic si in baza acestui inventar s-a procedat la evaluarea si începerea 
procedurii de valorificare a bunurilor debitoarei.  



Debitoarea nu a dat curs dispoziŃiilor art. 28 alin. 1 lit. b) din Legea 85/2006 si 
nu a depus lista cu bunurile debitoarei.  

În intervalul celor 25 de luni cat societatea s-a aflat sub administrarea altui 
lichidator judiciar, nu s-a procedat la identificarea scriptica a bunurilor debitoarei. 

După data numirii S.C. C.C. SPRL , a procedat la identificarea scriptica a 
bunurilor din averea debitoarei, solicitând in acest sens informaŃii de la OCPI Cluj, 
Primăria Cluj-Napoca si B. SA (S.C. SRL), creditorul ce deŃine in garanŃie bunurile 
debitoarei.  

În absenŃa documentelor prevăzute de art. 28 si in lipsa unui inventar scriptic 
al averii debitoarei, nu era posibilă inventarierea faptica a patrimoniului debitoarei.  

Ulterior centralizării informaŃiilor  primite de la Primăria Cluj-Napoca si B. 
SA, in baza informaŃiilor cadastrale puse la dispoziŃie de către OCPI Cluj-Napoca,  
S.C. C.C. SPRL a efectuat inventarul faptic al averii debitoarei. Bunurile identificate 
si inventariate in averea debitoarei SC C.T. SRL sunt 12 loturi de teren, totalizând o 
suprafaŃă de  12.115 mp. 

Curtea reŃine că lichidatorul judiciar a procedat la inventarierea faptica a 
bunurilor identificate scriptic în averea debitoarei imediat ce a obŃinut informaŃiile 
cadastrale cu privire la poziŃionarea acestora in teren. 

Aşa fiind, chiar dacă măsura dispusă de judecătorul sindic putea fi justificată 
din perspectiva atingerii exigenŃelor impuse de principiul celerităŃii, faŃă de 
înscrisurile şi lămuririle oferite în etapa recursului, curtea reŃine că măsura înlocuirii 
nu se impunea câtă vreme nerespectarea termenelor impuse pentru realizarea 
prerogativelor ce reveneau lichidatorului s-au datorat unor factori obiectivi. 

2.Procedura insolventei, in ansamblul sau, se impune a fi analizata ca un 
întreg, cu o structura complexa, in al cărui conŃinut se imbina cele doua domenii, 
respectiv activitatea practicianului in insolventa, vizând manageriatul procedurii si cea 
a judecătorului sindic, care vizează procesele si cererile de natura judiciara aferente, 
respectiv controlul judecătoresc din perspectiva legalităŃii. 

In procedura, judecătorul sindic deŃine un control nelimitat în ceea ce priveşte 
legalitatea oricăror acte de procedura, insa in cazul activităŃilor sau operaŃiunilor in 
raport cu care intervine manageriatul practicianului, controlul sub aspectul 
oportunităŃii deciziilor luate de acesta este exercitat nu de către judecatiorul sindic, ci 
de către creditori, prin intermediul comitetului/adunării creditorilor. 

Din examinarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 85/2006 care reglementează 
atribuŃiile judecătorului sindic, rezulta fara echivoc intenŃia legiuitorului de a delimita 
atribuŃiile jurisdictionale ale judecătorului sindic de cele de administrare a procedurii 
insolventei, precum si de cele de gestiune, atribuŃii ce revin, in principal, 
administratorului judiciar, lichidatorului si celorlalŃi participanŃi la procedura. Pe de 
alta parte, controlul judecătorului sindic se raportează numai la aspectele de legalitate, 
fara a avea in vedere si aspectele de oportunitate, ce cad în sarcina creditorilor si 
organelor acestora.  

 Cu privire la suma de 3.149,41 ron menŃionata in cadrul raportului de 
activitate nr. 2 (prezentat la termenul dîn data de 14.10.2011),  curtea reŃine că această 
valoare  reprezintă cheltuielile de procedura aferente intervalului 01.04.2011 -
30.09.2011. In acesta suma sunt incluse cheltuielile de procedura prezentate in cadrul 
raportului de activitate nr. 1 (prezentat la termenul din data de 24.06.2011) raport care 
nu a fost contestat.  

Suma de 1.665,19 ron menŃionata in cadrul raportului de activitate nr. 3 
(prezentat la termenul din data de 12.01.2012), reprezintă cheltuielile de procedura 
aferente intervalului 01.10.2011 -11.01.2012; 



Suma de 1.665,19 ron indicată în cadrul raportului de activitate nr. 4 (prezentat 
la termenul din data de 05.04.2012), reprezintă cheltuielile de procedura aferente 
perioadei 01.10.2011 -05.04.2012 si include cheltuielile de procedura prezentate in 
cadrul raportului de activitate nr. 3; 

În privinŃa sumei de 5.732,34 ron, menŃionata in cadrul raportului de activitate 
nr. 7 (prezentat la termenul din data de 06.12.2012), judecatorul-sindic a reŃinut  
caracterul justificat doar cu privire la valoarea de 459,31 ron. Din suma pretinsă cu 
acest titlu, 4.960 ron reprezintă însă  valoarea  unui raport de evaluare aprobat de  
masa credală.  

Suma de 1.308,32 ron indicată în raportul de activitate lunar nr. 13  reprezintă 
cheltuielile pentru deplasarea la termenul din data de 06.12.2012, precum si 
cheltuielile cu papetarie in perioada 06.12.2012 - 15.01.2013, determinate de numărul 
mare de fotocopii in format mare (A3) necesare comunicării membrilor comitetului 
creditorilor a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC) 
elaborat de către SC V.C. SRL, in baza căruia a fost eliberata AutorizaŃia de 
Construire nr. 1397/21.08.2006 eliberata de Primăria Municipiului Cluj-Napoca 
DirecŃia Urbanism, proiect comunicat de către Primăria Cluj-Napoca; 

 Toate aceste cheltuieli de procedură  au fost aduse la cunoştinŃa creditorilor 
prin rapoarte de activitate, măsurile dispuse pe această cale nefiind contestate   de 
masa credală. 

Judecatorul-sindic  a relevat măsura înlocuirii se impunea pentru a nu crea un 
prejudiciu creditorilor cu creanŃe negarantate ale căror creanŃe nu se vor indestula din 
cauza cheltuielilor mari de procedura efectuate de către lichidatorul judiciar.  

Câtă vreme, valoarea bunurilor din patrimoniul debitoarei (3.200.000 ron), 
reprezintă 25% din cuantumul creanŃei garantate,  lezării intereselor creditorilor de 
rang inferior prin certificarea unor cheltuieli de procedură mari nu poate fi validată . 

Aşa fiind, în baza prevederilor 312 C.proc.civ, curtea  va admite recursul 
declarat de SC S.C. SRL  şi C.C. S.P.R.L SRL  împotriva sentinŃei civile nr. 1908 din 
27.06.2013 a Tribunalului Specializat Cluj pe care o  va modifica în sensul că  va 
înlătura măsura înlocuirii lichidatorului judiciar SC C.C. SPRL şi  va dispune în 
sensul că aceasta să continue operaŃiile de lichidare a patrimoniului debitoarei. 

 

6. Procedura insolvenŃei. Anulare transfer patrimonial 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 10427 din 1 noiembrie 2013 

Prin sentinŃa civilă  nr.4438 din 28.06.2013 a Tribunalului Maramureş s-a s-a 
respins ca nefondată acŃiunea introductivă formulată de reclamanta SC K.C. SRL, în 
contradictoriu cu pârâta SC L. SRL, având administrator judiciar desemnat pe CII 
B.L., prin administrator special L.M..  

S-a respins ca nefondată cererea reconvenŃională formulată de pârâtă 
împotriva reclamantei. 

S-a respins cererea pârâtei de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de 
judecată.  

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reŃinut că la data de 11.12.2009, reclamanta 
a încheiat cu pârâta prin administrator promisiunea de vânzare – cumpărare referitor 
la înstrăinarea către pârâtă a imobilului în natură apartament cu o cameră situată în 
Baia Mare, str. V., judeŃul Maramureş. Conform acestei promisiuni, reclamanta urma 
să transfere dreptul de proprietate asupra imobilului în natură apartament cu o cameră 



situată în Baia Mare, str. V., judeŃul Maramureş, condiŃionat de achitarea de către 
pârâtă a contravalorii acestui imobil în cuantum de 8.500 euro în trei tranşe. Conform 
înŃelegerii părŃilor, ultima tranşă de preŃ trebuia achitată de către pârâtă până la data de 
31.05.2010, dată până la care reclamanta trebuia să predea posesia imobilului. Deşi 
reclamanta a predat posesia imobilului, pârâta nu şi-a îndeplinit total şi la termen 
obligaŃia de plată a acestuia, rămânând un rest de preŃ de 3.000 euro pe care aceasta 
nu i-a mai achitat. Neplata preŃului şi conduita reclamantei de nerespectare a unor 
obligaŃii de finalizare de lucrări dar şi executarea defectuoasă a părŃii din acestea, a 
concurat la situaŃia în care se află pârâta reclamantă reconvenŃional respectiv 
procedura insolvenŃei.  

PărŃile au convenit în cuprinsul contractului ca în situaŃia în care nu-şi vor 
îndeplini la termen şi întocmai obligaŃiile stipulate în sarcina lor, să se aplice daune în 
sarcina acestora la nivelul avansului predat respectiv încasat, partea în culpă pierzând 
sumele achitate, situaŃie în care promisiunea de vânzare cumpărare se fa desfiinŃa de 
plin drept.  

În situaŃia descrisă mai sus, creditorul respectiv reclamanta reconvenŃională 
este în drept să aleagă între îndeplinirea exactă a obligaŃiei respectiv predarea 
diferenŃei de preŃ de 3.000 euro sau să ceară desfiinŃarea contractului prevalându-se de 
nerespectarea obligaŃiilor asumate de reclamantă şi de clauzele stipulate în conŃinutul 
contractului de către părŃi.  

În drept art. 969, art. 1020, art. 1021, art. 1073, art. 1082 Cod civil în vigoare 
la momentul încheierii actului aflat în litigiu, art. 274 Cod proc. civ.  

La data de 28.09.2012 reclamanta a chemat-o în judecată şi pe pârâta Banca C. 
având în vedere că în favoarea acesteia s-a înscris dreptul de ipotecă asupra 
apartamentului din litigiu.  

Pârâta banca C. SA a depus la dosar întâmpinare prin care a invocat excepŃia 
lipsei calităŃii procesuale pasive întrucât ipoteca asupra apartamentului a fost radiată.  

Prin încheierea de şedinŃă din 25 iunie 2013 judecătorul sindic a admis 
excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a pârâtei banca C. întrucât în cauză este 
necontestat că ipoteca asupra apartamentului din litigiu a fost radiată.  

La data de 11.12.2009 s-a încheiat între SC L. SRL în calitate de promitentă 
vânzătoare şi K.C. SRL în calitate de promitentă cumpărătoare un antecontract de 
vânzare – cumpărare având ca obiect un apartament cu o cameră situat în Baia Mare, 
str. V. cu suprafaŃa construită de 28 mp pentru preŃul total de 8.500,00 euro (inclusiv 
TVA 5%).  

De precizat, aşa cum rezultă din clauza de la art. 4 lit. a) din contract şi din 
menŃiunile făcute pe verso-ul anexei la contract, că promitenta cumpărătoare a achitat 
suma de 5.500 euro.  

Legat de preŃ judecătorul sindic observă că promitenta cumpărătoare a 
consemnat la CEC la data de 17.05.2012 suma de 12.500 lei în favoarea promitentei 
vânzătoare.  

Prin încheierea civilă nr. 6288 din 17 noiembrie 2011 s-a deschis procedura 
generală de insolvenŃă a debitoarei SC L. SRL, fiind numit administrator judiciar CII 
B.L.; în prezent, procedura generală se găseşte în perioada de observaŃie.  

Cererea introductivă de instanŃă este neîntemeiată, în speŃă nefiind îndeplinite 
cumulativ condiŃiile prevăzute de art. 93 ind. 1 din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenŃei. 

Ab initio,  se impune precizarea că dreptul promitentului cumpărător faŃă de 
debitor nu este susceptibil de a fi înscris în tabelul creanŃelor întrucât nu este vorba de 



a plăti o sumă de bani ci de a transmite dreptul de proprietate asupra unui bun imobil 
(obligaŃie de a da).  

Aşa fiind, împrejurarea că reclamanta nu are calitatea de creditor participant la 
procedura insolvenŃei nu are relevanŃă sub aspectul domeniului de aplicaŃie al art. 93 
ind. 1.  

În schimb, judecătorul sindic observă că antecontractul de vânzare – 
cumpărare nu are dată certă anterioară deschiderii procedurii insolvenŃei.  

După cum se ştie, faŃă de terŃi (în cazul nostru, creditorii înscrişi în tabelul 
creanŃelor, precum şi administratorul judiciar), data înscrisului sub semnătură privată, 
prin ea însăşi, nu face credinŃă.  

Înscrisul sub semnătură privată a dobândit dată certă, în sensul art. 1182 Cod 
civil de la 1865, după deschiderea procedurii  ─ la data de 21.11.2011─ , când 
promitenta cumpărătoare a înregistrat pe rolul Judecătoriei Baia Mare dosarul cu nr. 
…/182/2011 având ca obiect pronunŃarea unei hotărâri care să Ńină loc de act autentic.  

Judecătorul sindic a apreciat că dată certă prevăzută de art. 93 ind. 1 are 
caracter de ordine publică, în considerarea faptului că procedura insolvenŃei este o 
procedură colectivă, având caracter concursual. 

Prin urmare, chiar dacă debitorul sau administratorul judiciar nu contestă 
anterioritatea antecontractului, judecătorul sindic din oficiu ─  spre a se vedea dacă nu 
este prejudiciată masa credală ─ trebuie să verifice dacă antecontractul a dobândit 
dată certă prin cele patru modalităŃi prevăzute de art. 1182 Cod civil de la 1865. 

De asemenea, judecătorul sindic a observat că reclamanta nu a dovedit că 
preŃul prevăzut în contract nu este inferior valorii de piaŃă a bunului.  

Potrivit art. 1169 Cod civil de la 1865, cel care face o propunere în faŃa 
instanŃei de judecată trebuie să o dovedească, deci, sarcina probei revine celui care o 
face o afirmaŃie.  

Promitenta – vânzătoare a contestat îndeplinirea acestei condiŃii negative, aşa 
încât reclamantei îi revenea obligaŃia de a dovedi că bunul a fost înstrăinat la preŃul 
pieŃei.  

Deşi iniŃial reclamanta a fost de acord cu administrarea probei cu expertiza 
tehnică constând în evaluarea apartamentului la preŃul de piaŃă de la momentul 
înstrăinării, reclamanta a precizat tranşant în încheierea de şedinŃă din 18 iunie 2013 
că nu doreşte să se administreze această probă. 

Judecătorul sindic a apreciat că această probă era esenŃială în economia cauzei 
(în ipoteza în care instanŃa de  control judiciar ar considera că data certă era 
îndeplinită în speŃă), celelalte contracte depuse la dosar fiind inapte, prin ele însele, să 
contureze valoarea de piaŃă  a apartamentului nr. 38.  

Astfel, spre exemplu, ar fi fost posibil ca toate apartamentele înstrăinate să fie 
sub valoarea de piaŃă, aşa încât contractele depuse nu au caracter concludent ci cel 
mult pertinent.  

Prin urmare, opunerea reclamantei la neadministrarea probei cu expertiză ─ 
atât în mod expres cât şi prin neavansarea cheltuielilor (prin încheierea din 18.12.2012 
s-a pus în vedere reclamantei să achite suma de 1.000 lei onorariu provizoriu expert) 
─, reprezintă o asumare a consecinŃelor pe plan procesual ce decurg din 
neadministrarea unei dovezi de care atârnă soluŃionarea cauzei.  

Deşi prevederile cu valoare de principiu cuprinse în art. 129 alin. 5 teza finală 
îngăduie instanŃei  să ordone din oficiu, trecând peste împotrivirea părŃilor, 
administrarea unei probe este subînŃeles că, atunci când administrarea probei implică 
cheltuieli, iar partea interesată refuză avansarea lor, ordonarea din oficiu a dovezii nu 
mai apare ca posibilă.  



Întrucât nu s-a făcut dovada că preŃul a respectat valoarea de piaŃă a bunului 
înstrăinat, judecătorul sindic nu va mai analiza celelalte condiŃii prevăzute de textul 
legal.  

În raport de această considerente, judecătorul sindic va respinge acŃiunea 
introductivă de instanŃă.  

De asemenea, judecătorul sindic a respins cererea reconvenŃională formulată 
de pârâtă împotriva reclamantei.  

E adevărat că, potrivit art. 4 din contract, diferenŃa de preŃ trebuia achitată de 
reclamantă până la data de 31.05.2010.  

Cu toate acestea, din extrasul de carte funciară depus la dosar rezultă că la data 
menŃionată în contract pentru plata diferenŃei, promitenta – vânzătoare nu era în 
măsură să transmită în patrimoniul promitentei – cumpărătoare dreptul de proprietate 
asupra apartamentului nr. 38, care era grevat cu ipoteci în favoarea Băncii C., fiind 
notată în CF şi o clauză de inalienabilitate.  

De abia la data de 6.09.2011 banca a formulat o cerere de radiere a drepturilor 
de ipotecă şi a interdicŃiei de înstrăinare asupra apartamentului nr. 38.  

Având în vedere că apartamentul nr. 38 era „supragrevat” nu se poate vorbi că 
promitenta – cumpărătoare s-a dezis de contract şi prin urmare, pe temeiul art. 13 şi 
15 din contract, acesta a fost desfiinŃat de plin drept.  

Simplul fapt că a expirat termenul de plată nu înseamnă „dezicere”, care putea 
fi de altfel exercitată până la data de 31.05.2010.  

Din contră,  promitenta – cumpărătoare la  scurt timp după ce s-a lămurit 
situaŃia de CF a apartamentului nr. 38 (cerere de radiere a ipotecii  în septembrie 
2011) a formulat o acŃiune de „validare” a antecontractului, suspendată ulterior pe 
temeiul art. 36 din Legea nr. 85/2006.  

Prin urmare, cea care a fost pusă în întârziere prima oară pentru încheierea 
contractului în formă autentică a fost promitenta – vânzătoare.  

În contract s-a stipulat doar o clauză de dezicere (arvună cu rol de dezicere, 
art. 1297 – 1298 Cod civil de la 1865) nu şi un pact comisoriu expres (art. 1367 Cod 
civil de la 1865) în caz de neexecutare totală sau parŃială a obligaŃiei de plată a 
preŃului de către cumpărător.  

De altfel, pe parcursul procesului, reclamanta a plătit preŃul stipulat în 
contract, caz în care rezoluŃiunea contractului nu poate fi primită.  

În plus, arvuna în sumă de 5.500 euro este în posesia promitentei – vânzătoare, 
aşa încât nu mai poate fi cerută încă o dată de la promitenta – cumpărătoare. 

În raport de aceste argumente, cererea reconvenŃională se vădeşte  nefondată.  
Căzând în pretenŃii şi pârâta, judecătorul sindic va respinge cererea acesteia de 

obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecată (art. 276 Cod procedură civilă 
de la 1865).  

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs S.C. K.C. S.R.L., solicitând în 
temeiul art. 312 alin. 1 şi 3 coroborat cu art. 3041 şi 304 pct. 8 şi 9 cod proc. civ., 
admiterea recursului, modificarea sentinŃei civile nr. 4438/28.06.2013 a 
Tribunalului Maramureş în sensul admiterii acŃiunii introductive de instanŃă; cu 
cheltuieli de judecată. 

În motivele de recurs se arată că sentinŃa atacată este nelegală, întrucât a fost 
dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii, deoarece contrar celor reŃinute de 
instanŃa de fond, din probele administrate în cauză şi raportat la temeiurile de drept 
invocate, în speŃă se impunea admiterea acŃiunii introductive de instanŃă, întrucât 
motivele invocate de reclamantă au fost întemeiate, clar expuse şi argumentate pe 
parcursul judecăŃii cauzei. InstanŃa de fond a analizat necorespunzător elementele care 



impun aplicarea regulilor de drept incidente, iar din modul cum a motivat hotărârea 
rezultă clar că instanŃa de fond nu a aplicat corect legea. 

In speŃă, prin cererea de chemare în judecata s-a solicitat: autorizarea 
transferului patrimonial al imobilului de natură supraedificat, înscris în CF …, nr. 
cadastral …, urmare atribuirii de numere cadastrale noi §i fost CF … Baia Mare, nr. 
cadastral …; obligarea debitoarei insolvente, reprezentată prin administrator judiciar 
ca în conformitate cu dispoziŃiile art. 86 pct. 4 raportat la art. 93 din Legea 85/2006, la 
eliberarea titlului de proprietate în favoarea societăŃii S.C. K.C. S.R.L., în cazul în 
speŃă să aprticipe alături de aceasta la notarul public în vederea încheierii contractului 
de vânzare-cumpărare privind imobilul de natură supraedificat; -cu precizarea că la 
data încheierii contractului autentic de vânzare-cumpărare va achita în contul indicat 
ăe administratorul judiciar echivalentul în lei a sumei de 3.000 de euro, rămas de 
plată. 

Sub un prim aspect, invocă motivul de nelegalitate prev. de art. 304 pct. 9 cod 
proc. civilă, instanŃa de fond a încălcat şi a aplicat greşit dispoziŃiile art. 931 din 
Legea 85/2006 privind procedura insolventei care prevăd că: "ObligaŃiile rezultând 
dintr-un antecontract de vânzare-cumpărare cu dată certă, anterioară deschiderii 
procedurii, în care promitentul - vânzător intră în procedură, vor fi executate de către 
administratorul judiciar/lichidator la cererea promitentului -cumpărător, dacă: preŃul 
contractual a fost achitat integral sau poate fi achitat la data cererii, iar bunul se află în 
posesia promitentului - cumpărător; preŃul nu este inferior valorii de piaŃă a bunului; 
bunul nu are o importanŃă determinantă pentru reuşita unui plan de reorganizare.(la 
data 17-iul-2009 Art. 93 din capitolul III, secŃiunea 4 completat de Art. I, punctul 11. 
din Legea 277/2009 )" 

De asemenea, critică soluŃia instanŃei şi raportat la faptul că, instanŃa de fond a 
interpretat greşit actul juridic dedus judecăŃii, respectiv antecontractul de vânzare-
cumpărare încheiat la data de 11.12.2009 între S.C. L. S.R.L. în calitate de promitentă 
vânzătoare şi S.C. K.C. S.R.L. în calitate de promitentă cumpărătoare având ca obiect 
un apartament cu 1 cameră situat în Baia Mare, str. V., ap. 38, cu suprafaŃa de 28 mp 
pentru preŃul de 8.500 euro. Astfel că, apreciem ca fiind aplicabile în speŃă prevederile 
art. 304 pct. 8 cod proc. civilă. Motivul de recurs, reglementat de art. 304 pct. 8 din 
Codul de procedură civilă sancŃionează hotărârea care a nesocotit principiul înscris in 
art. 969 Codul civil, trecând peste voinŃa părŃilor exprimată în contract. 

Prin contract se înŃelege acordul de voinŃă realizat între 2 sau mai multe 
entităŃi cu intenŃia de a da naştere la efecte juridice, fiind de fapt produsul întâlnirii 
concordante dintre voinŃele individuale ale părŃilor contractante. InstanŃa de fond nu a 
avut în vedere conŃinutul acestuia, contestând atât data încheierii acestuia cât şi preŃul 
menŃionat în contract, chiar dacă părŃile semnatare ale contractului sau chiar 
administratorul judiciar nu le contestă. 

Învederează instanŃei faptul că, toate probele administrate în cauză au dovedit 
îndeplinirea tuturor condiŃiilor impuse de prevederile art. 931 din Legea 85/2006. 
InstanŃa de fond a analizat doar o condiŃie prevăzută de art. 931 din Legea 85/2006, şi 
a apreciat că, întrucât nu este îndeplinită condiŃia privitoare la preŃ, deoarece nu s-a 
făcut dovada că preŃul a respectat valoarea de piaŃă a bunului înstrăinat, nu va analiza 
celelalte condiŃii prevăzute de textul legal. 

InstanŃa de fond a considerat că este utilă proba cu expertiza pentru evaluarea 
imobilului care a făcut obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare, deşi 
reclamanta a făcut dovada că preŃul menŃionat în contract era sincer, real si serios, 
raportat la particularităŃile imobilului menŃionate în contract, respectiv 
necompartimentarea apartamentului, nefinisarea acestuia, conform menŃiunilor din 



anexa la contract. Reclamanta a depus la dosarul cauzei în probaŃiune contracte de 
vânzare cumpărare încheiate între pârâta S.C. L. S.R.L., şi alte persoane, pentru 
vânzarea unor apartamente similare la preŃul de 6.000 euro, dovedind astfel preŃul de 
piaŃă al apartamentului care face obiectul cauzei, prin urmare nu era necesară 
administrarea probei cu expertiza. 

Facil se poate observa faptul că, pârâta nu a contestat valoarea din contract, a 
apreciat doar că se impune a se stabili valoarea de piaŃă a apartamentului la acest 
moment. 

Prin preŃ sincer se înŃelege un pret real, pe care părŃile să-1 fi stabilit nu în mod 
fictiv, ci în scopul de a fi cerut şi plătit în realitate. PreŃul este fictiv, cand din intenŃia 
părŃilor rezultă că nu este datorat. PreŃul trebuie să fie serios , art. 1303 cod civ. 
prevede: "preŃul vânzării trebuie să fie serios şi determinat de părŃi", adică să nu fie 
derizoriu (infim), atât de disproporŃionat în raport de valoarea lucrului vândut încât să 
nu existe preŃ, să nu poată constitui obiectul obligaŃiei cumpărătorului şi deci o cauză 
suficientă a obligatei asumate de vânzător de a transmite dreptul de proprietate. 

Totodată, învederează expres faptul că, dacă preŃul este sincer şi serios (nu 
fictiv sau derizoriu) contractul de vânzare-cumpărare este, valabil, chiar dacă preŃul 
este inferior sau superior valorii reale a lucrului vândut, întrucât părŃile sunt libere să 
determine preŃul sub sau peste valoarea lucrului, iar echivalenŃa este relativă, fiind 
raportată nu numai la valoarea lucrului vândut, dar şi la subiectivismul părŃilor. 

În speŃă, în mod netemeinic şi nelegal, instanŃa de fond a apreciat faptul că, în 
temeiul prevederilor art. 1169 cod civil, reclamantei îi revine sarcina să probeze 
valoarea apartamentului, întrucât reclamanta a făcut dovada prin contractele de 
vânzare-cumpărare depuse la dosar, şi astfel nu poate fi îndatorată la o probă negativă, 
iar pe de altă parte, sarcina probei revine celui care contestă valoarea menŃionată în 
contract, întrucât sarcina probei se deplasează de la cel în favoarea căruia operează 
prezumŃia de valoare reală, la partea care contestă această valoarea. 

Dacă suma de 8.500 de euro a fost prevăzută în antecontractul de vânzare-
cumpărare, se prezumă că este suma reală, iar cel care invocă o altă stare de fapt decât 
cea care rezultă din contract, este Ńinut de sarcina probei. Mergând pe acest 
raŃionament, pârâta avea interesul să dovedească o altă valoare a apartamentului şi nu 
reclamanta cum susŃine instanŃa de fond. 

Art. 1199 cod civil prevede: "PrezumŃiile sunt consecinŃele ce legea sau 
magistratul le trage dintr-un fapt cunoscut la un fapt necunoscut" . PrezumŃiile 
reprezintă rezultatul a două raŃionamente: mai întâi, din cunoaşterea probelor directe- 
înscrisuri- judecătorul induce printr-un prim raŃionament, existenŃa în trecut a unui 
fapt, care este vecin şi conex cu faptul generator de drepturi, printr-un al doilea 
raŃionament, din cunoaşterea faptului vecin şi conex, se deduce existenŃa faptului 
principal, datorită legăturii de conexitate dintre aceste două fapte. Prin urmare, 
datorită înscrisurilor depuse în probaŃiune, instanŃa avea toate elementele şi indiciile 
să prezume că valoarea menŃionată în antecontractul de vânzare-cumpărare este reală 
şi nu invers. 

Prin urmare, dacă instanŃa a apreciat în baza rolului activ că se impune 
efectuarea unei expertize, trebuia să pună în sarcina pârâtei achitarea contravalorii 
expertizei şi nu în sarcina reclamantei, raportat la cele precizate anterior. 

Sub un alt aspect, practica judiciară a statuat că: " simplul fapt al vânzării 
bunului la un preŃ net inferior valorii stabilite prin expertiză nu este de natură a duce 
la anularea vânzării "l Cu privire la constatarea de către instanŃa de fond a faptului că 
antecontractul de vânzare-cumpărare nu are dată certă anterioară deschiderii 
procedurii, apreciem şi această susŃinere ca netemeinică şi nelegală întrucât, 



conŃinutul înscrisului sub semnătură privată poate fi opus terŃilor, ca simplu fapt 
juridic, până la proba contrară, probă ce poate fi făcută prin orice mijloc de probă, ori 
în speŃă, nimeni nu a contestat data încheierii antecontractului. Antecontractul a fost 
încheiat la data de 11.12.2009, cu aproape 2 ani înaintea deschiderii procedurii 
generale de insolventa a debitoarei S.C. L. S.R.L. 

Este adevărat că, art. 1182 cod civil reglementează forŃa probantă a datei 
înscrisului sub semnătură privată faŃă de terŃi, dar prin excepŃie, unele înscrisuri sub 
semnătură privată fac dovada prin ele însele faŃă de terŃi despre data pe care o prevăd, 
înscrisuri cum sunt cele care atestă primirea unei sume de bani. Facil se poate constata 
că, pe verso ultimei pagini a antecontractului de vânzare-cumpărare, sunt menŃiuni 
care atestă plata unor sume de bani, respectiv a sumei de 4.000 de euro, 4.100 de ron. 
Pe de altă parte, dacă terŃii recunosc data înscrisului cum este cazul în speŃă, înscrisul 
le este opozabil. 

In concluzie, apreciază că în speŃă sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute de art. 
931 din Legea 85/2006, întrucât, prin faptul că, reclamanta a consemnat la CEC la 
data de 17.05.2012 suma de 12.500 de lei în favoarea pârâtei, preŃul integral poate fi 
achitat la data cererii, bunul se află în posesia promitentului-cumpărător, preŃul nu 
este infderior valorii de piaŃă a apartamentului şi bunul nu are o importanŃă 
determinant pentru reuşita unui plan de reorganizare. 

Prin întâmpinarea depusă la dosar, SC L. SRL solicită respingerea 
recursului şi obligarea recurentie la plata cheltuielilor de judecată în recurs 
reprezentând onorar de avocat conform chitanŃei depuse. 

În motivarea întâmpinării se arată că reclamanta-recurentă nu a dovedit că sunt 
întrunite în cauză cerinŃele legale cumulativ prevăzute de art.931 din Legea nr.85/2006 
pentru admiterea acŃiunii. Astfel, dispoziŃiile legale invocate arată că: „ObligaŃiile 
rezultând dintr-un antecontract de vânzare-cumpărare cu dată certă, anterioară 
deschiderii procedurii, în care promitentul-vânzător intră în procedură, vor fi 
executate de către administratorul judiciar/lichidator la cererea promitentului-
cumpărător dacă: preŃul contractual a fost achitat integral sau poate fi achitat la data 
cererii, iar bunul se află în posesia promitentului-cumpărător; preŃul nu este inferior 
valorii de piaŃă a bunului; bunul nu are o importanŃă determinantă pentru reuşita unui 
plan de reorganizare." 

Pornind de la cerinŃa textului invocat si anume " antecontract de vinzare 
cumpărare cu data certa ", se poate observa ca înscrisul depus la dosar nu îndeplineşte 
cerinŃele art. 1182 vechiul cod civil sub aspectul datei certe. Chiar daca promitenta 
vinzatoare nu a contestat data menŃionata in cuprinsul acestuia, procedura in care s-a 
solicitat valorificarea actului fiind una colectiva, fata de terŃi, data încheierii actului nu 
este cea consemnata in cuprinsul acestuia ci asa cum retine instanŃa de fond, data certa 
in sensul art. 1182 cod civil, este 21.11.2011 cind cumparatoarea a solicitat validarea 
convenŃiei de vinzare cumpărare. In consecinŃa, actul depus la dosar in justificarea 
autorizării transferului patrimonial nu are data certa in sensul legii. 

Analizind cerinŃa referitoare la pret, apreciem ca nici aceasta nu este 
îndeplinita intrucit avansul predat si suma consemnata la CEC nu fac dovada decit a 
preŃului cu 5% TVA inclus, fara ca diferenŃa de 19% sa fi fost achitata sau dovedita a 
putea fi pusa la dispoziŃiei. 

In cuprinsul antecontractului de vinzare cumpărare invocat., la art. 4 se 
specifica preŃul de 8500 Euro, pret care cuprinde numai 5% TVA. Pornind de la faptul 
ca TVA-ul aplicabil tranzacŃiilor intre societăŃi comerciale, este de 24% rezulta ca 
preŃul menŃionat doar cu 5% TVA nu este complet, astfel ca reclamanta nu a făcut 
dovada achitării integrale a preŃului sau ca are posibilitatea de a-1 achita . Pe de alta 



parte, cerinŃa legala se refera la faptul ca preŃul trebuie achitat sau poate fi achitat la 
data cererii ori asa cum se poate observa, data cererii este mult anteriora depunerii 
diferenŃei de pret care asa cum am arătat nu este integral. 

Referitor la cerinŃa textului legal ca bunul sa fie in posesia promitentului 
cumpărător , apreciem ca reclamanta nu a dovedit acest lucru, mai mult martorii 
audiaŃi au arătat ca bunul este in posesia lui C.D., administratorul societăŃii care in 
virtutea contractelor de prestări servicii depuse avea obligaŃia a face lucrări de finisare 
interiora si montări usi exterioare la toate imobilele din complexul imobiliar . Astfel 
ca acesta in virtutea obligaŃiilor asumate, a păstrat cheile imobilului in litigiu, refuzind 
predarea lor. Astfel, predarea posesiei imobilului nu s-a făcut de către promitentul 
vânzător seama reclamantei sens in care apreciem ca nici aceasta cerinŃă nu este 
îndeplinita si nu poate fi privita ca o recunoaştere a calităŃii reclamantei de către 
vinzator. 

DispoziŃiile legale invocate arata in mod imperativ ca obligaŃiile decurgind din 
antecontractul de vinzare cumpărare vor fi respectate de către lichidator numai daca 
preŃul bunului nu este inferior valorii de piaŃa a bunului. 

InstanŃa desi a pus in discuŃie in virtutea rolului activ al acesteia necesitatea 
administrării probei cu expertiza tehnica necesara evaluării imobilului, reclamanta 
care avea sacina probei susŃinerilor sale, nu a inteles sa administraze aceasta proba. 
Apreciază ca reclamanta nu a dovedit ca preŃul imobilului in litigiu menŃionat in 
antecontract nu este inferior valorii de circulaŃie a imobilului. Depunerea la dosarul 
cauzei a mai multor contracte de vinzare cumpărare pentru imobile similare ca 
suprafaŃa si utilităŃi a demostrat ca preturile de vinzare in aceeaşi perioada au fluctuat, 
existind diferente de pret la aceeaşi suprafaŃa de vinzare de pina la 10.000 de lei. In 
aceste condiŃii chiar si la momentul vinzarii preturile erau semnificativ diferite petru 
imobile de acelaşi fel, mai mari decit cel instrainat astfel duce la concluzia ca preŃul 
imobilului in litigiu a fost subevaluat. 

Pe de alta parte chiar si in condiŃiile in care trecem peste valorile orientative 
ale acelor contracte, important pentru cauza si in dovedirea indeplinirii condiŃiilor era 
preŃul de piaŃa din prezent al imobilului care nu poate fi certificat decit de o persoana 
cu competente speciale in acest sens, un expert. In condiŃiile in care reclamanta a 
refuzat a administra acesta proba, apreciem acesta condiŃie legala nedovedita. 

Ultima cerinŃa pevazuta de lege si anume ca bunul sa nu aiba o importanŃă 
determinantă pentru reuşita unui plan de reorganizare, o apreciem neindeplinita in 
cauza in contextul in care societatea este in procedura reorganizării si falimentului 
este singurul bun care in prezent mai exista in patrimoniul acesteia iar admnistratorul 
special a exprimat intenŃia de reorganizare a societăŃii. Bunul în litigiu este 
determinant in reuşita unui plan astfel ca in opinia noastră nici aceasta condiŃie nu este 
indeplinita. 

 

7. InsolvenŃă. Angajarea răspunderii administratorului. Acte de 
gestiune. Caracter ilicit dacă au fost săvârşite de administrator în 

interesul său personal şi în prejudiciul societăŃii. Administrator de fapt. 
Administrator statutar 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 9383 din 4 octombrie 2013 

Prin sentinŃa civilă nr.2209 din 30.04.2013 pronunŃată de Tribunalul Sălaj a 
fost admisă excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a pârâtei O.F.M., şi în 



consecinŃă a fost respinsă acŃiunea împotriva acestei pârâte ca fiind îndreptată 
împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.  

A fost respinsă ca nefondată excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a 
pârâtului O.I., excepŃie ridicată de acest pârât.  

A fost admisă în parte acŃiunea precizată formulată de lichidatorul judiciar al 
debitoarei precum şi cererea de intervenŃie formulată de D.G.F.P. Sălaj şi în 
consecinŃă s-a dispus obligarea pârâŃilor B.M.L. şi B.A. şi O.I. să achite în solidar din 
averea proprie, în temeiul art. 138 lit. a) din Legea nr. 85/2006, o parte din pasivul 
debitoarei, în sumă de 109.203,47 lei.  

Pentru a pronunŃa această soluŃie instanŃa a reŃinut că societatea debitoare a 
fost înfiinŃată în anul 2005 de către asociaŃii : B.M.L. şi O.F.M. care au deŃinut şi 
calitatea de administratori. 

La data de 6.11.2007 părŃile sociale ale asociaŃilor iniŃiali au fost cedate soŃilor 
acestora B.A. şi O.I. care au devenit concomitent şi administratori ai S.C. R.E. SRL. 

La data de 23.09.2008 asociatul B.A. iese din societate cedând părŃile sale 
sociale soŃiei B.M.L.. care preia şi calitatea de administrator a societăŃii. 

La data de 13.12.2010 prin SentinŃa civilă 6721/2010 a Tribunalului Sălaj s-a 
dispus deschiderea procedurii insolvenŃei debitoarei. 

Examinând cu prioritate excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a pârâŃilor 
O.I. şi O.F.M., excepŃie ridicată de aceştia, judecătorul sindic a constatat că - în ceea 
ce o priveşte pe pârâta O.F.M. - excepŃia se susŃine, aceasta nemaiavând nici o calitate 
în societatea debitoare din anul 2007, şi nu s-a dovedit că ar fi săvârşit vreuna din 
faptele limitative prevăzute de dispoziŃia art. 138 lit. a – g din Legea nr. 85/2006. 

În ceea ce-l priveşte pe pârâtul O.I. care a deŃinut în societatea debitoare 
calitatea de asociat şi administrator până la data deschiderii procedurii insolvenŃei, 
excepŃia urmează a fi respinsă întrucât chiar în situaŃia în care susŃinerile sale potrivit 
cărora nu ar fi fost nici o dată implicat în activitatea societăŃii s-ar fi confirmat, tot nu 
putea fi exonerat de răspundere întrucât una din prerogativele esenŃiale ale calităŃii de 
administrator conferite de lege, sunt acelea de administrare şi gestionare, ele trebuind 
exercitate conform  legii. Exercitarea lor este o obligaŃie iar corelativul – 
neexercitarea lor este un neajuns care poate atrage angajarea răspunderii. 

Pe fondul cauzei instanŃa a reŃinut următoarele: 
AcŃiunea formulată şi precizată de lichidatorul judiciar s-a întemeiat pe 

dispoziŃiile art. 138 lit. a, b, c, d şi e din Legea 85/2006 . 
1. În ce priveşte incidenŃa în cauză a textului prevăzut de litera „a” din textul 

legal susmenŃionat instanŃa l-a apreciat ca justificat pentru următoarele  considerente : 
La data de 20.12.2005 între debitoarea SC R.E. SRL reprezentată de 

administratorii B.M.L. şi O.F.M. ca şi cumpărător şi pârâŃii O.I. şi O.F.M. ca şi 
cumpărători  s-a încheiat contractul de vânzare cumpărare având ca obiect imobilul 
situat în Sălajeni nr. …  înscris în CF … nr. cad….. Imobilul a fost notat în Cf pe 
numele cumpărătoarei. 

Acest imobil a fost închiriat în calitate de proprietar de pârâtul O.I. (care la 
data respectivă era administrator al debitoarei) locatarului SC K.R. SRL, prin 
convenŃia încheiată de părŃi la data de 17.06.2008,înregistrată la AFP Zalău la 
18.06.2008 pentru o perioadă de 2 ani cu începere de la 1.09.2008. 

Potrivit adresei remise de locatarul SC K.R. SRL lichidatorului 
judiciar,potrivit centralizatorului alăturat, sumele achitate pârâtului O.I. cu titlu de 
chirii pe perioada august 2008 –februarie 2011 pentru imobilul situat în Sălajeni nr. 
… se ridică la valoarea totală de 109.203,47 lei. 



Concluzia care se desprinde este aceea că fostul administrator O.I. a utilizat 
sumele încasate cu titlu de chirii pentru imobilul proprietatea debitoarei, în interesul 
său personal precum şi în interesul pârâŃilor B.M.L. şi B.A. –fiind recunoscută 
acceptarea însuşirii acestor sume de către  celălalt administrator de drept B.M.L.  
precum şi de către  administratorul de fapt B.A. . 

Astfel prin răspunsul la interogatoriul luat pârâtului B.A. acesta recunoaşte că 
a fost de acord ca pârâtul O.I. să încheie contractul de închiriere în calitate de 
proprietar şi să încaseze întreaga chirie. 

În consecinŃă  ,în temeiul art. 138 lit. a) din Legea nr. 85/2006, pârâŃii B.M.L., 
B.A., şi O.I.,au fost  obligaŃi să suporte o parte din pasivul debitoarei, în sumă de 
109.203,47 lei.  

2. În ceea ce priveşte incidenŃa în cauză a dispoziŃiilor art.138 lit.b se reŃin 
următoarele: 

           Răspunderea civilă întemeiată pe dispoziŃiile art. 138 din LI presupune 
îndeplinirea următoarelor condiŃii:săvârşirea unei fapte ilicite dintre cele enumerate de 
textul legal,existenŃa prejudiciului,existenŃa legăturii de cauzalitate între fapta ilicită şi 
culpa faptuitorului  

           JurisprudenŃa este constantă în ceea ce priveste necesitatea probării 
îndeplinirea condiŃiilor menŃionate. 

          Fapta prevăzută de dispoziŃiile  art.138 lit.b   şi anume „ au făcut acte de 
comerŃ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice „ presupune dovedirea 
faptului că administratorii debitoarei prin săvârşirea unor fapte de comerŃ 
concrete,prin persoane interpuse au cauzat starea de insolvenŃă. 

 Faptul că în rapoartele de activitate şi prin acŃiunea formulată 
lichidatorul judiciar a considerat că starea de insolvenŃă este cauzată de nerespectarea 
atribuŃiilor de către administratorii statutari care au acceptat ca împuternicitul 
societăŃii să deruleze afaceri în intersul propriu sau al firmelor sale nu este în măsură 
,în lipsa indicării concrete a faptelor de comerŃ pe care pârâŃii le-au  făcut în interes 
personal prin anumite persoane interpuse şi în lipsa unor dovezi din care să rezulte 
legătura de cauzalitate dintre insolvenŃă şi faptele imputate ,să conducă la aplicarea 
sancŃiunii  prevăzute de acest text legal. 

           3. Lichidatorul judiciar a invocat săvârşirea de către pârâŃi a faptelor 
prevăzute de art. 138 lit.c,dar nu a fost în măsură să probeze elementul esenŃial din 
descrierea legală a acestei fapte referitor la interesul personal al pârâŃilor în 
dispunerea continuării activităŃii societăŃii debitoare. 

4. Articolul 138 lit d invocat de catre lichidatorul judiciar presupune trei 
modalităŃi alternative de săvârşire a faptei ilicite imputabile:  

- Ńinerea unei contabilităŃi fictive 
- dispariŃia unor documente 
- neŃinerea unei evidenŃe contabile conforme cu legea 
Pentru oricare dintre aceste modalităŃi de săvârşire a faptei ilicite trebuie să 

existe raport de cauzalitate intre intrarea debitoarei in incapacitate de plată şi fapta 
anterior menŃionată.  

Examinând modalităŃile alternative prevăzute de art 138 lit d din Legea nr 
85/2006 judecătorul sindic a reŃinut că niciuna dintre acestea nu se regăsesc în cauză 
şi nu îi pot fi imputate pârâŃilor. 

łinerea unei contabilităŃi fictive presupune că evidenŃele contabile s-au 
întocmit sau au fost completate prin consemnarea unor date nereale fie prin omisiunea 
înscrierii unor operaŃiuni reale. În cazul existenŃei unei acŃiuni ilicite (de consemnare a 
unor date nereale în contabilitate) – aceasta presupune că date sau împrejurări nereale 



au fost introduse în contabilitate, cu intenŃia falsificării evidenŃelor şi pentru ca aceste 
evidenŃe nereale să  fie folosite în vederea producerii de efecte juridice (de regulă  
aceste efecte sunt reprezentate de denaturarea veniturilor). Omisiunea  (inacŃiunea 
ilicită) presupune alterarea adevărului prin neînregistrarea unor date sau împrejurări 
(exemplu neînregistrarea unor mărfuri), neînregistrare care afectează evidenŃele 
contabile, făcându-le să exprime o altă situaŃie decât cea adevărată.  

Or,  ceea ce  se impută pârâŃilor (pct.VI din acŃiunea introductivă –pag.6) nu se 
circumscrie nici consemnării unor date nereale şi nici omisiunii înregistrării unor date 
reale cu intenŃia falsificării evidenŃelor contabile.  

Da nu suntem nici în prezenŃa unei dispariŃii a unor documente, dispariŃie care 
să se concretizeze în acte de sustragere sau de distrugere a evidenŃelor societăŃii. Nu i 
s-a imputat administratorului statutar luarea şi mutarea unei părŃi din evidenŃa 
contabilă sau alterarea unor asemenea înscrisuri – operaŃiuni care ar fi fost realizate cu 
scopul modificării realităŃii evidenŃelor contabile. 

NoŃiunea de neŃinere a contabilităŃii în conformitate cu legea deşi foarte vagă 
şi generală, cuprinde potrivit jurisprudenŃei, omisiunea unor înregistrări în 
contabilitate, greşelile de scriere sau de calcul, ori încălcarea altor reguli ale 
contabilităŃii – încălcări care trebuie să fie realizate cu intenŃia de a ascunde active sau 
datorii. În cazul unor omisiuni voite de înregistrare a unor operaŃiuni contabile aceste 
sunt expresia unei contabilităŃi fictive. NeŃinerea contabilităŃii este în mod cert o 
operaŃiune continuă şi nu se referă la acte singulare. Tocmai perpetuarea în timp a 
unei conduite dă caracter ilicit acesteia. Ori din probatoriul administrat nu se 
decelează o „neŃinere” a contabilităŃii în conformitate cu legea – faptă continuă care să 
fi fost săvârşită cu intenŃia alterării evidenŃelor contabile.  De regulă „neŃinerea” 
rezultă din neprezentarea documentelor contabile, atunci când acestea sunt solicitate 
fostului administrator statutar de către practicianul în insolvenŃă. Ori în cauză nu 
suntem în ipoteza unei „neŃineri” – întrucât actele contabile solicitate au fost 
predate,iar faptul că lichidatorul afirmă că pârâŃii „au predat numai ce au vrut” fără a 
indica în concret ce acte ar fi trebuit predate şi nu s-au predat nu poate valora proba 
neŃinerii contabilităŃii. 

În cauză nu s-a decelat o intenŃie de denaturare a evidenŃelor contabile din 
partea pârâŃilor, intenŃie care sub aspect subiectiv este necesară pentru angajarea 
răspunderii.  

  Răspunderea reglementată de prevederile art.138 din Legea nr.85/ 2006 are 
natura juridică a unei răspunderi civile delictuale pentru fapta proprie; această 
răspundere intervine nu pentru săvârşirea oricărei fapte ilicite, ci numai dacă au fost 
săvârşite faptele ilicite expres şi limitativ prevăzute de dispoziŃiile art.138 alin.llit.a - g 
din lege. Ori ceea ce i se impută recurentului prin raportul de inspecŃie fiscală – nu se 
suprapune peste enumerarea limitativ prevăzută de art 138 din Legea nr 
85/2006,întrucât nu  orice conduită ilicită în ce priveşte administrarea societăŃii poate 
atrage şi răspunderea organului de conducere. 

Antrenarea răspunderii membrilor organelor de supraveghere/conducere a 
debitorului persoană juridică sau a oricărei alte persoane care a cauza starea de 
insolventă a debitorului prin faptele expres şi limitativ prevăzute, presupune 
îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii: prejudiciul creditorilor, fapta ilicită a 
membrilor organelor de conducere/supraveghere sau a oricărei alte persoane vinovate 
de producerea stării de insolventă, faptă care să se încadreze în cel putin unul dintre 
cazurile prevăzute de art.138 alin.l lit.a-g, raportul de cauzalitate directă dintre fapta 
ilicită şi insuficienta fondurilor băneşti disponibile pentru plata de către debitorul 



insolvent a datoriilor exigibile şi vinovăŃia concretă a persoanelor a căror răspundere 
se solicită.  

Se poate dispune ca o parte din pasivul debitoarei să fie suportat de către 
membrii organelor de conducere dacă s-a dovedit că aceştia au săvârşit cel puŃin una 
dintre faptele prevăzute expres de legiuitor, vinovăŃia acestora în ceea ce priveşte 
săvârşirea faptelor respective, precum şi legătura de cauzalitate dintre fapta săvârşită 
şi ajungerea debitorului în situaŃia încetării de plăŃi.  

5.DispoziŃiile art. 138 lit.”e” din LI invocate de lichidator în sensul deturnării 
şi ascunderii unei părŃi din activul debitoare pe considerentul încasării nejustificate a 
chiriei nu pot fi reŃinute,dar pentru această faptă ilicită s-a dispus antrenarea 
răspunderii întemeiat pe dispoziŃiile lit.”a”. 

Nerecuperarea creanŃelor (invocată generic de lichidator în acŃiunea 
introductivă )nu se circumscrie prevederilor  textului art. 138 lit.”e”,iar „ascunderea 
investiŃiilor” şi a „transferurilor efectuate în ultimii 3 ani „invocate de3 lichidator  

FaŃă de ce cele ce preced, constatând ca, în privinta pârâtilor  sunt îndeplinite 
conditiile prevazute de art. 138 alin. 1 lit.  a) şi alin. 4 din Legea nr. 85/2006, respectiv 
art. 998 Cod civil privind angajarea raspunderii patrimoniale a acestora, în temeiul art. 
11 lit. g) din Legea nr. 85/2006 si a textului de lege suscitat, judecătorul sindic a 
admis în parte acŃiunea precizată formulată de lichidatorul judiciar al debitoarei 
precum şi cererea de intervenŃie formulată de D.G.F.P. Sălaj şi în consecinŃă a dispus 
obligarea pârâŃilor B.M.L., B.A., şi O.I.,  să achite în solidar din averea proprie, o 
parte din pasivul debitoarei, în sumă de 109.203,47 lei.  

Împotriva acestei sentinŃe au declarat recurs pârâŃii Butura Mariana Liliana 
şi B.A. solicitând admiterea acestuia cu consecinŃa anulării răspunderii civile 
privind suma de 109.203,47 lei la care au fost obligaŃi de către instanŃa de fond. 

În motivarea cererii de recurs recurenŃii au relevat că prima instanŃă a 
realizat o greşită aplicare a prevederilor legale incidente în materia analizată 
întrucât manoperele frauduloase privind activul nu le sunt imputabile. 

În esenŃă, recurenŃii susŃin că nu au semnat contractul de închiriere cu SC K.R. 
SRL Satu Mare şi  nu au primit sumele datorate societăŃii cu titlu de chirie . 

Împotriva aceleiaşi sentinŃe a declarat recurs şi O.I. solicitând admiterea 
recursului reformarea sentinŃei atacate în sensul respingerii acŃiunii ca urmare a 
admiterii excepŃiei lipsei calităŃii procesuale pasive. 

În motivarea cererii de reformare recurentul a relevat  că întreaga 
activitate a debitoarei falite a fost coordonata, condusa si realizata efectiv de către 
paratul B.A.. 

Chiar dacă la Registrul comerŃului este înregistrat administrator, cu puteri 
depline, nu a fost niciodată implicat în activitatea societăŃii, nu a întocmit acte de 
dispoziŃie, nu a aprobat cheltuielile efectuate, prin urmare acuzaŃia formulată în 
sarcina sa este nefondată . 

Deliberând asupra cererii de recurs curtea reŃine următoarele: 
Prin rapoartele întocmite lichidatorul s-a reŃinut că  membrii organelor de 

conducere au contribuit la ajungerea societăŃii în stare de  faliment. AcuzaŃiile de 
fraudă vizau abuzul de bunuri sociale . 

S-a susŃinut că executivul se face vinovat de manopere frauduloase privind 
activul social întrucât contravaloarea echivalentul folosinŃei unui activ aparŃinând 
patrimoniului social nu a fost virat în conturile societăŃii. 

Legea insolvenŃei a integrat însă acestei răspunderi excepŃionale doar faptele 
ilicite enumerate limitativ în articolul 138, judecătorul sindic putând  dispune ca o 
parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenŃă, să fie 



suportată de către administratorii care au cauzat starea de insolvenŃă, prin una dintre 
următoarele fapte: 

    a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau 
în cel al unei alte persoane; 

    b) au făcut acte de comerŃ în interes personal, sub acoperirea persoanei 
juridice; 

    c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităŃi care ducea, în 
mod vădit, persoana juridica la încetarea de plăti; 

    d) au Ńinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente 
contabile sau nu au Ńinut contabilitatea în conformitate cu legea; 

    e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au 
mărit în mod fictiv pasivul acesteia; 

    f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, 
în scopul întârzierii încetării de plăti; 

    g) în luna precedentă încetării plăŃilor, au plătit sau au dispus să se plătească 
cu preferinŃă unui creditor, în dauna celorlalŃi creditori. 

Norma sancŃionează, în unele dintre ipotezele sale, abuzul executivului, care a  
urmărit satisfacerea unui interes personal în detrimentul celui  social, afectând prin 
conduita sa nu numai compania, ci şi  întreaga comunitate de  interese din jurul 
acesteia.  

Astfel, judecătorului sindic  îi revine misiunea de a verifica regularitatea 
actelor de gestiune  în raport cu interesul social şi de a repera abuzul care a condus la 
instaurarea stării de insolvenŃă, deoarece sarcina acoperirii pasivului poate  atribuită 
doar acelor administratori care se fac vinovaŃi de valorificarea capitalului  
întreprinderii conform interesului personal, ori care, prin politica de gestiune 
promovată,  nu au urmărit protejarea  interesului social, ci ocrotirea altor interese. 

Interesul social şi interesul personal al administratorului sunt două din limitele 
puterilor conferite acestuia prin lege şi statut. Misiunea executivului este extrem de 
clară, aceea de a milita  pentru „cauza” interesului social, orice abatere de la 
obiectivul menŃionat  trebuind atent cercetată, deoarece frauda constituie o importantă 
barieră pentru exercitarea prerogativelor  de administrare.  

În situaŃii normale, interesul personal al administratorului se confundă cu 
interesul social şi doar  instalarea unei stări de anormalitate în domeniul politicii 
sociale anulează caracterul convergent al celor două noŃiuni .  

Orice subordonare a interesului social faŃă de alte interese este contrară 
regulilor unei bune administrări, un act de gestiune dobândind caracter ilicit 
dacă acesta a fost săvârşit de administrator în interesul său personal şi în 
prejudiciul societăŃii .  

La data de 20.12.2005 între debitoarea SC R.E. SRL reprezentată de 
administratorii B.M.L. şi O.F.M. ca şi cumpărător şi pârâŃii O.I. şi O.F.M. ca şi 
cumpărători  s-a încheiat contractul de vânzare cumpărare având ca obiect imobilul 
situat în Sălajeni nr. …  înscris în CF … nr. cad…. Imobilul a fost notat în Cf pe 
numele cumpărătoarei. 

Acest imobilul a fost închiriat locatarului SC K.R. SRL, prin convenŃia 
încheiată de părŃi la data de 17.06.2008, înregistrată la AFP Zalău la 18.06.2008 
pentru o perioadă de 2 ani cu începere de la 1.09.2008. 

Potrivit adresei remise de locatarul SC K.R. SRL sumele  în cuantum de 
109.203,47 lei datorate locatorului cu titlu de chirie pentru intervalul  august 2008 –
februarie 2011 au fost achitate pârâtului O.I. fără ca ulterior acestea să fie virate în 
conturile societăŃii . 



Curtea reŃine că neremiterea chiriei percepute încasate de administratorul O.I. 
în conturile societăŃii constituie o manoperă frauduloasă privitoare la activul social iar 
această diminuare a activului net fără compensare se află în raport de cauzalitate cu 
insuficienŃa activului şi justifică obligarea pârâŃilor în solidar la complinirea 
activului societar . 

Teza conform căreia sumele încasate cu titlu de chirie au fost utilizate ulterior  
în conformitate cu interesul social nu are suport probator.  

Înscrisurile de care părŃile s-au prevalat( 14-24) nu au aptitudinea de a 
dovedi că aceste valori au fost folosite în scopul reabilitării şi plăŃii taxelor datorate 
pentru imobilul ce a constituit obiect derivat al contractului de locaŃiune. 

Raportat la pasivul a cărui complinire s-a dispus prin hotărârea primei instanŃe 
(109.203,47 lei) - şi faptele imputate ( încheierea de către recurentul O.I., în nume 
propriu, a unui contract de închiriere a bunurilor societăŃii, precum şi însuşirea chiriei 
pentru respectivele bunuri) curtea reŃine că hotărârea pronunŃată este temeinică şi 
legală. 

Întreg probatoriul administrat în cauză certifică săvârşirea de către pârâtul O.I. 
a faptelor care i s-au imputat, anume folosirea în interes personal a bunurilor 
societăŃii, aspecte de altfel recunoscute de pârât,  prin chiar în recursul promovat. În 
cererea de reformare recurentul a relevat că  faptele reŃinute    de    instanŃa    de    
fond    sunt    reale  dar sumele au acoperit o parte din costurile necesare amenajării 
spaŃiului închiriat şi impozitele datorate. Aceste apărări ale pârâtului O.I. nu pot fi 
considerate reale, deoarece toate documentele contabile ale debitoarei, confruntate cu 
cele emanate de la chiriaşul S.C. K.R. S.R.L. certifică altceva: sumele plătite de 
chiriaş cu titlu de chirie - 109.203,47 Iei - nu au fost înregistrate în contabilitatea 
falitei S.C. R.E. S.R.L., fiind însuşite de O.I., cu acceptul celorlalŃi doi administratori, 
soŃii B.A. şi M.L.. 

În procedura insolvenŃei nu se poate profila o răspundere autonomă a 
administratorului pentru neparticiparea la  procesul decizional, atât timp cât fapta în 
sine nu se pliază pe una din situaŃiile evocate de art. 138 lit.a-g, şi nu este rezultatul 
unei culpe intenŃionale,dar este posibilă antrenarea unei răspunderi solidare dacă sunt 
îndeplinite şi restul cerinŃelor referioare la existenŃa unei răspunderi autonome  a 
autorului pentru o faptă intenŃională din categoria celor evocate de art 138 . 

Efectele generate de regula solidarităŃii pe orizontală trebuie şi pot fi 
valorificate de lege lata în acest cadru procesual, fiindcă art. 138 alin 4 instituie regula 
solidarităŃii, fără nicio altă nuanŃă privitoare la natura faptei ori atitudinea în plan 
psihic acelui chemat să răspundă în temeiul solidarităŃii. 

 Justificat sau nu, exigenŃa legiuitorului sporeşte faŃă de administratorul 
statutar chemat să răspundă în solidar cu autorul( administratorul de fapt), chiar 
dacă  greşeala imputată celui dintâi este doar expresia unei culpe neintenŃionale, care 
nu se încadrează în enumerarea limitativă făcută de art.138 lit.a-g . 

În consecinŃă şi  pârâŃii B.M.L. şi B.A. sunt chemaŃi să răspundă pentru 
complinirea lipsei constatate. 

Curtea reŃine că acŃiunea în acoperirea pasivului întruneşte exigenŃele de 
fond şi formă evocate de art. 138-139 din Legea insolvenŃei, fiind exercitată cu 
respectarea termenului de prescripŃie. 

Astfel, societatea debitoare a intrat în procedura insolvenŃei/falimentului la 
data de 13.12.2010 iar cererea a fost formulată la 18.08.2011, cu mult înainte  de 
împlinirea termenului de prescripŃie . 

Judecătorul sindic s-a pronunŃat în limitele cu care a fost învestit, întrucât, 
prin precizarea de acŃiune şi răspunsul la întâmpinare, formulate la termenul de 



judecată din 17.04.2013, titularul cererii  nu a renunŃat la  petitul privind antrenarea 
răspunderii pârâŃilor pentru folosirea bunurilor societăŃii în interes personal. 

Precizarea face referire doar la rezultatele expertizei contabile, dispuse pentru 
clarificarea pasivului aflat în relaŃie cu  acuzaŃia privitoare la neŃinerea contabilităŃii în 
conformitate cu legea. 

Doar sub acest aspect acŃiunea a fost precizată  prin diminuarea sumelor 
solicitate iniŃial de fostul lichidator, la valoarea stabilită de expertiza contabilă. 

Faptul că pasivul aflat în corelaŃie cu prevederile art. 138 lit. a)   nu a fost 
indicat în cererea precizatoare nu echivalează cu o renunŃare la sumele pretinse cu 
acest titlu. 

Aşa fiind, în baza art. 312 C.proc.civ instanŃa va respinge recursul declarat de 
pârâŃii B.M.L., B.A., O.I. împotriva sentinŃei civile nr. 2209/30.04.2013 a 
Tribunalului Sălaj, pe care o va  menŃine în întregime.  

 

8. InsolvenŃă. Răspunderea administratorilor în temeiul art. 138 
din Legea nr. 85/2006. Administratori de  fapt. Administrator statutar. 

Cesiuni de părŃi sociale 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 9389 din 4 octombrie 2013 

Prin sentinŃa civilă nr. 1209 din 04.03.a Tribunalului Sălaj în baza art.138 
alin.1 lit. a   şi d  din Legea nr.85/2006 privind procedura  insolvenŃei, s-a admis 
cererea lichidatorului judiciar soc. prof. I. IPURL şi au fost obligaŃi pârâŃii K.J., K.E. 
şi L.A.S., în solidar să suporte  pasivul social al debitoarei  SC J.K. SRL  în sumă 
totală de 181.117,21 lei ce se va plăti creditorilor menŃionaŃi în tabelul  definitiv 
consolidat  întocmit de  lichidatorul  judiciar şi predat executorului judecătoresc. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
Administratorul statutar, potrivit dispoziŃiilor Legii nr.31/1990 privind 

societăŃii comerciale are obligaŃia  privind îndeplinirea operaŃiunilor de gestiune şi 
reprezentare pe care le reclamă realizarea  obiectului de activitate   în condiŃiile şi 
limitele legii şi al  actului constitutiv. 

Utilizarea bunurilor mobile sau imobile, corporale sau incorporale  sau al 
creditelor acordate debitorului în interesul propriu sau al altei persoane constituie 
faptă ilicită prevăzută de art. 138 lit.  a  cu consecinŃa micşorării  masei credale  şi 
fraudarea creditorilor. 

          În cauză,  s-a reŃinut că din înregistrările contabile evidenŃiate de 
societate în bilanŃul contabil de la sfârşitul exerciŃiului financiar din anului 2010 în 
soldul debitoarei exista  la titlul imobilizări corporale  bunuri în sumă de 15.000 lei,  
iar la titlul imobilizări circulante stocuri  în valoare de  101.814 lei  şi disponibilităŃi 
băneşti în sumă de 2.737 lei. 

În actele contabile nu au fost evidenŃiate vânzări de  bunuri sau alt mod de 
ieşire  a acestora din patrimoniul societăŃii. 

Deşi i s-a solicitat în repetate rânduri, administratorul statutar nu  a predat 
aceste bunuri în vederea valorificării lor în procedura  insolvenŃei  fapt ce prezumă că 
acestea fie au fost înstrăinate, fie  au fost  folosite în interesul său sau al altei 
persoane. 

Bunurile ar fi putut acoperi pasivul debitoarei dacă s-ar fi depus diligenŃele 
necesare în vederea valorificării sau depozitării corespunzătoare. 



Folosirea acestor bunuri  cu rea-credinŃă şi în scop contrar intereselor societăŃii 
constituie fapta ilicită prevăzută de art.138 alin.1 lit.a  care  a cauzat  ajungerea 
societăŃii în insolvenŃă şi a determinat angajarea răspunderii administratorului statutar. 

łinerea unei contabilităŃi fictive, dispariŃia unor documente contabile  sau 
neŃinerea evidenŃei contabile în conformitate cu legea, pot  favoriza starea de 
insolvenŃă  prin ascunderea unor active, prin plata cu întârziere a unor creanŃe. 

Pe de altă parte, înregistrarea corectă în contabilitate   a operaŃiunilor efectuate 
– deci, Ńinerea contabilităŃii - ,  reprezintă pentru creditori o garanŃie că operaŃiunile au 
fost legale, că acestea pot fi verificate şi că aceştia îşi vor putea recupera creanŃele din 
bunurile înregistrate în contabilitate. 

Apoi, deşi a fost somat în mod repetat administratorul nu a predat  
documentele contabile , nu a dat explicaŃii privind evidenŃa contabilă  a  societăŃii, 
ceea ce prezumă că nu a Ńinut   o contabilitate în conformitate cu legea,  a folosit 
bunurile societăŃii în folosul său sau al altei persoane, sau că a ascuns bunurile 
societăŃii, faptă ilicită  ce se încadrează în disp. art. 138  lit.d din legea nr.85/2006  
privind procedura insolvenŃei. 

Administratorul statutar  nu a depus  situaŃiile  financiare anuale şi declaraŃiile 
fiscale trimestriale, nu a contabilizat obligaŃiile  fiscale  şi celelalte creanŃe.  

Starea de insolvenŃă a debitoarei este imputabilă pârâtului întrucât, prin 
omisiune, nu a condus contabilitatea în condiŃiile  legii şi nu au depus la organele 
fiscale  bilanŃul contabil, aşa cum prevede art. 27 alin 1 , art.30 alin.1 din legea 
nr.82/1991 raportat la  art.73 lit.e din Legea nr.31/1990, obligaŃie ce revine 
administratorului societăŃii debitoare. 

În lipsa  evidenŃei contabile  nu s-au putut identifica  obligaŃiile fiscale ale 
debitoarei. 

Răspunderea reglementată de prevederile  art.138 din Lege presupune 
existenŃa unui prejudiciu în patrimoniul creditorilor debitorului insolvent. 

Prejudiciul creditorilor  rezidă în imposibilitatea acesteia de a-şi  realiza 
creanŃele scadente din cauza faptului că administratorul statutar sau altă persoană  au 
cauzat starea de insolvenŃă , astfel că debitorul nu a mai putut achita datoriile exigibile  
cu fondurile băneşti disponibile. O parte din pasivul societăŃii  va fi suportat de 
administratorii statuari pentru că datorită faptelor săvârşite  de către ei, debitorul a 
ajuns în stare de insolvenŃă. 

Prejudiciul este cauzat direct debitorului  persoană juridică şi numai indirect 
creditorilor. 

Prin urmare, dovada legăturii dintre fapta ilicit, culpabilă  a administratorului 
societăŃii debitoare este dovedită, astfel că cererea formulată în condiŃiile art.138 
alin.1 lit.a şi d  din Legea nr.85/2006 a fost admisă. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs pârâŃii K.J. şi K.E. 
solicitând admiterea recursului aşa cum a fost formulat. 

În motivarea recursului pârâŃii au arătat următoarele: 
Prin sentinŃa civila nr.1209 pronunŃata in şedinŃa publica din 4 martie 2013 

instanŃa a reŃinut greşit mai multe stări de fapt. 
Învederează faptul ca SC JONY-KOV SRL in urma Hotărârii Adunării 

Generale prin care asociaŃii Kovacs I. Jozsef si Kovacs J. Jozsef se retrag; iar asociaŃi 
raman lonita Marian si Lungu Adrian-Stefan, actele contabile au fost predate 
asociaŃilor ramaşi, prin proces varbal încheiat ia data de 01.08.2011 legalizata pentru 
data certa de către Hrisovescu Roxana-lonela Consilier Juridic. Prin acel proces verbal 
de predare primire se poate observa faptul ca asociaŃii ramaşi in societate au preluat 
toate actele contabile existente in firma din 13.12.2004 pana in data de 01.08.2011. 



Arată faptul ca instanŃa de fond a reŃinut greşit faptul pârâŃii au refuzat sa 
colaboreze, si au refuzat sa predea documentele contabile. Se întreabă de loc retoric, 
ca de unde sa predea documentele contabile Lichidatorului Judiciar daca actele 
respective au fost predate asociaŃilor ramaşi in societate, mai mult ca atat, prin 
Hotărârea Adunării Generale al asociaŃilor prin care s-au retras din societate s-a 
hotărât ca sediul social al societăŃii sa se schimbe, iar noul sediul sa fie in Mun.Bacău, 
Calea Romanului nr.32 Jud. Bacău, urmând ca toate documentele sa fie păstrate la 
sediul social, aşa cum normele legale le solicita. 

In alta ordine de idei învederează ca inclusiv lichidatorul judiciar se afla in 
eroare totala având in vedere faptul ca in 01.08.2011 societatea Sc.Jony-Kov Srl, avea 
ca asociaŃi pe Kovacs I.Jozsef si K.J., Lungu Adrian-Stefan, lonita Marian, iar pârâta 
K.E. nu apărea in nici o forma in aceasta societate. Intradevar numita K.E. figura in 
calitate de asociata in societatea respectiva dar cu ani in urma acesta s-a retras si a 
predat partea s-a numitului Kovacs J. Jozsef.  

In privinŃa faptului ca administratorul a fost somat in mod repetat sa predea 
documentele contabile dar acesta nu a răspuns, fapt care a condus la atragerea 
răspunderii administratorului, dar care pentru pârâŃi este o enigma in ce calitate sunt ei 
obligaŃi la suportatrea pasivului cosietatii debitoare, având in vedere faptul ca pârâŃii 
nu sunt nici asociaŃi nici administratori al societăŃii debitoare SC J.K. SRL. 

MenŃionează un lucru extrem de important in momentul in care asociaŃii 
Kovacs I. Jozsef si Kovacs J. Jozsef s-au retras asociaŃii ramaşi Lungu Adrian-Stefan 
si lonita Marian au declarat ca „cunosc situaŃia juridica si financiara-contabila a 
societăŃii susmenŃionate si au preluat întregul activ si pasiv al societăŃii declarând ca 
au luat la cunoştinŃa de situaŃia financiara contabila si juridica a societăŃii", observând 
aceasta declaraŃie consideră ca asociaŃii ramaşi dupa retragere sunt obligaŃi sa suporte 
toate consecinŃele nedepunerii actelor contabile, necolaborarea cu lichidatorul judiciar 
pârâŃii nu au nici o răspundere cu privire la faptele acestora. 

In aceasta privinŃa solicită admiterea recursului in sensul respingerii cererii 
lichidatorului judiciar soc.prof I. IPURL de a atrage răspunderea pârâŃilor cu privire la 
debitele societăŃii SC J.K. SRL motivat de faptul ca in momentul in care s-a cerut 
atragerea răspunderii administratorului pârâŃii nu aveau nici o calitate in aceasta 
societate. 

În apărare, Societatea Profesionala I. IPURL, in calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei SC JONY-KOV SRL a formulat întâmpinare prin care 
solicită respingerea recursului ca nefondat si menŃinerea ca legala si temeinica a 
SentinŃei Civile atacate. 

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

Lichidatorul judiciar soc. prof. I. IPURL a solicitat angajarea  răspunderii 
administratorilor statutari ai debitorului  SC J.K. SRL , K.J., K.E. şi  L.A.S. în temeiul 
art. 138 lit. a şi d din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenŃei. 

În motivarea cererii sale s-a arătat că aceştia au folosit  bunurile  sau creditele 
persoanei juridice în folosul propriu  sau al altei persoane,  faptă ilicită prevăzută de  
dispoziŃiile art.138 alin.1 lit.a din Legea insolvenŃei nr.85/2006, constând în 
nepredarea bunurilor evidenŃiate în documentele contabile  lichidatorului judiciar în 
vederea valorificării în procedura de lichidare a bunurilor din patrimoniul debitoarei. 

De asemenea, au Ńinut  o contabilitate fictivă,  au făcut să dispară  unele 
documente contabile sau nu au Ńinut contabilitatea în conformitate cu legea, faptă 
ilicită prevăzută de dispoziŃiile  art. 138 lit.d  din lege, constând în nedepunerea la 



organele financiare a raporturilor contabile, a declaraŃiilor fiscale. S-a mai arătat că 
administratorii statutari au refuzat să coopereze şi nu au predat documentele contabile. 

Prin hotărârea recurată, instanŃa de fond a dispus ca întregul pasiv al debitoarei 
in suma de 181.117,21 lei sa fie suportat de către foştii reprezentanŃi (asociaŃi si 
administratori ) ai debitoarei K.J. si K.E. si de către actualul administrator statutar 
L.A.S.. 

PârâŃii K.J. si K.E. au declarat recurs, solicitând modificarea parŃială a 
sentinŃei, în sensul respingerii formulate faŃă de recurenŃi, cu motivarea că, pe de o 
parte, numita K.E. nu mai avea nicio calitate în societate, cu mult anterior deschiderii 
procedurii, iar numitul K.J. şi-a cesionat părŃile sociale deŃinute şi a predat 
cesionarilor bunurile existente în patrimoniu, precum documentele contabile, astfel 
încât faptele alegate nu îi sunt imputabile. 

Cu privire la aceste aspect, Curtea apreciază că se impune tratarea diferenŃiată 
a celor doi recurenŃi, în condiŃiile în care elementele pe care se întemeiază cererea de 
chemare în judecată sunt, în principal, cele care rezultă din bilanŃul contabil aferent 
anului 2010. 

Or, aşa cum rezultă din informaŃiile ce au fost solicitate de către instanŃă, 
pârâta K.E. a avut calitatea de reprezentant legal al debitoarei, de la înfiinŃarea 
acesteia, la 10.12.2004, până la 2.10.2009, când şi-a pierdut orice calitate în societate. 

Că este aşa rezultă chiar din actul de cesiune, întocmit la 1.08.2011, de către 
asociaŃii K.J. şi K.J., recurenta nefiind menŃionată ca având nici măcar calitatea de 
asociat. 

Aşa fiind, în condiŃiile în care mandatul recurentei a încetat cu circa 1 an de 
zile înaintea momentului la care se raportează reclamantul, sunt pe deplin incidente 
statuările doctrinare în sensul în care administratorii ale căror funcŃii au încetat în 
momentul deschiderii procedurii colective, nu răspund decât dacă evenimentele care 
au cauzat insolvenŃa erau prezente la data încetării prerogativelor, în caz contrar 
lipsind raportul de cauzalitate cerut de disp. art. 138 din LPI. Or, prin cererea de 
chemare în judecată nu au fost relevate elemente care să ducă la o soluŃie contrară, 
astfel încât recursul declarat de această pârâtă se impune a fi admis, cu consecinŃa 
modificării parŃiale a sentinŃei, în sensul respingerii acŃiunii formulate în 
contradictoriu cu pârâta-recurentă K.E.. 

În ceea ce-l priveşte pe pârâtul K.J., Curtea reŃine că reclamantul nu a 
contestat împrejurarea că, în luna august 2011, numiŃii K.J. si K.J. au cesionat părŃile 
sociale ale debitoarei către paratul L.A. si I.M., ambii cu domiciliul in judeŃul 
Constanta, fiind numit administrator statutar paratul L.A.  

Ceea ce s-a subliniat însă este faptul că, odată cu transmiterea părtilor sociale, 
la ORC Sălaj nu s-a operat si schimbarea sediului social al societăŃii, reclamantul-
intimat opinând în sensul în care noii asociaŃi au preluat doar in mod fictiv societatea 
debitoare. 

Curtea, analizând probaŃiunea existentă la dosar, constată că aceste susŃineri se 
impun a fi validate, argumente în acest sens fiind împrejurarea că, din informaŃiile 
aflate la dispoziŃia lichidatorului, de la data transferului părtilor sociale nu s-a mai 
desfăşurat nici o activitate in cadrul societăŃii si nu s-au mai depus nici un fel de 
declaraŃii fiscale. 

Totodată, nu este de ignorat nici faptul că, deşi recurenŃii afirmă că au predat 
noilor asociaŃi toate bunurile aflate în patrimoniul societăŃii, precum şi evidenŃele 
contabile, cesiunea s-a făcut la valoarea nominală. Or, este greu de crezut că au fost 
predate bunuri în valoare de peste 100.000 lei, fără un contraechivalent care să 



reflecte valoarea activelor cedate, aspecte ce relevă fie caracterul fictiv al cesiunii, fie 
conivenŃa frauduloasă dintre cedenŃi şi cesionari. 

Mai mult, intimatul arată corect că sediul social al debitoarei rămânând 
neschimbat, actele contabile ale societăŃii ar fi trebuit sa se regăsească la acest sediu, 
in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăŃile comerciale, insa 
deşi sediul social al debitoarei se afla la o locaŃie aparŃinând cedenŃilor, aceştia nu au 
colaborat în nici un fel cu lichidatorul. 

In acest sens, Curtea consideră ca procesul verbal de predare primire a 
documentelor contabile către noii asociaŃi si administratori nu ii absolvă pe foştii 
reprezentanŃi ai debitoarei de răspundere, in condiŃiile in care datoriile societăŃii au 
fost acumulate in perioada in care recurentul administra societatea debitoare, iar pe de 
alta parte, în condiŃiile in care actele contabile trebuiau sa se regăsească la sediul 
social conform prevederilor legale. 

În concluzie, în cauză există elemente suficiente pentru a se concluziona în 
sensul în care cesionarea părŃilor sociale si schimbarea administratorului s-au făcut 
doar in scopul sustragerii de la răspundere de către cedenŃi, insa aceasta schimbare a 
asociaŃilor nu poate absolvi de răspundere persoana care se face vinovata de ajungerea 
societăŃii in stare de insolvenŃă. 

Din această perspectivă, corect a reŃinut judecătorul sindic că, conform 
ultimului bilanŃ contabil întocmit de către debitoare si anume cel aferent anului 2010, 
aceasta figurează cu imobilizări corporale in suma de 15.000 lei, cu stocuri in suma de 
101.814 lei si sold de casa in suma de 2.737 lei, deci, la data cesiunii părtilor sociale, 
aceasta deŃinea scriptic active din care s-ar fi putut acoperi datoriile societăŃii. 
Important de subliniat este şi faptul că tot din aceasta perioada provin si datoriile 
societăŃii in condiŃiile în care, ulterior cesiunii părtilor sociale, nu s-a mai desfăşurat 
activitate si nu s-a mai depus nici un bilanŃ contabil. 

Or, având in vedere faptul ca atat datoriile societăŃii cat si bunurile evidenŃiate 
in contabilitate existau la data la care recurentul administra societatea, in mod 
justificat s-a considerat ca acesta se face vinovat de ajungerea societăŃii in stare de 
insolvenŃă. 

Pentru a dispune astfel, Curtea a reŃinut şi că noŃiunea de evidenŃe ale 
debitorului include orice înscrisuri sau documente, care au destinaŃia să asigure 
informarea despre starea economică şi deciziile persoanei morale.  

În consecinŃă, răspunderea administratorului pentru acoperirea pasivului 
intervine şi atunci când se poate stabili o legătură de cauzalitate între starea de 
insolvenŃă şi acŃiunea de falsificare ori dispariŃia evidenŃelor contabile, neavând 
relevanŃă dacă este vorba de partea de contabilitate generală, financiară sau de 
contabilitatea de gestiune-primară.  

În mod firesc, se bucură de protecŃie legală toate înscrisurile care au menirea 
de a asigura informarea permanentă despre situaŃia patrimonială a entităŃii.  

Falsurile, sustragerile sau distrugerile evidenŃelor societăŃii pot avea drept 
consecinŃă diminuarea aparentă sau reală a activelor societăŃii prin disimularea unor 
bunuri, valori ori alte elemente ale activului patrimonial, neavând relevanŃă dacă este 
vorba de un singur act sau  mai multe, ori dacă acestea au fost afectate în tot sau 
numai parŃial.  

Răspunderea pentru acoperirea pasivului este o răspundere subiectivă 
fundamentă doar pe culpa intenŃională dovedită .Utilizarea  prezumŃiilor simple în 
mecanismul probaŃiunii  este însă compatibilă cu specificul acestei proceduri. 



Doctrina s-a pronunŃat în sensul că refuzul părŃii de a remite instanŃei 
documentele de comerŃ  sau corespondenŃa comercială poate fi încadrat în categoria 
indiciilor obiective de natură să întemeieze prezumŃii judiciare. 

 Refuzul predării evidenŃei contabile poate constitui un indiciu  semnificativ pe 
care judecătorul să-şi întemeieze  prezumŃii determinante în acest sens, dacă 
motivarea  sub aspectul prezumŃiilor judiciare este pertinentă, completă, întemeiată, 
omogenă şi convingătoare. 

Văzând şi cele reŃinute anterior, susŃinerea conform căreia nefurnizarea 
datelor cu privire la activul patrimonial nu intră sub incidenŃa prev. art. 138 lit. a şi d 
din Legea nr. 85/2006, faptele imputate pârâtului neavând caracter intenŃional, nu 
poate fi validată de Curte. 

În cazul recurentului,  nefurnizarea unor date pertinente referitoare la situaŃia 
patrimoniului debitoarei sunt în speŃă indicii  semnificative pe care Curtea să-şi poată 
întemeia prezumŃiile judiciare că evidenŃa contabilă nu a fost deloc întocmită ori a fost 
distrusă în scopul ascunderii unor active şi că între această faptă şi ajungerea 
debitoarei în stare de insolvenŃă există un raport clar de cauzalitate. 

Prin neconformitatea „lato sensu” a Ńinerii contabilităŃi a avut loc o disimulare 
a unor bunuri, valori şi  elemente ale activului patrimonial, cu atât mai mult cu cât 
folosirea elementelor de activ în interesul societăŃii ar fi permis  stingerea, în mare 
măsură, a pasivului.  

Prin urmare, creditorii, direct interesaŃi în reconstrucŃia promptă şi completă a 
patrimoniului debitoarei, au fost prejudiciaŃi neavând acces la înscrisurile sau 
documentele care aveau destinaŃia să asigure informarea despre starea economică şi 
deciziile persoanei morale şi care le-ar fi permis să acŃioneze în vederea acoperii 
pasivului sau a limitării acestuia. 

 Mai mult, pârâtul nu a predat aceste bunuri şi nici nu a dovedit modalitatea de 
ieşire din patrimoniul debitoarei a activelor evidenŃiate în ultimul bilanŃ, nejustificând 
nici destinaŃia pe care a dat-o disponibilităŃilor băneşti. Aşa fiind, există suficiente 
indicii care pot fundamenta şi prezumŃia că pârâtul a deturnat sau a ascuns o parte din 
activul persoanei juridice, determinând societatea să ajungă în stare de insolvenŃă. 

Pe cale jurisprudenŃială s-a statuat că în lipsa totală a evidentelor contabile 
care să permită o determinare concretă a împrejurărilor în care s-a intrat în încetare de 
plăti, nu se poate pretinde  reclamantului să facă dovada unei legături de la cauză la 
efect între săvârşirea faptei imputate şi ajungerea  debitoarei în stare de insolvenŃă, 
atâta timp cât, din culpa pârâtului, aceste cauze concrete nu au putut fi determinate. 

Pârâtul, în calitate de administrator statutar al societăŃii debitoare, în temeiul 
art. 72 şi art. 73 alin. 1 lit. e din Legea nr. 31/1990, nu a dovedit pertinent modalitatea 
de ieşire din patrimoniul debitoarei a activelor evidenŃiate în bilanŃ şi nici nu a 
justificat ce destinaŃie a dat disponibilităŃilor băneşti.  

Nefurnizarea de către administratorii statutari a datelor corecte şi clare  
referitoare la patrimoniul debitoarei este un indiciu semnificativ în raport de care se 
poate prezuma că au existat manopere frauduloase cu privire la activ - bunuri, valori şi  
elemente de patrimoniu fiind utilizate în detrimentul interesului social -, starea de 
insolvenŃă fiind consecinŃa directă a acestui ilicit. 

A nu admite că există un raport de cauzalitate caracterizat între fapta imputată 
în speŃă pârâtului şi insuficienŃa activului ar însemna să se permită celui căruia i se 
„reproşează” conduita frauduloasă să se apere de răspundere prevalându-se de propria 
sa  culpă. Creditorii/lichidatorul ar fi puşi astfel  în imposibilitatea dovedirii originilor 
insuficienŃei activului, misiunea stabilirii situaŃiei patrimoniale a societăŃii la diferite 
etape  devenind practic imposibilă pentru titularii acŃiunii. 



Drept consecinŃă, fiind întrunite condiŃiile de fond şi formă pentru antrenarea 
răspunderii executivului, prima instanŃă în mod corect a admis acŃiunea întemeiată pe 
dispoziŃiile art. 138 din Legea nr. 85/2006, în ceea ce-l priveşte pe recurentul K.J. şi 
pe pârâtul L.A.S., soluŃia dată cu privire la acesta din urmă nefăcând, de altfel, 
obiectul criticilor din recurs. 

Pentru aceste motive, Curtea admite recursul declarat de pârâŃii K.J. şi K.E. 
împotriva sentinŃei civile nr. 1209 din 4.03.2013 a Tribunalului Sălaj, pe care o 
modifică în parte, în sensul că admite în parte acŃiunea şi obligă pârâŃii K.J. şi L.A.S. 
la plata sumei de 181.117,21 lei, pasiv al debitoarei şi respinge cererea formulată în 
contradictoriu cu pârâta K.E..  

 

9. Procedura insolvenŃei. Antrenarea răspunderii 
administratorului. Folosirea bunurilor societăŃii în interes personal 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 11010 din 15 noiembrie 2013 

Prin sentinŃa civilă nr.3993 din 31.10.2012 a Tribunalului Specializat Cluj s-a 
admis cererea formulată de lichidatorul judiciar al debitoarei SC N.L.M. SRL, , C.I.I. 
G.M.L., în contradictoriu cu pârâtul L.H.M. şi, în consecinŃă: 

A fost obligat pârâtul L.H.M., administratorul statutar al debitoarei SC N.L.M. 
SRL să plătească pasivul rămas neacoperit al debitoarei SC N.L.M. SRL, în cuantum 
de 63.786,00 lei. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
Analizând incidenŃa dispoziŃiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 în prezenta 

cauză, judecătorul sindic a reŃinut că, potrivit acestor norme, la cererea 
administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul-sindic poate dispune ca o 
parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenŃă, să fie 
suportată de membrii organelor de supraveghere din cadrul societăŃii sau de 
conducere, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenŃă a 
debitorului, dacă a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul 
propriu sau în cel al unei alte persoane. 

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

Din coroborarea cererii de admitere a creanŃei depuse de pârât cu tabelul 
definitiv al creanŃelor împotriva averii debitoarei, cu fişa contului 461 şi cu 
răspunsurile pârâtului la interogatoriu, judecătorul sindic a reŃinut că, într-adevăr, 
pârâtul a ridicat din casieria debitoarei suna de 642.059 lei, din care a achitat 
dividende în cuantum de 547.190 lei, rămânând nejustificat un rest de 94.869 lei. 

Prin cererea de admitere a creanŃei, pârâtul, care a creditat societatea cu suma 
de 91.541,95 lei (conform susŃinerilor sale necontestate de lichidatorul judiciar), a 
solicitat înscrierea în tabelul definitiv al creanŃelor împotriva averii debitoarei cu suma 
de 67.777,95 lei, invocând compensarea între sumele datorate de el societăŃii şi 
sumele pe care i le datora societatea debitoare doar în limita sumei de 23.764 lei. 
Cererea sa a fost admisă de lichidatorul judiciar, iar pârâtul a fost înscris în tabelul 
definitiv al creanŃelor împotriva averii debitoarei cu o creanŃă subordonată (art. 123 
pct. 9 din Legea nr. 85/2006). 

În conformitate cu dispoziŃiile art. 52 din Legea nr. 85/2006, deschiderea 
procedurii de insolvenŃă nu afectează dreptul unui creditor de a invoca compensarea 



creanŃei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci când condiŃiile prevăzute de lege în 
materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii. Astfel 
cum rezultă din dispoziŃiile legale precitate, după deschiderea procedurii insolvenŃei, 
în relaŃiile dintre pârât şi debitoare compensarea putea opera doar la cererea şi în 
limita cererii pârâtului creditor. 

Deşi putea să invoce compensarea pentru întreaga sa creanŃă asupra debitoarei, 
în cuantum de 91.541,95 lei, în concurs cu creanŃa debitoarei împotriva sa, în cuantum 
de 94.869 lei, pârâtul a optat să invoce compensarea doar în limita sumei de 23.764 
lei, rămânând cu o creanŃă chirografară subordonată împotriva debitoarei în cuantum 
de 67.777,95 lei. Corelativ, şi debitoarea şi-a păstrat împotriva pârâtului un drept de 
creanŃă în cuantum de 63.786 lei (94.869 lei minus 23.764 lei minus suma de 7.318 
lei, recuperată prin operaŃiuni care nu s-au derulat  prin casierie, conform poziŃiei 
lichidatorului judiciar). 

Optând să devină creditor îndreptăŃit să participe la procedura insolvenŃei 
debitoarei, cu creanŃa sa înscrisă în tabelul definitiv al creanŃelor împotriva averii 
debitoarei, pârâtul nu mai putea ulterior expirării termenului de declarare a creanŃelor 
să invoce compensarea şi pentru restul său de creanŃă în cuantum de 67.777,95 lei, cu 
care s-a înscris în tabelul definitiv al creanŃelor împotriva averii debitoarei, deoarece o 
atare compensare ar constitui, pe de o parte, o dublă realizare a dreptului său (creanŃă 
înscrisă în tabel + compensare), respectiv pe de altă parte o stingere (plată) a dreptului 
său de creanŃă (înscris în tabelul definitiv) cu încălcarea ordinii de prioritate prevăzute 
de art. 123 din Legea nr. 85/2006. Chiar şi în ipoteza în care, odată cu compensarea 
solicitată de pârât, dreptul de creanŃă al pârâtului înscris în tabel s-ar stinge, o atare 
compensare ar fi nelegală, deoarece s-ar efectua ulterior definitivării tabelului, cu 
încălcarea ordinii de prioritate prevăzute de art. 123 din Legea nr. 85/2006. 

În consecinŃă, judecătorul sindic a reŃinut că debitoarea are împotriva pârâtului 
administrator statutar o creanŃă în cuantum de 63.786 lei, reprezentată de suma 
ridicată de pârât din casierie şi nerestituită. Fapta pârâtului de a nu restitui suma 
respectivă întruneşte condiŃiile de incidenŃă ale art. 138, alin. 1, lit. a din Legea nr. 
85/2006, fiind vorba despre o folosire a disponibilităŃilor băneşti ale debitoarei în 
interes personal, faptă care atrage răspunderea pârâtului. Astfel, fapta ilicită constă în 
reŃinerea de către pârât fără temei a acestei sume de bani, în mod intenŃionat, 
prejudiciul cauzat creditorilor având o întindere egală cu suma reŃinută. În fine, 
raportul de cauzalitate între faptă şi insolvenŃa debitoarei constă în influenŃa certă şi 
determinantă pe care lipsirea debitoarei de disponibilităŃile băneşti (în ansamblu suma 
de 642.059 lei, din care fără justificare suma de 63.786 lei) a avut-o pentru ajungerea 
debitoarei în starea patrimonială de incapabilitate de a îşi achita datoriile certe, lichide 
şi exigibile. 

În consecinŃă, judecătorul sindic a apreciat pe deplin dovedită fapta ilicită a 
pârâtului, vinovăŃia sa sub forma dolului şi raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită şi 
prejudiciu, respectiv ajungerea debitoarei în stare de insolvenŃă, conform art. 998 
C.civ. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul L.H.M. solicitând 
admiterea recursului, modificarea in parte a SentinŃei civile nr.3993/2012 a 
Tribunalului Specializat Cluj in sensul respingerii parŃiale ca neîntemeiata a cererii de 
chemare in judecata formulata de CCI G.M.L., lichidator desemnat in cadrul 
procedurii de faliment pentru debitoarea SC N.L.M. SRL, si pe cale de consecinŃa 
respingerea parŃiala a cererii de obligare la suportarea pasivului societăŃii pana la 
concurenta sumei de 60.459,21 lei. 

În motivarea recursului pârâtul a arătat următoarele: 



Din probele administrate înscrisuri si interogatoriu, a rezultat ca recurentul a 
solicitat contabilei societăŃii înainte de deschiderea procedurii sa faca compensarea 
sumelor cu care el creditase societatea cu sumele cu care apărea in contabilitate ca 
fiind ridicate. Dintr-o eroare recunoscuta de contabila societăŃii dupa data deschiderii 
procedurii, acesta a compensat doar parŃial sumele ridicate de recurent cu cele cu care 
creditase societatea, fara a anunŃa in vreun fel administratorul societăŃii despre aceasta 
situaŃie. 

De altfel, faptul ca a fost doar o eroarea făcuta de contabila societăŃii, dna. 
lichidator desemnat in cauza a fost înştiinŃată si a si discutat acest aspect cu contabila 
societăŃii, insa nu s-a mai ajuns la nici o finalitate intrucat contabila societăŃii a 
decedat. Va depune copia certificatului de deces. 

Consideră ca in mod greşit s-a apreciat ca recurentul ar fi folosit banii din 
casieria societăŃii in mod personal, atâta timp cat, pentru bunul mers al societăŃii, 
acesta a creditat societatea in perioada martie 2008 si pana la intrarea in insolventa cu 
suma de 91.541,95 lei. 

Din răspunsul la interogatoriu a rezultat clar modul in care s-a făcut creditarea 
societăŃii, cum s-au folosit banii societăŃii si din ce motive nu s-au mai compensat 
inainte de deschiderea procedurii. 

A arătat ca recurentul este de acord cu suportarea pasivului in suma de 
3.326,79 lei suma ce ar ramane neacoperita dupa compensarea ce trebuia in fapt 
realizata inainte de deschiderea procedurii. 

In măsura in care recurentul ar fi dorit sa ascundă situaŃia societăŃii nu si-ar fi 
dat concursul ca dupa intrarea in insolventa sa clarifice aspectelor legate de activitatea 
societăŃii si recuperarea de la unul din asociaŃi a actelor contabile pe care acesta le 
deŃinea, având in vedere ca soŃia acestuia, a Ńinut o buna perioada de timp 
contabilitatea societăŃii. 

In fapt nu exista o legatura de cauzalitate intre activitatea recurentului in 
calitatea lui de administrator si crearea unui prejudiciu, atâta timp cat, in fapt 
recurentul creditase societatea si sumele se impuneau a fi compensate. 

Prin întâmpinarea formulată, G.M.L., in calitate de lichidator judiciar 
desemnat in procedura de faliment a debitoarei SC N.L.M. SRL Cluj-Napoca a 
solicitat sa se respingă recursul, mentinandu-se sentinŃa atacata ca fiind legala si 
temeinica. 

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

Prin sentinŃa recurată, s-a admis cererea de chemare in judecata formulata de 
CCI M.G.L. si a fost obligat recurentul la plata pasivului rămas neacoperit al 
debitoarei N.L.M. SRL, in suma de 63.786,00 lei. 

Pentru a hotărî astfel, s-a apreciat ca pârâtul, in calitatea lui de administrator al 
societăŃii debitoarei, a ridicat din casieria debitoarei suma de 642.059 lei, din care a 
achitat dividende în cuantum de 547.190 lei, rămânând nejustificat un rest de 94.869 
lei. Întrucat nu a invocat compensarea pentru intreaga sa creanŃa asupra debitoarei si 
s-a limitat doar la o parte din suma, poate fi Ńinut răspunzător pentru o parte din 
sumele ridicate din societate. S-a mai relevat că, ulterior termenului de declarare al 
creanŃelor, compensarea solicitata de recurent este nelegala, iar nerestituirea sumei 
respective conduce la incidenŃa art.138 alin 1 lit a din Legea nr.85/2006. 

Recurentul critica hotărârea, apreciind ca in mod eronat judecătorul sindic a 
reŃinut incidenŃa prevederilor art 138 alin 1 lit a din Legea nr. 85/2006, în contextul 
utilizării banilor din casieria firmei in folos personal, deoarece a creditat debitoarea 



pana la intrarea in insolvenŃă cu suma de 91.541,95 lei, întreaga situaŃie datorându-se 
unei erori săvârşite de fosta contabilă a societăŃii, care a decedat. 

Curtea constată că sentinŃa pronunŃată este legală si temeinică, impunându-se 
respingerea recursului. 

Astfel, chiar dacă intimatul nu contestă că este reală susŃinerea paratului 
recurent, conform căreia a creditat debitoarea cu suma mai sus menŃionată, nu este 
mai puŃin adevărat că momentul până la care această situaŃie putea fi regularizată a 
fost acela al depunerii declaraŃiei de creanŃă a pârâtului, înscris prin intermediul căruia 
acesta a solicitat compensarea din creanŃa sa de 91.541,95 lei, doar in limita sumei de 
23.764 lei, operaŃiune considerată legală şi validată de către practicianul în insolvenŃă, 
care a întocmit în mod corespunzător tabelul creanŃelor, în acord cu prev. art. 52 din 
LPI. 

Nu pot fi reŃinute criticile conform cărora ar trebui validate apărările legate de 
efectuarea compensării si cu suma de 63.786 lei, deoarece, dat fiind momentul la care 
a fost invocat acest incident, respectiv ulterior definitivării tabelului, s-ar încălca 
ordinea de prioritate prev. de art. 123 din lege, compensarea fiind astfel nelegală. 

Ca atare, corect a reŃinut judecătorul sindic şi împrejurarea că, optând să 
devină creditor îndreptăŃit să participe la procedura insolvenŃei debitoarei, cu creanŃa 
sa înscrisă în tabelul definitiv al creanŃelor împotriva averii debitoarei, pârâtul nu mai 
putea ulterior expirării termenului de declarare a creanŃelor să invoce compensarea şi 
pentru restul său de creanŃă, în cuantum de 67.777,95 lei, cu care s-a înscris în tabelul 
definitiv al creanŃelor împotriva averii debitoarei, deoarece o atare compensare ar 
constitui, pe de o parte, o dublă realizare a dreptului său (creanŃă înscrisă în tabel + 
compensare), aspecte la care nu se face referire în recursul declarat. 

În consecinŃă, debitoarea are împotriva pârâtului administrator statutar o 
creanŃă în cuantum de 63.786 lei, reprezentată de suma ridicată de pârât din casierie şi 
nerestituită. Fapta pârâtului de a nu restitui suma respectivă întruneşte condiŃiile de 
incidenŃă ale art. 138, alin. 1, lit. a din Legea nr. 85/2006, fiind vorba despre o folosire 
a disponibilităŃilor băneşti ale debitoarei în interes personal, faptă care atrage 
răspunderea pârâtului. 

Totodată, în mod întemeiat s-a apreciat că prejudiciul cauzat creditorilor are o 
întindere egală cu suma reŃinută, iar raportul de cauzalitate între faptă şi insolvenŃa 
debitoarei constă în influenŃa certă şi determinantă pe care lipsirea debitoarei de 
disponibilităŃile băneşti, în ansamblu suma de 642.059 lei, din care fără justificare 
suma de 63.786 lei, a avut-o pentru ajungerea debitoarei în starea patrimonială de 
incapacitate de a îşi achita datoriile certe, lichide şi exigibile. 

Aşa fiind, în baza prev. art. 8 din LPI, art. 312 alin. 1 C.pr.civ. de la 1865, 
recursul va fi respins. 

 
 

10. Procedura insolvenŃei. Antrenarea răspunderii 
patrimoniale a administratorului care a cesionat părŃile sociale. Pasiv 

constituit în intervalul în care cedentul şi-a exercitat mandatul 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 11296 din 22 noiembrie 2013 

 



Prin sentinŃa civilă nr.626 din 1.03.2013 a Tribunalului Specializat Cluj s-a 
respins, ca neîntemeiată, cererea formulată de lichidatorul judiciar CII C.S. al 
debitoarei S.C. N.S.S.A. S.R.L., în contradictoriu cu pârâtul A.T.. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
Procedura de antrenare a răspunderii este reglementată de art.138 din Legea 

nr.85/2006. Răspunderea poate fi antrenată pentru întregul prejudiciu produs prin 
fapta săvârşită, prejudiciu ce se raportează la întreaga masă a creditorilor. 

În sarcina pârâtului A.T. a fost invocată săvârsirea faptelor prevăzute de art. 
138 lit. a si d din Legea nr. 85/2006, constând în aceea că acesta a cauzat aparitia 
stării de insolventă a debitoarei prin folosirea bunurilor persoanei juridice în folosul 
propriu sau în folosul altei persoane, si respectiv prin Ńinerea unei contabilităŃi fictive 
sau Ńinerea contabilităŃii cu nerespectarea dispoziŃiilor legale în materie ori dispariŃia 
unor documente contabile produsă de administratorul statutar.  

Or, calitatea pârâtului A.T. de administrator statutar si asociat al societătii 
debitoare a încetat la 17.12.2008, dată de la care această calitate a fost preluată de 
pârâtul defunct S.L.D., după cum rezultă din extrasul din Registrul Comertului depus 
la dosar. Această împrejurare rezultă si din hotărârea nr. 1/17.12.2008 a AGA a 
debitoarei S.C. N.S.S.A. S.R.L. si din contractul de cesiune de părti sociale a 
debitoarei, depuse în copie la dosar. 

Pe de altă parte, procedura insolventei împotriva debitoarei a fost deschisă la 
05.10.2012, deci la aproape trei ani după cesionarea de către pârâtul A.T. a părtilor 
sociale detinute de acesta în cadrul societătii debitoare si după încetarea calitătii 
acestuia de administrator statutar al acestei societăti.  

Pârâtul a invocat împrejurarea că a predat pârâtului S.L.D., care a decedat la 
08.07.2009 potrivit adresei nr. 45731/06.12.2012 emise de Directia judeteană de 
evidentă a persoanelor Cluj, toate actele contabile ale societătii debitoare, ca urmare a 
cesionării părtilor sociale detinute în cadrul acesteia, sens în care a depus la dosar un 
înscris sub semnătură privată intitulat ”proces verbal de predare primire”. Cu privire 
la acest înscris, judecătorul sindic a reŃinut că are valoare probatorie întrucât poartă 
semnătura pârâtului defunct S.L.D., care nu a fost contestată de către lichidatorul 
judiciar în conditiile art. 177 Cod proc.civ., semnătură care este de acelasi tip cu cea a 
defunctului după cum apare pe contractul de cesiune de părti sociale a debitoarei din 
17.12.2008. În acest sens, judecătorul sindic a reŃinut si că dată fiind împrejurarea că 
pârâtul cesionar S.L.D. a decedat la 08.07.2009, se complineste împrejurarea că 
procesul verbal mentionat nu are dată certă, întrucât acesta nu avea cum să fi fost 
încheiat decât anterior acelei date, deci cu cel putin doi ani înainte de deschiderea 
procedurii insolventei împotriva debitoarei.  

În aceste conditii, nu a putut fi retinută în sarcina pârâtului A.T. săvârsirea 
faptelor prevăzute de art. 138 lit. a si d din Legea nr. 85/2006, acesta făcând dovada 
că a predat noului administrator statutar al debitoarei actele contabile ale acesteia cu 
cel putin doi ani înainte de deschiderea procedurii insolventei împotriva debitoarei, 
astfel că nu mai putea să le prezinte si lichidatorului judiciar, între timp intervenind si 
decesul noului adminstrator statutar al societătii.  

După cum a învederat lichidatorul judiciar, ultima situatie financiară a 
societătii debitoare a fost înregistrată la organele fiscale aferent anului 2007. Or, fată 
de neînregistrarea la organele fiscale si a situatiei financiare aferente anului 2008, nu 
se poate retine culpa pârâtului A.T., de vreme ce calitatea acestuia de adminstrator al 
societătii a încetat la 17.12.2008, anterior expirării termenului legal pentru 
înregistrarea situatiilor financiare ale societătii la organele fiscale. Tot  astfel, nici 



pentru activitatea societătii ulterior acestei date, nu poate fi retinută vreo culpă a 
pârâtului, acesta nemaiavând apoi calitatea de administrator al societătii.  

Fată de împrejurarea că societatea figura cu active si creante în situatia 
financiară aferentă anului 2007 nu rezultă pârâtul ar fi săvârsit o faptă prevăzută de 
art. 138 lit. a din Legea nr. 85/2006, dată fiind probarea predării de către acesta a 
actelor contabile ale societătii către noul administrator anterior datei de 08.07.2009. 

Pentru considerentele arătate, judecătorul sindic a respins cererea formulată de 
lichidatorul judiciar CII C.S. al debitoarei S.C. N.S.S.A. S.R.L., în contradictoriu cu 
pârâtul A.T.. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs CABINET INDIVIDUAL DE  
PRACTICIAN ÎN INSOLVENłĂ C.S. în calitate de lichidator judiciar al SC 
N.S.A. SRL solicitând admiterea cererii si modificarea sentinŃei in sensul admiterii 
acŃiunii. 

În motivare s-au arătat următoarele: 
SusŃine că motivele prezentate si reŃinute de judecătorul sindic in motivarea 

acŃiunii nu justifica respingerea acŃiunii fata de paratul A.T. 
Pentru aceasta are in vedere următoarele : 
Procesul verbal de predare primire depus la dosar in şedinŃa publica din 

22.02.2013 nu are data certa si se refera exclusiv la documente contabile. Fata de lipsa 
datei certe corelata cu împrejurarea ca acest document nu a fost predat lichidatorului 
judiciar desi i-a fost solicitat paratului inca din 9.11.2012 cu adresa nr. 3075 anexata 
cererii introductive, susŃine ca acest document nu a fost intocmit in realitate si nu a 
fost semnat de toate părŃile. 

InstanŃa de fond face comparatii intre documente cu privire la semnătura 
administratorului cesionar, fara sa aiba la dosar originalul acestor documente . 

Procesul-verbal de predare-primire, depus de parat la dosar, se refera exclusiv 
la documente contabile, fara a face trimitere la predarea intre administratorul cedent si 
administratorul cesionar a vreunui bun aparŃinând societăŃii. 

Un înscris dobândeşte data certă numai in condiŃiile limitativ prevăzute de art. 
1182 Cod civil, condiŃii preluate aproape identic in art.278 din Noul Cod de procedura 
civila. 

Cu ignorarea acestor dispoziŃii legale, fara nici o proba intemeiata si exclusiv 
prin raportare la data decesului administratorului statutar S.L.D., instanŃa de fond, a 
conferit acestui document valoare de inscris cu data certa. In aceste condiŃii susŃine ca 
procesul verbal de predare -primire, fara nici o data, nu constituie un inscris cu data 
certa, astfel ca nu este opozabil terŃilor. 

Fata de cele menŃionate anterior, susŃine ca paratul A.T. nu a făcut dovada ca a 
predat administratorului subsecvent bunurile societăŃii. Lipsa dovezii ca bunurile 
societăŃii au fost predate de către paratul A.T. corelata cu menŃiunile din bilanŃul pe 
anul 2007, care atesta ca societatea dispunea scriptic de disponibilităŃi băneşti in suma 
de 326.699 lei cu titlul de creanŃe de recuperat, atesta ca paratul a folosit bunurile 
societăŃii in interes personal si au fost ridicate de asociaŃi. 

Chiar daca aceasta presupunere nu s-ar confirma, existenta unor creanŃe in 
suma de 326.699 lei, evidenŃiază pasivitatea organelor de conducere ale societăŃii 
pentru recuperarea acestora. 

Întrucât, procesul verbal de predare-primire a fost depus la instanŃa numai la 
termenul din 22.01.2013, termen la care cauza a fost dezbătută in fond, lichidatorul 
judiciar nu a avut posibilitatea de a verifica conŃinutul, identitatea semnaturilor si 
compararea acestora pentru a contesta semnătura paratului in condiŃiile art. 177 Cod 
pr. Civila, asa cum motivează instanŃa de fond. 



Apoi, susŃine că instanŃa de fond nu a manifestat rol activ in baza art.130 alin.5 
Cod pr.civila, dispoziŃie legala reluata in art 22 alin. 2 din Noul Cod de pr. civila,in 
condiŃiile in care existau dubii cu privire la caracterul efectiv al cesiunii de creanŃa. 
Astfel am depus la dosar un articol de presa din care rezulta ca unul dintre asociaŃii 
cesionari, respectiv D.N.C. cumpăra in mod frecvent firme care aveau datorii catre 
stat. 

Având in vedere opinia recurentului cu privire la veridicitatea procesului 
verbal de predare primire a documentelor contabile, susŃine ca administratorul statutar 
cedent, respectiv paratul A.T. nu a Ńinut evidenta contabila a societăŃii, constituind si 
aceasta o cauza a intrării societăŃii in insolventa. 

Apoi, având in vedere condiŃiile in care a fost făcuta cesiunea pârtilor sociale 
si persoanele implicate in cesiune, chiar daca in mod intemeiat s-a reŃinut ca paratul 
S.L.D. nu mai avea capacitate de folosinŃa la data soluŃionării cauzei, considera ca era 
necesar a se verifica daca ajungerea societăŃii in insolventa a fost generata exclusiv pe 
perioada de dupa cesiunea pârtilor sociale, ceea ce ar exclude total răspunderea 
paratului A.T.. 

Analizând sentinŃa atacată prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea 
constată următoarele: 

Prin sentinŃa recurata s-a respins ca neîntemeiată cererea formulata de 
lichidator pentru instituirea răspunderii paratului A.T. in calitate de fost administrator 
statutar al debitoarei S.C. N.S.S.A. SRL S.R.L. 

In motivarea sentinŃei s-a reŃinut, in principal, ca paratul A.T. a cesionat părŃile 
sociale, incetandu-i astfel si calitatea de administrator statutar la data de 17.12.2008 si 
ca acesta a făcut dovada ca a predat noului administrator statutar al debitoarei actele 
contabile, cu cel puŃin doi ani înainte de deschiderea procedurii insolventei. S-a 
motivat ca ultima situaŃie financiara a societăŃii debitoare înregistrata la organele 
fiscale a fost cea aferenta anului 2007, iar pentru neinregistrarea situaŃiilor fiscale 
aferente anului 2008 nu se mai poate retine culpa paratului, in condiŃiile in care   
calitatea acestuia de administrator statutar a încetat la data de 17.12.2008.  

InstanŃa de fond a mai reŃinut ca împrejurarea ca paratul cesionar S.L.D. a 
decedat la data de 8.07.2009, complineşte faptul ca procesul verbal menŃionat nu are 
data certa, motivandu-se ca acesta nu avea cum sa fi fost incheiat decât anterior datei 
decesului administratorului cesionar, respectiv cu cel puŃin doi ani inainte de data 
deschiderii procedurii insolvenŃei. 

Aceste statuări sunt criticate prin recursul declarat, reclamantul relevând că nu 
există nici un document cu dată certă care să ateste că actele contabile i-au fost 
predate cesionarului,  existând suficiente elemente care să îndreptăŃească concluzia 
conform căreia cesiunea a fost una fictivă, cu atât mai mult cu cât data constituirii 
pasivului este situată în intervalul în care cedentul şi-a exercitat mandatul. 

Trecând la analiza recursului, Curtea constată că actele dosarului atestă că 
lichidatorul a trimis notificări la sediul declarat al debitoarei si la domiciliul 
asociaŃilor statutari, domnii D.N.C. si S.L.D., prin care a adus la cunoştinŃa acestora 
faptul că împotriva societăŃii s-a declanşat procedura insolvenŃei în formă generală, iar 
ulterior in forma simplificata, motiv pentru care au obligaŃia de a pune la dispoziŃia 
administratorului judiciar toate actele prevăzute în art. 28 al legii. Corespondenta 
expediata pe adresa societăŃii si pe adresa asociatului S.L.D. s-a întors cu menŃiunea 
"destinatar mutat" deşi notificarea s-a făcut la adresa cu care figurează in evidentele 
Oficiului Registrului ComerŃului iar notificarea trimisa asociatului D.N.C. s-a întors 
cu menŃiunea „destinatar lipsa de la domiciliu". Ulterior a făcut demersuri la DirecŃia 



de Evidenta a Persoanei Cluj care a confirmat ca domiciliul la care acesta figurează 
înregistrat in evidentele acestei direcŃii este cel la care a efectuat comunicarea. 

Deoarece nu s-au primit documentele privind evidenta contabila a debitoarei, a 
fost întocmit raportul cauzelor si împrejurărilor care au dus la apariŃia stării de 
insolvenŃa in baza informaŃiilor publicate pe site-ul Ministerului de FinanŃe. S-a 
solicitat Oficiului Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul Cluj prin adresa nr. 
2873/16.10.2012 să comunice: copia după BilanŃul contabil pe anul 2007 pentru SC 
N.S.S.A. cu sediul în Bucureşti, str. V., sector 3, împreună cu actele anexe (bilanŃ (cod 
10); cont de profit si pierdere (cod 20); situaŃia modificărilor capitalului propriu; 
situaŃia fluxurilor de numerar; note explicative la situaŃiile financiare anuale); Copia 
după adresa cu care s-a depus BilanŃul contabil pe anul 2007. În urma acestor 
solicitări a fost comunicat BilanŃul contabil pe anul 2007, care este semnat de 
administratorul de la ceea dată, intimatul A.T. 

In aceste condiŃii s-a solicitat si fostului administrator statutar al debitoarei cu 
adresa nr. 3075/09.11.2012, sa predea următoarele documente: documentele contabile 
privind SC N.S.A. SRL ; procesul-verbal de predare primire a documentelor 
referitoare la SC N.S.A. SRL către dnul S.L.D. si către dnul D.N.C., in calitate de 
administrator, respectiv de noi asociaŃi; procesul verbal de predare-primire a bunurilor 
societăŃii încheiat cu noul administrator al societăŃii sau cu noii asociaŃi; in lipsa 
procesului verbal menŃionat la pct.3, a solicitat sa se predea lichidatorului judiciar 
bunurile societăŃii; documente cu care sa face dovada masurilor întreprinse pentru 
recuperarea creanŃelor societăŃii, însă nici fostul administrator nu a dat curs 
solicitărilor. 

Conform înscrisurilor depuse la dosarul cauzei de către pârâtul Aschilean, la 
data de 17.12.2008, acesta şi-a cesionat părŃile sociale pe care le deŃinea în cadrul 
societăŃii debitoare, către cesionarii S.L.D. şi D.N.C., pierzând şi calitatea de 
administrator, atribuŃiile sale fiind preluate de către S.L.D., în prezent, decedat. 

Raportat la această stare de fapt, precum şi la nepredarea unor documente care 
să ateste că cesionarii au preluat efectiv gestiunea, lichidatorul a apreciat că cedentului 
i se poate antrena răspunderea, în acord cu prev. art. 138 alin. 1 lit. a şi d din LPI. 

Aceasta întrucât, la sfârşitul anului 2006 in contabilitatea debitoarei erau 
înregistraŃi următorii indicatori economici: active imobilizate 4.561 lei, active 
circulante 321.765 lei compuse din casa si conturi in bani, cheltuieli in avans in 
cuantum de 9.334 lei, iar datoriile erau in cuantum de 125.391 lei. In contextul în care 
in situaŃiile financiare figurează la sfârşitul anului 2006 disponibilităŃi băneşti de 
321.765 lei, iar totalul datoriile erau de 125.391 lei, rezulta cu puterea evidenŃei că ca 
erau surse financiare pentru rambursarea datoriilor, consideraŃi la care achiesează şi 
Curtea. 

De remarcat este şi că singurul creditor înscris în tabel este AFP Cluj Napoca,  
iar în cadrul procedurii, lichidatorul a arătat că societatea a început să acumuleze 
datorii către bugetul de stat încă din cursul anului 2006, respectiv anterior cesiunii, 
acestea crescând an de an. 

Cu alte cuvinte, se verifică susŃinerile conform cărora data constituirii 
pasivului este situată în perioada în care intimatul Aschilean şi-a exercitat 
prerogativele de administrator, raportul de cauzalitate cu starea de insolvenŃă fiind 
astfel dovedit. Daca administratorul statutar ar fi utilizat sursele băneşti in acest scop, 
plătind inclusiv datoriile AFP Cluj, aceasta debitoare nu ar fi solicitat deschiderea 
procedurii insolventei.  

Mai mult, conform ultimului bilanŃ contabil înregistrat la AdministraŃia 
FinanŃelor Publice, respectiv cel pe anul 2007 sunt înregistraŃi următorii indicatori 



economico-financiari: activele totale de 330.487 lei, din care active imobilizate 3788 
lei, 326.601 lei debite de recuperate si 698 lei casa si conturi la bănci; datoriile totale 
sunt de 114.956 lei iar capitalurile proprii sunt de 215.531 lei, din care 200 lei, capital 
social si 210.069 lei, rezultat reportat. 

În condiŃiile in care societatea figurează in ultimul bilanŃ cunoscut, respectiv 
cel pe anul 2007, cu active imobilizate in cuantum de 3.788 lei si cu disponibilităŃi 
băneşti in casierie si conturi in cuantum de 698 lei care nu au fost predate 
lichidatorului judiciar si nu s-au predat nici acte care sa justifice ieşirea acestora in 
mod legal din patrimoniul falitei, în mod întemeiat se susŃine de către recurent că 
operează prezumŃia simplă ca acestea au fost folosite de către administratorii societăŃii 
in interesul propriu sau in interesul unui terŃ. In lipsa documentelor contabile, se poate 
presupune ca disponibilităŃile băneşti existente in societate în anul 2006 in cuantum de 
321.765 lei au fost ridicate de asociaŃi, devenind sume de recuperat care sunt in 
cuantum de 326.699 lei.  

Chiar daca aceasta presupunere nu s-ar confirma, existenta unor creanŃe in 
suma de 326.699 lei, evidenŃiază pasivitatea organelor de conducere ale societăŃii 
pentru recuperarea acestora. In practica s-a reŃinut ca prin nerecuperarea unor datorii 
de la partenerii de afaceri, organele de conducere rămânând in pasivitate, bunurile 
persoanei juridice au fost folosite in interesul persoanelor in favoarea cărora au fost 
lăsate, operarea cu prezumŃii simple fiind permisă în aceste circumstanŃe. 

În acest context, de remarcat este şi că sunt întemeiate susŃinerile recurentului 
în sensul în care există serioase rezerve în ceea ce priveşte procesul verbal de predare-
primire a documentelor contabile încheiat între cedenŃi şi cesionari, depus la fila 54 
din dosarul de fond. 

Aceasta întrucât acest document nu a fost depus la dosar odată cu contractul de 
cesiune şi nici măcar împreună cu întâmpinarea, fiind prezentat abia în şedinŃa publica 
din 22 februarie 2013. În plus, nu se justifică de ce el nu a fost lichidatorului judiciar 
anterior promovării acŃiunii, ca răspuns la adresele ce au fost întocmite de acesta. 

 Chiar trecând peste aceste aspecte, se constată că procesul verbal de predare 
primire depus la dosar in şedinŃa publica din 22.02.2013 nu are dată certă si se referă 
exclusiv la documente contabile. Fata de lipsa datei certe, corelata cu împrejurarea ca 
acest document nu a fost predat lichidatorului judiciar, desi i-a fost solicitat paratului 
inca din 9.11.2012, cu adresa nr. 3075 anexata cererii introductive, sunt corecte 
apărările conform cărora este vorba despre un înscris întocmit pro-causa, care se 
impune a fi îndepărtat din economia cauzei. 

Aceste statuări rămân valabile chiar dacă unul dintre semnatarii lui a decedat, 
în lipsa oricăror alte elemente certe care să susŃină veridicitatea apărărilor formulate 
de către intimat şi prin raportare la întreaga stare de fapt relevată de lichidator. De 
altfel, de remarcat este că acest înscris nu cuprinde nicio menŃiune legată de data 
întocmirii lui de către părŃi. 

Totodată, recurentul relevă şi că analiza efectuată de către tribunal cu privire la 
semnătura cesionarului nu este relevantă, în lipsa prezentării, în original, a unor 
documente relevante. 

In concluzie, Curtea consideră ca procesul verbal de predare primire a 
documentelor contabile către noul administrator nu il absolvă pe fostul reprezentanŃi 
al debitoarei de răspundere, in condiŃiile in care datoriile societăŃii au fost acumulate 
in perioada in care intimatul administra societatea debitoare. 

Fata de cele menŃionate anterior, poate fi validată teza conform căreia 
intimatul nu a făcut dovada că a predat administratorului subsecvent bunurile 
societăŃii. În plus, acesta recunoaşte prin intampinare ca la data cesiunii societăŃii 



aceasta avea creanŃe de recuperat in suma de 321.765 lei. Aceasta recunoaştere 
corelata cu cifrele din bilanŃul contabil pe anul 2007 atestă nu numai faptul că aceste 
creanŃe au existat, dar mai ales faptul ca pe parcursul întregului an 2008, pana la data 
cesiunii, paratul nu a acŃionat in nici un mod pentru recuperarea acestora. In aceste 
condiŃii, respectiv pasivitatea paratului, raportată la valoarea considerabilă a acestor 
creanŃe, fac dovada că bunurile societăŃii au fost folosite în maniera reglementată de 
textul art. 138 alin. 1 lit. a din LPI şi că aceasta constituie cauza care a dus la intrarea 
societăŃii in insolvenŃă. 

Aceste consideraŃii se impun a fi validate, cu atât mai mult cu cât achitarea, la 
termen, a debitelor bugetare, ar fi dus la oprirea curgerii accesoriilor, neexistând nici 
un element pe baza căruia să se poată concluziona că societatea şi-ar fi continuat 
activitatea şi în perioada de după cesiune şi până la deschiderea procedurii, la 
13.01.2012, nefiind depuse nici un fel de declaraŃii fiscale. 

Totodată, nu este de ignorat nici faptul că, deşi intimatul afirmă că a predat 
noilor asociaŃi toate bunurile aflate în patrimoniul societăŃii, precum şi evidenŃele 
contabile, cesiunea s-a făcut la valoarea nominală. Or, este greu de crezut că au fost 
predate active în valoarea indicată în bilanŃul aferent anului 2007, fără un 
contraechivalent care să o reflecte, aspecte ce relevă fie caracterul fictiv al cesiunii, fie 
conivenŃa frauduloasă dintre cedenŃi şi cesionari. 

În concluzie, în cauză există elemente suficiente pentru a se statua în sensul în 
care cesionarea părŃilor sociale si schimbarea administratorului s-au făcut doar in 
scopul sustragerii de la răspundere de către cedenŃi, insa aceasta schimbare a 
asociaŃilor nu poate absolvi de răspundere persoana care se face vinovata de ajungerea 
societăŃii in stare de insolvenŃă. 

Or, având in vedere faptul ca atat datoriile societăŃii cat si activele evidenŃiate 
in contabilitate existau la data Ia care intimatul administra societatea, in mod 
nejustificat s-a considerat ca acesta nu se face vinovat de ajungerea societăŃii in stare 
de insolvenŃă. 

Pentru a dispune astfel, Curtea a reŃinut şi că noŃiunea de evidenŃe ale 
debitorului include orice înscrisuri sau documente, care au destinaŃia să asigure 
informarea despre starea economică şi deciziile persoanei morale.  

În consecinŃă, răspunderea administratorului pentru acoperirea pasivului 
intervine şi atunci când se poate stabili o legătură de cauzalitate între starea de 
insolvenŃă şi acŃiunea de falsificare ori dispariŃia evidenŃelor contabile, neavând 
relevanŃă dacă este vorba de partea de contabilitate generală, financiară sau de 
contabilitatea de gestiune-primară.  

În mod firesc, se bucură de protecŃie legală toate înscrisurile care au menirea 
de a asigura informarea permanentă despre situaŃia patrimonială a entităŃii.  

Falsurile, sustragerile sau distrugerile evidenŃelor societăŃii pot avea drept 
consecinŃă diminuarea aparentă sau reală a activelor societăŃii prin disimularea unor 
bunuri, valori ori alte elemente ale activului patrimonial, neavând relevanŃă dacă este 
vorba de un singur act sau  mai multe, ori dacă acestea au fost afectate în tot sau 
numai parŃial.  

Răspunderea pentru acoperirea pasivului este o răspundere subiectivă 
fundamentă doar pe culpa intenŃională dovedită .Utilizarea  prezumŃiilor simple în 
mecanismul probaŃiunii  este însă compatibilă cu specificul acestei proceduri. 

Doctrina s-a pronunŃat în sensul că refuzul părŃii de a remite instanŃei 
documentele de comerŃ  sau corespondenŃa comercială poate fi încadrat în categoria 
indiciilor obiective de natură să întemeieze prezumŃii judiciare. 



 Refuzul predării evidenŃei contabile poate constitui un indiciu  semnificativ pe 
care judecătorul să-şi întemeieze  prezumŃii determinante în acest sens, dacă 
motivarea  sub aspectul prezumŃiilor judiciare este pertinentă, completă, întemeiată, 
omogenă şi convingătoare. 

Văzând şi cele reŃinute anterior, susŃinerea conform căreia nefurnizarea 
datelor cu privire la activul patrimonial nu intră sub incidenŃa prev. art. 138 lit. a şi d 
din Legea nr. 85/2006, nu poate fi validată de Curte. 

În cazul intimatului, nefurnizarea unor date pertinente referitoare la situaŃia 
patrimoniului debitoarei sunt în speŃă indicii  semnificative pe care Curtea să-şi poată 
întemeia prezumŃiile judiciare că evidenŃa contabilă nu a fost deloc întocmită ori a fost 
distrusă în scopul ascunderii unor active şi că între această faptă şi ajungerea 
debitoarei în stare de insolvenŃă există un raport clar de cauzalitate. 

Prin neconformitatea „lato sensu” a Ńinerii contabilităŃi a avut loc o disimulare 
a unor bunuri, valori şi  elemente ale activului patrimonial, cu atât mai mult cu cât 
folosirea elementelor de activ în interesul societăŃii ar fi permis  stingerea, în mare 
măsură, a pasivului.  

Prin urmare, creditorii, direct interesaŃi în reconstrucŃia promptă şi completă a 
patrimoniului debitoarei, au fost prejudiciaŃi neavând acces la înscrisurile sau 
documentele care aveau destinaŃia să asigure informarea despre starea economică şi 
deciziile persoanei morale şi care le-ar fi permis să acŃioneze în vederea acoperii 
pasivului sau a limitării acestuia. 

 Mai mult, pârâtul nu a predat aceste bunuri şi nici nu a dovedit modalitatea de 
ieşire din patrimoniul debitoarei a activelor evidenŃiate în ultimul bilanŃ. Aşa fiind, 
există suficiente indicii care pot fundamenta şi prezumŃia că pârâtul a deturnat sau a 
ascuns o parte din activul persoanei juridice, determinând societatea să ajungă în stare 
de insolvenŃă. Atâta vreme  cât administratorul statutar a omis cu bună ştiinŃă 
recuperarea creanŃelor, a acceptat ca  aceste bunuri (sume de bani) să fie folosite fie 
de el însuşi sau de  alte persoane, respectiv persoanele în favoarea cărora s-a scurs 
termenul de  prescripŃie,  în contextul în care ele ar fi putut acoperi pasivul debitoarei. 

Ca atare, folosirea acestor bunuri  cu rea-credinŃă şi în scop contrar intereselor 
societăŃii constituie fapta ilicită prevăzută de art.138 alin.1 lit.a  care  a cauzat  
ajungerea societăŃii în insolvenŃă şi determină angajarea răspunderii administratorului 
statutar. 

Pe cale jurisprudenŃială s-a statuat că în lipsa totală a evidentelor contabile 
care să permită o determinare concretă a împrejurărilor în care s-a intrat în încetare de 
plăti, nu se poate pretinde  reclamantului să facă dovada unei legături de la cauză la 
efect între săvârşirea faptei imputate şi ajungerea  debitoarei în stare de insolvenŃă, 
atâta timp cât, din culpa pârâtului, aceste cauze concrete nu au putut fi determinate. 

Nefurnizarea de către administratorii statutari a datelor corecte şi clare  
referitoare la patrimoniul debitoarei este un indiciu semnificativ în raport de care se 
poate prezuma că au existat manopere frauduloase cu privire la activ - bunuri, valori şi  
elemente de patrimoniu fiind utilizate în detrimentul interesului social -, starea de 
insolvenŃă fiind consecinŃa directă a acestui ilicit. 

A nu admite că există un raport de cauzalitate caracterizat între fapta imputată 
în speŃă pârâtului şi insuficienŃa activului ar însemna să se permită celui căruia i se 
„reproşează” conduita frauduloasă să se apere de răspundere prevalându-se de propria 
sa  culpă. Creditorii/lichidatorul ar fi puşi astfel  în imposibilitatea dovedirii originilor 
insuficienŃei activului, misiunea stabilirii situaŃiei patrimoniale a societăŃii la diferite 
etape  devenind practic imposibilă pentru titularii acŃiunii. 



Drept consecinŃă, fiind întrunite condiŃiile de fond şi formă pentru antrenarea 
răspunderii pârâtului-intimat, în baza prev. art. 138 alin. 1 lit. a şi d, art. 8 din LPI, art. 
312 alin. 1 C.pr.civ., se va admite recursul, iar sentinŃa atacată va fi modificată, în 
sensul în care se va admite acŃiunea în angajarea răspunderii formulată de CABINET 
INDIVIDUAL DE INSOLVENłĂ C.S., în contradictoriu cu pârâtul A.T., care va fi 
obligat la plata pasivului în cuantum de 90.566 lei. 

 

11. Procedura insolvenŃei. Antrenarea răspunderii 
patrimoniale a administratorului. CondiŃii. Nedepunerea diligentelor 

pentru recuperarea unor creanŃe. Management defectuos. Respingerea 
acŃiunii lichidatorului judiciar 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 11301 din 22 noiembrie 2013 

Prin sentinŃa civilă nr.3207 din 20.06.2013 a Tribunalului Sălaj în baza art.138 
alin.1 lit. a din Legea nr.85/2006 privind procedura  insolvenŃei, s-a admis cererea 
formulată de creditorul  DGFP Sălaj şi a fost obligat pârâtul P.A.C.  să suporte  
pasivul social al debitoarei   SC C.P. SRL în sumă totală de 49.669  lei, care va fi 
plătită creditorilor menŃionaŃi în tabelul definitiv consolidat întocmit de lichidatorul 
judiciar şi predat executorului judecătoresc. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
Administratorul statutar, potrivit dispoziŃiilor Legii nr.31/1990 are obligaŃia  

privind îndeplinirea operaŃiunilor de gestiune şi reprezentare pe care le reclamă 
realizarea  obiectului de activitate   în condiŃiile şi limitele legii şi al  actului 
constitutiv. 

Utilizarea bunurilor mobile sau imobile, corporale sau incorporale  sau al 
creditelor acordate debitorului în interesul propriu sau al altei persoane constituie 
faptă ilicită prevăzută de art. 138 lit. a   cu consecinŃa micşorării  masei credale  şi 
fraudarea creditorilor. 

Administratorul statutar a reŃinut la sursă  suma de 352 lei, reprezentând  
impozite  şi contribuŃii  din salariile angajaŃilor  nevirate la bugetul general consolidat 
al statului. Acesta se face vinovat  pentru că nu a luat măsurile necesare, inclusiv  
acŃiuni în justiŃie  pentru recuperarea sumei de 193.500 lei,  afirmând că această sumă 
a fost împrumutată unor  persoane fizice, iar în prezent s-a prescris  termenul pentru 
acŃionarea în justiŃie. 

CreanŃele reprezintă obligaŃii financiare ale unei persoane către o altă  
persoană, născute ca urmare a  derulării unor  raporturi obligaŃionale . 

În speŃă, societatea debitoare a vândut la clienŃi persoane fizice bunuri, 
materiale de construcŃie, care nu au plătit preŃul.. Administratorul statutar, în şedinŃa  
publică din 27 mai 2013 a arătat că societatea a împrumutat cu sume mari de bani 
diferite persoane fizice, împotriva cărora  nu a promovat acŃiuni în justiŃie pentru 
recuperare, iar în prezent acestea sunt prescrise. 

Aceste obligaŃii, sume de bani, sunt certe, astfel că  se constituie într-un bun  
în sensul art.1 din protocolul nr.1. În acest sens s-a pronunŃat  Curtea Europeană  în 
cauza Sovtrassavto Holding C. Ucrainei, constatând  acŃiunile ce constituie parte din 
capitalul social are valoare  economică  fiind evaluabil în bani, deci constituie un bun. 
Cu atât mai mult se încadrează  în noŃiunea de bun o sumă de bani certă, lichidă , 
scadentă, necontestată de părŃi. 



Din perspectiva acestor interpretări, suma de 193.950 lei constituie  indubitabil 
un bun în sensul art.1  din Protocolul nr.1 şi el aparŃine de drept  societăŃii debitoare. 

Fapta ilicită nu trebuie neapărat  să constea într-o acŃiune, ea poate consta şi în 
omisiunea, inacŃiunea  ilicită, în neîndeplinirea unei activităŃi sau  neluarea unei 
măsuri când,  această activitate trebuia, potrivit legii să fie întreprinsă. 

Or, administratorul statutar nu a luat măsurile necesare, inclusiv acŃiuni 
judiciare în vederea recuperării sumei de 193.950 lei, fapt ce ar fi constituit o creştere 
a activului patrimonial şi  concretizarea posibilităŃilor de dezvoltare economică  de  
reducere sau chiar înlăturare a datoriilor sociale. 

Legătura cauzală dintre fapta ilicită, astfel cum a fost descrisă şi cauzarea  
stării de insolvenŃă derivă printre altele, din modul de influenŃare în concret a 
activităŃii economice  specifice  de către valoarea creanŃei de recuperat. 

Însuşi administratorul statutar a considerat că  recuperarea creanŃelor ar fi 
condus la stingerea datoriilor, inclusiv a propriei creanŃe faŃă de debitoare, situaŃie  în 
care, neavând datorii, societatea nu ar fi ajuns în stare de insolvenŃă. 

Prin urmare, omisiunea de a lua măsuri în vederea recuperării creanŃei de 
193.950 lei a determinat  starea de insolvenŃă şi pasivul social privind debitoarea. 

Este adevărat că în doctrină s-a  emis punctul de vedere  că omisiunea  de a 
iniŃia  demersurile  necesare în vederea recuperării creanŃelor  pe care debitorul 
persoană juridică le are faŃă de anumiŃi parteneri contractuali  determină  mărirea 
fictivă a pasivului debitoarei persoane juridice, astfel că  ar fi aplicabile disp. art.  138 
alin.1 lit.e din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenŃei, însă, în contrast  cu 
această opinie, practica judiciară asimilând  sumele de bani  reprezentând creanŃe  cu 
noŃiunea de bun în sensul art. 1 din Protocolul nr.1, a constatat aplicabilitatea disp. art. 
138 alin.1 lit.a. ExplicaŃia  constă că atâta vreme  cât administratorul statutar a omis 
cu bună ştiinŃă recuperarea creanŃei, a acceptat ca  aceste bunuri (sume de bani) să fie 
folosite fie de el însuşi sau de  alte persoane, respectiv persoanele în favoarea cărora 
s-a scurs termenul de  prescripŃie , beneficiare ale împrumuturilor. 

Bunurile ar fi putut acoperi pasivul debitoarei dacă s-ar fi depus diligenŃele 
necesare în vederea valorificării sau depozitării corespunzătoare. 

Folosirea acestor bunuri  cu rea-credinŃă şi în scop contrar intereselor societăŃii 
constituie fapta ilicită prevăzută de art.138 alin.1 lit.a  care  a cauzat  ajungerea 
societăŃii în insolvenŃă şi au determinat angajarea răspunderii administratorului 
statutar. 

Având în vedere faptul că potrivit art.71  din legea nr. 31/1990, obligaŃiile şi 
răspunderea administratorului sunt reglementate de dispoziŃiile  referitoare la mandat, 
instanŃa a avut în vedere şi dispoziŃiile art.2009 - 2012 Cod civil, potrivit căruia 
mandatarul este răspunzător nu numai pentru dol, dar şi de culpa comisă în executarea 
mandatului. 

Fapta ilicită nu trebuie neapărat  să constea într-o acŃiune, dar poate consta şi 
în omisiunea, inacŃiunea ilicită, în  neîndeplinirea unei activităŃi ori neluarea unei 
măsuri când această activitate trebuia, potrivit legii să fie întreprinsă. 

O societate comercială nu poate funcŃiona viabil în condiŃiile în care 
administratorul statutar  manifestă un dezinteres total în ceea ce priveşte  condiŃiile 
minime pentru funcŃionare societăŃii. 

Acesta este raportul de cauzalitate  între fapta culpabilă a administratorului 
statutar, constând în nerespectarea  şi neaplicarea legii , şi prejudiciul creat  
creditorilor prin intrarea în faliment a societăŃii. 

Răspunderea reglementată de prevederile  art.138 din Lege presupune 
existenŃa unui prejudiciu în patrimoniul creditorilor debitorului insolvent. 



Prejudiciul creditorilor  rezidă în imposibilitatea acesteia de a-şi  realiza 
creanŃele scadente din cauza faptului că administratorul statutar sau altă persoană  au 
cauzat starea de insolvenŃă , astfel că debitorul nu a mai putut achita datoriile exigibile  
cu fondurile băneşti disponibile. O parte din pasivul societăŃii  va fi suportat de 
administratorii statuari pentru că datorită faptelor săvârşite  de către ei, debitorul a 
ajuns în stare de insolvenŃă. 

Prejudiciul este cauzat direct debitorului  persoană juridică şi numai indirect 
creditorilor. 

Prin urmare, dovada legăturii dintre fapta ilicită , culpabilă  a administratorului 
societăŃii debitoare este dovedită, astfel că cererea formulată în condiŃiile art.138 
alin.1 lit.a din Legea insolvenŃei a fost admisă. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul P.A.C. solicitând 
admiterea recursului, casarea în întregime a sentinŃei civile nr.3207/20.06.2013 si 
respectiv rejudecănd cauza pe fond  respingerea ca netemeinică si nelegală a cererii de 
angajare a răspunderii administratorului formulată de DirecŃia Generală a FinanŃelor 
Publice a JudeŃului Sălaj împotriva pârâtului, cu obligarea intimatei la plata 
cheltuielilor de judecată. 

În motivarea recursului pârâtul a arătat următoarele: 
Astfel, critică sentinŃa recurată deoarece instanŃa de fond a dat o hotărâre cu 

încălcarea sau aplicarea greşită a legii, fiind cât se poate de clar că, în cauză, nu s-a 
dovedit de către intimata creditoare că ar fi întrunite elementele răspunderii civile 
delictuale aplicate în concret la motivele de angajare a răspunderii administratorului 
prevăzute de art.138 alin.l lit.a şi c din Legea nr.85/2006. 

SituaŃia de fapt reŃinută de către judecătorul sindic este una complet eronată; 
se arată, astfel, la pagina 2 alin.12 şi, respectiv, pagina 3 alin. 1 că pârâtul ar fi afirmat 
că a "împrumutat" suma de 193.500 lei unor persoane fizice, respectiv că "societatea a 
împrumutat cu sume mari de bani diferite persoane fizice". 

De fapt, aşa cum a arătat şi în întâmpinarea depusă la dosarul instanŃei de 
fond, pârâtul a împrumutat societatea cu suma de 159.825 lei (împrumut pe care 
societatea nu l-a mai putut restitui pârâtului!!) şi nu s-au dat bani cu împrumut unor 
persoane fizice, aşa cum greşit a reŃinut judecătorul sindic! 

Modul în care a înŃeles instanŃa de fond să îsi motiveze soluŃia nu este sprijinit 
de nici un fel de probe si nu are nici suport legal. Se arată, astfel că "Folosirea acestor 
bunuri (sumele de bani nerecuperate de la debitorii persoane fizice) cu rea credinŃă si 
în scop contrar intereselor societăŃii constituie fapta ilicită prevăzută de art.138 alin.l 
lit.a care a cauzat ajungerea societăŃii în insolventă si au determinat angajarea 
răspunderii administratorului statutar." 

Nu s-a făcut dovada vinovăŃiei pârâtului cu privire la faptele prevăzute în 
art.138 alin. l lit.a si c, or, aşa cum sunt acestea stabilite de către legiuitor, săvârşirea 
lor presupune intenŃia ca formă de vinovăŃie, şl nu doar culpa! 

Nici codul civil şl nici legea nr.85/2006 nu instituie o prezumŃie de culpă în 
sarcina administratorului şi, cu atât mai mult, atunci când săvârşirea faptei ilicite se 
sancŃionează doar dacă s-a făcut cu intenŃie, această intenŃie trebuie dovedită de către 
cel care o invocă. În speŃa de faŃă, creditoarea nu a făcut dovada că ar fi săvârşit 
vreuna din faptele enumerate în art.138 alin.l lit.a şi c cu intenŃia de a aduce societatea 
în incapacitate de plată. 

Mai mult, prevederile NOULUI COD CIVIL nu sunt incidente în prezenta 
cauză. 

Astfel. în temeiul art.103 din Legea nr.71/2011. răspunderea pentru faptele 
ilicite cauzatoare de prejudicii (răspunderea civilă delictuală) este guvernată de legea 



în vigoare în momentul săvârşirii faptei ilicite. Prin urmare, admiŃând existenta unor 
fapte ilicite, trebuie făcută distincŃie între faptele săvârşite sub incidenŃa codului civil 
anterior si cele săvârşite sub incidenŃa codului civil actual. De asemenea, art.3 din 
Legea nr.71/2011 prevede că: "Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, 
săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a Codului civil nu pot genera alte 
efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după 
caz, a săvârşirii ori producerii lor." Prin urmare, mandatul administratorului societăŃii 
este guvernat de prevederile legii în vigoare la data la care acesta a fost numit 
administrator, respectiv Codul civil anterior! 

Prin reglementările din art.138 din Legea nr.85/2006 legiuitorul nu a înŃeles sa 
instituie o prezumŃie legala de vinovăŃie si de răspundere, ci a prevăzut doar 
posibilitatea atragerii acestei răspunderi, dar dupa administrarea de dovezi care sa 
conducă la concluzia ca, prin faptele enumerate de lege, s-a contribuit la ajungerea 
societăŃii in stare de insolventa. 

Ca atare, in lipsa unor dovezi concrete din care sa rezulte in concret ce bunuri 
au fost folosite de administratorul statutar in interes propriu sau in cel al unei alte 
persoane, modalitatea in care s-a realizat această fapta, perioada de timp, si nu in 
ultimul rând faptul ca aceasta fapta ar fi produs starea de insolventa, nu poate fi 
reŃinuta ca fiind dovedita fapta ilicita. 

Natura juridica a răspunderii administratorului fata de terŃi (creditorii din 
tabelul definitiv), este aceea a unei răspunderi distincte/speciale care împrumuta 
caracteristicile răspunderii delictuale, răspunderea contractuala operând în raporturile 
administratorului numai cu societatea. 

În aceste condiŃii, culpa pârâtei intimate nu este prezumata conform art.1082 
Cod civil ca la răspunderea contractuala, ci trebuie dovedita împreuna cu îndeplinirea 
celorlalte condiŃii cerute pentru antrenarea răspunderii delictuale. 

Solicită instanŃei de recurs să aibă în vedere faptul că, până la declanşarea 
crizei, a achitat în întregime toate datoriile faŃă de DGFPS, dovadă stând în acest sens 
Fişa sintetică totală pe care a depus-o în probaŃiune din care rezultă că a achitat faŃă de 
creditoare o sumă totală de 51.821 lei, mai mare decât cea restantă la data deschiderii 
procedurii falimentului. 

Cât priveşte clienŃii societăŃii, marea majoritate au fost persoane fizice, care, în 
urma scăderii drastice a veniturilor după declanşarea crizei, nu au mai putut să-şi 
achite datoriile faŃă de S.C. C.P. S.R.L. Fiind vorba de clienŃi vechi şi sperând că vor 
continua relaŃiile comerciale, nu i-a acŃionat în instanŃă, mizând totodată pe faptul că 
se va termina criza şi îşi vor achita datoriile. În acelaşi timp, ştiind că li s-au diminuat 
veniturile şi în contextul în care litigiile nu îi garantau recuperarea creanŃelor, a 
preferat să evite cheltuiala pe care o presupuneau procesele de recuperare a datoriilor 
restante. În condiŃiile în care societatea nu avea angajat un consilier juridic, ar fi 
trebuit să apeleze la un avocat, cheltuială pe care, în lipsa veniturilor din partea 
societăŃii, nu şi-a permis-o. 

În condiŃiile în care pârâtul a împrumutat societatea cu suma de 159.825 lei, 
sumă evidenŃiată şl in raportul lichidatorului, ca reprezentând datoria societăŃii către 
asociaŃi), este evident că ar fi fost direct interesat în recuperarea creanŃelor dacă ar fi 
avut posibilităŃile financiare necesare. 

Subliniază faptul că a accesat o linie de credit bancar pentru societate în 
valoare de 15.800 lei dar aceasta a fost plătită integral, după cum se poate observa din 
actele contabile. 

Având în vedere situaŃia de mai sus, consideră că este evident că nu este 
vinovat de nici una din faptele indicate în art.138 alin.l lit.a şi lit.c, cererea creditoarei 



DGFPS fiind cât se poate de vagă şi nedovedită. Sarcina probei, potrivit art.l29(l) 
ultima teza Cod procedura civila si art.1169 Cod civil, incumba celui care face o 
afirmaŃie în fata judecaŃii, nefiind instituita o prezumŃie legala de vinovăŃie si de 
răspundere în sarcina pârâtului ci, prin art.138 din lege prevazându-se doar 
posibilitatea atragerii acestei răspunderi, si numai dupa administrarea de dovezi în 
acest sens. Cu toate că creditoarea care a formulat cererea nu a adus nici un fel de 
dovezi în acest sens, judecătorul, depăşind limitele rolului activ al instanŃei, a admis 
totuşi cererea vădit nedovedită! 

Analizând sentinŃa atacată prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea 
constată următoarele: 

În fapt, procedura falimentului privind S.C. C.P. S.R.L. s-a deschis prin 
încheierea civilă nr.517/C din 06.12.2012 a Tribunalului Sălaj. Prin cererea de 
angajare a răspunderii administratorilor formulată în prezentul dosar, creditoarea 
DGFP Sălaj a solicitat angajarea răspunderii pârâtului, fost administrator statutar, 
pentru suma de 49.669 lei, în temeiul art.138 alin. 1 lit.a şi c din Legea nr.85/2006.  

În susŃinerea cererii, s-a arătat că pârâtul a reŃinut la sursă  suma de 352 lei, 
reprezentând  impozite  şi contribuŃii  din salariile angajaŃilor  nevirate la bugetul 
general consolidat al statului. Totodată, acesta se face vinovat  pentru că nu a luat 
măsurile necesare, inclusiv  acŃiuni în justiŃie  pentru recuperarea sumei de 193.500 
lei,  constând în creanŃe de recuperat de la diverse persoane fizice, în prezent 
prescrise. 

Tribunalul a achiesat acestei poziŃii, admiŃând cererea şi apreciind că faptele 
imputate se circumscriu prev. art. 138 alin. 1 lit. a din LPI. 

Prin recursul declarat, pârâtul arată că în cauză nu sunt întrunite elementele 
constitutive ale textelor legale invocate în susŃinerea cererii. 

Curtea reŃine, cu titlu preliminar, că nu au fost demontate prin probaŃiunea 
administrată susŃinerile recurentului în sensul în care societatea a fost înfiinŃată în anul 
2006, având ca obiect principal de activitate "amenajări interioare". În anul 2008, 
debitoarea a deschis un magazin de prezentare în incinta S.C. M. S.R.L. Zalău, pentru 
a promova produse destinate amenajărilor interioare exclusiviste, respectiv marmură, 
granit, vopsele decorative, tapet, cu intenŃia de a se remarca pe piaŃa locală, în 
contextul existenŃei şi altor societăŃi comerciale cu acelaşi obiect de activitate iar, 
pentru amenajarea spaŃiului respectiv, a fost învestită suma de cca 100.000 lei. 

Se mai arată că magazinul a funcŃionat doar 6 luni de zile, în perioada iulie-
decembrie 2008, vânzările scăzând considerabil după declanşarea crizei economice în 
toamna anului 2008. Dată fiind amploarea investiŃiei făcute în spaŃiul respectiv şi 
sperând că se va termina criza economică, s-a păstrat magazinul în continuare, fiind 
plătită chiria pentru cei aproximativ 100 m2 încă un an de zile. Odată cu plecarea a 
doi din cei trei asociaŃi care au constituit societatea, au plecat şi angajaŃii cu care se 
prestau lucrările de amenajări interioare, situaŃie în care activitatea societăŃii s-a 
restrâns la vânzarea de produse. 

Plecând de la aceste premise factuale, Curtea ia act de faptul că, deşi nu se 
contestă de către recurent împrejurarea că nu a fost virată suma de 352 lei ce 
reprezenta obligaŃii cu reŃinere la sursă, nu a fost relevat care ar raportul de cauzalitate 
dintre această faptă şi starea de insolvenŃă. Dat fiind cuantumul mic în discuŃie, 
precum şi faptul că este vorba despre o situaŃie izolată, recurentul relevă cu temei că 
nu a cauzat un prejudiciu considerabil bugetului de stat, sau cel puŃin nu unul care să 
poată fi pus în legătură directă cu starea de insolvenŃă. 

Mai mult, ca o dovadă a bunei-credinŃe a recurentului, în momentul în care 
acesta a aflat prin lecturarea cererii de angajare a răspunderii administratorilor de 



această obligaŃie de plată, a achitat-o de urgenŃă, dovadă stând chitanŃa depusă la fila 
16 din dosarul de fond. 

În ceea ce priveşte celelalte susŃineri ale creditoarei-reclamante, se arată de 
către pârât că stocurile de marfă înregistrate în contabilitatea societăŃii, respectiv 
mostre ale produselor promovate în magazin, depreciate fizic, fără valoare economică, 
pot fi văzute şi acum în incinta SC M. SRL, deci nu se poate susŃine că şi le-ar fi 
însuşit în scopuri personale sau a altor persoane fizice/juridice. 

De asemenea, sumele de bani identificate de către lichidator în contul "casă", 
respectiv 2.144,82 lei i-au fost predate acestuia, fapt confirmat prin raportul final 
depus la dosar.  

În plus, un element cu incidenŃă decisivă asupra cauzei rezultă din cuprinsul 
aceluiaşi raport, conform căruia, lichidatorul relevă că, în urma studierii actelor 
contabile, care i-au fost predate, a concluzionat că nu există elemente care să 
fundamenteze formularea unei cereri de angajare a răspunderii patrimoniale a 
administratorului societăŃii. 

Un alt aspect ce trebuie subliniat de către instanŃa este cel legat de faptul că, 
deşi cererea a fost întemeiată pe prev. art. 138 alin. 1 lit. a şi c din LPI, judecătorul 
sindic a validat doar susŃinerile privind incidenŃa primului dintre aceste teste legale, 
soluŃie la care achiesează şi Curtea. 

Aceasta întrucât, aşa cum s-a statuat în doctrină, afirmaŃiile generice 
referitoare la faptul că pârâtul a dispus, în interes personal, continuarea unei activităŃi 
care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăŃi, fără a indica, în 
concret, elemente care să ducă la concluzia îndeplinirii condiŃiei prevăzute de art. 138 
lit. c) din lege, nu pot sta la baza pronunŃării unei hotărâri de angajare a răspunderii. 

Nedepunerea diligentelor pentru recuperarea unor creanŃe poate constitui 
suficient temei pentru a se reŃine o atare faptă numai dacă, în mod intenŃionat, pârâtul 
a urmărit împiedicarea recuperării acestor sume, ceea ce în cauză nu s-a dovedit. 

Ca atare, singurul aspect care rămâne în discuŃie este cel legat de legalitatea 
soluŃiei de la fond, referitoare la obligarea pârâtului la plata pasivului, în contextul 
specific al prev. art. 138 lit. a din LPI şi în care i se impută nerecuperarea creanŃelor 
pe care le avea debitoarea faŃă de terŃi, în acord cu înregistrările din contabilitate. 

În acest context, în mod corect arată recurentul că situaŃia de fapt reŃinută de 
către judecătorul sindic este una eronată; astfel, se susŃine că pârâtul ar fi afirmat că a 
"împrumutat" suma de 193.500 lei unor persoane fizice, respectiv că "societatea a 
împrumutat cu sume mari de bani diferite persoane fizice". 

De fapt, aşa cum rezultă din actele dosarului, precum şi din chiar cererea de 
chemare în judecată, ceea ce i se impută pârâtului nu este faptul că societatea ar fi 
împrumutat unor persoane fizice suma indicată, ci că nu s-au efectuat demersurile 
pentru recuperarea unor creanŃe datorate de terŃi, în favoarea cărora debitoarea a 
prestat servicii. 

Totodată, recurentul subliniază că a împrumutat societatea cu suma de 159.825 
lei, pe care nu şi-a mai recuperat-o, nefiind vorba, în nici un caz, despre împrumuturi 
date unor persoane fizice, aşa cum a reŃinut judecătorul sindic. 

Plecând de la aceste premise, Curtea constată că raportat la starea de fapt 
dedusă judecăŃii, în cauză nu erau îndeplinite cerinŃele impuse de textul art. 138 alin. 1 
lit. a din LPI. 

Astfel, doctrina este unanimă în a aprecia că această faptă ilicită trebuie să fie 
expresia unor acŃiuni pozitive, ce îmbracă forma unor acte de dispoziŃie materială sau 
juridică, iar nu omisive, a organului executiv. În acest context, nedepunerea 



diligentelor pentru recuperarea unor creanŃe nu poate constitui suficient temei pentru a 
se reŃine o atare faptă în limitele art.138 alin.l lit.a din lege.  

Chiar dacă insolvenŃa îşi are originile în neurmărirea încasării creanŃelor 
debitoarei, acest fapt nu justifică apelarea la prevederile invocate de creditoare, fiind 
unanim acceptată teza caracterului limitativ al enumerării din art. 138, precum şi 
faptul că abuzul de bunuri sociale nu poate fi săvârşit prin inacŃiune. 

În plus, aşa cum corect relevă recurentul, practica instanŃelor de judecată a fost 
constantă în a stabili că omisiunea de a întreprinde demersuri pentru recuperarea 
creanŃelor de la clienŃi nu se încadrează în dispoziŃiile art.138 alin.l lit. a din legea 
nr.85/2006, întrucât fapta este condiŃionată de existenŃa intenŃiei de a favoriza o altă 
persoană prin folosirea bunurilor falitei. Or, raportat la situaŃia dedusă judecăŃii, nu s-a 
dovedit intenŃia de a favoriza debitorii societăŃii sau folosul pe care l-ar fi obŃinut 
pârâtul prin nerecuperarea de la debitori a creanŃelor datorate societăŃii. 

Este adevărat că există şi soluŃii în care răspunderea pârâtului este angajată 
pentru această faptă şi pe acest temei, dar numai în cazul în care ea este dublată de 
nepredarea documentelor contabile, singurele care fac posibilă identificarea 
debitorilor. Astfel, numai într-o astfel situaŃie şi utilizând mecanismul prezumŃiilor 
simple, se poate deduce că pasivitatea pârâtului poate fi sancŃionată pe temeiul prev. 
art. 138 alin. 1 lit. a. 

În cazul de faŃă însă, documentele contabile au fost predate, practicianul în 
insolvenŃă nerelevând existenŃa unor legături sau elemente pe baza cărora să se poată 
aprecia existenŃa folosului propriu, al pârâtului, direct sau indirect. 

În concluzie, managementul defectuos al unei societăŃi nu este motiv de 
antrenare a răspunderii administratorului, răspunderea acestuia fiind limitată la 
situaŃiile expres şi limitativ prevăzute în art.138 din legea nr.85/2006, în cazul de faŃă, 
simpla indicare a faptei prevăzute de textul de lege nefiind suficientă, în lipsa unor 
probe din care sa rezulte cum au fost folosite bunurile/creditele societăŃii în fapt, 
pentru a se putea determina scopul utilizării lor. 

 Ca atare, neexistând faptă ilicită, nu se poate discuta despre întrunirea 
celorlalte elemente ale răspunderii pârâtului, recursul acestuia urmând a fi admis, în 
acord cu prev. art. 304 cpt. 9, art. 312 C.pr.civ., sentinŃa fiind modificată, în sensul 
respingerii acŃiunii. 

Conform prev. art. 274 alin. 1 C.pr.civ. de la 1865, va fi obligată intimata 
DIRECłIA GENERALĂ A FINANłELOR PUBLICE SĂLAJ să plătească 
recurentului suma de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în onorariu 
avocaŃial. 

 

12. Contencios administrativ. Anularea unui act adresat unui 
alt subiect de drept. CondiŃii. Refuzul reclamantului de a împrocesua o 

altă persoană 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 9388 din 4 octombrie 2013 

Prin sentinŃa civilă nr.10927 din 25.06.2013 a ribunalului Cluj s-a admis 
excepŃia inadmisibilităŃii cererii ridicată din oficiu şi s-a respins ca inadmisibilă 
cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Primarul municipiului Turda, 
T.S., în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al municipiului Turda, având ca 
obiect constatarea nulităŃii Hotărârii nr.207/29.11.2012 şi suspendarea executării 
acesteia. 



Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reŃinut în ceea ce priveşte excepŃia 
inadmisibilităŃii cererii ridicată din oficiu, care se impune a fi analizată cu prioritate 
conform dispoziŃiilor art. 28 alin. 1 din Legea nr.554/2004 raportat la art. 248 alin. 1 
şi 2 din noul Cod de procedură civilă, instanŃa a  admis-o pentru următoarele 
considerente: 

Potrivit art. 1 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, în sfera de competenŃă a 
instanŃelor de contencios administrativ intră cererile formulate de persoanele care se 
consideră vătămate într-un drept sau interes legitim, de către o autoritate publică, 
printr-un act administrativ sau prin nesoluŃionarea în termenul legal a unei cereri 
adresate autorităŃii publice.  

De asemenea, art. 1 alin. 2 prevede în mod expres că „Se poate adresa instanŃei 
de contencios administrativ şi persoana vătămată într-un drept al său sau într-un 
interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect 
de drept”. 

Reclamantul Primarul municipiului Turda, T.S. se află tocmai în această 
ipoteză, prin cererea introductivă solicitând anularea Hotărârii de Consiliu local al 
municipiului Turda nr. 207/29.11.2012, prin care s-a acordat titlul de „CetăŃean de 
Onoare” al municipiului Turda d-lui G.N. 

Fiind vorba despre un act administrativ cu caracter individual, adresat unui 
beneficiar, în mod logic şi destinatarul hotărârii de consiliu local trebuie să fie 
introdus în proces, pentru a fi în măsură să îşi formuleze apărările şi să prezinte în 
instanŃă argumentele de menŃinere a actului administrativ atacat. Doar astfel s-ar putea 
asigura un proces echitabil, care s-ar finaliza cu pronunŃarea unei soluŃii legale. 

Reclamantul a pretins că a învestit instanŃa de contencios cu verificarea 
condiŃiilor legale şi procedurale pe baza cărora a fost acordat titlul iar nu cu 
verificarea calităŃilor personale ale domnului G.N.. Întrucât criticile reclamantului 
vizează aspecte care Ńin de procedura de acordare şi de prevederile normative iar nu 
de persoana în cauză, Primarul apreciază că nu se impune împrocesuarea acesteia. 

Tot reclamantul arată, însă, că domnul G.N. nu îndeplineşte condiŃiile cerute în 
regulament şi procedează la analiza curriculum-ului depus de acesta, concluzionând 
că domnul G.N. nu a adus vreo contribuŃie excepŃională la dezvoltarea economică, 
socială şi culturală a municipiului astfel încât să existe vreun corespondent între 
activităŃile sale şi cele enumerate la pct. a şi pct. b din Regulament. 

Astfel, reclamantul a învestit instanŃa cu analiza activităŃii domnului G.N. şi cu 
verificarea întrunirii condiŃiilor prevăzute de Regulament sub aspectul temeiniciei 
acestora, iar nu din punctul de vedere al legalităŃii formale, astfel cum se sugerează. 
Pe cale de consecinŃă, este firesc şi legal să se confere beneficiarului hotărârii de 
consiliu local posibilitatea de a combate susŃinerile reclamantului, de a-şi prezenta 
punctul de vedere cu privire la activitatea desfăşurată şi evenimentele publice 
organizate şi, implicit, cu privire la respectarea cerinŃelor legale din această 
perspectivă. 

Apoi, Primarul municipiului Turda, T.S. s-a prevalat de faptul că hotărârea de 
consiliu local nu conŃine niciun element de identificare a persoanei care a primit 
titulatura de cetăŃean de onoare al municipiului Turda şi de aceea nici nu ar putea fi 
chemată în judecată. 

Tribunalul a reŃinut că reclamantul este cel care determină cadrul procesual iar 
citarea persoanelor reprezintă un element procedural distinct, subsecvent, care 
priveşte derularea procesului. Atâta vreme cât reclamantul refuză împrocesuarea unei 
persoane, nu există niciun motiv pentru a se dispune obligarea pârâtului la indicarea 
adresei acesteia. 



De asemenea, critica de nelegalitate a Hotărârii de Consiliu local 
nr.207/29.11.2012 ar subzista chiar dacă G.N. ar dobândi calitate procesuală pasivă, 
întrucât eventuala omisiune din actul administrativ contestat (invocată de reclamant) 
nu s-ar putea acoperi prin obŃinerea datelor de identificare în cursul prezentului 
proces. 

Făcând aplicarea dispoziŃiilor art. 161 din Legea nr. 554/2004, instanŃa a 
dispus citarea reclamantului cu menŃiunea expresă de a preciza dacă înŃelege să îşi 
extindă acŃiunea faŃă de beneficiarul hotărârii, ceea ce nu s-a întâmplat.  

Pentru acestea şi cu respectarea principiului disponibilităŃii reglementat de 
dispoziŃiile art. 129 alin. 6 Cod de procedură civilă care obligă instanŃa să respecte 
cadrul procesual fixat de reclamant, s-a admis excepŃia ridicată din oficiu şi se va 
respinge prezenta cerere ca fiind inadmisibilă. 

 
Pentru identitate de raŃiune, şi măsura suspendării executării actelor 

administrative în temeiul art. 15 din lege se poate dispune doar în contradictoriu (şi) 
cu destinatarii actelor administrative contestate, astfel că inadmisibilitatea vizează şi 
acest petit.  

În temeiul art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă, s-a luat act că pârâtul 
nu a solicitat acordarea cheltuielilor de judecată. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs reclamantul Primarul municipiului 
Turda solicitând admiterea acestuia, modificarea în tot a sentinŃei atacate  cu 
consecinŃa admiterii acŃiunii. 

În motivarea cererii de recurs recurenta a relevat că prima instanŃă a realizat o 
greşită aplicare a prevederilor legale incidente în materia analizată întrucât instanŃa a 
fost învestită cu privire la cercetarea condiŃiilor legale si procedurale pe baza cărora a 
fost acordat titlul de cetăŃean de onoare iar nu cu privire la verificarea calităŃilor 
personale ale beneficiarului actului. 

 O eventuală împrocesuare a acestuia nu ar putea sprijini instanŃa în analiza 
legalităŃii procedurii de acordare a titlului, procedură specifică consiliului local 
emitent al actului şi nici în analiza condiŃiilor de eligibilitate pentru a fi numit cetăŃean 
de onoare, condiŃii la fel stabilite prin regulament al consiliului local. Acest din urmă 
regulament nu a fost modificat la momentul adoptării hotărârii de acordare a titlului.  

O introducere în cauză a beneficiarului , care să se recomande personal cu 
calităŃile specifice, expuse într-un mod subiectiv, nu poate acoperi viciile procedurale 
ale unui act administrativ adoptat de o altă autoritate, în speŃă de consiliul local.  

Potrivit Regulamentului de acordare/retragere a titlului de CetăŃean de Onoare 
a Municipiului Turda şi a altor distincŃii aprobat prin hotărârea Consiliului Local nr. 
149/2007 coroborat cu art. 14 alin 8 din Regulamentului de organizare si FuncŃionare 
a Consiliului Local al Municipiului Turda, consiliul local poate conferi persoanelor 
fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăŃean de onoare al comunei, 
oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu, prin care sunt stabilite şi 
condiŃiile retragerii titlului conferit conform HCL nr. 149/2007, astfel ca paratul poate 
acorda/retrage titlul de CetăŃean de Onoare a municipiului Turda si a altor distincŃii. 
Consiliul local a apreciat că beneficiarul îndeplineşte condiŃiile cerute în regulament şi 
a apreciat a oportună acordarea acestui tilu. 

Conform regulamentului de acordare/retragere a titlului de CetăŃean de Onoare 
a Municipiului Turda, titlul de CetăŃean de Onoare se poate acorda in următoarele 
situaŃii: "a) cetăŃenilor români şi străini care au avut o contribuŃie excepŃională la 
dezvoltarea economică, socială şi culturală a municipiului Turda sau care prin opera 
lor recunoscută pe plan naŃional sau internaŃional au îmbogăŃit valorile spirituale ale 



universului cunoaşterii ; b) cetăŃenilor români care se bucură de popularitate locală 
binecunoscută, dovedesc înalt profesionalism şi deosebită dăruire pentru rezolvarea 
unor treburi publice de interes deosebit pentru municipiu, pildă de moralitate şi 
înŃelepciune; c) personalităŃilor consacrate ale vieŃii politice şi culturale din România 
ale căror legături constante cu viaŃa municipiului Turda constituie o onoare pentru 
cetăŃenii municipiului Turda; d) personalităŃilor consacrate ale vieŃii politice si 
culturale internaŃionale care dovedesc un interes constant şi şi-au adus o contribuŃie 
considerabilă la dezvoltarea municipiului Turda". 

Analizând curriculum-ul depus de către beneficiar , se disting câteva elemente 
asupra cărora se pune un accent deosebit si a căror valenŃa este, în discordanŃă cu 
noŃiunea de "CetăŃean de Onoare", aşa cum este ea reglementata la nivelul 
Municipiului Turda. De-a lungul întregii activităŃi beneficiarul şi-a îndeplinit 
atribuŃiile de serviciu stabilite de către conducerea întreprinderii sub tutela căruia 
funcŃiona clubul si ansamblul ł. Turda, primind bineînŃeles pentru aceasta activitate o 
remuneraŃie, în condiŃiile legii. In altă ordine de idei, prin desfăşurarea activităŃii de 
staroste, organizarea de petreceri de revelion, serbări câmpeneşti, baluri, sărbători ale 
ieşirii la pensie, manifestări populare in spatii neconventionale beneficiarul nu a adus 
vreo contribuŃie excepŃională la dezvoltarea economică, socială şi culturală a 
municipiului Turda, astfel încât să existe vreun corespondent între activităŃile 
desfăşurate şi cele enumerate la pct. "a" si pct "b" din Regulamentul de 
acordare/retragere a titlului de CetăŃean de Onoare a Municipiului Turda şi a altor 
distincŃii. 

Nu se poate nega utilitatea organizării unor astfel de evenimente, însă prin 
intermediul acestora nu au fost realizate evenimente publice de interes deosebit pentru 
Municipiul Turda, ci mai degrabă au fost manifestări obişnuite, organizate cu ocazia 
anumitor momente pline de semnificaŃii din viaŃa unor persoane, cum ar fi ieşirea la 
pensie, petrecerea organizată cu ocazia încheierii unei căsătoriei, etc. 

In nici un caz, nu trebuie inteles greşit faptul că implicarea beneficiarului în 
cadrul activităŃilor desfăşurate în interesul public al comunităŃii turdene, nu 
beneficiază de apreciere si respect, însa trebuie definită şi încadrată în mod corect în 
regulamentul aprobat prin HCL 149/2007 care instituie un mecanism de prudenŃa la 
conferirea titlului de CetăŃean de Onoare al Municipiului. 

In acest context opinează că activităŃile enumerate nu se încadrează in nici una 
din situaŃiile expres si limitativ prevăzute in Regulamentul pentru acordarea Titlului 
de CetăŃean de Onoare, asa cum a fost acesta aprobat prin hotărâre. 

Mai mult decât atat considerăca aceasta hotărâre a Consiliului Local este 
criticabila si sub aspetul faptului ca nu conŃine nici un element de indentificare a 
persoanei care a primit titulatura de cetăŃean de onoare al Mun. Turda. In literatura de 
specialiate actele administrative individuale, se caracterizează prin faptul ca 
manifestarea de voinŃa a organului competent, creează modifica sau stinge drepturi 
subiective in sarcina unei sau mai multor persoana dinainte determintate. 

łinând cont de faptul că nici până la termenul din data de 17.06.2013, 
consiliul local al mun.Turda nu a comunicat nici un element de identificare a 
beneficiarului titlului de cetăŃean de onoare, consideră că nu se impune împrocesuarea 
acestuia dat fiind faptul că primarul mun. Turda  înŃeles să critice şi sub acest aspect 
hotărârea atacată. 

Oricum o hotărâre judecătorescă de anulare a HCL-uIui atacat nu exclude 
ipoteza acordării de către consiliului local a unui asemenea titlu la momentul 
constatării îndeplirii condiŃiilor din regulament. 



Prin întâmpinarea depusă la dosar, Consiliul Local al Municipiului Turda, 
solicită respingerea recursului formulat şi menŃinerea în totalitate a sentinŃei atacate. 

Recursul este nefondat în raport de următoarele considerente: 
La stabilirea conŃinutului principiului disponibilităŃii, în cazul unui proces în 

contencios administrativ trebuie să se Ńină seama de împrejurarea că dreptul 
administrativ este o ramură a dreptului public, astfel că, pe de o parte, în conŃinutul 
unui raport de drept administrativ substanŃial drepturile, interesele legitime şi 
obligaŃiile particularilor sunt întotdeauna puse în balanŃă cu interesul public, iar pe de 
altă parte, părŃile se află într-o poziŃie de inegalitate juridică. 

Cu toate că există această inegalitate derivată din specificul raportului juridic 
de drept material administrativ de subordonare ea nu trebuie să se reflecte şi în plan 
procesual, prin ignorarea principiului „egalităŃii armelor” deoarece de esenŃa 
contenciosului administrativ este protejarea particularilor împotriva abuzurilor 
administraŃiei. 

Acestea sunt raŃiunile pentru care legiuitorul a pus la îndemâna instanŃei de 
contencios administrativ competente un mecanism procesual oglindit în art. 161 din 
Legea contenciosului administrativ în virtutea căruia  instanŃa este obligată ca din 
oficiu să pună în discuŃia părŃilor şi să dispună măsuri, între altele, privind citarea în 
proces a beneficiarului actului administrativ, care nu a figurat ca parte în cererea de 
chemare în judecată, citarea emitentului unui act preparatoriu dedus judecăŃii odată cu 
actul administrativ propriu-zis şi altele asemenea. 

Aşa cum rezultă din analiza textului art. 161 din Legea contenciosului 
administrativ acesta reglementează practic două situaŃii, dintre care cea de a doua 
interesează speŃa de faŃă. 

Aceasta reflectă practic rolul activ al judecătorului în cadrul procesului în 
contencios administrativ , care este îndrituit să pună în discuŃie, din oficiu, necesitatea 
introducerii în cauză a altor subiecte de drept. 

Este desigur la latitudinea părŃilor litigante şi, în special, a reclamantului să 
utilizeze sau nu prevederile Codului de procedură civilă, în sensul chemării în 
judecată a unor terŃe persoane. 

Rolul activ  al instanŃei ca expresie a art. 161 din legea nr. 554/2004 pentru 
conturarea cadrului procesual apt pentru a soluŃiona legal şi temeinic un raport juridic 
de drept material conflictual oglindit şi în dreptul comun procesual (art. 129 alin. 4 şi 
5C.pr.civ.) trebuie să fie realizat, fără ca prin utilizarea acestui mecanism să se poată 
decela o incertitudine în necesitatea întregirii cadrului procesual . 

InstanŃa de contencios administrativ era îndrituită să pronunŃe soluŃia de a 
respinge ca inadmisibilă acŃiunea informă, care nu putea  fi soluŃionată efectiv datorită 
specificului  litigiului, mai ales că lărgirea cadrului procesual în astfel de situaŃii ca şi 
cea din speŃă putea  determina o lămurire a situaŃiei de fapt şi a împrejurărilor de 
drept, datorită apărărilor realizate în cauză, absolut necesare pentru controlul de 
legalitate al actului administrativ. 

Fiind vorba despre un act administrativ cu caracter individual, adresat unui 
beneficiar, în mod logic şi destinatarul hotărârii de consiliu local trebuia să fie 
introdus în proces, pentru a fi în măsură să îşi formuleze apărările şi să prezinte în 
instanŃă argumentele de menŃinere a actului administrativ atacat. Doar astfel se putea 
asigura un proces echitabil, care s-ar  fi finalizat cu pronunŃarea unei soluŃii legale. 

Recurentul a pretins că a învestit instanŃa de contencios cu verificarea 
condiŃiilor legale şi procedurale pe baza cărora a fost acordat titlul iar nu cu 
verificarea calităŃilor personale ale beneficiarului. Cu toate acestea recurentul se 
prevalează în cadrul apărărilor formulate că  beneficiarul nu îndeplineşte condiŃiile 



cerute în regulament susŃinând că acesta din urmă nu a adus vreo contribuŃie 
excepŃională la dezvoltarea economică, socială şi culturală a municipiului astfel încât 
să existe vreun corespondent între activităŃile sale şi cele enumerate la pct. a şi pct. b 
din Regulament. 

Astfel, recurentul a învestit instanŃa cu analiza activităŃii beneficiarului şi cu 
verificarea întrunirii condiŃiilor prevăzute de Regulament sub aspectul temeiniciei 
acestora, iar nu din punctul de vedere al legalităŃii formale. 

Pe cale de consecinŃă, era justificată introducerea în cauză a beneficiarului 
hotărârii de consiliu local pentru a avea posibilitatea să combată susŃinerile 
reclamantului. 

Recurentul s-a prevalat de faptul că hotărârea de consiliu local nu conŃine 
niciun element de identificare a persoanei care a primit titulatura de cetăŃean de 
onoare al municipiului Turda şi de aceea nici nu ar putea fi chemată în judecată. 

În mod corect a reŃinut  Tribunalul că reclamantul este cel care determină 
cadrul procesual iar citarea persoanelor reprezintă un element procedural distinct, 
subsecvent, care priveşte derularea procesului. Atâta vreme cât reclamantul refuză 
împrocesuarea unei persoane, nu exista temei pentru a se dispune obligarea pârâtului 
la indicarea adresei acesteia. 

Pentru aceste motive, în baza art. 496 C.proc.civ curtea va respinge recursul 
declarat de PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA împotriva sentinŃei civile nr. 
10927/25.06.2013 aTribunalului Cluj, pe care o va  menŃine în întregime.  

 
 

13. Despăgubiri prevăzute Decretul-lege nr.118/1990. CondiŃii. 
Persoană care a avut stabilit domiciliul obligatoriu, împreună cu tatăl 

său, declarat chiabur. Mijloace de probă. 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 9883 din 18 octombrie 2013 

Prin sentinŃa civilă nr.8624 din 20.05.2013 a Tribunalului Cluj s-a respins 
acŃiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta M.K.E. în contradictoriu 
cu pârâta AgenŃia JudeŃeană pentru PlăŃi şi InspecŃie Socială Cluj, privind anularea 
Hotărârii nr.2878/2012. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
În fapt, reclamanta invocă faptul că tatăl său a fost inclus în categoria 

chiaburilor şi i s-a aplicat măsura abuzivă din Decretul-Lege nr.118/1990, prevăzută 
la art.1 lit.d 

Scopul urmărit de legiuitor a fost acela de a acorda compensaŃii financiare 
persoanelor care au suferit vătămări în urma persecuŃiilor din motive politice. Aceste 
vătămări trebuie constatate în funcŃie de fiecare persoană în parte. 

Dacă anumite persoane din familia reclamantei au suferit astfel de vătămări, 
respectiv tatăl reclamantei, nu înseamnă că automat dreptul este recunoscut şi 
copilului. 

Reclamanta justifică aplicare acestei măsuri datorită calităŃii de chiabur pe 
care a avut-o tatăl său. 

Martorul M.L. a dat declaraŃie in faŃa notarului menŃionând că părinŃii 
reclamantei au fost chiaburi şi a fost luată măsura domiciliului obligatoriu faŃă de 
aceştia. 



Potrivit legii, drepturile se acordă persoanei care s-a aflat în situaŃia 
reglementată de lege, nu şi altor persoane care fac parte din familie.  

Vătămările trebuie să vizeze fiecare persoană în parte, de altfel, este dovedit 
aspectul că tatăl reclamantei ar fi avut calitatea de chiabur, nu şi faptul că în această 
calitate ar fi fost persecutat. Cu atât mai puŃin se poate reŃine persecuŃia politică 
asupra copilului, respectiv asupra reclamantei.  

Chiar dacă martorul declară luarea măsurii domiciliului obligatoriu faŃă de 
tatăl reclamantei, în adeverinŃa nr.6100/1952 a Primăriei Comunei Zagon nu se 
menŃionează că există vreun document cu privire la stabilirea acestei măsuri. 

DeclaraŃia de martor nu poate fi luată în considerare în mod independent, ci 
trebuie coroborată cu celelalte acte din  dosar.  

Potrivit art.3 din  Legea nr. 221/2009: Constituie măsură administrativă cu 
caracter politic orice măsură luată de organele fostei miliŃii sau securităŃi, având ca 
obiect dislocarea şi stabilirea de domiciliu obligatoriu, internarea în unităŃi şi colonii 
de muncă, stabilirea de loc de muncă obligatoriu, dacă au fost întemeiate pe unul sau 
mi multe dintre următoarele acte normative. Aceste acte normative sunt prevăzute la 
lit.a-f din art.3. 

Nu se face dovada stabilirii domiciliului obligatoriu printr-un act emis în baza 
actelor normative prevăzute de această lege. 

În consecinŃă, s-a constatat că nu s-a făcut nicio dovadă a persecuŃiei 
reclamantei, astfel că instanŃa a respins acŃiunea în contencios administrativ ca 
neîntemeiată.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta M.K.E. solicitând 
admiterea recursului în conformitate cu art 21 Legea 554/2004, şi în consecinŃa 
casarea hotărârii, rejudecarea cauzei cu admiterea acŃiunii formulate in scris. 

Solicită obligarea paratei la plata tuturor cheltuielilor de judecata, atat in fond 
cat si in recurs. 

În motivare s-a arătat că: 
SentinŃa atacată este netemeinică şi nelegală, deoarece nu au fost respectate 

prevederile Decretului Lege nr. 118/1990 si ale Legii 2/2009. Reclamanta consideră 
ca poate beneficia de prevederile art. 1 din Legea 118/1990, pentru motivul ca 
antecesorul reclamantei a fost inclus in categoria chiaburilor, fiind supus unor masuri 
nedrepte cu caracter politic. 

In continuare arată faptul ca instanŃa de fond nu a luat in considerare 
declaraŃiile martorilor, pe considerentul ca nu au fost coroborate cu alte probe. Fata de 
acest aspect, consideră ca din actele depuse in probatiune rezulta in mod indubitabil 
faptul ca tatăl reclamantei a fost inclus in categoria chiaburilor, iar declaraŃiile 
martorilor vin doar in susŃinerea sau confirmarea acestui fapt. 

Analizând sentinŃa atacată prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea 
constată următoarele: 

Prin acŃiunea înregistrată sub nr. de mai sus, reclamanta M.K.E. în 
contradictoriu cu pârâta AgenŃia JudeŃeană pentru PlăŃi şi InspecŃie Socială Cluj, a 
solicitat să se dispună anularea Hotărârii nr.2878/28.08.2012 şi a Deciziei 
nr.160/01.11.2012 emise de pârâtă, să se constate că reclamanta are calitatea de 
beneficiar al prevederilor art.1 din Decretul-Lege nr.118/1990, precum şi obligarea 
pârâtei la recunoaşterea acestor drepturi începând cu data înregistrării cererii la pârâtă, 
cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea acŃiunii, reclamanta a arătat că antecesorul său a fost inclus in 
categoria chiaburilor şi a fost supus unor măsuri administrative abuzive prevăzute de 
art.1 lit.a şi d din Decretul-Lege nr.118/1990. 



Reclamanta a mai arătat că este de notorietate faptul că în perioada anilor 
1950-1960 cetăŃenii Ńării, mai ales chiaburii, au fost supuşi unor persecuŃii nedrepte, 
nejustificate şi fără ca măsurile luate să aibă la bază întotdeauna acte emise de 
autorităŃile respective. 

De asemenea, a învederat că, deşi a anexat cererii sale o serie de acte prin a 
făcut dovada persecuŃiilor la care a fost supus antecesorul său, constând în amenzi, 
condamnare la închisoare, cererea sa a fost respinsă de către pârâtă. 

Prin întâmpinarea formulată, pârâta AgenŃia JudeŃeană pentru PlăŃi şi InspecŃie 
Socială Cluj a solicitat respingerea acŃiunii ca netemeinică şi nelegală şi a arătat că 
reclamanta pentru a fi îndreptăŃită să beneficieze de indemnizaŃia lunară prevăzută la 
art.4 alin.2 din Decretul-Lege nr.118/1990 trebuie să facă dovada că s-a aflat în una 
dintre situaŃiile expres şi limitativ prevăzute la art.1, alin.1 din acest normativ, şi nu ca 
tatăl său sau un alt membru al familiei s-a aflat în una dintre situaŃiile reglementate de 
lege. 

Prin sentinŃa recurată, acŃiunea a fost respinsă, considerându-se că vătămările 
trebuie să vizeze fiecare persoană în parte, de altfel, este dovedit aspectul că tatăl 
reclamantei ar fi avut calitatea de chiabur, nu şi faptul că în această calitate ar fi fost 
persecutat. Cu atât mai puŃin se poate reŃine persecuŃia politică asupra copilului, 
respectiv asupra reclamantei. Se mai arată că în adeverinŃa nr.6100/1952 a Primăriei 
Comunei Zagon nu se menŃionează că există vreun document cu privire la stabilirea 
acestei măsuri. 

Recurenta critică această abordare, susŃinând că probele depuse în dosarul de 
fond au fost greşit valorizate, nerealizându-se o interpretare coroborată a lor. 

Curtea constată că prin cererea înregistrată la data de 01.08.2012, sub nr. 6508, 
reclamanta a solicitat pârâtei acordarea indemnizaŃiei prevăzute de Decretul-Lege nr. 
118/1990, în considerarea faptului că a avut stabilit domiciliul obligatoriu, împreună 
cu tatăl său, declarat chiabur, în localitatea Zagon, în intervalul 24.04.1952-
31.12.1960. În susŃinerea solicitării, au fost depuse înscrisuri şi declaraŃia autentică a 
doi martori. 

Prin hotărârea nr. 2878 din data de 28.08.2012, pârâta respinge cererea 
reclamantei apreciind că situaŃia sa nu se încadrează în dispoziŃiile actului normativ 
invocat, nefiind făcută dovada stabilirii, faŃă de petentă, a domiciliului  obligatoriu, cu 
aceeaşi motivare fiind respinsă şi contestaŃia înaintată de reclamantă, prin decizia nr. 
160/1.11.2012. 

Potrivit art.1 alin.1 din Decretul-Lege nr.118/1990 constituie vechime în 
muncă şi se ia în considerare la stabilirea pensiei şi a celorlalte drepturi ce se 
acordă, în funcŃie de vechimea în muncă, timpul cât o persoană, după data de 6 
martie 1945, pe motive politice: 

d) a avut stabilit domiciliu obligatoriu; 
Prin acest act normativ legiuitorul a urmărit să acorde drepturi compensatorii 

tuturor persoanelor care au fost victimele şi/sau au avut de suferit ca urmare a 
persecuŃiilor din motive politice. Acesta este şi cazul copiilor, minori la epoca în care 
părinŃii s-au aflat în situaŃiile expres reglementate, deoarece au suferit astfel toate 
consecinŃele nefavorabile ce au decurs din această situaŃie, iar dispoziŃiile legale 
aplicabile persoanelor persecutate pe motive politice nu prevăd în mod imperativ 
înlăturarea descendenŃilor minori de la acordarea drepturilor băneşti. 

Cu referire la susŃinerile conform cărora probaŃiunea administrată nu ar fi 
relevantă în sensul indicat de către reclamantă, Curtea constată că nici pârâta nu a 
contestat faptul că tatăl reclamantei a fost inclus in categoria chiaburilor. Totodată, 
prezenŃa reclamantei alături de familia sa în perioada de referinŃă este atestată de 



adeverinŃa nr. 4012/15.06.2012 a Primăriei com. Zagon. În plus, măsurile represive 
luate împotriva tatălui reclamantei sunt atestate prin: Mandatul de Aducere din 
20.06.1960 emis de MiliŃia Sfântul Gheorghe privind infracŃiunea de sustragere, 
Biletul de Eliberare nr. 3776/1957 emis de Penitenciarul Codlea care atesta ca tatăl 
său S.G. a fost condamnat in perioada 22.05.1957-25.05.1957, diferite Procese 
Verbale încheiate de Postul de MiliŃie Zagon, prin care tatălui său i s-au aplicat o serie 
de amenzi contravenŃionale pentru refuzul de a executa diferite munci, etc. 

Ca atare, din documentele depuse la dosar, coroborate cu actele de stare civilă, 
rezultă că împotriva familiei reclamantei, şi, implicit, a acesteia, au fost luate măsuri 
de persecuŃie politică, care s-au răsfrânt şi asupra sa. 

Toate aceste înscrisuri trebuie valorizate şi în contextul celor susŃinute de către 
cei doi martori în faŃa notarului public, aceştia atestând faptul că tatăl reclamantei a 
fost declarat chiabur în perioada 24.04.1952-31.12.1960 şi că în această calitate a avut 
stabilit, împreună cu soŃia şi fiica sa M.K.E., domiciliul obligatoriu. Totodată, martorii 
descriu măsurile represive ce au fost luate împotriva familiei, respectiv obligativitatea 
prezenŃei săptămânale la Sfatul Popular, prestarea diferitelor munci agricole în folosul 
comunităŃii, plata unor impozit mărite, stabilirea unor cote de carne şi produse 
alimentare, confiscarea bunurilor din gospodărie şi vânzarea lor la licitaŃie. 

łinând cont şi de contextul istoric general, precum şi de prev. art. 10 alin. 1 
din Decretul-Lege nr. 118/1990, care permite dovada situaŃiilor de la art. 1 prin 
folosirea oricărui mijloc de probă, acesta fiind actul normativ pe care şi-a întemeiat 
petenta pretenŃiile formulate, văzând şi faptul că reclamanta se află şi în posesia unor 
înscrisuri oficiale care sunt de natură să vină în sprijinul solicitărilor formulate, 
instanŃa apreciază că pentru motive de echitate nu se justifică aplicarea unui tratament 
discriminatoriu minorilor - persecutaŃi împreună cu părinŃii - statul având îndatorirea 
de protecŃie şi sprijin în mod egal a tuturor cetăŃenilor săi, cu atât mai mult cu cât s-a 
stabilit în jurisprudenŃă că efectele măsurilor represive se produc direct şi nemijlocit şi 
asupra persoanelor care, la acea dată, erau minore, în considerarea prev. art. 93 Cod 
civil, conform cărora copilul minor are domiciliul la părinŃii săi, prevederi reluate în 
cuprinsul art. 100 alin. 1 din Codul familiei.   

În considerarea celor expuse anterior, Curtea în temeiul art. 20 din Legea nr. 
554/2004 va admite recursul şi va modifica sentinŃa, în sensul admiterii acŃiunii. Drept 
consecinŃă, vor fi anulate anularea hotărârea nr.2878/28.08.2012 şi decizia nr. 
160/1.11.2012, ambele emise de pârâta AGENłIA JUDEłEANĂ DE PLĂłI ŞI 
IMPOZITE SOCIALE CLUJ, care va fi obligată să recunoască reclamantei calitatea 
de beneficiar al prevederilor art.1 alin. 1 lit. d  al Decretului Lege nr. 118/1990, pe 
perioada 24.04.1952-31.12.1960 cu recunoaşterea  drepturilor corelative, în condiŃiile 
legii. 

Conform prev. art. 274 alin. 1 C.pr.civ. de la 1865, va fi obligată pârâta la 
1000 lei cheltuieli de judecată către reclamantă, constând în onorariu avocaŃial la 
fond. 

 

14. AchiziŃii publice. Parametrii ofertaŃi corespunzători în 
raport cu cei solicitaŃi prin caietul de sarcini, cu cheltuielile de exploatare 

mult mai mari. 
 



Curtea de Apel Cluj, SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 9886 din 18 octombrie 2013 

Prin plângerea formulată de petenta asocierea compusa din S.C. T.I.M.C. S.A. 
şi S.C. "G.I." SA, reprezentaŃi prin liderul asocierii S.C. "G.I." S.A, in calitate de 
ofertanŃi in procedura de atribuire a contractului de achiziŃie publica de lucrări de 
execuŃie, prin licitaŃie deschisa: „Reabilitare si extindere reŃele de distribuŃie a apei si 
canalizare in localităŃile Nasaud, Salva, Sangeorz-Bai si Maieru; Aductiuni apa 
potabila pentru localităŃile Rebra-Nasaud si Maieru", organizata de S.C. A. S.A. 
BISTRITA-NASAUD, s-a solicitat modificarea în parte a Deciziei nr. 
669/C1/175/183/199/218 prin care Consiliul NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor a 
respins in parte ca nefondata contestaŃia formulata de Asocierea S.C. T.I.M.C. SA, 
S.C. G.I. S.A, prin liderul Asocierii S.C. G.I. SA, in contradictoriu cu S.C. A. S.A. 
BISTRITA-NASAUD, in sensul admiterii in totalitate a contestaŃiei, astfel cum a fost 
formulata si motivata si in consecinŃa, obligarea autorităŃii contractante la reluarea 
procedurii de atribuire in cauza, cu luarea in considerare ca si conforma a ofertei 
petentei si ca neconforma si inacceptabila a ofertei depuse de ASOCIEREA S.C. H. 
S.A./ S.C. D.C..R.L. 

Cheltuielile de judecata vor fi solicitate pe cale separata, daca va fi cazul. 
În motivare s-a arătat, în esenŃă, că CNSC a analizat in mod greşit criticile 

invocate de către petentă in cadrul contestaŃiei formulate si implicit, conŃinutul ofertei 
petentei, constatând ca "din analiza dosarului cauzei a rezultat ca deopotrivă 
propunerea tehnica a contestatorului, cat si răspunsul acestuia, cuprind numeroase 
aspecte de neconformitate (ex. neconformitatea caracteristicilor tehnice aferente 
StaŃiei de pompare ape uzate Salva; modul in care a răspuns la pct 5 din solicitarea de 
clarificări, prin care i s-a cerut, conform cerinŃei de la cap. IV. 4.1 din fisa de date a 
achiziŃiei «prezentarea agrementelor pentru materialele si echipamentele care sunt 
propuse pentru a fi montate in reŃelele de alimentare cu apa potabila», iar acesta a 
răspuns ca «nu se pot prezenta agremente tehnice»), in opinia Consiliului, culpa 
pentru respingerea ofertei sale aparŃinând, in mod exclusiv, contestatorului." 

In acest sens, se poate observa ca, in demersul sau, Consiliul a preluat integral 
punctul de vedere exprimat de către autoritatea contractanta in cadrul comunicării 
rezultatului procedurii nr. 345/10.01.2013, considerând neconforma oferta depusa de 
asocierea S.C. "G.I." S.A. - S.C. T.I.M.C. S.A - cu motivarea ca nu corespunde 
cerinŃelor caietului de sarcini si ca răspunsurile date la solicitările de clarificări nu 
sunt concludente, fara a mai verifica in mod concret si prin propriile simŃuri 
conformitatea, prin prisma dispoziŃiilor legale, a ofertei tehnice cu cerinŃele caietului 
de sarcini. 

Astfel, Consiliul a reŃinut in cadrul Deciziei nr. 669/C1/175/183/199/218, la 
pag. 38 ca "(...) fata de oferta Contestatorului sunt incidente dispoziŃiile art. 36 al. 2 
lit. a din HG nr. 925/2006 care stipulează ca «oferta este considerata neconforma in 
următoarele situaŃii: a) nu satisface in mod corespunzător cerinŃele caietului de sarcini 
»", iar la pag. 39 "Consiliul, având in vedere răspunsul dat de care contestator, prin 
adresa nr. 12059/08.11.2012, inregistrata la autoritatea contractanta sub nr. 
15336/08.11.2012, constata ca fata de oferta acestuia sunt incidente si dispoziŃiile art. 
79 al. 1 si 2 din HG r. 925/2006". 

Asa cum a arătat si in cadrul contestaŃiei formulate, aceste susŃineri sunt insa 
neîntemeiate, fiind rezultatul unei evaluări tehnice superficiale, precum si a aplicării 
si/sau interpretării greşite a dispoziŃiilor legale ce reglementează incidenŃa 
neconformitatii unei oferte. 



In susŃinerea acestei din urma afirmaŃii, la fel cum a procedat si in cadrul 
contestaŃiei formulate, învederează explicaŃiile si contraargumentele cu privire la 
fiecare observaŃie tehnica si critica invocata de comisia de evaluare a autorităŃii 
contractante, in legătura cu oferta depusa, explicaŃii si răspunsuri pe care Consiliu fie 
a omis total sa le trateze in cadrul demersului efectuat, fie le-a tratat intr-o maniera in 
care însemnătatea si sensul acestora era total deformat. Astfel: 

a) Respingerea ofertei petentei ca neconforma in temeiul art. 79 alin. 2 din HG 
925/2006 coroborat cu art. 36 alin. 2 lit. a din HG nr. 925/2006 pentru faptul ca .. prin 
răspunsul d-voastra ati modificat specificaŃiile tehnice si totodată nu ati respectat 
specificaŃiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini" este neîntemeiata, atat autoritatea 
contractanta, cat si Consiliul aflandu-se intr-o grava eroare, atunci cand au statuat ca 
oferta depusa de către petentă nu indeplineste cerinŃele tehnice din cadrul caietului de 
sarcini. 

In acest sens, arată ca, prin capitolul B, secŃiunea 6 s-a solicitat completarea 
Fiselor Tehnice, pentru echipamentele incluse in propunerea tehnica, intrucat Comisia 
de evaluare a constatat ca in oferta petentei asocieri, in rubrica „Corepondenta 
propunerii tehnice cu specificaŃiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini, s-a 
completat expresia „DA". 

Prin răspunsul transmis, privitor la punctul 1.4 din solicitarea de clarificare nr. 
14926/02.11.2012 a explicat faptul ca, prin expresia „DA" a confirmat corespunderea 
specificaŃilor tehnice ale utilajelor si echipamentelor ofertate, cu specificaŃiile 
prevăzute in Fisele tehnice, iar in susŃinerea acestui fapt a prezentat fisele tehnice 
semnate si stampilate de către furnizori. 

Astfel, relevă ca, in oferta depusa de petenta-asociere s-a completat in rubrica 
„Corespondenta propunerii tehhice cu specificaŃiile tehnice impuse prin Caietul de 
Sarcini cu expresia „DA", intrucat oferta furnizorului de pompe K.A. GERMANIA 
acoperă cerinŃele solicitate in Fisele Tehnice, atat din punct de vedere al debitului, cat 
si din punct de vedere al inaltimii de pompare, elemente care sunt principalele 
caracteristici funcŃionale ale unei pompe. Aceste caracteristici rezulta din curbele 
caracteristice tipului de pompe K. AMAREX KRTF 80-250/44UKG-D IE3. 

Parametrii transmişi prin Fisa Tehnica 1.1. anexata la răspunsul nr. 
12059/08.11.2012 la solicitarea de clarificări nr. 14926/02.11.2012, sunt caracteristici 
unei puteri de 3.38 kW. Caracteristicile funcŃionale, respectiv debit, inaltime de 
pompare, etc, rezultate din curbele specifice tipului de pompe mai sus menŃionat, 
corespund solicitărilor din Fisele Tehnice si implicit a celor din Caietul de Sarcini. 

In acelaşi mod, relevă si ca, caracteristicile funcŃionale (debit, inaltime de 
pompare) rezultate din curbele caracteristice ale tipului de pompe K. AMAREX 
KRTF 150-315/46UKG-D IE3 acoperă, de asemenea si solicitările din Fisa Tehnica 
nr. 1.2 si implicit din Caietul de Sarcini. 

Sub acest aspect, este important de precizat faptul ca, caracteristicile 
funcŃionale ale unei pompe, respectiv parametrii unei pompe sau al unui grup de 
pompare -debit, inaltimea de pompare, puterea, randament, etc- nu sunt caracteristici 
fixe, ci reprezintă seturi de parametrii care variază conform curbelor caracteristicile 
ale tipului de pompa: H=H(Q) - curba de sarcina. P=P(Q) - curba puterii si 
Randament=Randament(Q) - 4fc curba randamentului. 

Astfel învederează ca, parametrii care definesc caracteristicile unei pompe sau 
grup de pompare sunt: debitul si inaltimea de refulare. 

Aceşti doi parametrii definesc o curba caracteristica (de sarcina) intre limitele 
maxime si minime realizare de pompa sau de grupul de pompare. 



Pompele ofertate de către petenta-asociere realizează debitul respectiv la 
inaltimea de pompare ceruta prin fisele tehnice din caietul de sarcini, pe aceasta curba 
caracteristica, sub nivelul maxim ce poate fi realizat de pompa, respectiv grupul de 
pompare. 

Caracteristicile inscrise in Fisele tehnice la coloana Realizat reprezintă punctul 
de randament maxim al pompelor. In acest sens, este de notorietate ca, in cadrul 
proiectelor se solicita indicarea parametrilor maximi ai utilajelor, parametrii care sa 
poată fi realizaŃi, insa funcŃionarea curenta a utilajelor urmează a se realiza la 
parametrii mai reduşi, circa 80% din maximul de parametrii ceruŃi prin proiect. 

Aşadar, tinand cont de faptul ca parametrii de randament maxim indicaŃi in 
oferta petentei diferă insignifiant, la nivel de zecime sau sutime fata de parametrii 
maximi solicitaŃi prin fisele tehnice din caietul de sarcini, se poate conchide ca 
utilajele/echipamentele propuse in oferta petentei satisfac corespunzător cerinŃele 
caietului de sarcini, aspect care a condus la inserarea sintagmei "DA", in coloana 
Modului de realizare a cerinŃelor din fisele tehnice, depuse in oferta iniŃiala, 
parametrii de randament maxim fiind precizaŃi in răspunsul la solicitarea de clarificări 
ceruta de comisia de evaluare. 

In concluzie, in ceea ce priveşte primul motiv pentru care oferta petentei-
asocieri a fost respinsa ca neconforma, respectiv primul punct din comunicarea 
rezultatului procedurii, evidenŃiază faptul ca prin răspunsul său la solicitarea de 
clarificări nu a modificat specificaŃiile tehnice, asa cum comisia de evaluare a arătat, 
ci a prezentat Fisele Tehnice completate cu toate specificaŃiile tehnice pentru tipul de 
pompa (grupul de pompare) propus si in oferta iniŃiala, astfel cum autoritatea 
contractanta a cerut in cadrul solicitării de clarificări, insa cu amendamentul ca, 
caracteristicile funcŃionale ale acestora pot varia conform celor prezentate anterior. 

In acest sens, autoritatea contractanta, respectiv Consiliul trebuia sa verifice 
îndeplinirea cerinŃelor in discuŃie si prin prisma aplicării principiului 
proporŃionalităŃii, principiu conform căruia trebuie sa existe un echilibru între 
cerinŃele stabilite pentru calificare, criteriul de atribuire a contractelor de achiziŃie 
publică şi natura şi gradul de complexitate a obiectului. 

b) De asemenea, urmare a aplicării si interpretării greşite a prevederilor art. 36 
al. 2 lit. a din HG nr. 925/2006. Consiliul a calificat oferta petentei ca neconforma, 
pentru faptul ca: „din verificarea propunerii tehnice a contestatorului Consiliul 
constata ca acesta, referitor la <rezervorul de apa Maieru> a menŃionat alte specificaŃii 
tehnice decât cele obligatorii din caietul de sarcini, respectiv <tip rezervor- GLS 950, 
volum util-974 mc, diametru nominal- 15 m, inaltimea rezervorului- 5,81 m, panou 
curbat-1490X1490 mm, număr de panouri pe inel -14, număr total panouri -56, 
grosime perete-2-8mm, acoperiş rezervor tip ISOBOX. panouri sandwich cu 3 nervuri 
de 50 mm grosime>", desi, se putea observa faptul ca, oferta petentei nu doar ca 
satisface in mod corespunzător cerinŃele obligatorii ale caietului de sarcini, dar in 
plus, conferă autorităŃii contractante posibilitatea de a beneficia, pentru acelaşi pret, 
de specificaŃii tehnice mai performante chiar decât cele prevăzute ca cerinŃe minimale 
in caietul de sarcini. 

In acest sens, arată ca, prin Adresa nr. 14926/02.11.2012, autoritatea 
contractanta a solicitat Asocierii S.C. "G.I." S.A. - S.C. T.I.M.C. S.A clarificări „Prin 
CerinŃele Angajatorului, capitolul B, secŃiunea 6 s-a solicitat completarea Fiselor 
Tehnice pentru echipamentele incluse in propunerea tehnica (...)" 

In ceea ce priveşte Fisa Tehnica 6.1- Rezervor apa Maieru, precizează faptul 
ca, in faza de licitaŃie, s-a completat fisa tehnica mai sus menŃionata, in rubrica 
„Corepondenta propunerii tehnice cu specificaŃiile tehnice impuse prin Caietul de 



Sarcinf, cu expresia „DA" datorita faptului ca, oferta furnizorului de rezervoare de 
inmagazinare, C.W.C. SRL, corespundea cerinŃelor din Fisa Tehnica si din Caietul de 
Sarcini. 

Prin răspunsul nr. 12059/08.11.2012, la solicitarea de clarificări nr. 
14926/02.11.2012 s-a transmis AutorităŃii Contactante, S.C. A. S.A. BISTRITA-
NASAUD, Fisa Tehnica in discuŃie, semnata si stampilata de către furnizor, din 
conŃinutul căreia relevă principalele caracteristici tehnice: 

- volumul util propus in oferta petentei este- 974 mc, valoare care corespunde 
solicitărilor din Fisa Tehnica, respectiv valorii impuse - 931 mc; 

- diametrul nominal propus in oferta este 15 ml, valoare care depăşeşte 
valoarea impusa in solicitarea din Fisa Tehnica -14.52 ml; 

- inaltimea rezervorului propusa in cadrul ofertei petentei este de 5.81 m, 
depăşind inaltimea impusa in solicitarea din Fisa Tehnica - 5.6 m, 

- materialul panouri curbate din otel fuzionat cu sticla la temperaturi de +850° 
C, acoperă solicitarea din Fisa Tehnica (panouri curbate din otel fuzionat cu sticla la 
temperaturi de +850°C...). 

Astfel sub acest din urma aspect, respectiv specificaŃii tehnice "Rezervor de 
apa Maieru" trebuie relevate următoarele aspecte: 

Principala caracteristica care defineşte un rezervor de acumulare este volumul 
acestuia. Tipul de rezervor propus in oferta petentei-asocieri intruneste aceasta 
caracteristica in mod maximal, propunandu-se un volum care nu doar ca satisface 
cerinŃele impuse prin caietul de sarcini, ci propune o varianta a rezervorului mai 
performanta decât cea solicitata de autoritatea contractanta. 

Astfel, volumul rezervorului propus este de 974 mc, fata de volumul de 931 
mc cerut prin caietul de sarcini. 

Asa cum se poate observa din cele arătate mai sus, rezervorul propus in oferta 
petentei indeplineste întocmai si maximal caracteristica principala si anume, volumul 
rezervorului, caracteristica care asigura buna funcŃionare a acestuia, oferta petentei 
îndeplinind totodată si celelalte caracteristici dimensionale, cu rezerva ca, montarea 
acestui rezervor se face in camp deschis. De asemenea, oferta petentei satisface intr-o 
măsura maximala, caracteristicile privind calitatea materialelor impuse in caietul de 
sarcini, pentru rezervorul propus. 

Cu toate acestea, apreciază ca nu este de ignorat faptul ca, obligativitatea 
asigurării parametrilor pompelor la punctul de randament maxim cerut prin Caietul de 
Sarcini, precum si a realizării caracteristicilor dimensionale la „Rezervorul de apa 
Maieru",   fac trimitere către un singur producător, fiind cunoscut faptul ca nu pot 
exista produse cu caracteristici absolut identice, la mai mulŃi producători. 

Oferta depusa de către Asocierea S.C. "G.I." S.A. - S.C. T.I.M.C. S.A se 
incadreaza in cerinŃele prevăzute la art 34 al. 3 din HG nr. 925/2006. 

Relevă ca, oferta declarata ca si conforma de către autoritatea contractanta, 
respectiv cea depusa de către ASOCIEREA S.C. H. S.A./S.C. D.C. S.R.L nu este 
identica sub aspectul parametrilor, cu aceia prevăzuŃi in Caietul de sarcini si cu toate 
acestea autoritatea contractanta nu a apreciat ca acea oferta nu este conforma, mai 
mult declarand-o câştigătoare. 

Din decizia CNSC, pag. 43 „ din analiza propunerii financiare a ofertantului 
mai sus menŃionat a rezultat ca acesta din urma a incalcat cerinŃa aferenta deoarece 
<la pct. 4.1- Rezervor 900 mc din otel fuzionat cu sticla, complet echipat si la pct. 4.2- 
StaŃie de clorare in container metalic, complet echipata, cu capacitatea de max. 2000 
g/h, cantitatea inserata este de 1 buc, iar preŃul unitar inserat de H. S.A. este de 0, 
preŃul total fiind 0>" . rezulta ca, oferta declarata de către autoritatea contractanta ca 



fiind conforma cuprinde un rezervor care are o capacitate de 900 mc, in loc de 
capacitatea de 931 mc prevăzuta ca cerinŃa minima in caietul de sarcini.  

Aceasta împrejurare dovedeşte ca, autoritatea contractanta fie a inteles sa 
aplice dispoziŃiile art. 34 al. 3 din HG 925/2006, fie nu a aplicat acelaşi tratament 
participanŃilor la procedura de achiziŃie. 

Este de observat faptul ca. rezervorul cuprins in oferta depusa de 
ASOCIEREA S.C. H. S.A./S.C. D.C. S.R.L are o capacitate mai mica cu 31 mc decât 
capacitatea minima impusa prin cerinŃele prevăzute in caietul de sarcini, in timp ce 
oferta depusa de Asocierea S.C. "G.I." S.A. - S.C. T.I.M.C. S.A prevede un rezervor 
cu o capacitate mai mare cu 43 mc decât cerinŃa minima din caietul de sarcini. 

In consecinŃa, declararea ofertei ca neconforma datorita acestui aspect nu are 
nicio justificare temeinica si legala. 

V.2. Privitor la motivul de respingere a ofertei petentei ca neconforma, 
raportat la faptul ca „nu am răspuns concludent la solicitarea de clarificări privind 
modul de prezentare a propunerii financiare, respectiv cu privire la valoarea de 
882.760,00 lei prevăzuta in ..Formularul 1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, 
la capitolul 2 - Realizarea utilităŃilor necesare obiectivului, aspect pe care Consiliul 
nici măcar nu l-a tratat in cadrul Deciziei  669/C17175/183/199/218". 

Referitor la valoarea de 882.760.00 lei din „Formularul 1 - Centralizatorul 
cheltuielilor pe obiectiv, la capitolul 2 - Realizarea utilităŃilor necesare obiectivului' 
reiterează răspunsul său nr. 12884/28.11.2012, la solicitarea de clarificări a AutorităŃii 
Contractante cu nr. 16286/27.11.2012, susŃinând in continuare ca aceasta valoare este 
cea corespunzătoare listei de cantităŃi de lucrări „CantităŃi provizionate"- pagina 11 
din Propunerea Financiara. 

Dupa cum se poate observa din acesta lista, valoarea de 882.760,00 lei este 
compusa din proiectare si execuŃie subtraversari cai ferate - 181.030 lei, Proiectare si 
execuŃie alimentari cu energie electrica - 466.730 lei, la care se adaugă valoarea de 
235.000,00 lei corespunzătoare lucrărilor de „Completare lucrări de reabilitare 
rezervoare conform expertizei dupa golire si curăŃare". 

In conformitate cu Fisa de Date, secŃiunea IV.4.2) Modul de prezentare a 
propunerii financiare „Ofertantul va completa preturile pentru toate lucrările descrise 
in Listele de CantităŃi..." in oferta petentei-asocieri s-a completat preŃul unitar de 
47.000.00 lei/ buc pentru aceste lucrări cu cantitate „5", conform „Listei de cantităŃi 
de lucrări - CantităŃi provizionate", puse la dispoziŃie de autoritatea contractanta si a 
rezultat valoarea de 235.000,55 lei. 

Aceasta valoare reprezintă diferenŃa dintre 647.760 lei, cat era valoarea 
stabilita pentru toti ofertanŃii si 882.760 lei care este valoarea din Lista de cantităŃi de 
lucrari-Cantitati provizionate depusa in cadrul propunerii financiare. Prin insumarea 
acestor cantităŃi se obŃine suma de 882.760.00 lei. 

In plus fata de cele transmise prin răspunsul său nr. 12884/28.11.2012 la 
solicitarea de clarificări a AutorităŃii Contractante, precizează ca in realizarea 
propunerii financiare a respectat cerinŃele Fisei de Date. 

Or, autoritatea contractanta in măsura in care considera ca in desfăşurarea 
procedurii de atribuire a contractului de achiziŃie in discuŃie sunt incidente anumite 
aspecte neclare si la care se necesita explicaŃii sau lămuriri suplimentare, trebuia sa 
procedeze in conformitate cu art. 201 al. 1 din OUG 34/2006 "Pe parcursul aplicării 
procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări si 
dupa caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanŃi/candidaŃi pentru 
demonstrarea indeplinirii cerinŃelor stabilite prin criteriile de calificare si selecŃie sau 
pentru demonstrarea conformităŃii ofertei cu cerinŃele solicitate". 



Mai mult, potrivit art. 80 alin. 1 din HG 925/2006 cu completările si 
modificările uterioare: „Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice 
sau viciile de formă numai cu acceptul ofertantului. în cazul în care ofertantul nu 
acceptă corecŃia acestor erori/vicii, oferta sa va fi considerată neconformă",solicitând 
ofertantului corecŃia acestui viciu de forma, asa cum a făcut prin clarificarea nr. 
16286/27.11.2012, in cazul altor vicii de forma. 

Insa, autoritatea contractanta a inteles sa adopte o atitudine pasiva si sa nu 
procedeze la clarificarea situaŃiei, astfel cum prevăd dispoziŃiile legale, rezumandu-se 
la a califica răspunsul neconcludent si in consecinŃa neconforma oferta petentei. 

In consecinŃa, comportamentul autorităŃii contractante conduce la incalcarea 
dispoziŃiilor legale privind desfăşurarea corespunzătoare a procedurii achiziŃiei, 
precum si a principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziŃie publica, 
intrucat autoritatea contractanta a procedat de o maniera superficiala la verificarea 
continuturilor ofertelor depuse de către operatorii economici participanŃi la procedura 
de atribuire, cu referire expresa la verificarea indeplinirii sau nu a cerinŃelor si 
criteriilor de atribuire prevăzute in caietul de sarcini si documentaŃia de atribuire, 
Consiliul National de SoluŃionare a ContestaŃiilor preluând integral si total nefondat 
criticile autorităŃii, fara a opera o verificare stricta a indeplinirii sau nu a cerinŃelor 
caietului de sarcini de către petenta-societate. 

V.3. Un alt aspect care probează nelegalitatea deciziei CNSC consta in faptul 
ca , acesta a analizat si soluŃionat in mod greşit contestaŃia formulata de către 
Asocierea S.C. "G.I." S.A. - S.C. T.I.M.C. S.A, interpretând in mod greşit criticile 
aduse modului de evaluare a ofertelor. 

Privitor la acest aspect, Consiliul a reŃinut ca "In situaŃia in care Asocierea 
S.C. "G.I." S.A. - S.C. T.I.M.C. S.A nu a contestat cerinŃele caietului de sarcini in 
termenele prevăzute de art. 256/2 al. 1 din Oug nr. 34/2006, Consiliul aprecieaza ca, 
in mod automat, se prezuma ca aceasta a acceptat si insusit conŃinutul acestora " 

Intr-adevar, petenta-asociere nu a formulat contestaŃie impotriva cerinŃelor si 
specificaŃiilor tehnice abuzive si de natura neconcurentiala, cuprinse in caietul de 
sarcini, situaŃie in care este adevărat ca," la momentul soluŃionării cauzei imprumuta, 
prin analogie, atributele irevocabilitatii, devenind astfel obligatorii pentru toti 
participanŃii". 

Cu toate acestea, plângerea este admisibila având in vedere următoarele 
considerente: 

a) in evaluarea ofertelor autoritatea contractanta este obligata sa respecte 
dispoziŃiile cuprinse la art. 34 al. 3 din HG nr. 925/2006 si prevederile art. 35 al. 5 din 
OUG nr. 34/2006. "SpecificaŃiile tehnice trebuie sa permită oricărui ofertant accesul 
egal la procedura de atribuire si nu trebuie sa alba ca efect introducerea unor obstacole 
nejustificate de natura sa restrângă concurenta intre operatorii economici." 

Prin urmare, raportat la aceste dispoziŃii legale autoritatea contractanta este 
obligata sa evalueze ofertele tinand cont de dispoziŃiile legale si sa declare ca si 
conforme, ofertele care răspund cerinŃelor minimale din caietul de sarcini, chiar daca 
propunerea tehnica nu este identica cu cerinŃele caietului de sarcini 

b) La evaluarea ofertelor, autoritatea contractanta are obligaŃia sa respecte 
principiile nediscriminarii, prevăzut la art. 2 al. 2 lit. a si a proportionalitatii prevăzut 
la art. 2 al. 2 lit. e si la art. 179 din OUG nr. 34/2006. 

Potrivit art. 179 din OUG nr. 34/2006: 
"ART. 179 



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

(2) Autoritatea contractantă are obligaŃia de a respecta principiul 
proportionalitatii atunci când stabileşte criteriile de calificare şi selecŃie, precum şi 
nivelul cerinŃelor minime pe care ofertanŃii/candidaŃii trebuie să le îndeplinească. 

(3) Criteriile de calificare şi selecŃie precizate în cadrul invitaŃiei/anunŃului 
de participare trebuie să fie aceleaşi cu cele precizate în cadrul documentaŃiei de 
atribuire. 

(4) Orice modificare şi/sau completare a criteriilor de calificare şi selecŃie 
precizate potrivit alin. (3) conduce/conduc la anularea procedurii de atribuire, cu 
excepŃia: 

a) modificărilor dispuse prin decizia Consiliului; 
b) modificărilor dispuse prin hotărâri ale instanŃelor judecătoreşti; 
c) măsurilor de remediere dispuse de autoritatea contractantă în temeiul 

art. 256A1 alin. (3) şi art. 256*3 alin. (1). 
(5) Orice modificare de natura celor permise potrivit prevederilor alin. (4) 

se realizează cu prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor/ofertelor, astfel 
încât operatorii economici să beneficieze de un interval de timp suficient pentru 
pregătirea documentelor de calificare şi/sau selecŃie, respectiv după caz, pentru 
elaborarea ofertelor." 

Aceste dispoziŃii trebuiau avute in vedere si de către Consiliul National de 
SoluŃionare a ContestaŃiilor, iar ignorarea lor justifica formularea si admiterea 
prezentei plângeri. 

In conŃinutul contestaŃiei formulate a invocat aceste neregularitati privind 
cerinŃele caietului de sarcini si verificarea indeplinirii acestora de către ofertele 
depuse, nu pentru a eluda dispoziŃiile art. 256 ind. 2 al. 1 din OUG nr. 34/2006 care 
reglementează procedura contestării cerinŃelor caietului de sarcini, ci pentru ca, a 
apreciat ca este de datoria Consiliului ca organ de control a actelor si acŃiunilor 
autorităŃilor contractante sa verifice, nu doar daca evaluarea ofertelor s-a efectuat cu 
respectarea cerinŃele inserate in Caietul de sarcini, ci si daca aceasta evaluare s-a făcut 
cu respectarea dispoziŃiilor si principiilor cuprinse in OUG nr. 34/2006 si HG nr. 
925/2006. 

In acest sens, Consiliul in mod greşit, a respins "absolut toate alegaŃiile 
Asocierii S.C. "G.I." S.A. - S.C. T.I.M.C. S.A cu privire la conŃinutul caietului de 
sarcini (...) intrucat, formulate numai ulterior respingerii, ca neconforma, a ofertei 
sale, au un caracter evident tardiv", Consiliul ignorând faptul ca, chiar si in măsura in 
care nu exista formulata o contestaŃie impotriva acestor cerinŃe tehnice, tot se impune 
verificarea menŃiunilor si cerinŃelor caietului de sarcini prin prisma respectării 
dispoziŃiilor legale, necontestarea lor anterioara de către participanŃii la procedura, 
nefiind de natura sa suprime punerea in discuŃie si analizarea acestor aspecte de către 
Consiliu si in final sa conducă la respingerea contestaŃiei, din moment ce prin 
aplicarea dispoziŃiilor legale oferta se impunea a fi declarata ca si conforma, iar 
contestaŃia trebuia admisa. 

Or, in legătura cu acest aspect, învederează instanŃei ca, prin criticile formulate 
in cadrul contestaŃiei, petenta-asociere nu a recunoscut ca nu a respectat cerinŃele 
caietului de sarcini., ci a sesizat Consiliul, ca organ de control, despre incalcarea de 
către autoritatea contractanta, in evaluarea ofertelor si stabilirea rezultatului procedurii 
a dispoziŃiilor legale, a principiilor nediscriminarii, prevăzut la art. 2 al. 2 lit. a si a 
proportionalitatii prevăzut la art. 2 al. 2 lit. e si la art. 179 din OUG nr. 34/2006, 



arătând ca oferta depusa de către petenta-asociere indeplineste cerinŃele tehnice din 
Caietul de sarcini. 

Avem in vedere, aşadar, necesitatea evaluării ofertei prin prisma dispoziŃiilor 
legale aplicabile. 

V.4. Potrivit dispoziŃiilor noului Cod civil, in vigoare la data efectuării 
procedurii si aplicabil conform prevederilor art.297 din O.U.G. nr. 34/2006 orice 
clauza sau condiŃie contrara legii, impusa prin caietul de sarcini, se considera nescrisa 
si nu poate produce efecte asupra ofertanŃilor, chiar daca aceştia nu au contestat-o. 

Prin plângerea formulată de petenta S.C. C.R.S. S.A., înregistrată pe rolul 
CurŃii de Apel Cluj, s-a solicitat: 

1. Admiterea plângerii impotriva Deciziei CNSC nr. 
669/0/175/183/199/218/22.02.2013 

2. Anularea in parte a Deciziei CNSC nr. 
669/C1/175/183/199/218/22.02.2013, în raport de soluŃia pronunŃata referitoare la 
contestaŃia formulata de petentă. 

Petenta înŃelege sa conteste maniera de soluŃionare de către CNSC a 
contestaŃiei formulata impotriva adresei autorităŃii contractante - "Comunicarea 
rezultatului procedurii nr. 320/10.01.2012". 

Arată pe acesta cale ca din documentaŃia de atribuire - fisa de date a achiziŃiei 
- nu reise restrictionarea comunicării la anumite modalităŃi - respectiv posta. 

In acest sens in conformitate cu informaŃiile furnizate de autoritatea 
contractanta in Fisa de Date a AchiziŃiei secŃiunea I. pct.1 si secŃiunea VI pct.4 
modalitatea de comunicare agreata se putea realiza inclusiv prin intermediul poştei 
electronice. 

Aşadar, din fisa de date a achiziŃiei reiese ca modalitate acceptata de 
comunicare si posta electronica in egala măsura cu modalitatea transmiterii prin posta, 
intrucat e furnizata o adresa de e-mail. 

Consideră ca daca nu se dorea comunicarea pe aceasta cale nu trebuia 
furnizata de către autoritatea contractanta, o adresa de e-mail. 

Art. 60 arata ca: 
 (1) Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre următoarele 

modalităŃi: 
a) prin poştă; 
b) prin fax; 
c) prin mijloace electronice; 
d) prin orice combinaŃie a celor prevăzute la lit. a)-c). 
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune, în documentaŃia de 

atribuire, modalităŃile de comunicare pe care intenŃionează să le utilizeze pe parcursul 
aplicării procedurii.  

In speŃa, autoritatea contractanta nu a impus o. modalitate de comunicare, din 
contra, lasand o adresa de e-mail, a lăsat deschisa posibilitatea operatorilor de a alege 
modalitatea de comunicare. 

Mai mult, aceasta nu a exclus prin documentaŃia de atribuire, modalitatea de 
comunicare prin posta electronica. Astfel S.C. C.R.S. S.A. nu a incalcat o regula 
imperativa stabilita de autoritatea contractanta. 

In continuare, Art 62 din OUG nr. 34/2006 privind achiziŃiile publice, prevede 
ca: "Operatorul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la 
procedura de atribuire prin oricare dintre modalităŃile prevăzute la art. 60 alin. (1) sau 
prin telefon, în acest din urmă caz operatorul economic având obligaŃia de a confirma 
solicitarea de participare în scris, cât mai curând posibil." 



In aceste condiŃii operatorul asocierea SC C.R.S. SA - SC Antrepriza 
ConstrucŃii Montaj nr. 4 SA, a respectat intrutotul obligaŃiile prevăzute de art. 62, 
comunicând răspunsul la solicitarea de clarificări prin una din modalităŃile admise, 
respectiv posta electronica si comunicarea cat mai curând posibil in scris (prin posta). 

Trebuie precizat ca art. 60 prevede "cat mai curând posibil " si NU inauntrul 
termenului prevăzut de autoritate. 

Prin furnizarea unei adrese de e-mail, si implicit stabilirea ca modalitate de 
comunicare o adresa electronica de email - si invocarea ulterioara a faptului ca nu se 
poate face dovada orei de primire a e-mailului, autoritatea contractanta incalca 
obligaŃiile art. 64-65 din OUG nr. 34/2006 privind achiziŃiile publice. 

In esenŃa, in mod incontestabil, la momentul furnizării posibilităŃii de 
comunicare prin e-mail si prin nerestrictionarea in mod expres prin documentaŃia de 
atribuire a acestei modalităŃi de comunicare, autoritatea contractanta trebuia sa asigure 
condiŃiile prevăzute in art. 64-65 (inclusiv posibilitatea verificării orei de transmitere-
primire, confidenŃialitatea etc.). 

Autoritatea contractanta isi invoca propria culpa in cadrul punctului sau de 
vedere iar cnsc prin decizia data, nesocoteşte prevederile Oug nr. 34/2006 încălcând 
astfel drepturile operatorului si restricŃionând accesul la licitaŃie. 

La termenul din 26.04.2013, Curtea a dispus conexarea acestui dosar la cel 
înregistrat sub nr. 376/33/2013, având în vedre prev. art. 164 C.pr.civ de la 1865. 

Intimata  S.C A. S.A. BistriŃa a formulat întâmpinare, prin care a solicitat 
respingerea plângerilor formulate de petentele Asocierea S.C. G.I. S.A. - S.C. 
T.I.M.C. S.A şi SC C.R.S. SA şi în consecinŃă să se menŃină Decizia 
669/C1/175/183/199/218/22.02.2013 a Consiliului NaŃional de SoluŃionare a 
ContestaŃiilor ca temeinică şi legală, cu menŃiunea că îşi rezervă dreptul de a solicita 
cheltuieli de judecată pe cale separată. 

În ceea ce priveşte plângerea formulată de către Asocierea S.C. G.I. S.A. - 
S.C. T.I.M.C. S.A, au fost invocate excepŃiile lipsei calităŃii procesuale active, 
respectiv a lipsei de interes, în contextul în care nu a fost prelungită durata de 
valabilitate a scrisorii de garanŃie bancară, respectiv, a ofertei depuse de această 
asociere. Totodată, pentru aceleaşi considerente, s-a apreciat că întreaga procedură 
declanşată în faŃa instanŃei este lipsită de obiect. 

Cu privire la aceste incidente procedurale, Curtea a făcut aplicarea prev. art. 
137 alin. 2 C.pr.civ. 

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

Cu privire la plângerea formulată de către petenta Asocierea S.C. G.I. 
S.A. - S.C. T.I.M.C. S.A.: 

Autoritatea contractanta S.C. A. S.A. BISTRITA-NASAUD a iniŃiat procedura 
de atribuire prin metoda „licitaŃie deschisa", postând pe SEAP AnunŃul de participare 
nr. 135862/24.05.2012 si documentaŃia de atribuire care a stat la baza iniŃierii si 
derulării procedurii in vederea atribuirii contractului de achiziŃie publică având ca 
obiect „Reabilitare si extindere reŃele de distribuŃie a apei si canalizare in localităŃile 
Nasaud, Salva, Sangeorz-Bai si Maieru; Aductiuni apa potabila pentru localităŃile 
Rebra-Nasaud si Maieru", cod CPV 45232150-8 Lucrări pentru conducte de 
alimentare cu apa (Rev.2), CPV 45232400-6 Lucrări de construcŃii de canalizare de 
ape reziduale (Rev.2). 

Cu ocazia şedinŃei de deschidere a ofertelor, a fost întocmit Procesul Verbal 
înregistrat sub nr. 11379/28.08.2012 in cuprinsul căruia sunt inserate menŃiuni cu 
privire la operatorii economici participanŃi, precum si la documentele depuse de 



aceştia, potrivit cerinŃelor din documentaŃia de atribuire, constatandu-se participarea 
unui număr de 10 operatori economici sau asocieri ale acestora. 

La data de 10.01.2013, petentei i-a fost comunicată adresa nr. 325, de 
comunicare a rezultatului procedurii de atribuire, prin intermediul căreia i s-a adus la 
cunoştinŃă faptul că oferta a fost considerata neconforma, in conformitate cu art. 79 
alin. 2 din HG 925/2006 coroborat cu art. 36 alin. 2 lit. a din HG nr. 925/2006 si art. 
79 alin. 1 din HG 925/2006 coroborat cu art. 36 alin. 2 lit. a din HG nr. 925/2006. 

Împotriva acestui raport al procedurii si a celorlalte acte ale procedurii, petenta 
asociere a formulat contestaŃie la Consiliul National de SoluŃionare a ContestaŃiilor. 

Prin Decizia nr. 669/C1/175/183/199/218 din data de 22.02.2013, Consiliul 
National de SoluŃionare a ContestaŃiilor a admis doar in parte contestaŃia nr. 
400/18.01.2013, inregistrata la CNSC sub nr. 2070/18.01.2013, dispunând: 

„Admite criticile cu privire la oferta desemnata câştigătoare, respectiv cea 
aparŃinând ASOCIERII S.C. H. S.A./ S.C. D.C. S.R.L, pe cale de consecinŃa, obliga 
autoritatea contractanta la anularea raportului procedurii nr. 121/07.01.2013 si a 
tuturor actelor subsecvente acestuia, inclusiv a comunicărilor rezultatului procedurii si 
reevaluarea ofertelor, in conformitate cu motivarea aferenta, respinge ca nefondata 
solicitarea de obligare a autorităŃii contractante la «reluarea procedurii de atribuire in 
cauza cu luarea in considerare ca si conforma a ofertei contestatorului»". 

Împotriva deciziei nr. 669/C1/175/183/199/2012 petenta asociere a formulat 
prezenta plângere prin care a solicitat admiterea acesteia si modificarea in parte a 
deciziei Consiliului National de SoluŃionare a ContestaŃiilor in sensul admiterii in 
totalitate a contestaŃiei, astfel cum a fost formulata si motivata si in consecinŃa, 
obligarea autorităŃii contractante la reluarea procedurii de atribuire in cauza, cu luarea 
in considerare ca si conforma a ofertei petentei asocieri si ca neconforma si 
inacceptabila a ofertei depuse de ASOCIEREA S.C. H. S.A./ S.C. D.C. S.R.L. 

Plângerea a fost înregistrată în dosarul nr. 376/33/2013 al CurŃii de Apel Cluj. 
Prin întâmpinarea depusa la dosar, autoritatea contractanta a invocat si 

excepŃia lipsei de interes si a lipsei calităŃii procesuale active a petentei,  motivând 
faptul ca nu s-a prelungit scrisoarea de garanŃie si valabilitatea ofertei. 

Cu titlu preliminar, Curtea constată că deşi în acelaşi context, al neîndeplinirii 
acestor cerinŃe, autoritatea contractantă a făcut referire şi la lipsa de obiect a plângerii, 
aceste apărări nu au mai fost susŃinute ulterior, pe parcursul soluŃionării cauzei, chiar 
prin intermediul concluziilor scrise depuse, intimata făcând referire doar la excepŃiile 
lipsei de interes şi a lipsei calităŃii procesuale active. 

Aşa fiind, se va da prevalenŃă acestei manifestări de voinŃă, cu atât mai mult 
cu cât ea corespunde unor cerinŃe minimale de acurateŃe juridică, în subsidiar, instanŃa 
constatând că nici nu se poate discuta despre o eventuală lipsă de obiect, din moment 
ce obiectul criticilor formulate prin plângere este decizia CNSC atacată, care nu a fost 
modificată/desfiinŃată până în prezent. 

Trecând astfel la soluŃionarea celor două excepŃii mai sus enumerate, instanŃa 
urmează a le respinge, apreciind, în acord cu susŃinerile petentei, că  sunt întrunite în 
cauză condiŃiile prevăzute de art. 255 din O.U.G. nr. 34/2006 pentru soluŃionarea pe 
fond a plângerii, afirmaŃie bazata pe următoarele argumente: 

În esenŃă, în cauză se discută despre necesitatea ca, pe tot parcursul 
soluŃionării plângerii, petenta să respecte prevederile legale, din perspectiva 
prelungirii duratei de valabilitate a ofertei, respectiv a scrisorii de garanŃie bancară. 

În susŃinerea excepŃiilor, intimata învederează, în esenŃă, că prin conŃinutul  
Adresei emise de către BRD - Groupe Societe Generale -nr. 17415/08.03.2013, banca 
confirmă faptul că scrisoarea de garanŃie de participare Ia licitaŃie emisă de către BRD 



cu nr. 306/27.08.2012, respectiv scrisoarea depusă la oferta la momentul deschiderii 
ofertelor, completată cu actul adiŃional nr.306/12.12.2012, şi-a încetat efectele la 
28.02.2013. 

Chiar dacă ulterior, pe parcursul soluŃionării plângerii, s-au făcut demersuri 
pentru constituirea unor garanŃii, fiind emisă Scrisoarea de garanŃie pentru participare 
nr. 335/15.04.2013, cu termen de valabilitate 15.04.2013- 15.07.2013, prelungit 
ulterior, până la 31.10.2013, intimata afirmă că petentei Asocierea S.C. G.I. S.A. - 
S.C. T.I.M.C. S.A i-a expirat oferta la data de 28.02.2013, prin neprelungirea scrisorii 
de garanŃie de participare cu ofertă la licitaŃie. După acest moment, datorită faptului că 
ofertantul nu a mai prelungit acesta scrisoare de garanŃie - 306/27.08.2012 - oferta sa 
nu mai este valabilă şi devine străin de procedură. 

Totodată, se mai arată că petenta nu mai are interes în prezenta cauză deoarece 
asocierea nu poate fi declarată câştigătoare nici în cazul admiterii plângerii, raportat la 
faptul că nu mai are oferta valabilă, ceea ce duce la pierderea posibilităŃii de a fi 
declarată câştigătoare şi de a semna contractul de achiziŃie publică. 

Curtea va lua însă act de justeŃea apărărilor formulate de petentă, în sensul în 
care asocierea a prelungit succesiv valabilitatea ofertei si a asigurat scrisoare de 
garanŃie valabila pana la data de 31.10.2013, afirmaŃie probata cu înscrisurile depuse 
la dosar, inclusiv cu actele depuse la ultimul termen de judecată. 

Chiar dacă este real că în prezent scrisoarea cu nr. 306/2012 nu-şi mai produce 
efectele, nu este mai puŃin adevărat că autoritatea contractantă beneficiază în 
continuare, în aceleaşi condiŃii, de garanŃia instituită la iniŃiativa petentei. 

Pe de altă parte, trebuie subliniat şi că petenta susŃine că s-a ajuns în această 
situaŃie tocmai ca urmare a atitudinii de pasivitate adoptată de către intimată, care nu a 
dat curs obligaŃiilor sale, de a solicita prelungirea duratei de valabilitate a scrisorii şi a 
ofertei, context în care trebuie să se dea prevalenŃă apărării conform căreia nimeni nu 
poate invoca neregularitatea pricinuită prin propriul sau fapt. 

Astfel, Curtea ia act de prev. art. 6 alin. 2 teza finala din HG nr. 925/2006, 
care dispun în sensul în care: „Fara a afecta prevederile art. 93 alin. 3 si asumându-si 
implicaŃiile prevederilor art. 97 alin. 4 litera b, autoritatea contractanta are obligaŃia 
de a solicita prelungirea valabilităŃii ofertelor, precum si, dupa caz, a garanŃiei de 
participare, in situaŃii excepŃionale care impun o astfel de prelungire." 

Or, petenta arată corect că dispoziŃiile art. 6 alin. 2 teza finala din HG nr. 
925/2006 prevăd obligaŃia, iar nu dreptul autorităŃii contractante de a solicita 
prelungirea valabilităŃii ofertelor si a garanŃiei de participare. Caracterul imperativ al 
textului conduce la concluzia ca mai înainte de a invoca faptul ca nu s-a prelungit 
valabilitatea ofertei ori a scrisorii de garanŃie, autoritatea contractanta are obligaŃia sa 
solicite ofertanŃilor prelungirea si doar in situaŃia in care, dupa ce şi-a îndeplinit 
obligaŃia impusa prin lege, ofertanŃii nu-si prelungesc ofertele si/sau garanŃiile de 
participare, se pot adopta masuri de declarare ca neconforme sau inacceptabile a 
ofertelor. 

Aşa fiind, şi văzând şi că petenta a dat curs obligaŃiilor ce îi revin în acest 
sens, chiar dacă ulterior momentului la care această chestiune a fost invocată de către 
intimată, însă în lipsa unei notificări prealabile, cele două excepŃii vor fi respinse. 

Pe fondul cauzei, în ceea ce priveşte aspectele tehnice ale cauzei, în cauză a 
fost solicitat punctul de vedere al unui specialist, în acord cu prev. art.  201 alin. 3 
C.pr.civ. de la 1865, în acest sens, fiind desemnat de către UTC Bucureşti-Facultatea 
de Hidrotehnică, d-nul prof. univ. dr. ing. L.V.H., lucrarea întocmită de acesta fiind 
depusă la dosar la filele (93-95), punctul de vedere exprimat în scris fiind susŃinut şi 



oral, în prezenŃa mandatarilor părŃilor şi a unor consilieri ai acestora pe probleme 
tehnice, la termenul de judecată din 15.10.2013. 

În acest context, Curtea constată că ceea ce trebuie lămurit în prezenta cauză 
este daca oferta tehnica depusa de Asocierea SC T.I.M.C. SA si SC G.I. SA. satisface 
în mod corespunzător cerinŃele caietului de sarcini. 

Astfel, pentru pompele de apă uzată de la Salva, specialistul a indicat 
următoarele: 

I.l.Pompa K. AMAREX KRTF 80-250/44UKG-D IE3 
Conform răspunsului la solicitarea de clarificări nr. 14926/02.11.2012, 

parametrii de funcŃionare ai pompei ofertate de asociere, cuprinşi in Fisa tehnica 1.1. 
sunt: debit (Q) 16,12mc/h, fata de 16,20mc/ora impus prin caietul de sarcini, inaltimea 
de pompare 20,49m, fata de 20,70m si puterea instalata 4kW fata de 3,75kW. 
Specialistul a indicat că, din punctul său de vedere, parametrii ofertaŃi sunt 
corespunzători în raport cu cei solicitaŃi prin caietul de sarcini. Totuşi, din analiza 
celorlalŃi parametri de funcŃionare, se observa ca aceasta pompa funcŃionează cu un 
randament de 25,8%, fata de randamentul de aprox. 60% la care funcŃionează pompa 
in cea mai mare parte a domeniului de funcŃionare. Acest lucru dovedeşte ca pompa 
nu este aleasa corespunzător si cheltuielile de exploatare vor fi aproximativ de doua 
ori mai mari. 

I.2. Pompa K. AMAREX KRTF 150-315/46UKG-DIE3 
Conform răspunsului la clarificări nr. 14926/02.11.2012, parametrii de 

funcŃionare ai pompei ofertate, cuprinşi in Fisa tehnica 1.2., sunt: debit Q 9,13mc/h, 
fata de 8,70mc/ora impus prin caietul de sarcini, înălŃimea de pompare 9,47m, fata de 
8,60m si puterea 4,8kW faŃă de l,30kW. Consideră că parametrii ofertaŃi sunt 
corespunzători in raport cu parametrii solicitaŃi in caietul de sarcini, mai puŃin puterea 
instalata, care este de trei ori mai mare decât in caietul de sarcini. Aceasta diferenŃa 
se datorează faptului ca pompa ofertată este destinata vehiculării unor debite mult 
mai mari. FuncŃionarea acestei pompe la parametrii ofertaŃi este intr-o zona cu o 
funcŃionare defectuoasa. Astfel, din curba caracteristica de randament se observa ca 
aceasta pompa funcŃionează cu un randament de 6,2%, fata de randamentul de aprox 
50% la care funcŃionează pompa in cea mai mare parte a domeniului de funcŃionare. 
Puterea este parametrul care oferă indicii despre cheltuielile de exploatare. Acest 
lucru dovedeşte ca pompa nu este aleasă corespunzător si cheltuielile de exploatare 
vor fi aproximativ de opt ori mai mari. 

În concluzie, s-a indicat că, cu toate că unii parametri corespund cu cei din 
caietul de sarcini, aceste pompe nu sunt corect alese, datorită faptului că pentru 
debitul pus în discuŃie, randamentul cu care funcŃionează este foarte mic.  

Specialistul a precizat şi că randamentul înseamnă calitatea cu care se face 
pomparea, iar, cu toate că nu a fost specificat expres randamentul cerut în caietul de 
sarcini, a apreciat că nu a fost aleasă corect pompa. S-a mai arătat că, deşi petenta 
susŃine că nu există standarde fixe de funcŃionare, în cazul randamentului, există o 
curbă de valori, la debit 0, randamentul este 0, la debit maxim, randamentul este 0, iar 
la anumite puncte intermediare, poate fi de maxim 60 %. Această curbă a 
randamentului, în funcŃie de debit, este depusă la dosar, de către petentă, pentru 
fiecare din cele două pompe. 

Conform uzanŃelor tehnice, unanim acceptate, un randament obişnuit ar trebui 
să fie de peste 40%. 

La interpelarea instanŃei, d-nul profesor a arătat că din punct de vedere tehnic, 
când se alege o pompă, obligatoriu trebuie avut în vedere randamentul la care aceasta 
funcŃionează, chiar dacă în caietul de sarcini nu a fost specificat în mod expres acest 



lucru, acesta fiind un indicator care nu poate fi ignorat de către o persoană cu 
cunoştinŃe tehnice în domeniu, având în vedere şi experienŃa îndelungată a 
participanŃilor la licitaŃie. 

Astfel, chiar dacă, în lipsa indicării cerinŃelor legate de curba de randament, 
putea fi propusă, teoretic, orice pompă, specialistul a indicat că un tehnician trebuie să 
propună pompa şi în funcŃie de randamentul acesteia. 

Plecând de la aceste premise, Curtea constată că, chiar trecând peste aspectele 
referitoare la randamentul celor două pompe, în contextul în care în caietul de sarcini 
nu s-au indicat limite în cadrul cărora să se integreze ofertele depuse, este corectă 
decizia CNSC, care o confirmă pe cea a autorităŃii contractante, în sensul în care 
oferta petentei este neconformă. 

Aceasta întrucât, aşa cum s-a arătat anterior, în ceea ce priveşte puterea 
pompelor, oferta depusă nu respectă exigenŃele impuse de către autoritatea 
contractantă, aceste statuări fiind evidente mai ales în privinŃa celei de-a doua pompe. 
Or, această caracteristică tehnică a fost circumstanŃiată expres în cuprinsul caietului 
de sarcini, cu deplina respectare a principiului transparenŃei şi a tratamentului egal, 
orice critici pe marginea acestor aspecte fiind neavenite. 

De asemenea, având în vedere că, aşa cum a indicat specialistul, puterea este 
parametrul care oferă indicii despre cheltuielile de exploatare, acestea fiind mai mari, 
de circa 2 ori, pentru prima pompă, şi de circa 8 ori, pentru cea de-a doua, oferta nu 
este conformă. 

Aceasta întrucât ignorarea acestor aspecte ar duce la încălcarea principiului 
eficientei utilizări a fondurilor publice, care trebuie să guverneze întreaga procedură. 

Curtea constată şi că petenta a încercat să invoce în apărare prev. art. 34 alin. 3 
din HG nr. 925/2006, în sensul în care parametrii mai sus indicaŃi sunt cerinŃe 
minimale ale caietului de sarcini, care au fost respectate, însă specialistul a relevat că, 
chiar dacă s-ar achiesa la o astfel de poziŃie, din punct de vedere tehnic, pentru ca o 
ofertă să fie conformă, ar fi trebuit ca valorile propuse pentru cele două pompe să fie 
mai mari, pentru înălŃimea de pompare şi debit şi, respectiv, mai mici decât cele 
prevăzute în caietul de sarcini, pentru putere. Or, puterea ofertată pentru cele două 
pompe este mai mare decât cea solicitată. 

Totodată, nu vor fi validate nici apărările privind încălcarea de către intimată a 
principiilor transparenŃei, proporŃionalităŃii şi a tratamentului egal, prin impunerea de 
către intimată a unor parametrii tehnici care sunt specifici unui anumit producător, 
având în vedere că în răspunsul său, specialistul a pornit de la ideea conform căreia, 
din punct de vedere tehnic, se acceptă o marjă de toleranŃă de 5% faŃă de valorile 
indicate în caietul de sarcini, cea de-a doua pompă ofertată înscriindu-se în această 
marjă, numai în ceea ce priveşte debitul şi înălŃimea de pompare. 

Or, în condiŃiile în care Curtea a acceptat un astfel de raŃionament, el nefiind 
contestat pertinent de către intimată, nu pot fi reŃinute cele invocate de către petentă, 
ele nefiind de natură să justifice nerespectarea cerinŃelor, chiar apreciate ca minimale, 
ale caietului de sarcini, în ceea ce priveşte puterea. 

Pe de altă parte, nu vor fi validate cele invocate de către intimată, în sensul în 
care neconformitatea ofertei petentei trebuie raportată şi la faptul că, prin răspunsul la 
clarificări, acesta ar fi modificat propunerea tehnică, deoarece în oferta iniŃială s-a 
menŃionat doar că sunt respectate cerinŃele caietului de sarcini, pentru cele două 
pompe, ulterior, în cadrul răspunsului la clarificări, aceste susŃineri fiind doar 
dezvoltate şi susŃinute cu înscrisuri. 

Ca atare, reŃinând  şi că, în practica curentă, atât a instanŃelor de judecată cât si 
a CNSC-lui, în materia achiziŃiilor publice, s-a adoptat soluŃia conform căreia un 



singur motiv de neconformitate a ofertei duce la declararea ei ca neconformă, nefiind  
necesar un anumit număr de neconformităŃi pentru a declara o ofertă neconformă, 
Curtea va respinge plângerea formulată, în acord cu prev. art. 285 din OUG nr. 
34/2006. Aşa fiind, soluŃia dată nu poate fi alta nici din perspectiva faptului că, în 
ceea ce priveşte rezervorul de apă Maieru, specialistul a constatat caracterul conform 
al ofertei petentei, pentru aceleaşi argumente, mai sus expuse, legate de aprecierea 
caracterului conform al ofertei, într-o viziune mai largă, impusă de prev. art. 35 alin. 5 
din OUG nr. 34/2006 şi art. 34 alin. 3 din HG nr. 925/2006. 

În subsidiar, Curtea reŃine că în mod corect s-a raportat intimata la 
neconformitatea ofertei petentei şi din perspectiva propunerii financiare. 

Astfel, în Caietul de sarcini, Fişa de date, secŃiunea IV.4.2 - prin care se 
reglementează modul de prezentare a ofertei financiare se specifică expres „ In cazul 
în care există componente în Listele de CantităŃi pentru care Antreprenorul/ofertantul 
nu a introdus o valoare, se va considera că acel preŃ are valoare zero,,. 

Or, petenta a prevăzut pentru lucrarea „ Completare lucrări de reabilitare 
rezervoare conform expertizei după golire şi curăŃare - cantitate 5 - preŃul de 0 lei.”, 
dar cu toate acestea, în oferta financiară globală, pe lângă celelalte lucrări cotate ca 
preŃuri, ofertantul a suplimentat suma cu contravaloarea acestor lucrări - Completare 
lucrări de reabilitare rezervoare conform expertizei după golire şi curăŃare -cantitate 5 
- cu 235.000 lei. 

Prin răspunsul transmis la punctul 1.1 la solicitarea de clarificare nr. 
16286/27.11.2012, ofertantul precizează ca valoarea de 882.760 lei se compune din 
181.030 lei pentru Proiectare si execuŃie subtraversari cai ferate, 466.730 lei pentru 
Proiectare si execuŃie alimentari cu energie electrica si 235.000 lei pentru Completare 
lucrări de reabilitare rezervoare conform expertizei dupa golire si curatare(5 buc x 
47.000 lei/buc). 

Aceasta valoare reprezintă diferenŃa dintre 647.760 lei, cat era valoarea 
stabilita pentru toti oferantii, si 882.760 lei care este valoarea din Lista de cantităŃi de 
lucrari-Cantitati provizionate, depusa in cadrul propunerii financiare de către ofertant. 

Or, intimata arată corect că răspunsul ofertantului nu a putut fi luat in 
considerare, deoarece acesta trebuia sa se conformeze prevederilor din Volumul II, 
Capitol B, SecŃiunea I-Preambul la listele de preturi, punctul 15, in care se prevede 
referitor la " sumele provizionate din Vol II, CondiŃii generale ale contractului, că 
valoarea acestora se va menŃine nemodificata (respectiv, 647.760 lei) asa cum a fost 
impusa prin DocumentaŃia de Atribuire. Utilizarea acestei sume se va face in 
conformitate cu contractul." 

In consecinŃa Comisia de evaluare a considerat întemeiat ca răspunsul este 
neconcludent, iar oferta este neconforma in baza art.79, alin.l din HG 925/2006 
coroborat cu art.36 alin.2 lit.a) din HG 925/2006, deoarece nu satisface in mod 
corespunzător cerinŃele din Caietul de sarcini. 

Prin plângere, petenta susŃine că acest fapt s-a datorat culpei intimatei, care nu 
a întocmit documentaŃia de atribuire într-un mod lipsit de echivoc, fiind încălcat astfel 
şi principiul transparenŃei.  

Curtea apreciază că această apărare nu poate fi reŃinută, întrucât întreaga 
procedură a achiziŃiilor publice se caracterizează printr-un formalism accentuat, 
ofertanŃii fiind obligaŃi să respecte condiŃiile impuse de către autoritatea contractantă 
şi să întocmească oferta în consecinŃă, din actele depuse la dosar rezultând că prin 
încălcarea acestei obligaŃii, petenta îşi invocă, practic, propria culpă. 

Astfel, se reŃine că petenta nu a înŃeles să se prevaleze de prev. art. 78 alin. 1 
din OUG nr. 34/2006, în sensul de a solicita intimatei clarificări cu privire la 



conŃinutul documentaŃiei de atribuire şi la condiŃiile considerate esenŃiale în procesul 
de evaluare a ofertelor, CNSC reŃinând corect că acestea devin astfel obligatorii 
pentru toŃi participanŃii, iar încercarea acesteia de a invoca culpa autorităŃii 
contractante, care nu i-ar fi solicitat corectarea acestui viciu, care nu era decât unul de 
formă, este neavenită. 

Aceasta întrucât este forŃată încadrarea acestei neregularităŃi în categoria 
viciilor de formă, iar acceptarea unei asemenea posibilităŃi, dată fiind situaŃia specifică 
mai sus expusă, ar duce la modificarea ofertei iniŃiale, într-o modalitate care este 
evident că ar încălca principiul tratamentului egal al participanŃilor, fiind forŃate şi 
susŃinerile referitoare la incidenŃa prevederilor Noului Cod Civil, referitoare la 
clauzele considerate nescrise. 

În ceea ce priveşte plângerea formulata de către S.C. C.R.S. S.A. 
Bucureşti, împotriva aceleiaşi decizii, Curtea constată că comisia de evaluare a 
respins oferta petentei ca neconforma, deoarece prin solicitarea de clarificări cu nr. 
12358/14.09.2012, termenul de răspuns a fost stabilit pentru data de 21.09.2012, ora 
10, în temeiul art. 79 alin.l din H.G. 925/2006, iar răspunsul la solicitare a fost primit 
după ora stabilită, soluŃie validată de CNSC. 

Potrivit textului legal, " in cazul in care ofertantul nu transmite, in perioada 
precizata de către comisia de evaluare, clarificarile, răspunsurile solicitate, sau in 
cazul in care explicatiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta va fi 
considerata neconforma". 

Intimata arată corect că, având in vedere ca prin adresa expediată către 
petentă, a precizat in mod clar care este data limită pana la care trebuie sa intre in 
posesia explicaŃiilor, acordându-se petentului nu mai puŃin de 7 zile, acest termen este 
unul care respectă pe deplin cerinŃele unui interval rezonabil. 

Pe de altă parte, întrucât petenta nu a contestat cele inserate in cadrul 
respectivei adrese, se poate considera că aceasta a acceptat si insuşit, pe deplin, 
conŃinutul acesteia, care îi este astfel opozabilă. 

Or, nu se contestă că răspunsul solicitat petentei, prin adresa de solicitare de 
clarificări, a intrat in posesia intimatei la ora 10 si 7 minute, deci cu 7 minute dupa ora 
limita precizata in cadrul actului menŃionat anterior, el nefiind luat în mod corect în 
considerare. 

In plus, se verifică cele statuate de către CNSC, în sensul în care nu se pot lua 
în considerare apărările contestatorului potrivit cărora ar fi expediat răspunsul, cu o zi 
înainte de expirarea termenului stipulat in adresa de solicitare de clarificări, la adresa 
de e- mail office@A..ro. 

Aceasta întrucât s-a apreciat corect că simpla prezentare a unor imagini tipărite 
care capturează anumite informaŃii afişate pe un monitor nu poate avea atributele de 
proba certa in ceea ce priveşte îndeplinirea obligaŃiilor asumate, in mod ferm. 

Totodată, prin plângerea formulată nu se aduc critici pertinente cu privire la 
reŃinerile conform cărora prezentarea unor dovezi certe privind îndeplinirea obligaŃiei 
aferente incumbă, in mod exclusiv, contestatorului. Aşa fiind, în mod corect s-a 
imputat petentei faptul că nu a depus diligenŃe pentru confirmarea primirii 
documentului respectiv de către intimată, fie sub forma unui număr de înregistrare, fie 
a altor dovezi scrise. 

Chiar dacă prin plângere sunt indicate textele legale care, în opinia petentei, 
sunt de natură să sprijine apărarea sa, întemeiată pe ideea conform căreia, din moment 
ce intimata a permis corespondenŃa în format electronic, trebuia să se asigure de 
posibilitatea verificării orei de transmitere-primire, ele nu pot duce la admiterea 
plângerii, date fiind cele mai sus expuse. 



Totodată, petenta nu răspunde pertinent celor sesizate de CNSC, în sensul în 
care, prin aplicarea prin analogie a prev. art. 172 alin. 2 din OUG nr. 34/2006, este 
evident că şi riscurile transmiterii la solicitarea de clarificări cad tot în sarcina 
operatorului economic, la fel ca şi cele ale transmiterii ofertei. 

In aceste condiŃii, se va respinge şi plângerea formulată de către petenta  S.C. 
C.R.S. S.A., fiind menŃinută Decizia Consiliului National de SoluŃionare a 
ContestaŃiilor şi luându-se act de faptul că autoritatea contractantă şi-a rezervat 
dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. 

 

15. Impozit pe clădiri. Taxă pe clădiri. AsociaŃie. Imobil 
proprietate publică închiriat. Legalitatea impunerii  

Curtea de Apel Cluj, SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 10713 din 8 noiembrie 2013 

Prin sentinŃa civilă nr. 5714 din 01.04.2013, a Tribunalului Cluj s-a respins ca 
nefondată cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta AsociaŃia Culturală 
D. în contradictoriu cu pârâŃii Primarul municipiului Cluj-Napoca şi Municipiul Cluj-
Napoca, având ca obiect contencios administrativ. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
Prin Deciziile de impunere nr. 2011-259488/492/13.09.2011 şi nr. 2011-

259504/492/13.09.2011 emise de pârâtul Municipiul Cluj-Napoca, DirecŃia Impozite 
şi Taxe Locale s-a stabilit în sarcina reclamantei AsociaŃia Culturală D. obligaŃia de a 
achita impozitul pe clădiri în cuantum de 3.441 lei şi taxa pe clădiri în cuantum de 
12.568 lei. 

Cu respectarea art. 205 şi urm. din Codul de procedură fiscală, reclamanta a 
formulat contestaŃie împotriva acestor acte administrative fiscale, respinsă prin 
DispoziŃia Primarului Municipiului Cluj-Napoca nr. 5140/27.10.2011, iar acum 
reclamanta atacă în contenciosul administrativ deciziile menŃionate. 

AsociaŃia Culturală D. susŃine în primul rând că deciziile au fost emise cu 
încălcarea dispoziŃiilor art. 250 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal. 

Potrivit acestui text legal, „clădirile utilizate pentru activităŃi social-umanitare 
de către asociaŃii, fundaŃii şi culte, potrivit hotărârii consiliului local” sunt clădiri 
pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii. 

După cum se poate lesne observa, această scutire este condiŃionată în mod 
expres de existenŃa unei hotărâri de consiliu local care să indice clădirile utilizate 
pentru activităŃi social-umanitare de către asociaŃii, fundaŃii şi culte, scutite de plata 
impozitului. Reclamanta însăşi recunoaşte că nu există o astfel de hotărâre la nivelul 
municipiului Cluj-Napoca, iar consecinŃa firească este aceea de inaplicabilitate a 
scutirii legale, iar nu de recunoaştere a dreptului la această scutire în favoarea tuturor 
asociaŃiilor, fundaŃiilor şi cultelor. 

Reclamanta se prevalează apoi de scutirea prevăzută de art. 250 alin. 1 pct. 1, 
care vizează „clădirile proprietate a statului, a unităŃilor administrativ-teritoriale sau 
a oricăror instituŃii publice, cu excepŃia încăperilor care sunt folosite pentru activităŃi 
economice, altele decât cele desfăşurate în relaŃie cu persoane juridice de drept 
public”. 

Reclamanta subliniază că, dacă pentru clădirile pe care le are în proprietate 
statul nu se datorează impozit, asociaŃia, în calitate de chiriaş al unei încăperi dintr-un 
imobil proprietate a statului, nu poate fi obligată la plata impozitului, cu atât mai mult 



cu cât nu realizează niciun fel de activitate economică, conform art. 1 alin. 1 şi 2 din 
O.G. nr.26/2000. 

Tribunalul a apreciat că prevederea citată trebuie coroborată cu art. 249 alin. 3, 
care statuează: „Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităŃilor administrativ-teritoriale concesionate, închiriate, date în administrare ori 
în folosinŃă, după caz, persoanelor juridice, altele decât cele de drept public, se 
stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, 
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinŃă, după caz, în condiŃii 
similare impozitului pe clădiri”. 

Astfel, doar persoanele juridice de drept public sunt scutite de plata taxei pe 
clădiri atunci când sunt titularele unui drept de concesiune, locaŃiune, drept de 
administrare sau de folosinŃă asupra unei clădiri proprietate publică sau privată a 
statului ori a unităŃilor administrativ-teritoriale. 

Pe de altă parte, reclamanta nu se poate prevala de scutirea de la art. 250 pct. 
1, care reprezintă situaŃia generică de scutire a statului, unităŃilor administrativ-
teritoriale sau oricăror instituŃii publice de la plata impozitului (în corelaŃie cu faptul 
că art. 249 alin.3 instituie obligaŃia de plată a taxei pe clădiri în sarcina persoanelor 
juridice de drept privat care desfăşoară activităŃi economice în spaŃiile proprietate 
publică sau privată), şi aceasta cu atât mai mult cu cât reclamantei i-ar fi incident 
cazul special de scutire de la pct. 19, deja analizat.  

Dacă asociaŃiile ar fi fost avute în vedere şi ar fi fost incluse în cazul de la pct. 
1, nu s-ar mai justifica precizările şi condiŃionările de la pct. 19. Tocmai de aceea, 
unicul caz de scutire aplicabil reclamantei este cel de la pct. 19, dar căruia nu i se 
poate da eficienŃă în lipsa hotărârii de consiliu local. 

În subsidiar, AsociaŃia Culturală D. arată că niciuna dintre cele două decizii de 
impunere nu indică temeiul legal al obligaŃiilor stabilite în sarcina sa şi nu cuprind 
perioada pentru care sunt calculate sumele pretinse, debitele nu sunt defalcate şi nu se 
indică ce sume reprezintă debite principale şi care sunt debitele accesorii. 

Sub acest aspect, Curtea de Apel Cluj s-a pronunŃat prin decizia de casare în 
sensul că reclamanta a formulat critici de fond faŃă de actele fiscale atât în faza 
administrativă cât şi în cea jurisdicŃională şi de aceea nu se poate valida un viciu al 
nemotivării deciziilor atacate.  

În temeiul art. 315 alin. 1 din Codul de procedură civilă, tribunalul este Ńinut 
de această dezlegare dată de instanŃa de control judiciar. 

Pe cale de consecinŃă, s-a reŃinut că, potrivit întâmpinărilor depuse în cauză, 
Decizia de impunere nr. 259488/492/2011 priveşte impozitul pe clădiri pentru 
perioada 01.01.2006-01.01.2007 şi se compune din debit în sumă de 1257 lei (calculat 
prin aplicarea cotei de impozitare de 0,75% stabilită prin H.C.L. nr. 339/2005 la 
valoarea de inventar a clădirii de 167.632,29 lei) şi majorări de întârziere calculate la 
data emiterii deciziei, 13.09.2011, în cuantum de 2184 lei, iar Decizia de impunere nr. 
259504/492/2011 priveşte taxa pe clădirea închiriată pentru perioada 01.01.2007-
30.09.2011 şi se compune din debitul pentru anii 2007, 2008, 2009, 2010 şi 2011 în 
cuantum total de 7291 lei (calculat prin aplicarea cotei de impozitare de 0,75% 
stabilită prin H.C.L. nr. 746/2006, nr. 344/20074, nr. 414/2008 la valoarea de inventar 
a clădirii de 29183,50 lei pentru anii 2007,  2008 şi 2009 şi respectiv a cotei de 
impozitare de 0,90% stabilită prin H.C.L. nr. 509/2009 şi nr. 400/2010 la valoarea de 
inventar a clădirii de 29183,50 lei pentru anii ulteriori) şi majorări de întârziere 
calculate până la data emiterii deciziei, 13.09.2011, în cuantum de 5277 lei. 

De asemenea, pârâŃii au arătat că Decizia de impunere nr. 259488/492/2011 
priveşte impozitul pe clădiri pentru perioada 01.01.2006-01.01.2007, dată de la care 



denumirea obligaŃiei fiscale s-a modificat din impozit pe clădire în taxă pe clădire, 
sens în care începând cu data de 01.01.2007 s-a calculat în sarcina reclamantei taxa pe 
clădirea închiriată.  

łinând cont de aceste explicaŃii, urmează că nu este fondat nici argumentul 
dublei impuneri, invocat de reclamantă. 

În fine, nici susŃinerea asociaŃiei că impozitul pe clădiri ar fi în sarcina 
proprietarului imobilului şi nu al locatarului nu are bază legală, prin prisma 
dispoziŃiilor legale incidente mai sus redate, care stabilesc obligaŃia persoanelor 
juridice de drept privat care închiriază un spaŃiu aflat în proprietate publică sau privată 
a statului ori a unităŃilor administrativ-teritoriale de a suporta taxa pe clădiri. 

De asemenea, anterior datei de 01.01.2007, art. 249 alin. 3 prevedea expres că 
„Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităŃilor 
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în 
folosinŃă, după caz, impozitul pe clădiri reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, 
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinŃă, după caz”, iar în 
temeiul acestei dispoziŃii legale reclamanta era Ńinută să suporte impozitul pe clădiri 
(până la data de 01.01.2007, când a devenit taxa pe clădiri). 

Prin concluziile scrise depuse cu ocazia primei judecăŃi, reclamanta a mai 
invocat vătămarea suferită datorită necomunicării în termen a actelor administrative 
fiscale. 

De fapt, reclamanta contesta neemiterea deciziilor de impunere mai devreme, 
aspect care priveşte, concret, dreptul Municipiului Cluj-Napoca de a stabili taxele şi 
impozitele cu unica cerinŃă legală de a respecta termenul de prescripŃie al dreptului de 
a stabili obligaŃii fiscale. 

Or, art. 91 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte termenul de 
prescripŃie de 5 ani, care „începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor 
celui în care s-a născut creanŃa fiscală”. Observând că în speŃă pârâtul a respectat 
termenul legal de prescripŃie, nu se pot valida susŃinerile reclamantei. 

De asemenea, indicarea în cuprinsul actelor fiscale a FundaŃiei D. în locul 
AsociaŃiei Culturale D. reprezintă o eroare materială în sensul art. 48 alin. 3 din Codul 
de procedură fiscală iar nu un element de natură a atrage nulitatea deciziilor, art. 46 
făcând referire expresă şi limitativă la lipsa denumirii contribuabilului.  

Pe de altă parte, identificarea reclamantei este realizată prin celelalte elemente 
cuprinse în deciziile de impunere: codul de identificare fiscală, adresa sediului, data 
înregistrării la Registrul ComerŃului. 

Pentru toate aceste considerente, în temeiul art. 218 din Codul de procedură 
fiscală raportat la art. 18 din Legea nr. 554/2004, s-a respins ca nefondată prezenta 
cerere. 

În temeiul art. 274 alin. 1 din Codul de procedură civilă, s-a luat act că pârâŃii 
nu au solicitat cheltuieli de judecată. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta ASOCIAłIA 
CULTURALĂ D. solicitând admiterea recursului în temeiul prev, art. 312 alin. 1 
raportat la prev. ort. 304 pct. 9 şi 304 ind.l C.pr.civilă, hotărârea fiind dată cu 
aplicarea greşită a legii, iar prin decizia ce se va pronunŃa să se dispună modificarea 
ei, în sensul admiterii în tot a acŃiunii formulate de către reclamantă; obligării pârâtei 
intimate la plata cheltuielilor de judecată ocazionate reclamantei în prezentul recurs. 

În motivarea recursului reclamanta a arătat următoarele: 
Aşa cum în mod constant a arătat, la baza raporturilor juridice cu Municipiul 

Cluj-Napoca prin DirecŃia de Impozite şi taxe locale, stă Contractul de închiriere 



nr.2004/14.04.2004. Scopul şi obiectul acestui contract a fost " desfăşurarea obiectului 
de bază al asociaŃiei" art.l lit. A din contractul de închiriere -adică AsociaŃie Culturală, 
fără scop patrimonial şi care a funcŃionat, a existat şi este susŃinută din cotizaŃiile 
membrilor fondatori. 

Acest contract de închiriere a fost prelungit şi modificat de-a lungul timpului 
prin mai multe acte adiŃionale, însă niciodată nu a fost anunŃată în vreun fel, că în 
afara chiriei lunare ar mai datora ceva. 

Este adevărat faptul că, potrivit disp. art.249 alin.3 C.fiscal, pentru clădirile 
proprietate publică sau privată a statului ori a unităŃilor administrativ-teritoriale, 
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinŃă, după caz persoanelor 
juridice, se stabileşte taxă pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, 
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinŃă, după caz, în condiŃii 
similare impozitului pe clădiri. 

Însă, conform art. 250 alin.l pct.l din acelaşi act normativ, clădirile pentru care 
nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt clădirile proprietate a statului, a 
unităŃilor administrativ-teritoriale sau a oricăror instituŃii publice, cu excepŃia 
încăperilor care sunt folosite pentru activităŃi economice. 

Coroborând dispoziŃiile legale enunŃate anterior concluzia clară este aceea că 
pentru clădirile proprietate a statului, a unităŃilor admistrativ-teritoriale sau a oricăror 
instituŃii publice concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinŃă, după 
caz persoanelor juridice, se stabileşte taxă pe clădiri în condiŃii similare impozitului pe 
clădiri, însă acestea se datorează doar pentru încăperile care sunt folosite pentru 
activităŃi economice. 

Nu este cazul reclamantei, deoarece AsociaŃia Culturală D. este o asociaŃie 
înfiinŃată în conformitate cu prevederile OG nr.26/2000, este persoană juridică fără 
scop patrimonial şi care nu desfăşoară nici un fel de activitate economică. 

In speŃă, reclamanta nu desfăşoară activităŃi economice astfel cum acestea sunt 
definite în accepŃiunea codului comercial. Acest fapt nu a fost, de altfel, contestat în 
vreun mod de către pârâŃii recurenŃi şi nici nu s-a dovedit contrariul său. 

Prin efectul legii, asociaŃiile sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri şi nu 
este necesară o Hotărâre de Consiliu Local, în acest sens. 

Prin necomunicarea în termen a actelor administrativ fiscale, respectiv 
Deciziile de impunere nr. 259488/492/2011 referitoare la impozitul pe clădiri 
închiriate (pentru perioada 01.01.2006-01/01/2007) şi a Deciziei de impunere nr. 
259504/4925/13.09.2011 referitoare la taxa pe clădiri (pentru perioada 01.01.2007 - 
30.09.2011 ) se produce o vătămare evidenta a drepturilor sale, vătămare care nu se 
poate înlătura decât prin anularea acestor decizii. 

Nu poate fi primită aprecierea instanŃei de fond potrivit căreia pârâta a emis 
deciziile de impunere în termenul de prescripŃie şi că unica cerinŃă legală este aceea 
de a respecta termenul de prescripŃie al dreptului de a stabili obligaŃii fiscale. 

Reclamanta nu a fost informată corect şi la timp despre existenŃa deciziilor 
contestate, de conŃinutul acestor decizii, precum şi de obligaŃiile care i se impun prin 
aceste decizii. Nu a avut posibilitatea legală de a verifica aceste decizii şi, la acea 
dată, de a le contesta, respectiv dreptul de a se apăra cu privire la obligaŃiile de plată 
ce-i sunt puse în sarcină. 

Codul de procedură fiscală, prin art.44, astfel cum a fost modificat prin 
OrdonanŃa nr.2 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea OG 
nr.93/2003 privind Codul de procedură fiscală: stabileşte că actul administrativ-fiscal 
trebuie comunicat contribuabilului căruia este destinat, iar această comunicare se 
realizează după cum urmează: "art.44 alin.2 Actul administrativ fiscal se comunică 



prin remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, dacă se asigură primirea sub 
semnătură a actului administrativ fiscal sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire." 

DirecŃia de Taxe şi Impozite Cluj-Napoca, organul fiscal competent avea 
obligaŃia să îndeplinească procedura de comunicare conform prevederilor legale. 

Prin urmare, neîndeplinirea acestei prevederi în termenul legal nu ne poate fi 
considerată opozabilă, neexistând dovada înştiinŃării asupra actului administrativ 
fiscal. 

Comunicarea actelor administrativ fiscale e obligatorie, deoarece numai din 
momentul comunicării acestea încep să producă efecte juridice potrivit Codului de 
procedură fiscală. 

Astfel, prin art.45 "Opozabilitatea actului administrativ fiscal" din Codul de 
procedură fiscală se dispune: "(1) Actul administrativ fiscal produce efecte din 
momentul în care este comunicat contribuabilului..." (2) Actul administrativ fiscal ce 
nu a fost comunicat potrivit art. 44 nu este opozabil contribuabilului şi nu produce nici 
un efect juridic". 

Cu siguranŃă dacă în anul 2007, i-ar fi fost comunicat faptul că datorează 
pentru spaŃiul închiriat şi altceva decât obligaŃia de plată a chiriei, ar fi hotărât în 
cunoştinŃă de cauză. Reclamanta este o asociaŃie non profit, care există din cotizaŃiile 
membrilor fondatori, a cărei scop este unul umanitar, nu este o societate comercială 
care obŃine profit. 

Totodată trebuie să avem în vedere şi prevederile pct.44.1 din Hotărârea 
Guvernului nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG 
nr.93/2003 privind Codul de procedură fiscală, potrivit cărora "44.1. Organul fiscal nu 
poate pretinde executarea obligaŃiei stabilite în sarcina contribuabilului prin actul 
administrativ, dacă acest act nu a fost comunicat contribuabilului, potrivit legii". 

Prin urmare actul administrativ fiscal produce efecte de la data comunicării. 
Data comunicării actelor administrativ fiscale este deosebit de importantă 

întrucât reprezintă în fapt momentul de la care începe să curgă termenul de 
contestaŃie, adică termenul în care respectivul act poate fi atacat în justiŃie, iar în ceea 
ce priveşte deciziile de plată accesorii(dobânzi,penalităŃi),scadenŃa sau termenul de 
plată al creanŃelor fiscale individualizate se stabileşte în funcŃie de aceeaşi dată a 
comunicării. 

Pe lângă aceasta, dovada comunicării actului reprezintă probatoriul care arată 
faptul că s-a adus la cunoştinŃă contribuabilului actul emis pe numele său. 

Pentru toate cele de mai sus enunŃate, solicită admiterea recursului aşa cum a 
fost formulat şi motivat. 

Prin întâmpinarea formulată pârâtul intimat Municipiul Cluj-Napoca, 
DirecŃia de Taxe şi impozite locale, reprezentat prin primar Emil Boc a solicitat 
respingerea recursului ca neîntemeiat. 

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

Prin recursul formulat, reclamanta solicită modificarea sentinŃei civile 
nr.5714/01.04.2013 pronunŃată de Tribunalul Cluj şi pe cale de consecinŃă anularea 
deciziilor de impunere nr. 259488/492/13.09.2011 şi nr. 259504/492/13.09.2011 
emise de Municipiul Cluj-Napoca-DirecŃia Taxe şi Impozite Locale şi a DispoziŃiei 
nr. 5140/27.10.2011 emise de Primarul Municipiului Cluj-Napoca în soluŃionarea 
contestaŃiei administrative îndreptată împotriva deciziilor de impunere menŃionate mai 
sus. 



În fapt, prin contestaŃia înregistrată la DirecŃia de impozite şi taxe locale cu 
nr.289544/11.10.2011, recurenta susŃinea că impozitul/taxa pentru clădirea situată în 
Cluj-Napoca, str. X., nr.13, deŃinută în baza contractului de închiriere nr. 
2004/14.04.2000 şi a actelor adiŃionale la acesta încheiat cu Municipiul Cluj-Napoca, 
stabilită prin deciziile de impunere nr. 259488/492/13.09.2011 şi nr. 
259504/492/13.09.2011, emise de DirecŃia de taxe şi impozite locale, a fost calculată 
cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare, deoarece aceste decizii de impunere 
nu respectă prevederile art. 250 alin. 1 pct. 19 din Codul Fiscal, şi nu indică temeiul 
legal al obligaŃiilor ce s-au stabilit în sarcina petentei. 

Urmare analizării situaŃiei fiscale de fapt şi de drept a reclamantei, a fost emisă 
DispoziŃia nr. 5140/27.10.2011 de către Primarul Municipiului Cluj-Napoca, prin care 
a fost respinsă ca neîntemeiată contestaŃia administrativă. 

Prin deciziile de impunere nr.259488/492/13.09.2011 şi 
nr.259504/492/13.09.2011, emise de către DirecŃia de taxe şi impozite locale din 
cadrul Municipiului Cluj-Napoca, a fost comunicat petentei faptul că aceasta 
figurează în evidenŃele fiscale ale Municipiului Cluj-Napoca cu obligaŃii de plată 
scadente constând în impozit/ taxa pe clădire, calculate în baza prevederilor art. 249 
alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, pentru perioada 01.01.2006 - 
30.09.2011, cu calcularea de accesorii până la data emiterii, 13.09.2011. 

Raportat la criticile de nelegalitate invocate, Curtea constată că potrivit 
dispoziŃiilor art. 249 alin.3 din Legea nr. 571/2003, republicată: " Pentru clădirile 
proprietate publică sau privată a statului ori a unităŃilor administrativ-teritoriale 
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinŃă, după caz, persoanelor 
juridice, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă 
sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau 
de folosinŃă, după caz, în condiŃii similare impozitului pe clădiri.” 

Intimata arată corect că prin modificarea adusă textului legal amintit mai sus 
prin Legea nr. 76/2010, legiuitorul a clarificat în mod indubitabil sfera persoanelor 
care datorează această taxă, respectiv singurele entităŃi care sunt scutite de la plată 
fiind persoanele juridice de drept public, recurenta nefăcând dovada prin documentele 
anexate contestaŃiei că ar deŃine această calitate, după cum în mod just a constatat 
instanŃa de fond.  

De altfel, o astfel de soluŃie era valabilă şi anterior modificărilor aduse în anul 
2010, coroborarea şi interpretarea normelor legale incidente fiind corect realizată de 
către tribunal. 

Nu poate fi reŃinută susŃinerea recurentei potrivit căreia doar de la data de 
15.07.2009 ar datora această obligaŃie fiscală, în condiŃiile în care aceasta deŃinea 
calitatea impozabilă de chiriaş al unei clădiri proprietate a unităŃii administrativ 
teritoriale pe toată perioada de calcul al sarcinii fiscale în termenul legal de prescripŃie 
de 5 ani de zile, 2006 - 2011, iar obligaŃia de a achita această taxă fiscală se aplică ex 
lege, fără a avea relevanŃă menŃiunile din actele juridice prin care petenta a dobândit 
dreptul de folosinŃă. Faptul că recurenta invocă o culpă proprie de necunoaştere a legii 
fiscale, nu poate să-i creeze acesteia un drept de scutire de la plata obligaŃiilor fiscale 
legal stabilite, deoarece nimeni nu poate invoca necunoaşterea legii.  

Aşa cum corect relevă intimata, impozitul/taxa pe clădire pentru clădirile 
proprietate publică sau privată a statului sau a unităŃilor administrativ-teritoriale, 
concesionate, închiriate, date în administrare sau în folosinŃă, se datorează conform 
prevederilor Legii nr.494/2004 privind aprobarea O.G.nr.83/2004 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu începere de la 01.01.2005. 
Anterior datei de 01.01.2007, (când prin Legea nr.343/2006 de modificare a Codului 



Fiscal s-a schimbat denumirea din impozit pe clădire în taxă pe clădire), obligaŃia 
fiscală numită astăzi taxa pe clădire purta denumirea de impozit pe clădire.  

Deşi purta aceeaşi denumire ca şi obligaŃiile fiscale aferente clădirilor deŃinute 
în proprietate, sarcina fiscală prevăzută în textul art. 249 alin. 3 cădea în sarcina 
titularilor dreptului de folosinŃă asupra clădirii, şi nu în sarcina proprietarilor. În mod 
indubitabil, petenta este titulara unui drept de folosinŃă, sintagmă prevăzută în mod 
expres de Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, în art. 249 alin.3, drept care 
generează obligaŃia corelativă de a achita taxa pe clădire, şi implicit majorările de 
întârziere aferente. 

Recurenta nu se poate prevala de disp. art. 250 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 
571/2003, deoarece această scutire este condiŃionată în mod expres de existenŃa unei 
hotărâri de consiliu local care să indice clădirile utilizate pentru activităŃi social-
umanitare de către asociaŃii, fundaŃii şi culte, scutite de plata impozitului. Reclamanta 
însăşi recunoaşte că nu există o astfel de hotărâre la nivelul municipiului Cluj-Napoca, 
iar consecinŃa firească este aceea de inaplicabilitate a scutirii legale, iar nu de 
recunoaştere a dreptului la această scutire în favoarea tuturor asociaŃiilor, fundaŃiilor 
şi cultelor, statuările instanŃei de fond fiind corecte. 

Reclamanta-recurentă a înŃeles să se prevaleze în susŃinerea demersului şi de 
disp. art. 250 alin. 1 pct. 1, care vizează „clădirile proprietate a statului, a unităŃilor 
administrativ-teritoriale sau a oricăror instituŃii publice, cu excepŃia încăperilor care 
sunt folosite pentru activităŃi economice, altele decât cele desfăşurate în relaŃie cu 
persoane juridice de drept public”. 

Tribunalul a constatat însă cu temei că prevederea citată trebuie coroborată cu 
art. 249 alin. 3, care statuează: „Pentru clădirile proprietate publică sau privată a 
statului ori a unităŃilor administrativ-teritoriale concesionate, închiriate, date în 
administrare ori în folosinŃă, după caz, persoanelor juridice, altele decât cele de 
drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinŃă, 
după caz, în condiŃii similare impozitului pe clădiri”. 

Astfel, doar persoanele juridice de drept public sunt scutite de plata taxei pe 
clădiri atunci când sunt titularele unui drept de concesiune, locaŃiune, drept de 
administrare sau de folosinŃă asupra unei clădiri proprietate publică sau privată a 
statului ori a unităŃilor administrativ-teritoriale, statuări care nu au fost contrazise 
pertinent prin recursul declarat. 

Totodată, Curtea ia act de faptul că din analiza celor două decizii de impunere 
se poate constata faptul că acestea cuprind elementele obligatorii a fi conŃinute de un 
act administrativ fiscal, sub sancŃiunea nulităŃii absolute, în lumina prevederilor art. 
46 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 

În plus, corect a reŃinut tribunalul că cele două acte atacate menŃionează 
temeiul legal al obligaŃiilor ce s-au stabilit în sarcina petentei şi defalcarea acestor 
sume, neputându-se reŃine apărările conform cărora suntem în speŃă în situaŃia unei 
duble taxări, deoarece cele două decizii de impunere privesc perioade fiscale diferite, 
şi stabilesc obligaŃii de plată raportat Ia calitatea reclamantei de titular al dreptului de 
folosinŃă asupra unei clădiri proprietate a unităŃii administrativ-teritoriale, şi nu în 
calitatea ei ( de altfel inexistentă) de proprietar, pentru a fi incidente prevederile art. 
249 alin. 1 Cod Fiscal. 

Recurenta mai arată că nulitatea actelor de impunere este atrasă şi de faptul că 
ele nu i-ar fi fost comunicate în termenul legal.  

Or, corect a reŃinut instanŃa de fond că, de fapt, reclamanta contestă neemiterea 
deciziilor de impunere mai devreme, aspect care priveşte, concret, dreptul 



Municipiului Cluj-Napoca de a stabili taxele şi impozitele cu unica cerinŃă legală de a 
respecta termenul de prescripŃie al dreptului de a stabili obligaŃii fiscale, care a fost 
respectată în speŃă. 

Pe de altă parte, comunicarea deciziilor de impunere este atestată chiar de 
către preambulul contestaŃiei administrative formulate de către reclamantă (f. 50, din 
dosarul de fond, constituit în primul ciclu procesual), aceasta subliniind că actele 
fiscale i-au fost aduse la cunoştinŃă la 13.09.2011. 

Totodată, aceste apărări nu sunt de natură să ducă la concluzia, susŃinută de 
recurentă, conform căreia modul de calcul al accesoriilor ar fi eronat. 

Aceasta întrucât, aşa cum corect arată intimata, el respectă prev. art. 120 din 
Codul de procedură fiscală, conform cărora: „(1) Majorările de întârziere se 
calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare 
termenului de scadenŃă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv”, iar în 
conformitate cu dispoziŃiile art. 119 din acelaşi act normativ: „Pentru neachitarea la 
termenul de scadenŃă de către debitor a obligaŃiilor de plată, se datorează după acest 
termen majorări de întârziere. (2) Nu se datorează majorări de întârziere pentru 
sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligaŃii fiscale accesorii stabilite 
potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, 
precum şi sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor şi sumelor confiscate 
care nu sunt găsite la locul faptei. (3) Majorările de întârziere se fac venit la bugetul 
căruia îi aparŃine creanŃa principală.” 

 Pornind de la aceste prevederi imperative, se justifică susŃinerea conform 
căreia situaŃiile în care un contribuabil este scutit prin efectul legii de la plata 
obligaŃiilor fiscale accesorii, sunt limitativ stabilite de legiuitor, în speŃă nefiind în 
prezenŃa unei ipoteze de scutire conform textelor legale ilustrate mai sus. 

Pentru toate considerentele arătate, Curtea va respinge recursul formulat ca 
neîntemeiat, în baza prev. art. 312 alin. 1 C.pr.civ., art. 20 din LCA. 

 
 
 

16. Debitor declarat insolvabil în condiŃiile Codului de 
procedură fiscală. Atragerea răspunderii solidare a administratorului 

pentru debitul către bugetul general consolidat înregistrat la data intrării 
acesteia în insolvabilitate 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 10663 din  7 noiembrie 2013 

Prin sentinŃa civilă nr. 1078/31.05.2013, a Tribunalului BistriŃa-Năsăud s-a 
respins, ca nefondată, acŃiunea în contencios fiscal formulată de reclamantul B.D.R. în 
contradictoriu cu pârâta DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice BistriŃa-Năsăud. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
Prin Decizia nr. 992/6/C/24.05.2012 emisă de AdministraŃia FinanŃelor 

Publice BistriŃa, s-a dispus atragerea răspunderii solidare a reclamantului B.D.R., în 
calitate de administrator al SC T.E. SRL, în temeiul prevederilor art. 27 alin. 2 lit. b, c 
şi d coroborat cu art. 28 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
republicat, pentru suma totală de 5.213 lei, debit către bugetul general consolidat 
înregistrat de societatea comercială menŃionată la data intrării acesteia în 
insolvabilitate, din care suma de 3.622 lei reprezintă debite, iar suma de 1.591 lei 
reprezintă accesorii aferente acestor debite. 



Reclamantul a contestat, în termen legal, decizia sus menŃionată, însă prin 
Decizia nr. 202/18.10.2012 emisă de DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice BistriŃa-
Năsăud, aceasta a fost respinsă ca neîntemeiată. 

Temeiul atragerii răspunderii solidare a reclamantului reŃinut de organul fiscal 
este reprezentat de art. 27 alin. 2 lit. b, c şi d din OG nr. 92/2003, texte legale care 
prevăd că „pentru obligaŃiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil, în 
condiŃiile prezentului cod, răspund solidar cu acesta următoarele persoane: 

b) administratorii, asociaŃii, acŃionarii şi orice alte persoane care au provocat 
insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu 
rea-credinŃă, sub orice formă, a activelor debitorului; 

c) administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credinŃă, 
nu şi-au îndeplinit obligaŃia legală de a cere instanŃei competente deschiderea 
procedurii insolvenŃei, pentru obligaŃiile fiscale aferente perioadei respective şi 
rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate; 

 d) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinŃă, au 
determinat nedeclararea şi/sau neachitarea la scadenŃă a obligaŃiilor fiscale;” 

SusŃine reclamantul că nu prezintă relevanŃă sub aspectul antrenării 
răspunderii solidare a administratorului faptul declarării stării de insolvabilitate de 
către organul fiscal, în opinia acestuia angajarea răspunderii solidare, în ipoteza legală 
prevăzută de art. 27 alin. 2 lit. c, neputându-se realiza decât în condiŃiile declarării 
stării de insolvenŃă de către instanŃa de judecată.  

Tribunalul a constatat însă că reclamantul se află în eroare când interpretează 
textul, legal mai sus citat. Aceasta, întrucât declararea insolvabilităŃii de către organul 
fiscal (realizată în speŃă prin procesul-verbal nr. 409 din 24.05.2012) reprezintă o 
procedură specifică creanŃelor bugetare şi prevăzută ca atare de art. 176 din OG nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aceasta având valoarea unei constatări 
premergătoare formulării în faŃa instanŃei judecătoreşti, de către organul fiscal, a 
cererii de deschidere a procedurii insolvenŃei potrivit prevederilor art. 177 din acelaşi 
act normativ. 

Or, obligaŃia legală de a cere instanŃei competente deschiderea procedurii 
insolvenŃei la care face trimitere textul art. 27 alin. 2 lit. c C.pr.fiscală, este 
reglementată de prevederile art. 27 alin. 1  din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenŃei, în sensul că „debitorul aflat în stare de insolvenŃă este obligat să adreseze 
tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziŃiilor prezentei legi, în termen de 
maximum 30 de zile de la apariŃia stării de insolvenŃă”. 

Totodată, art. 3 din Legea nr. 85/2006 defineşte starea de insolvenŃă ca fiind 
acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienŃa 
fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, 
aceasta fiind prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 90 de zile de la 
scadenŃă, nu a plătit datoria sa faŃă de creditor, şi respectiv     iminentă, atunci când 
se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenŃă datoriile exigibile angajate, 
cu fondurile băneşti disponibile la data scadenŃei. 

Din economia prevederilor Legii nr. 85/2006 mai sus citate rezultă în mod 
neechivoc faptul că obligaŃia constatării apariŃiei stării de insolvenŃă revine 
debitorului, prin administratorii statutari, astfel încât, în această din urmă calitate, 
reclamantului îi revenea obligaŃia de a constata starea de insolvabilitate şi a solicita 
instanŃei competente deschiderea procedurii insolvenŃei în termen de 30 de zile de la 
apariŃia acestei stări, nu de la data la care organul fiscal a constatat-o prin proces-
verbal, cum este cazul în speŃă, în care cererea pentru deschiderea procedurii 



insolvenŃei, a fost înregistrată la Tribunalul BistriŃa-Năsăud abia în data de 23.08.2012 
(fiind deschisă procedura prin sentinŃa civilă nr. 1540/12.09.2012). 

Aşadar, cum înscrisurile depuse la dosar relevă împrejurarea că datoriile 
debitoarei SC T.E. SRL datează încă din perioada anterioară suspendării temporare a 
activităŃii, respectiv nu au mai fost efectuate plăŃi din ianuarie 2010, cererea de 
deschidere a procedurii insolvenŃei formulată de debitoare la data de 23.08.2012 nu 
respectă exigenŃa de a fi introdusă în termenul legal de 30 de zile mai sus menŃionat. 

Nu prezintă relevanŃă sub aspectul exonerării reclamantului de răspunderea 
solidară stabilită în sarcina sa potrivit art. 28 C.pr.fiscală, invocata suspendare a 
activităŃii debitoarei, câtă vreme, aşa cum rezultă din chiar conŃinutul contestaŃiei 
administrative formulate de acesta (f. 9), întreruperea activităŃii a fost dispusă exclusiv 
pentru perioada 01.05.2010 - 01.05.2013, astfel încât reclamantul avea obligaŃia 
analizării situaŃiei contabile a societăŃii debitoare şi, constatând starea de insolvenŃă, 
să solicite instanŃei, în termen legal, deschiderea procedurii. 

În atare circumstanŃe, chiar în lipsa întrunirii condiŃiilor  prescrise de 
prevederile lit. b şi d ale art. 27 alin.2, invocate de asemenea de organul fiscal în 
decizia de atragere a răspunderii solidare a reclamantului, faptul că în cauză se 
verifică ipoteza legală a art. 27 alin. 2 lit. c din OG nr. 92/2003 republ., reprezintă un 
temei suficient pentru angajarea răspunderii, astfel încât nu s-ar putea reŃine 
nelegalitatea deciziei prin care s-a respins, ca neîntemeiată, contestaŃia formulată de 
reclamant împotriva deciziei de atragere a răspunderii solidare. 

Prin urmare, faŃă de cele ce preced, tribunalul, în temeiul art. 218 C.pr.fiscală, 
a respins, ca nefondată, acŃiunea în contencios fiscal formulată de reclamant. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul solicitând să se 
reexamineze cererea sa introductivă şi să se pronunŃe o decizie prin care să se anuleze 
ca netemeinică şi nelegală Decizia nr.202/18.10.2012 emisă de AgenŃia NaŃională de 
AdministraŃie Fiscală - DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a JudeŃului BistriŃa-
Năsăud, cu sediul în str. 1 Decembrie, nr.6-8, BistriŃa, BistriŃa-Năsăud. 

În motivarea recursului reclamantul a arătat următoarele: 
A avut calitatea de administrator al SC T.E. SRL, (societate faŃă de care prin 

SentinŃa civilă nr. 151/2013 pronunŃată de Tribunalul BN s-a dispus închiderea 
procedurii insolvenŃei). 

Împotriva acestei decizii de atragere a răspunderii solidare, a formulat 
contestaŃie în termen legal, depunând-o la registratura AFP BistriŃa în data de 
12.07.2012 cu nr. 13561, motivând că: 1. nu poate fi reŃinută reaua credinŃă ca şi 
condiŃie a atragerii răspunderii solidare a administratorului, întrucât nu poate fi vorba 
de o înstrăinare sau ascundere cu rea credinŃă, sub orice formă, a activelor debitorului; 
astfel nu s-a desfăşurat nicio operaŃiune sau act comercial cu caracter dolosiv (de 
înstrăinare a activelor), aspecte ce reies  cu transparenŃă  din toate declaraŃiile şi 
bilanŃurile depuse la zi şi 2. că opinează că atragerea răspunderii solidare a 
administratorului, e posibilă în situaŃia declarării stării de insolvenŃă de către instanŃa 
de judecată şi nu a stării de insolvabilitate de către organul fiscal. 

La această contestaŃie nu a primit răspuns în termenul legal, fiind emisă abia în 
12.10. 2012, Decizia nr.202 a AFP BistriŃa prin care s-a respins contestaŃia 
administrativă a reclamantului. 

Ca atare, având în vedere: 
- lipsa oricărui element care să dovedească reaua credinŃă a 

reclamantului (condiŃie obligatorie pentru atragerea răspunderii solidare a 
administratorului), aspect ce rezultă şi din SentinŃa civilă nr. 151/2013 a Tribunalul 
BistriŃa-Năsăud in dosarul …/112/2012 unde s-a reŃinut că „starea de insolvenŃă nu s-



a datorat săvârşirii de către organele de conducere a unor fapte de natură să atragă 
suportarea de către aceştia a unei părŃi a pasivului societăŃii", 

- tardivitatea emiterii Deciziei nr. 202/12.10.2012 faŃă de ContestaŃia 
administrativă depusă de reclamant la 12.07.2012 

- şi faptul că însăşi instanŃa de fond a reŃinut „lipsa întrunirii condiŃiilor 
prescrise de prevederile lit. b si d ale art.27 alin.2 din OG nr.92/2003 rep"., solicită să 
se admită recursul aşa cum a fost formulat. 

În drept s-au invocat prevederile OG 93/2003 rep.; prevederile art.300,301,302 
şi urm. din Codul de procedură civilă. 

Prin întâmpinarea formulată, pârâta intimată ADMINISTRAłIA 
JUDEłEANĂ A FINANłELOR PUBLICE BISTRIłA-NĂSĂUD a solicitat 
respingerea recursului, cu consecinŃa menŃinerii ca legală şi temeinică a hotărârii 
atacate. 

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

Prin Decizia nr. 992/6/C/24.05.2012 emisă de AdministraŃia FinanŃelor 
Publice BistriŃa, atacată în prezenta cauză, s-a dispus atragerea răspunderii solidare a 
reclamantului în calitate de administrator al SC T.E. SRL, în conformitate cu art. 27 
alin. 2 lit. b, c şi d coroborat cu art. 28 din Codul de procedură fiscală, pentru suma 
totală de 5.213 lei (din care suma de 3.622 lei reprezintă debite, iar suma de 1.591 lei 
reprezintă accesorii aferente). Cu acest debit către bugetul general consolidat figura 
societatea comercială menŃionată la data intrării acesteia în insolvabilitate. 

Potrivit art. 27 alin. 2 lit. b, c şi d din OG nr. 92/2003, „pentru obligaŃiile de 
plată restante ale debitorului declarat insolvabil, în condiŃiile prezentului cod, răspund 
solidar cu acesta următoarele persoane: 

b) administratorii, asociaŃii, acŃionarii şi orice alte persoane care au provocat 
insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-
credinŃă, sub orice formă, a activelor debitorului; 

c) administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credinŃă, nu 
şi-au îndeplinit obligaŃia legală de a cere instanŃei competente deschiderea procedurii 
insolvenŃei, pentru obligaŃiile fiscale aferente perioadei respective şi rămase 
neachitate la data declarării stării de insolvabilitate; 

d) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinŃă, au determinat 
nedeclararea şi/sau neachitarea la scadenŃă a obligaŃiilor fiscale”. 

Curtea îşi însuşeşte pe deplin concluziile primei instanŃe, în sensul că 
declararea insolvabilităŃii de către organul fiscal reprezintă o procedură specifică 
creanŃelor bugetare şi prevăzută ca atare de art. 176 din OG nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, aceasta având valoarea unei constatări premergătoare formulării 
în faŃa instanŃei judecătoreşti, de către organul fiscal, a cererii de deschidere a 
procedurii insolvenŃei potrivit prevederilor art. 177 din acelaşi act normativ. Potrivit 
art. 27 alin. 1  din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenŃei, „debitorul aflat în 
stare de insolvenŃă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus 
dispoziŃiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariŃia stării de 
insolvenŃă”. 

De asemenea, art. 3 din Legea nr. 85/2006 defineşte starea de insolvenŃă ca 
fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienŃa 
fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, aceasta 
fiind prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 90 de zile de la scadenŃă, 
nu a plătit datoria sa faŃă de creditor, şi respectiv iminentă, atunci când se dovedeşte 



că debitorul nu va putea plăti la scadenŃă datoriile exigibile angajate, cu fondurile 
băneşti disponibile la data scadenŃei. 

FaŃă de aceste prevederi legale, rezultă că obligaŃia constatării apariŃiei stării 
de insolvenŃă revine debitorului, prin administratorii statutari, astfel încât, în această 
din urmă calitate, reclamantului îi revenea obligaŃia de a constata starea de 
insolvabilitate şi a solicita instanŃei competente deschiderea procedurii insolvenŃei în 
termen de 30 de zile de la apariŃia acestei stări şi nu de la data la care organul fiscal a 
constatat-o prin proces-verbal, cum greşit susŃine reclamanta recurentă.  

În speŃă, datoriile debitoarei SC E. SRL datează încă din perioada anterioară 
suspendării temporare a activităŃii (suspendare care nu influenŃează acest raŃionament 
logico-juridic), respectiv din anul 2010, astfel încât cererea de deschidere a procedurii 
insolvenŃei formulată de debitoare la data de 23.08.2012 nu respectă termenul legal de 
30 de zile, care a fost mult depăşit în speŃă; necunoaşterea sau aprecierea greşită a 
sensului unor dispoziŃii legale nu exonerează reclamantul de răspundere, deoarece s-ar 
încălca, în cazul contrar, prezumŃia absolută de cunoaştere a legii.  

Reaua-credinŃă a reclamantului este evidentă, în condiŃiile în care starea de 
insolvenŃă a societăŃii al cărei administrator exista încă din anul 2010 iar cererea de 
deschidere a procedurii de insolvenŃă s-a făcut după 2 ani, astfel încât şi din această 
perspectivă, recursul formulat este neîntemeiat. 

Curtea constată ca fiind lipsite de relevanŃă celelalte motive de recurs 
invocate, respectiv că decizia prin care i-a fost soluŃionată contestaŃia administrativă 
ar fi fost emisă cu depăşirea termenului legal, sau că instanŃa de fond nu a reŃinut 
incidenŃa dispoziŃiilor art. 27 alin. 2 lit. b şi d Cod procedură fiscală, atâta timp cât s-a 
constatat că sunt incidente dispoziŃiile art. 27 alin. 2 lit. c. 

FaŃă de cele de mai sus, în temeiul art. 312 alin. 1 C. pr. civ., Curtea urmează 
să respingă recursul. 

 

17. Declararea starii de insolvabilitate. Efecte. ObligaŃiile 
contribuabilului 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 10518 din 4 noiembrie 2013 

Prin sentinŃa civilă nr. 476/05.04.2013 a Tribunalului BistriŃa Năsăud, s-a 
respins ca nefondată acŃiunea în contencios fiscal formulată de reclamanta U.M., în 
contradictoriu cu pârâta DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice BistriŃa-Năsăud. 

Pentru a dispune în acest sens, instanŃa a reŃinut că prin acŃiunea sa, reclamanta 
U.M., în contradictoriu cu pârâta DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice BistriŃa-
Năsăud, a formulat contestaŃie împotriva deciziei nr. 207/25.10.2012 emisă de pârâtă, 
solicitând admiterea contestaŃiei şi anularea deciziei atacate, ca netemeinică şi 
nelegală. 

În motivare, a arătat că prin decizia nr. I594/6/C/21 08 2012, în baza art. 27 
alin 2.litera c) şi litera d) C.pr.fiscală, s-a stabilit în sarcina reclamantei obligaŃia de 
plată a sumei de 3157 lei reprezentând impozit pe profit, dobânzi si penalităŃi datorate 
de SC T. Com SRL BistriŃa. 

Împotriva deciziei mai sus menŃionate a formulat contestaŃia înregistrată sub 
nr. 17932/18.09.20012 soluŃionată prin decizia nr. 207/25 10 2012, prin respingerea 
acesteia. 

Potrivit art. 27 alin 2.litera c) şi lit. d) C.pr.fiscală, pentru obligaŃiile de plată 
restante ale debitorului declarat insolvabil răspund solidar administratorii care, în 



perioada exercitării mandatului, cu rea-credinŃă. nu şi-au îndeplinit obligaŃia legală de 
a cere instanŃei competente deschiderea procedurii insolvenŃei, pentru obligaŃiile 
fiscale aferente perioadei respective şi rămase neachitate la data declarării stării de 
insolvabilitate; administratorii sau orice alte persoane care, cu rea credinŃă, au 
determinat nedeclararea şi/sau neachitarea la scadenŃă a obligaŃiilor fiscale. 

In considerentele deciziei atacate, intimata reŃine că reclamanta, în calitate de 
administrator al SC T. SRL BistriŃa, nu a solicitat deschiderea procedurii insolvenŃei 
în termen de 30 zile de la data declarării stării de insolvabilitate. 

Reclamanta susŃine că cele reŃinute de intimată nu corespund adevărului, 
întrucât după 27 zile de la data declarării stării de insolvabilitate, reclamanta în 
calitate de administrator al SC T. Com SRL, prin cererea din dosarul Tribunalului 
BistriŃa-Năsăud înregistrată la data de 17.09.2012, a solicitat deschiderea procedurii 
insolvenŃei. 

Potrivit prevederilor legale arătate mai sus, pentru atragerea răspunderii 
solidare a reclamantei trebuie dovedit faptul că în exercitarea mandatului de 
administrator, cu rea credinŃă, nu a achitat obligaŃiile fiscale pentru SC T. C. SRL 
BistriŃa, ceea ce nu este cazul. 

Pârâta DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice BistriŃa-Năsăud a formulat 
întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acŃiunii, ca neîntemeiată şi nelegală. 

În motivare, s-a arătat că SC T.C. SRL BistriŃa, a fost declarata insolvabilă 
fără bunuri sau venituri urmăribile prin PV nr. 436/6/C/20.08.2012, aceasta având, la 
data de 20.08 2012, obligaŃii de plată către bugetul general consolidat al statului în 
sumă de 3.157 lei, iar din luna septembrie 2008 nu s-a mai efectuat nici o plată către 
bugetul statului ceea ce arată faptul că societatea se afla în incapacitate de plată. 

Având în vedere cele mai sus arătate se poate concluziona că societatea se 
încadrează în prevederile art. 3) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenŃei. 

Până la data emiterii Deciziei de atragere a răspunderii solidare, debitoarea nu 
s-a angrenat în negocieri pentru restructurarea datoriilor sale către bugetul general 
consolidat. 

Totodată, debitoarea nu a depus cerere către instanŃa competentă, pentru a fi 
supusă dispoziŃiilor Legii 85/2006 privind procedura insolvenŃei, act normativ din 
care citează art. 3 şi 27. 

În acest context, intimata a considerat că sunt îndeplinite condiŃiile art. 27 alin. 
2 lit. c din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare "pentru obligaŃiile de plată restante ale debitorului declarat 
insolvabil, în condiŃiile prezentului cod, răspund solidar cu acesta administratorii care, 
în perioada exercitării mandatului, cu rea-credinŃă, nu şi-au îndeplinit obligaŃia legală 
de a cere instanŃei competente deschiderea procedurii insolvenŃei, pentru obligaŃiile 
fiscale aferente perioadei respective şi rămase neachitate la data declarării stării de 
insolvabilitate", pentru atragerea răspunderii solidare a administratorului societăŃii 
debitoare – U.M. 

A mai reŃinut tribunalul că  
 
Analizând actele şi lucrările dosarului instanŃa a reŃinut următoarele: 
Prin Decizia nr. 1594/6/C/21.08.2012 emisă de AdministraŃia FinanŃelor 

Publice BistriŃa (AFP BistriŃa), s-a dispus atragerea răspunderii solidare a reclamantei 
U.J., în calitate de administrator al SC T.C. SRL, în temeiul prevederilor art. 27 alin. 2 
lit. c şi d coroborat cu art. 28 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
republ., pentru suma totală de 3.157 lei, debit către bugetul general consolidat 
înregistrat de societatea comercială menŃionată la data intrării acesteia în 



insolvabilitate, din care suma de 1.485 lei reprezintă debite, iar suma de 1.672 lei 
reprezintă accesorii aferente acestor debite. 

Reclamanta a contestat, în termen legal, decizia de atragere a răspunderii 
solidare, însă prin Decizia nr. 207/25.10.2012 emisă de DirecŃia Generală a FinanŃelor 
Publice BistriŃa-Năsăud, aceasta a fost respinsă ca neîntemeiată. 

Temeiul atragerii răspunderii solidare a reclamantei reŃinut de organul fiscal 
este reprezentat de art. 27 alin. 2 lit. c şi d din OG nr. 92/2003, texte legale care 
prevăd că „pentru obligaŃiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil, în 
condiŃiile prezentului cod, răspund solidar cu acesta următoarele persoane: 

c) administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credinŃă, nu 
şi-au îndeplinit obligaŃia legală de a cere instanŃei competente deschiderea procedurii 
insolvenŃei, pentru obligaŃiile fiscale aferente perioadei respective şi rămase 
neachitate la data declarării stării de insolvabilitate; 

d) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinŃă, au determinat 
nedeclararea şi/sau neachitarea la scadenŃă a obligaŃiilor fiscale;” 

SusŃine reclamanta că în raport de data declarării stării de insolvabilitate, 
20.08.2012, nu se poate reŃine ca fiind întrunită în cauză ipoteza prevăzută de art. 27 
alin. 2 lit. c, întrucât, în mai puŃin de 30 de zile de la acest moment, a formulat cererea 
de deschidere a procedurii insolvenŃei faŃă de debitoarea SC T.C. SRL ce face obiectul 
dosarului Tribunalului BistriŃa-Năsăud. 

Tribunalul a constatat însă că reclamanta se află în eroare când raportează 
termenul de 30 de zile la care face trimitere organul fiscal în decizia contestată, la data 
declarării debitoarei ca fiind insolvabilă de către organul fiscal prin procesul-verbal 
nr. 436/C/20.08.2012. Aceasta, întrucât declararea insolvabilităŃii de către organul 
fiscal reprezintă o procedură specifică creanŃelor bugetare şi prevăzută ca atare de art. 
176 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aceasta având valoarea 
unei constatări premergătoare formulării în faŃa instanŃei judecătoreşti, de către 
organul fiscal, a cererii de deschidere a procedurii insolvenŃei potrivit prevederilor art. 
177 din acelaşi act normativ. 

Or, obligaŃia legală de a cere instanŃei competente deschiderea procedurii 
insolvenŃei la care face trimitere textul art. 27 alin. 2 lit. c C.pr.fiscală, este 
reglementată de prevederile art. 27 alin. 1  din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenŃei, în sensul că „debitorul aflat în stare de insolvenŃă este obligat să adreseze 
tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziŃiilor prezentei legi, în termen de 
maximum 30 de zile de la apariŃia stării de insolvenŃă”. 

Totodată, art. 3 din Legea nr. 85/2006 defineşte starea de insolvenŃă ca fiind 
acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienŃa 
fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, aceasta 
fiind prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 90 de zile de la scadenŃă, 
nu a plătit datoria sa faŃă de creditor, şi respectiv iminentă, atunci când se dovedeşte 
că debitorul nu va putea plăti la scadenŃă datoriile exigibile angajate, cu fondurile 
băneşti disponibile la data scadenŃei. 

Din economia prevederilor Legii nr. 85/2006 mai sus citate rezultă în mod 
neechivoc faptul că obligaŃia constatării apariŃiei stării de insolvenŃă revine 
debitorului, prin administratorii statutari, astfel încât, în această din urmă calitate, 
reclamantei îi revenea obligaŃia de a constata starea de insolvabilitate şi a solicita 
instanŃei competente deschiderea procedurii insolvenŃei în termen de 30 de zile de la 
apariŃia acestei stări, nu de la data la care organul fiscal a constatat-o prin proces-
verbal, cum este cazul în speŃă.  



Aşadar, cum înscrisurile depuse la dosar relevă împrejurarea că datoriile 
debitoarei SC T.C. SRL datează încă din perioada anterioară suspendării temporare a 
activităŃii, respectiv din anul 2008, cererea de deschidere a procedurii insolvenŃei 
formulată de debitoare la data de 17.09.2012 nu respectă exigenŃa de a fi introdusă în 
termenul legal de 30 de zile mai sus menŃionat. 

Nu prezintă relevanŃă sub aspectul exonerării reclamantei de răspunderea 
solidară stabilită în sarcina sa potrivit art. 28 C.pr.fiscală, invocata suspendare a 
activităŃii debitoarei, câtă vreme, aşa cum rezultă din certificatul constatator depus la 
dosar, întreruperea activităŃii a fost dispusă doar până la data de 219.04.2012, moment 
în raport cu care reclamanta avea obligaŃia analizării situaŃiei contabile a societăŃii 
debitoare şi, constatând starea de insolvenŃă, să solicite instanŃei, în termen legal, 
deschiderea procedurii. 

De altfel, în motivarea contestaŃiei administrative formulate de reclamantă 
împotriva deciziei de atragere a răspunderii solidare, în conformitate cu prevederile 
art. 205 şi urm. C.pr.fiscală, aceasta recunoaşte faptul nesolicitării în termen legal a 
deschiderii procedurii insolvenŃei, susŃinând că nu cunoştea această posibilitate şi 
totodată obligaŃie legală.  

Argumentul necunoaşterii legii nu poate însă fi utilizat de către reclamantă în 
scopul urmărit prin intermediul exercitării contestaŃiei ce face obiectul prezentului 
dosar, acestui demers opunându-i-se principiul de drept nemo censetur ignorarem 
lege, potrivit cu care nimeni nu poate invoca necunoaşterea legii. 

Prin urmare, constatând că în mod legal şi temeinic s-a dispus atragerea 
răspunderii solidare a reclamantei, fiind legală decizia prin care s-a respins contestaŃia 
formulată de reclamantă, tribunalul, în temeiul art. 218 C.pr.fiscală, a respins, ca 
nefondată, acŃiunea în contencios fiscal formulată de reclamantă. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs reclamanta U.M., solicitând 
admiterea recursului, modificarea sentinŃei atacate si rejudecând cauza, admiterea 
contestaŃiei, solicitând instanŃei analizarea cauzei sub toate aspectele. 

Arată recurenta că instanŃa de fond în considerentele sentinŃei atacate retine că 
temeiul atragerii răspunderii solidare a reclamantei reŃinut de organul fiscal este 
reprezentat de art. 27 alin 2 lit. c si d din OG nr. 92/2003, texte legale care prevăd ca 
pentru obligaŃiile de plata restante ale debitorului declarat insolvabil, in condiŃiile 
prezentului cod, răspund solidar cu acesta următoarele persoane: c) administratorii 
care in perioada exercitării mandatului, cu rea credinŃa nu si-au îndeplinit obligaŃia 
legala de a cere instanŃei competente deschiderea procedurii insolvenŃei pentru 
obligaŃiile fiscale aferentei perioadei respective si ramase neachitate ia data declarării 
stării de insolvabilitate. 

Având in vedere ca atragerea răspunderii solidare se putea face doar in situaŃia 
in care intimata ar fi dovedit reaua credinŃa a reclamantei, instanŃa de fond in mod 
netemeinic si nelegal a respins contestaŃia formulata împotriva deciziei nr. 
207/25.10.2012. 

Potrivit art. 14 alin 2 din Noul cod civil buna credinŃa se prezuma pana la 
proba contrara, aşadar intimata trebuia sa dovedească reaua credinŃa a recurentei. 

Buna credinŃă a recurentei este dovedită de faptul ca in perioada 30.04.2009 – 
29.04.2012 activitatea SC T. C. SRL BistriŃa a fost suspendata. 

Analizând recursul declarat, Curtea reŃine următoarele: 
Prin Decizia nr. 1594/6/C/21.08.2012 emisă de AdministraŃia FinanŃelor 

Publice BistriŃa, atacată în prezenta cauză, s-a dispus atragerea răspunderii solidare a 
reclamantei în calitate de administrator al SC T.C. SRL, în conformitate cu art. 27 
alin. 2 lit. c şi d coroborat cu art. 28 din Codul de procedură fiscală, pentru suma 



totală de 3.157 lei (din care suma de 1.485 lei reprezintă debite, iar suma de 1.672 lei 
reprezintă accesorii aferente). Cu acest debit către bugetul general consolidat figura 
societatea comercială menŃionată la data intrării acesteia în insolvabilitate. 

Potrivit art. 27 alin. 2 lit. c şi d din OG nr. 92/2003, „pentru obligaŃiile de plată 
restante ale debitorului declarat insolvabil, în condiŃiile prezentului cod, răspund 
solidar cu acesta următoarele persoane: 

c) administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credinŃă, nu 
şi-au îndeplinit obligaŃia legală de a cere instanŃei competente deschiderea procedurii 
insolvenŃei, pentru obligaŃiile fiscale aferente perioadei respective şi rămase 
neachitate la data declarării stării de insolvabilitate; 

d) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinŃă, au determinat 
nedeclararea şi/sau neachitarea la scadenŃă a obligaŃiilor fiscale”. 

Declararea insolvabilităŃii de către organul fiscal reprezintă o procedură 
specifică creanŃelor bugetare şi prevăzută ca atare de art. 176 din OG nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, aceasta având valoarea unei constatări 
premergătoare formulării în faŃa instanŃei judecătoreşti, de către organul fiscal, a 
cererii de deschidere a procedurii insolvenŃei potrivit prevederilor art. 177 din acelaşi 
act normativ. Potrivit art. 27 alin. 1  din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenŃei, „debitorul aflat în stare de insolvenŃă este obligat să adreseze tribunalului 
o cerere pentru a fi supus dispoziŃiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de 
zile de la apariŃia stării de insolvenŃă”. 

De asemenea, art. 3 din Legea nr. 85/2006 defineşte starea de insolvenŃă ca 
fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienŃa 
fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, aceasta 
fiind prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 90 de zile de la scadenŃă, 
nu a plătit datoria sa faŃă de creditor, şi respectiv iminentă, atunci când se dovedeşte 
că debitorul nu va putea plăti la scadenŃă datoriile exigibile angajate, cu fondurile 
băneşti disponibile la data scadenŃei. 

FaŃă de aceste prevederi legale, rezultă că obligaŃia constatării apariŃiei stării 
de insolvenŃă revine debitorului, prin administratorii statutari, astfel încât, în această 
din urmă calitate, reclamantei îi revenea obligaŃia de a constata starea de 
insolvabilitate şi a solicita instanŃei competente deschiderea procedurii insolvenŃei în 
termen de 30 de zile de la apariŃia acestei stări şi nu de la data la care organul fiscal a 
constatat-o prin proces-verbal, cum greşit susŃine reclamanta recurentă.  

În speŃă, datoriile debitoarei SC T.C. SRL datează încă din perioada anterioară 
suspendării temporare a activităŃii (suspendare care nu influenŃează acest raŃionament 
logico-juridic, fiind fără relevanŃă, deoarece şi în raport cu data expirării suspendării -
21.04.2012- termenul este depăşit), respectiv din anul 2008, astfel încât cererea de 
deschidere a procedurii insolvenŃei formulată de debitoare la data de 17.09.2012 nu 
respectă termenul legal de 30 de zile, care a fost mult depăşit în speŃă; necunoaşterea 
sau aprecierea greşită a sensului unor dispoziŃii legale nu exonerează reclamanta de 
răspundere, deoarece s-ar încălca, în cazul contrar, prezumŃia absolută de cunoaştere a 
legii.  

FaŃă de cele de mai sus, în temeiul art. 312 alin. 1 C. pr. civ., Curtea urmează 
să respingă recursul. 

 



18. Contencios fiscal. Contract de închiriere. ObligaŃia 
înregistrării la organul fiscal. Reziliere. Efecte din punctul de vedere al 

impunerii proprietarului bunului închiriat 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 9302 din 3 octombrie 2013 

Prin sentinŃa civilă nr. 3091 din 14.05.2013, a Tribunalului Maramureş, a fost 
admisă acŃiunea promovată de reclamantul C.I. în contradictoriu cu pârâtele: 
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE MARAMUREŞ şi 
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE VISEU DE SUS şi în consecinŃă s-a 
anulat Decizia nr. 285/19.07.2012 emisă de DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice 
Maramureş şi Deciziile de impunere nr.  24406150523231/2012, nr. 
24406150523771/2012 şi nr. 24406150524017/2012 emise de pârâta AdministraŃia 
FinanŃelor Publice Vişeu de Sus. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut următoarele: 
 Prin Decizia nr. 285/19.07.2012 emisă de DirecŃia Generală a 

FinanŃelor Publice Maramureş a fost respinsă contestaŃia promovată de reclamantul 
C.I. împotriva deciziilor de impunere pentru plăŃi anticipate cu titlu de impozit pe anul 
2008 nr. 24406150523231/2012, pe anul 2009 nr. 24406150523771/2012 şi pe anul 
2010 nr. 24406150524017/2012  din data de 26.04.2012 emise de pârâta 
AdministraŃia FinanŃelor Publice Vişeu de Sus la data de 26.04.2012, contestaŃia 
având ca obiect suma de 119.562 lei, reprezentând plăŃi anticipate cu titlu de impozit 
aferent veniturilor din cedarea folosinŃei bunurilor, în baza contractului de închiriere 
nr. 5/01.10.2008. 

În cuprinsul deciziei sus menŃionate se reŃine că Serviciul Juridic din cadrul 
DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului Sibiu prin adresa nr. 
6846/14.02.2012 a solicitat DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului 
Maramureş să-i comunice dacă contractul de închiriere nr. 5/01.10.2008 încheiat între 
C.I., în calitate de locator şi SC F.C. SRL din Sibiu, aflată în insolvenŃă, în calitate de 
locatar, a fost înregistrat la organul fiscal competent. 

Având în vedere contractul de închiriere nr. 5/01.10.2008  şi raportul nr. 3 al 
lichidatorului judiciar întocmit pentru  SC F.C. SRL în care se menŃionează că 
proprietarul C.I. a realizat venituri în sumă de 995.000 lei din închirierea bunurilor 
care fac obiectul contractului menŃionat, prin aceeaşi adresă s-a solicitat să se 
comunice dacă beneficiarul venitului a achitat impozit pe venit în conformitate cu 
prevederile art. 61 din Legea nr. 571.2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterior.  

Prin adresa nr. 4271/16.02.2012 AdministraŃia FinanŃelor Publice Vişeu de 
Sus a comunicat Serviciului Juridic din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice 
a judeŃului Sibiu, că nu a fost înregistrat contractul de închiriere nr. 5/01.10.2008 la 
organul fiscal competent, care la data încheierii contractului era AdministraŃia 
FinanŃelor Publice Dragomireşti şi a solicitat o copie a acestuia în vedere impunerii 
din oficiu a venitului realizat de proprietar, fiind primit cu adresa nr. 
17110/18.04.2012. 

Prin adresa nr. 8445/03.04.2012 AdministraŃia FinanŃelor Publice Vişeu de 
Sus a notificat contribuabilul C.I. că are obligaŃia să depună o declaraŃie privind 
venitul estimat, în termen de 15 zile de la încheierea contractului între părŃi, având în 
vedere că a realizat venituri din cedarea folosinŃei bunurilor în baza contractului de 
închiriere nr. 5/01.10.2008 începând cu anul 2008, nedepunerea declaraŃiei atrăgând 



după sine stabilirea din oficiu a obligaŃiei de plată, potrivit art. 83 alin. 4 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 

Se arată că în condiŃiile în care reclamantul nu a depus declaraŃiile privind 
venitul estimat din cedarea folosinŃei bunurilor, contractul de închiriere nr. 
5/01.10.2008 a fost înregistrat la AdministraŃia FinanŃelor Publice Vişeu de Sus în 
data de 26.04.2012 sub nr. 150. Contractul a fost încheiat pentru perioada 01.10.2008-
01.10.2010 şi are ca obiect închirierea unor mijloace fixe pentru reparaŃii şi 
modernizare a drumurilor, preŃul închirierii fiind de 41.458 lei/lună. 

Prin referatul privind estimarea bazei de impunere nr. 10171/26.04.2012 
organele fiscale din cadrul AdministraŃiei FinanŃelor Publice în temeiul art. 83 alin. 4 
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi a comunicării nr. 
6846/14.02.2012 a DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului Sibiu au stabilit 
în sarcina contribuabilului C.I. pentru anii 2008, 2009 şi 2010 venituri brute în sumă 
de 124.374 lei, 497.496, respectiv 374.485 lei şi cheltuieli deductibile aferente în 
sumă de 31.094 lei, 124.374 lei, respectiv 93.621 lei. 

AdministraŃia FinanŃelor Publice Vişeu de Sus a emis la data de 26.04.2012, 
pe numele contribuabilului C.I., deciziile de impunere pentru plăŃi anticipate cu titlu 
de impozit nr. 24406150523231/2012, nr. 24406150523771/2012 şi nr. 
24406150524017/2012, stabilind plăŃi anticipate cu titlu de impozit în sumă totală de 
119.562 lei din care 14.925 lei pentru anul 2008; 59.700 lei pentru anul 2009 şi 
44.937 lei, pentru anul 2010 pentru veniturile nete estimate conform referatului 
privind estimarea bazei de impunere nr. 10171/26.04.2012. 

Prin adresa nr. 15458/07.06.2012 Biroul SoluŃionarea ContestaŃiilor a solicitat 
DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului Sibiu copii ale documentelor din 
care să rezultă că SC F.C. SRL a achitat suma de 995.000 lei, reprezentând 
contravaloarea chiriei bunurilor care fac obiectul contractului de închiriere nr. 
5/01.10.2008. 

Cu adresa nr. 30964/03.07.2012 Serviciul Juridic din cadrul DirecŃiei Generale 
a FinanŃelor Publice a judeŃului Sibiu a transmis raportul nr. 3 privind modul de 
îndeplinire a atribuŃiilor de către administratorul judiciar şi răspuns la „Precizările” 
depuse de creditorul bugetar DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Sibiu, 
întocmit de administratorul judiciar G.I. SPRL din Sibiu, pentru debitoarea SC F.C. 
SRL, ce a fost depus la data de 02.02.2012 la dosarul aflat pe rolul Tribunalului Sibiu, 
având ca obiect procedura falimentului debitoarei şi balanŃele de verificare din data de 
01.12.2010 şi 01.05.2011. 

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Sibiu a solicitat clarificarea 
situaŃiei soldului contului 461 „Debitori diverşi” la data de 31.12.2010 în sumă de 
1.005.051,89 lei. 

Din raportul nr. 3 rezultă că, această sumă reprezintă avansurile spre decontare 
acordate asociatului O.N.F., din care suma de 995.000 lei a fost justificată de acesta 
prin plata chiriei mijloace fixe care fac obiectul contractului nr. 5/01.10.2008, iar 
diferenŃa prin plata parŃială a creditului pe termen scurt în valoare de 25.000 lei, 
acordat de BCR şi evidenŃiat în contul 519.1.  

Conform balanŃei de verificare la data de 01.05.2011 SC F.C. SRL figurează 
cu un rulaj creditorilor al contului „461” de 997.500 lei, în care se regăseşte şi plata 
chiriei mijloacelor fixe aşa cum a arătat lichidatorul judiciar în raportul nr. 3. 

ContestaŃia formulată de reclamant împotriva actelor administrative fiscale 
reprezentând deciziile de impunere a fost respinsă cu motivarea că, contestatorul nu a 
înregistrat la organul fiscal teritorial documentul de reziliere a contractului nr. 
5/01.10.2008 în termen de 5 zile de la încheierea acestuia aşa cum prevede pct. 1711 



din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 
44/2004, apreciindu-se că actul adiŃional de reziliere a fost încheiat cu scopul 
sustragerii de la plata impozitului pe venit aferent chiriei în sumă de 996.355 lei, 
reŃinându-se totodată că aşa cum rezultă din raportul nr. 3 privind răspunsul la 
„Precizările” depuse de creditorul bugetar DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a 
judeŃului Sibiu, întocmit de administratorul judiciar G.I. SPRL din Sibiu, pentru 
debitoarea SC F.C. SRL, asociatul societăŃii domnul O.N.F. a achitat suma de 995.000 
lei, reprezentând plata chiriei mijloacelor fixe în speŃă. 

La solicitarea instanŃei de a depune la dosar documentele de plată ale chiriei 
privind bunurile închiriate de la reclamantul C.I. societăŃii insolvente SC F.C. şi care 
au făcut obiectul contractului de închiriere nr. 5/01.10.2008, lichidatorul judiciar 
desemnat în procedura insolvenŃei debitorului SC F.C. SRL în Dosarul Tribunalului 
Sibiu, prin răspunsul aflat la fila 70 din dosar  arătat că în actele contabile ale SC F.C. 
SRL Sibiu nu au fost identificate documente de plată a chiriei mijloacelor fixe 
închiriate de această societate de la C.I.. 

Pe de altă parte, din depoziŃia numitului O.N.F., fost administrator statutar al 
societăŃii insolvente SC F.C. SRL, reiese că aceasta a închiriat utilajele de la 
reclamant pentru a participa la o licitaŃie, nu a mai participat la această licitaŃie 
deoarece nu au reuşit să achite garanŃia de participare, situaŃie în care nu a intrat în 
posesia utilajelor închiriate de la reclamant motiv pentru care contractul de închiriere 
a fost reziliat la aproximativ 2-3 săptămâni de la încheiere, susŃinându-se totodată că 
nu a achitat reclamantului nici o sumă de bani cu titlu de chirie pentru utilaje. 

Această stare de fapt a fost confirmată şi de martorul M.C.G., persoană care a 
asistat la discuŃiile purtate între reclamant şi administratorul SC F.C. SRL legate de 
momentul rezilierii contractului de închiriere. 

Astfel, din probele administrate a reieşit faptul că reclamantul C.I. nu a primit 
nici o sumă de bani cu titlu de chirie de la SC F.C. SRL în baza contractului de 
închiriere nr. 5/01.10.2008 în condiŃiile în care utilajele care au făcut obiectul acestui 
contract nu au fost predate chiriaşului (locatarului). 

Prin anexa nr. 1 la contractul de închiriere nr. 5/01.10.2008, încheiat la 
01.11.2008 se prevede că părŃile au convenit rezilierea contractului începând cu data 
de 01.10.2008 pentru că, la data fixată pentru predare utilajelor, respectiv 05.10.2008, 
locatorul nu a fost în măsură să prezinte şi să predea chiriaşului utilajele ce fac 
obiectul contractului, iar data fiind încetarea contractului începând cu 01.10.2008 şi 
pentru că utilajele închiriate nu au fost predate în posesia şi folosinŃa chiriaşului, 
acesta nu datorează chirie pentru acestea. 

În ceea ce priveşte invocarea de către organul de soluŃionarea a contestaŃiei 
administrative a neîndeplinirii obligaŃiei de înştiinŃare în scris, în termen de 5 zile, a 
faptului rezilierii contractului reŃine că această obligaŃie cade în sarcina părŃilor 
contractante în situaŃia în care contractul de închiriere a fost înregistrat de acestea la 
organul fiscal competent, or în situaŃia de faŃă contractul nu a fost înregistrat în 
condiŃiile în care nu a produs efecte între părŃi.        

Pentru considerentele sus menŃionate acŃiunea a fost admisă potrivit 
dispozitivului. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta DirecŃia Generală a 
FinanŃelor Publice Maramureş, solicitând casarea sau modificarea hotărârii recurate; 
rejudecarea cauzei în fond; respingerea acŃiunii reclamantului. 

În motivare arată că în privinŃa declaraŃiilor de martori: instanŃa de fond şi-a 
fundamentat hotărârea pe declaraŃiile unor martori care trebuiau înlăturate pentru ca, 
nu corespund exigentelor legale. Lipsa de eficacitate juridica a celor 2 declaraŃii de 



martor este rezultatul lipsei de credibilitate pe de o parte, iar pe de alta parte pentru ca 
legea materiala exclude de drept orice consecinŃa juridica pentru o declaraŃie de 
martor bare priveşte o suma mai mare de 250 de lei. 

Într-adevăr, la data de 01.10.2011 a intrat în vigoare Noul Cod Civil (NCC) în 
conformitate cu dispoziŃiile legii de punere în aplicare a acestuia. Noul Cod Civil nu 
mai conŃine dispoziŃii relative referitoare la declaraŃiile de martori şi ar părea ca 
acestea pot fi formulate în orice condiŃii, se refere la legea de drept material civil şi nu 
la legea procesuala. Aceste ipoteze sunt greşite. În speŃa, fiind în continuare incidente 
normele Vechiului Cod Civil astfel cum precizează explicit art. 230 lit. a ultima 
ipoteza din Legea nr. 71/2011 (legea de punere în aplicare a Noului Cod Civil).  

În drept, în conformitate cu art. 1191 şi următoarele din Vechiu Cod Civil se 
interzice explicit orice declaraŃie de martor referitoare la o sumb mai mare de 250 de 
lei. Aceste dispoziŃii sunt incidente spetei, întrucât cauza a Noului Cod de Procedura 
Civila.  InstanŃa trebuia sa înlăture din start declaraŃia lui O.N.F., întrucât exista la 
dosarul cauzei documente care probează faptul ca, anterior aceeaşi persoana a dat o 
declaraŃie de atesta o stare de fapt profund diferita de aceea declarata în fata instanŃei. 
Respectiv, a declarat ca a luat din casieria firmei suma de 995.000 pentru plata 
utilajelor închiriate de la reclamant, pentru ca în prezenta cauza sa declare ca acest 
contract ar fi fost reziliat. Care sunt temeiurile pentru care instanŃa ia dat prioritate 
declaraŃiei date în fata instanŃei îi sunt necunoscute, instanŃa nemotivând aceasta 
atitudine în nici un fel. În orice caz, declaraŃia de martor trebuia înlăturata pentru ca, 
aşa prevăd dispoziŃiile Vechiul Cod Civil: 

- art. 1193, 1194, în vigoare atâta timp cat prezenta cauza a fost înregistrata 
sub imperiul Vechiului Cod de Procedura Civila. 

Pe de alta parte, declaraŃia lui M.C. trebuia înlăturata atâta timp cat priveşte 
plata unor sume de bani mai mari de 250 de lei. DispoziŃiile legii materiale prevăzând 
explicit ca 6 declaraŃie de martir ce priveşte încheierea sau rezilierea acestui contract 
este lovita de nulitate. DispoziŃiile art. 1193 şi 1194 din Vechiul Cod Civil sunt foarte 
clare şi cuc la excluderea celor 2 declaraŃii de martor ca probe. Excluderea deriva din 
legea de drept material, care ar fi trebuit cunoscuta de instanŃa de fond. 

2. Referitor la consecinŃele juridice ale neînregistrării contractului de 
închiriere şi a "rezilierii" acestuia: instanŃa de fond a făcut aprecieri ce nu au nici o 
legătura cu normele legale şi cu probele depuse la dosarul de fond de către subscrisa. 
Astfel, după cum corect; s-a reŃinut în Decizia nr. 285/19.07.2012 reclamantul avea 
obligaŃia înregistrării contractului de închiriere, precum şi a unei eventuale rezilieri la 
organele fiscale, dar acesta nu a înŃeles sa îşi respecte aceste obligaŃii. Reclamantul 
susŃine qa nu dispunea de bunurile prevăzute în contract, aceste susŃineri trebuiau 
înlăturate la soluŃionarea cauzei atâta timp Cat la capitolul obiectul contractului se 
prevede ca: mijloacele fixe închiriate sunt proprietatea exclusiva a lui Chindris loan şi 
sunt amplasate în Sibiu, având destinaŃia de reparaŃie şi modernizare drumuri publice. 

InstanŃa de fond apreciază ca, rezilierea trebuia notificata organului fiscal doar 
în cazul înregistrării contractului de închiriere. Aceasta ipoteză nu este legala. 
Reclamantul era obligat sa înregistreze contractul la organele fiscale, iar ulterior 
eventuala reziliere a acestuia. 

Depăşirea atribuŃiilor puterii judecătoreşti - motiv de recurs prevăzut de art. 
304 pct. 4 Cod Procedura Civila. 

După cum s-a apreciat în doctrina, exista un exces de putere atunci când 
puterea judecătoreasca: săvârşeşte un act pe care numai puterea legislativa sau 
executiva îl poate face; atribuie paloare legala unor abrogate, sau când tăgăduieşte 
orice valoare unui text care încă are legala, când critica pe legiuitor sau face presiuni 



asupra lui. (V.M. Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedura civila, Ed. NaŃional, 
Bucureşti, 1997, pag. 387-388). 

Criticile recurentei subsumate acestui motiv de recurs sunt legate de modul de 
desfăşurare al cercetării judecătoreşti în aceasta cauza, astfel cum a mai arătat, 
instanŃa de fond şi-a fundamentat hotărârea pe 2 declaraŃii de martor ambele interzise 
explicit de legea materiala, mai mult una este discutabila atâta timp cat atesta o stare 
de fapt diferita odată cu trecerea timpului. 

Hotărârea a fost data cu greşita aplicare a legii - art. 304 pct. 9 Cod Procedura 
Civila: după cum a arăta mai sus legea civila excludea de drept cele 2 declaraŃii de 
martor, trecând peste caracterul îndoielnic al  depoziŃiei lui în speŃa dedusa judecaŃii. 

InstanŃa de fond a comis erori de interpretare în ceea ce priveşte obligaŃia 
înregistrării contractului de închiriere şi a unei eventuale rezilieri a acestuia. Legea 
prevăzând explicit obligativitatea înregistrării. Lipsa înregistrării contractului de 
închiriere prezuma pe de o parte, realizarea unui venit, iar pe de alta parte lipsa 
rezilierii contractului încheiat. 

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

1. În materia obŃinerii veniturilor din închiriere contractul este obligatoriu să 
fie înregistrat la organul fiscal pentru aşezarea impozitului  aferent. 

Conform art. 41 lit. c) din Codul fiscal între categoriile de venituri supuse 
impozitului pe venit sunt şi veniturile din cedarea folosinŃei bunurilor. Conform art. 
61 din acelaşi cod, veniturile din cedarea folosinŃei bunurilor sunt veniturile, în bani 
şi/sau natură, provenind din cedarea folosinŃei bunurilor mobile şi imobile, obŃinute de 
către proprietar, uzufructuar sau alt deŃinător legal, altele decât veniturile din 
activităŃile independente. 

De asemenea conform art. 82 din acelaşi cod, contribuabilii care realizează, 
între altele, venituri din cedarea folosinŃei bunurilor sunt obligaŃi să efectueze în 
cursul anului plăŃi anticipate cu titlu de impozit pe venit, acestea fiind stabilite de 
organul fiscal prin emiterea unei decizii care se stabilesc, între altele, conform lit. a) 
pe baza contractului de închiriere. 

Reclamantul a încheiat un contract de închiriere cu o societate comercială, 
recte F.C. SRL Sibiu, având ca obiect închirierea unor bunuri pe o perioadă de 2 ani 
începând cu data de 01.10.2008 până la data de 01.10.2010 pentru o chirie lunară de 
41.458 lei. 

Din corespondenŃa autorităŃilor fiscale ale Jud. Maramureş unde reclamantul 
îşi are domiciliul fiscal şi cele ale autorităŃilor fiscale ale jud. Sibiu unde-şi are sediul 
fiscal locatarul rezultă că din punct de vedere fiscal acest contract nu a fost înregistrat 
la organul fiscal pentru impunere. 

Motivul pentru care, susŃine reclamantul, nu a fost înregistrat la organul fiscal 
teritorial a fost acela că actul de închiriere a fost reziliat, deşi s-a dovedit în cauză că 
asociatul societăŃii chiriaşe a plătit reclamantului suma de 996.355 lei cu titlu de 
chirie. 

Este evident că prin acest procedeu, închirierea unor bunuri, încasarea chiriei 
şi apoi rezilierea contractului fără repunerea părŃilor în situaŃia anterioară conduce la 
intenŃia de fraudare a bugetului de stat şi la imposibilitatea stabilirii impozitului 
anticipat pe perioada de referinŃă a contractului. 

Prin urmare, absenŃa menŃionării rezilierii contractului nu este opozabilă 
organului fiscal, sens în care orice alte probe , inclusiv declaraŃii de martori, nu pot 
servi la elucidarea stării de fapt în sensul urmărit de reclamant. 



În ceea ce priveşte stabilirea stării de fapt fiscale aceasta are lot prin inspecŃia 
fiscală, cercetarea la faŃa locului, expertiză precum şi alte metode investigaŃie. 

Se observă că instanŃa de fond a audiat martorii nu pentru stabilirea stării de 
fapt fiscale ci pentru a se clarifica raporturile contractuale dintre contribuabil şi un terŃ 
aspect care nu poate fi lămurit decât într-un astfel de litigiu. 

Şi este aşa, deoarece din actul nr. 30964 din 3 iulie 2012 al DGFP Sibiu  
rezultă că SC F.C. SRL Sibiu a plătit reclamantului suma de 995.000 lei cu titlu de 
chirie în temeiul contractului de închiriere nr. 5/01.10.2008, aspect care mai rezultă şi 
din raportul nr. 3 întocmit de administratorul judiciar al insolventei SC F.C. SRL 
Sibiu unde se afirmă că suma de 995.000 lei a fost plătită proprietarului bunurilor 
închiriate în contul chiriei mijloacelor fixe ce fac obiectul contractului nr. 
5/01.10.2008 coroborată cu balanŃa de verificare a societăŃii de la data de 31.05.2012. 

FaŃă de cele ce precedă, se reŃine că instanŃa de fond a stabilit cu totul altă 
stare de fapt decât cea care rezultă din probele dosarului. 

FaŃă de cele ce precedă se vădeşte clar intenŃia frauduloasă a reclamantului 
care cu ajutorul societăŃii insolvente au urmărit fraudarea bugetului de stat prin 
sustragerea de la plata impozitului pe venit, actul adiŃional privind rezilierea 
contractului evidenŃiind clar acest lucru.  

Executarea şi maniera de executare a contractului dintre părŃi cu privire la 
plata chiriei nu priveşte organul fiscal în calitate de terŃ, acesta fiind obligat să 
stabilească plăŃile anticipate în baza menŃiunilor din contract. 

FaŃă de cele ce precedă, Curtea reŃine că Decizia nr. 285 din 19 iulie 2012 a 
DGFP Maramureş a fost emisă cu respectarea dispoziŃiilor formale şi legale motiv 
pentru care se va reŃine că sentinŃa care o anulează nu este legală şi temeinică sens în 
care în temeiul art. 20 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 corelat cu art. 304 pct. 9 şi art. 
312 C.pr.civ. se va admite recursul , sentinŃa va fi modificată în sensul respingerii 
acŃiunii de contencios fiscal promovată de reclamant. 

Curtea nu a validat motivul de casare prevăzut la art. 304 pct. 4 din Codul de 
procedură civilă căci acesta presupune că instanŃa a soluŃionat cauza dedusă judecăŃii 
cu încălcarea limitelor de incidenŃă a puterii judecătoreşti şi interferând astfel cu 
atribuŃiile rezervate celorlalte două puteri ale statului: legislativă şi executivă. 

Împrejurarea alegată de recurent conform căreia instanŃa şi-ar fi fundamentat 
hotărârea pe două depoziŃii de martor, afirmativ, ambele interzise de legea materială, 
nu face aplicabil art. 304 pct. 4 din legea procesual civilă ci pune problema legalităŃii 
administrării probaŃiunii aspect care intră în sfera de atribuŃii a instanŃei judecătoreşti. 

 
 

19. Contencios fiscal. AchiziŃii de la contribuabil inactiv. 
ConsecinŃe. Pretinsă dificultate în consultarea datelor publice referitoare 

la contribuabilii inactivi 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 9306 din 3 octombrie 2013 

Prin sentinŃa civilă nr. 7436 din 26.04.2013, a Tribunalului Cluj, a fost 
respinsă cererea de chemare în judecată  formulată de către reclamanta S.C. R.D. SRL 
în contradictoriu cu pârâta DIRECTIA GENERALĂ A FINANłELOR PUBLICE A 
JUDETULUI CLUJ, având ca obiect contencios fiscal. Fără cheltuieli de judecată. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut următoarele: 



 Astfel, cu privire la declararea ca inactivă a S.C. V.A. S.R.L., instanŃa 
a reŃinut că derularea unor operaŃiuni comerciale cu această societate a fost la alegerea 
reclamantei.  

 Atâta timp cât baza de date pe site-ul A.N.A.F. oferea informaŃii 
publice cu privire la starea fiscală a contribuabililor, încheierea de operaŃiuni 
comerciale  cu societăŃi inactive este imputabilă reclamantei. 

 Prin urmare, în sensul art. 11 alin.1 indice 2 din Legea nr. 571/2003, 
beneficiarii care achiziŃionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabili după 
înscrierea acestora ca inactivi, nu beneficiază de drepturi de deducere a cheltuielilor şi 
a taxei pe valoare adăugată aferentă achiziŃiilor, cu excepŃia achiziŃiilor de bunuri 
efectuate în cadrul procedurii de executare silită. 

 Prin urmare, atâta timp cât S.C. V.A. S.R.L. a fost declarată inactivă 
începând cu data de 01.06.2011 şi cât bunurile nu au fost achiziŃionate în cadrul 
procedurii de executare silită, reclamanta nu poate  beneficia de deducerea T.V.A. 
pentru operaŃiunile derulate cu societatea menŃionată. 

 Nu este real că reclamanta este sancŃionată pentru indisciplină fiscală a 
unei alte persoane juridice ci este sancŃionată pentru ignorarea unor date publice cu 
referire la starea fiscală a partenerului comercial. 

 Cu privire la operaŃiunile comerciale derulate cu S.C. H.C. S.R.L. 
instanŃa a reŃinut că  organele fiscale au efectuat un control şi la această din urmă 
societate, stabilindu-se că începând cu anul 2009 şi până în prezent societatea nu a 
depus niciuna din situaŃiile financiare anuale, că începând cu luna septembrie 2009 si 
până în prezent societatea nu şi-a mai înregistrat nicio declaraŃie fiscală, în această 
situaŃie fiind evident că societatea nu a înregistrat şi nu şi-a declarat venitul aferent 
facturilor emise către petentă, prin urmare nu a declarat şi nici nu a colectat TVA-ul 
aferent. 

 Tot în urma controlului efectuat cu privire la S.C. H.C. SRL organele 
fiscale au stabilit  că  nu a existat nicio societate care să întreŃină relaŃii comerciale cu 
societatea verificată, astfel încât S.C. H.C. SRL nu avea cum să livreze mai departe 
materialele de construcŃii sau orice materiale. De asemenea, S.C. H.C. nu are angajaŃi 
care ar fi putut presta activităŃile factura către petentă. În aceste condiŃii, în mod 
corect s-a apreciat că operaŃiunile sunt fictive, neacordându-se reclamantei  drept de 
deducere. 

 Atâta timp cât reclamanta nu a reuşit să dovedească  în faŃa organelor 
fiscale că scopul economic al tranzacŃiei a fost atins, chiar după verificare tuturor 
argumentelor expuse de către reclamantă, instanŃa a apreciat că organele financiare au 
reŃinut în mod corect prevederile art. 20 lit. e din Legea nr. 241/2005 în sensul 
constatării ca fictive a operaŃiunilor comerciale menŃionate, între S.C. H.C. SRL si 
reclamantă existând doar un circuit a documentelor justificative, fără ca livrarea să fi 
fost efectivă. 

 Reclamanta  nu a adus  în sprijinul său alte probe care să răstoarne cele 
reŃinute de către organele fiscale, astfel încât instanŃa a respins cererea formulată. Fără 
cheltuieli de judecată. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta S.C. R.D. S.R.L., 
solicitând admiterea recursului aşa cum a fost formulat, modificarea sentinŃei civile 
atacate, în sensul admiterii acŃiunii în contencios administrativ îndreptată împotriva 
Deciziei nr. 572/06.08.2012 emisă de DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a 
judeŃului Cluj, a Deciziei de impunere nr. F-CJ 189/06.03.2012 privind obligaŃiile 
fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecŃia fiscală şi a Raportului de inspecŃie 



fiscală nr. F-CJ 206/06.03.2012, acte administrative fiscale întocmite de DirecŃia 
Generală a FinanŃelor Publice Cluj - Activitatea de InspecŃie Fiscală. 

În motivarea recursului arată că prin sentinŃa civilă nr. 7436/ 26.04.2013, 
Tribunalul Cluj a respins acŃiunea în contencios administrativ fiscal pe care subscrisa 
a formulat-o în contradictoriu cu pârâta DGFP Cluj pentru anularea Deciziei nr. 
572/06.08.2012, a Deciziei de impunere nr. F-CJ 189/06.03.2012 privind obligaŃiile 
fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecŃia fiscală şi a Raportului de inspecŃie 
fiscală nr. F-CJ 206/06.03.2012, acte administrative fiscale întocmite de DirecŃia 
Generală a FinanŃelor Publice Cluj. 

Apreciază hotărârea Tribunalului Cluj ca fiind netemeinică, fiind data cu 
interpretarea greşită a prevederilor legale incidente speŃei, instanŃa îmbrăŃişând fără 
rezerve punctul de vedere al pârâtei DGFP Cluj exprimat prin decizia de soluŃionarea 
a contestaŃiei. 

Astfel, 
1). Referitor la considerarea ca nedeductibilă a TVA în sumă de 5.765 lei 

aferentă a unui număr de 6 facturi fiscale emise de SC V.A. SRL, societate care a fost 
declarată inactivă, din oficiu de către organul fiscal. 

Suma de 5.765 lei reprezintă totalul TVA aferentă unui număr de 6 facturi 
fiscale emise de SC V.A. SRL, facturi pe care subscrisa le-am achitat integral, le-am 
evidenŃiat în contabilitate şi ne-am declarat obligaŃiile fiscale aferente acestora. 

Faptul că la data de 01.06.2011, organul fiscal a declarat inactivă, din oficiu, 
societatea furnizoare SC V.A. SRL, nu poate fi constitui un motiv care să justifice 
prejudicierea noastră prin refuzul rambursării unei taxe (TVA) achitate , evidenŃiate şi 
declarate de subscrisa. 

InstanŃa a reŃinut faptul că derularea unor operaŃiuni comerciale cu această 
societate a fost la alegerea subscrisei însă noi nu am avut cunoştinŃă de faptul că 
organul fiscal a declarat ca inactivă SC V.A. SRL începând cu 01.06 2011, iar 
administratorul acesteia nu ne-a adus la cunoştinŃă acest lucru, probabil şi pentru că 
nici el nu a cunoscut acest fapt. 

Conform legislaŃiei fiscale care reglementează declararea contribuabililor 
inactivi (Ordinul ANAF 2258/2010, OG 29/2011), organele fiscale pot declara din 
oficiu un contribuabil ca inactiv dacă acesta nu îşi îndeplineşte obligaŃiile declarative 
pe parcursul unui semestru cu consecinŃa anulării din oficiu şi a codului de 
înregistrare în scopuri de TVA al acestuia. 

Probabil aceasta a fost situaŃia furnizorului nostru SC V.A. SRL, care a fost 
declarat inactiv pentru motivul că nu şi-a depus declaraŃiile fiscale pe parcursul unui 
semestru. 

Potrivit Codului fiscal, tranzacŃiile efectuate cu un contribuabil declarat de 
ANAF ca fiind inactiv nu sunt luate în considerare de către autorităŃile fiscale. 

În cazul unui control, aceste facturi sunt eliminate din baza de calcul a 
impozitului pe profit şi a TVA-ului deductibil, iar societăŃilor comerciale care au 
primit facturi de la astfel de societăŃi pe care şi le-au înregistrat în contabilitate Ii se 
calculează dobânzi de întârziere pentru diferenŃele de impozit şi de taxă rezultate. 

Cu alte cuvinte, agenŃilor economici care au avut ghinionul să facă afaceri cu 
societăŃi declarate de fisc ca fiind inactive, nu li se permite exercitarea dreptului de 
deducere a TVA şi a cheltuielii de pe facturile emise de către firmele declarate 
inactive. 

În acest caz, chiar dacă facturile emise de către SC V.A. SRL au fost plătite de 
către noi, au fost înregistrate în contabilitatea firmei noastre, le-am cuprins în 
declaraŃiile fiscale depuse la organul fiscal şi noi am acŃionat cu bună-credinŃă atunci 



când am încheiat relaŃia comercială cu societatea furnizoare, suntem sancŃionaŃi 
pentru indisciplina financiară - fiscală a acestei societăŃi, nerecunoscându-ni-se 
deductibilitatea TVA de pe facturile emise de acesta societate deoarece a fost 
declarată firmă inactivă din oficiu de către organele fiscale. 

MenŃionează că nu există o metodă eficientă de a ne proteja de riscul de a intra 
în relaŃii economice cu firme declarate inactive şi de a înregistra în contabilitate 
facturile emise de acestea. SoluŃia propusă de organele fiscale, de a consulta 
permanent pe site-ul ANAF starea furnizorului ori de cîte ori se primeşte o factură de 
la acesta, nu este deloc rezonabilă întrucât este o procedură greoaie, necesită un timp 
foarte mare de prelucrare şi înregistrare a documentelor, fiind extrem de costisitor din 
acest punct de vedere. 

Pentru a ilustra dificultatea de a verifica pe site-ul ANAF fiecare factura 
primită, de la fiecare furnizor, dăm câteva date statistice publicate de către ANAF: 
până la finalul lunii iunie 2011, ANAF a declarat inactive un număr de 56.000 de 
firme, iar în luna august 2011 a declarat inactive 55.000 de firme. 

În plus, de foarte multe ori intervin alte deficienŃe: fie site-ul ANAF este 
nefuncŃional sau blocat, fie lista contribuabililor inactivi este neactualizată şi prezintă 
erori. Spre exemplu, la sfârşitul lunii ianuarie 2012, Registrul contribuabililor inactivi 
nu era încă afişat pe site-ul ANAF, deşi ordinul care îl introduce intrase în vigoare de 
mai bine de două luni.   

Cele mai sus menŃionate au fost redate tocmai pentru a ne demonstra buna-
credinŃă şi de a argumenta susŃinerea noastră conform căreia societatea noastră nu este 
în culpă şi este injust să fim sancŃionaŃi pentru conduita fiscală neglijentă a altei 
societăŃi şi, cu atât mai mult, este profund nedrept să fim suspectaŃi de fraudă. Cu atât 
mai nedreaptă ni se pare reŃinerea, instanŃa de fond conform căreia că am fost 
sancŃionaŃi pentru "ignorarea unor date publice cu referire la starea fiscală a 
partenerului comercial". 

2). Referitor la refuzul deductibilităŃii TVA în sumă de 7.851 lei aferente 
achiziŃionării unor materiale de construcŃii şi alte produse de la SC H.C. SRL. 

Recurenta a achiziŃionat materiale de construcŃii şi alte produse de la SC H.C. 
SRL. 

Astfel, referitor la achiziŃionarea de materiale de construcŃii pentru turnarea 
unei platforme de beton proprietatea SC T.C.G. SA, arătăm că societatea noastră a 
închiriat o platformă de beton de la SC T.C.G. SA în vederea depozitării deşeurilor 
achiziŃionate de aceasta, întrucât platforma respectivă s-a deteriorat ca urmare a 
traficului cu maşini de mare tonaj, îngreunând în mod considerabil activitatea de 
colectare a deşeurilor, am efectuat lucrări de reparaŃii şi amenajare a acesteia pentru a 
putea să ne continuăm activitatea societăŃii. 

Lucrările nu au fost de natura investiŃiilor, a modernizărilor ci de natura 
reparaŃiilor, ele nemajorând valoarea de intrare a mijlocului fix (a platformei) ci doar 
au avut ca scop restabilirea stării tehnice iniŃiale, cheltuielile aferente fiind cheltuieli 
deductibile. 

Platforma există în materialitatea ei. poate fi oricând verificată, ceea ce 
demonstrează realitatea efectuării lucrărilor. Aceste lucrări au fost absolut necesare şi 
utile pentru desfăşurarea activităŃii societăŃii noastre în bune condiŃii. De asemenea, 
există martori care pot atesta atât faptul că am efectuat reparaŃiile respective în mod 
efectiv cât şi faptul că societatea noastră a fost aceea care a utilizat platforma în 
scopul desfăşurării activităŃii. 



InstanŃa de fond a ignorat prevederile actelor normative invocate de subscrisa 
în cuprinsul acŃiunii, respectiv pe cele ale articolelor 146 alin (1) li ta) şi art. 155 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

În sensul reglementarilor legale menŃionate, rezultă că, în calitate de persoană 
impozabilă, avem dreptul să deducem TVA aferentă bunurilor achiziŃionate în situaŃia 
în care bunurile sunt destinate utilizării în folosul operaŃiunilor sale taxabile. 

ÎnŃelege de asemenea, că legea fiscală condiŃionează dreptul de deducere a 
TVA, de deŃinerea unei facturi fiscale care trebuie să fie emisă de o persoană 
impozabilă şi să conŃină informaŃiile corecte şi reale cerute de formularul facturii. 

Facturile emise societăŃii noastre de către SC H.C. SRL şi SC V.A. SRL au 
fost înregistrate în contabilitate în conformitate cu art. 6 din Legea nr.82/199 l/R. 

Societatea a respectat în totalitate prevederile articolului mai sus citat întrucât 
a înregistrat în contabilitate operaŃiunile economico-financiare şi facturile aferente în 
momentul efectuării ei. 

În plus, toate facturile există faptic, au fost prezentate organului de inspecŃie 
fiscală şi îndeplinesc toate condiŃiile ce trebuie îndeplinite de o factură emisă legal aşa 
cum impune art. 155 alin (5) din Codul fiscal. 

2.2. În mod neîntemeiat organul fiscal dar şi instanŃa de fond au considerat 
operaŃiunile ca fiind fictive apreciindu-le greşit că nu au conŃinutul economic reflectat 
în facturi. 

InstanŃa a îmbrăŃişat fără rezerve punctul de vedere al organului fiscal, şi, 
ignorând conŃinutul economic al operaŃiunilor reflectat în facturi, a apreciat 
operaŃiunile derulate de societatea noastră cu SC H.C. SRL şi SC V.A. SRL ca fiind 
fictive în baza art. 11 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

Consideră că nu sunt incidente prevederile textului legal mai sus menŃionat şi 
în mod abuziv organul fiscal a considerat ca fiind fictive operaŃiunile desfăşurate de 
noi cu cele două societăŃi din următoarele considerente: 

a), există documente justificative legale, înregistrate în contabilitate care atestă 
operaŃiunile economice respective, 

b). realitatea acestor operaŃiuni poate fi oricând verificată Astfel, lucrările de 
reparaŃii la platforma de beton pot fi verificate printr-o simplă deplasarea la faŃa 
locului  dar şi cu martori acre pot confirma efectuarea lucrărilor respective. Deşeurile 
achiziŃionate au existat în fapt, ele intrând în circuitul economic, fiind deja vândute, 
fapt ce este dovedit cu documente dar poate fi confirmat şi de martori. 

c). în calitate de beneficiar a unor livrări, societatea noastră nu poate fi făcută 
răspunzătoare pentru o faptă culpabilă săvârşită de o altă persoană juridică. 

Aspectul invocat de organul fiscal conform căruia cele două societăŃi nu şi-au 
depus declaraŃiile fiscale din luna septembrie 2009, nu şi-au înregistrat în evidenŃa 
contabilă veniturile obŃinute şi nu şi-au achitat obligaŃiile fiscale ce decurg din aceste 
tranzacŃii nu constituie un argument legal al refuzării dreptului nostru de deducere 
deoarece nu suntem responsabili de comportamentul fiscal al acestor două societăŃi. 
Nouă nu ni se poate reproşa indisciplina financiar-fiscală a altor agenŃi economici. 

Niciun act normativ nu prevede neacordarea dreptului de deducere în cazul în 
care parte din furnizori nu au şi-au depus declaraŃiile fiscale, nu şi-au declarat 
veniturile în contabilitate sau nu şi-au achitat obligaŃiile fiscale . 

Mai mult. în niciun act normativ nu se prevede confirmarea înregistrării de 
către furnizori a TVA colectată ca o condiŃie a rambursării, organele de inspecŃie 
fiscală încălcând prevederile Codului de procedură fiscală din art.5 (aplicarea unitara 
a legislaŃiei) şi art.6 (exercitarea dreptului de apreciere). 



Acest punct de vedere este împărtăşit şi de Ministerul FinanŃelor Publice prin 
decizia nr.55/2006 prin care s-a "admis contestaŃia formulată cu consecinŃa desfiinŃării 
deciziei de impunere" ca urmare a neacordării dreptului de deducere a TVA întrucât 
furnizorii fie nu au fost găsiŃi la sediul declarat, fie s-au sustras controlului ( o situaŃie 
mult mai gravă decât în cazul furnizorilor noştri care nu numai că au fost găsiŃi la 
sediu dar au şi dat note explicative organului fiscal) concluzionând că, deoarece s-a 
constatat că facturile au fost corect înregistrate în contabilitate, că s-au întocmit note 
de intrare-recepŃie aferente intrării mărfurilor în gestiune şi că nu s-au constatat 
neconcordanŃe între TVA deductibilă din balanŃele de verificare şi jurnalele de 
cumpărări, neacordarea dreptului de deducere al TVA este netemeinică şi nelegală 
întrucât operaŃiunile au fost consemnate în facturi ce îndeplinesc calitatea de 
document justificativ. 

d). Dreptul de deducere al societăŃii noastre nu poate fi afectat de faptul că 
societăŃile furnizoare nu pot justifica cu documente achiziŃia materialelor de 
construcŃie şi a deşeurilor. 

Organul fiscal a ajuns Ia concluzia că cele două societăŃi nu au avut cum să ne 
livreze nouă bunurile respective întrucât din consultarea declaraŃiei 394 a acestora, 
reiese că nicio societate nu a declarat că le-a livrat bunurile. 

Faptul ca din declaraŃia 394 nu reiese că acestor două societăŃi li s-ar fi livrat 
bunuri, nu înseamnă că bunurile respective nu existau în fapt în patrimoniul acestora 
sau că aceste bunuri nu au fost livrate către societate.  

Astfel, din nota explicativă dată de asociatul celor două societăŃi, dl. H.P.A., 
reiese că bunurile provin din operaŃiuni de compensări cu alte societăŃi debitoare către 
SC H.C. SRL sau SC V.A. SRL, iar deşeurile de la persoane fizice şi din achiziŃii 
proprii. Referitor la faptul că nu a avut salariaŃi în perioada respectivă, acesta declară 
că serviciile pe care le-a prestat s-au făcut cu ajutorul unor persoane plătite sub formă 
de compensare, indicând şi numele unei societăŃi. 

Oricum societatea nu avea posibilitatea şi nici atribuŃia de a verifica dacă 
furnizorii noştri au sau nu au documente justificative pentru bunurile livrate nouă şi 
dacă au sau nu au salariaŃi, dreptul nostru de rambursare neputând fi afectat dacă 
societăŃile furnizoare au folosit sau nu documente conforme cu prevederile legale şi 
dacă şi-au angajat sau nu cu forme legale salariaŃi. 

În sprijinul susŃinerilor noastre invocăm şi deciziile CurŃii Europene de 
JustiŃie, respectiv cauza C-JU02 Halifax - practici abuzive în materie de TVA> cauza 
C-146/05 Albert Collee cFinanzamat Limburg an der Lahn - neîndeplinirea unor 
condiŃii de formă din perspectiva exercitării dreptului de deducere şi cauza C-409/04 
Teleos şi alŃii c. Commissioners of Custom & Excise - aplicarea regimului de scutire 
cu drept de deducere utilizând documente aparent reale, cu precizarea că, şi în cazuri 
în care a fost demonstrat faptul că în amonte au fost folosite documente fictive pentru 
a întreprinde operaŃiuni în scopul de a obŃine doar avantaje fiscale fără substrat 
economic, Curtea Europeană de JustiŃie a considerat aceste operaŃiuni ca fiind 
impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, şi că din moment ce 
este incontestabil faptul că au fost efectuate operaŃiuni în sfera de aplicare a taxei pe 
valoarea adăugată, principiul neutralităŃii fiscale impune ca scutirea de TVA sa fie 
acordată dacă cerinŃele de formă au fost omise de către persoanele impozabile? 

De asemenea, invocă Decizia CurŃii Europene de JustiŃie nr.354/2003 (cauza 
Optigen, Fulcrum) conform căreia " dreptul de deducere a TVA aferent intrărilor, al 
unei persoane impozabile, nu poate fi afectat de faptul că pe lanŃul de livrare, din care 
acele operaŃiuni fac parte, altă operaŃiune anterioară sau ulterioară este viciată de o 
fraudă privind TVA, fără ca persoana impozabilă să aibă cunoştinŃă de acest lucru".  



Din cele mai sus menŃionate rezultă că opinia organului de inspecŃie fiscală 
este lipsită de suport juridic, inspectorii neputând invoca cu claritate şi fără putinŃă de 
tăgadă, nici măcar un act normativ pe care l-am încălcat. 

Inspectorii s-au limitat la aprecierea stării de fapt pe care au perceput-o pin 
prisma unor suspiciuni ce nu au fost însă dovedite şi, pornind de la acestea, au trecut 
la reevaluarea tranzacŃiei economice, fără sa tina cont de faptul că, în speŃă, 
operaŃiunea a fost consemnate în facturi ce îndeplinesc calitatea de documente 
justificative şi care au fost înregistrate în contabilitate conform legii. 

 În drept, invocă prevederile art. 3041 Cod procedură civilă, precum şi pe cele 
ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal precum şi pe Normele metodologice de 
aplicare ale Codului fiscal, pe cele ale Legii nr. 82/1991 republicată - Legea 
contabilităŃii, pe cele ale Ordinul ANAF 2258/2010, OG 29/2011, pe deciziile CurŃii 
Europene de JustiŃie. 

Prin întâmpinarea înregistrată DirecŃia Generala Regionala a FinanŃelor 
Publice Cluj-Napoca a solicitat respingerea recursului promovat de recurenta-
reclamanta împotriva sentinŃei civile atacate prin care a fost respinsa acŃiunea 
reclamantei formulata împotriva deciziei nr.572/06.08.2012 emisa de instituŃia noastre 
şi implicit împotriva actului administrativ subsecvent respectiv, decizia de impunere 
întocmita de Activitatea de InspecŃie Fiscala. 

În motivare arată că aşa cum poate observa instanŃa prin memoriul formulat 
recurenta nu formulează critici pertinente la adresa soluŃiei pronunŃate de instanŃa 
fond considerând faptul ca instanŃa de fond a reŃinut şi interpretat în mod greşit 
prevederile legale incidente în cauza, împărtăşind fără rezerve punctul de vedere al 
instituŃiei noastre. 

Solicitările recurentei-reclamante sunt lipsite de fundament legal întrucât, 
împrejurările evidenŃiate în cuprinsul memoriului de recurs nu sunt în măsura sa 
înlăture considerentele reŃinute de instanŃa de fond în cuprinsul hotărârii criticate care 
au stat la baza pronunŃării soluŃiei prin care au fost menŃinute constatările din actele 
de control încheiate de Activitatea de InspecŃie Fiscala din cadrul instituŃiei noastre, 
întrucât asa cum poate observa onorata instanŃa prin memoriul de recurs sunt reiterate 
motivele învederate prin acŃiunea în contencios administrativ. 

 În esenŃa, în privinŃa sumei în cuantum de 5.765 lei reprezentând TVA 
recurenta menŃionează faptul ca nu a avut cunoştinŃă despre declararea societăŃii 
furnizoare ca inactiva. 

SusŃinerile recurentei sunt lipsite de fundament legal nefiind relevante pentru 
soluŃionarea cauzei, aşa cum vom detalia în continuare, suma fiind de asemenea 
aferenta unor facturi fiscale emise de un contribuabil neplătitor de TVA. 

Aşa cum a menŃionat în cuprinsul deciziei emise pe calea procedurii prealabile 
recurenta putea avea cunoştinŃă despre aceasta 'împrejurare prin simpla consultare a 
bazei de date de pe site-ul ANAF- InformaŃii Publice, cu privire la starea fiscala a 
contribuabililor, inspecŃia fiscala a constatat ca, în ceea ce priveşte SC V.A. SRL 
BistriŃa-Năsăud SRL, începând cu data de 01.06.2011 societatea este inactiva conform 
Ordinului Preşedintelui A.N.A.F. nr.2073/13.05.2011, şi totodată, cu aceeaşi data de 
01.06.2011 a fost anulata şi înregistrarea ca plătitor de TVA. 

Măsura a fost luata în baza dispoziŃiilor legale incidente respectiv, art.11, al. 
(1A2) şi art.146, al.(1) lit. a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, pe care 
pentru deplina dvs. edificare   le redăm în continuare: 

"(12) Beneficiarii care achiziŃionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabili 
după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaŃi 
conform art. 781 din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi 



completările ulterioare, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei 
pe valoarea adăugată aferente achiziŃiilor respective, cu excepŃia achiziŃiilor de bunuri 
efectuate în cadrul procedurii de executare silită." 

Prin urmare, având în vedere faptul ca SC V.A. SRL a fost declarat inactiv 
începând cu data 01.06.2011, în conformitate cu textul de lege invocat, reclamanta nu 
poate beneficia de deducerea TVA în suma de 5.765 lei înscrisa în facturile fiscale 
emise de partenerul sau în cursul lunilor august-septembrie 2011. 

În ceea ce priveşte dreptul de deducere a TVA şi exercitarea acestuia, 
dispoziŃiile art.146 al.(1) lit. a) din Legea fiscala, arata ca: 

Art.146 CondiŃii de exercitare a dreptului de deducere (1) Pentru exercitarea 
dreptului de deducere a taxei, persoana impozabilă trebuie să îndeplinească 
următoarele condiŃii: 

a) pentru taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost ori 
urmează să îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmează să îi fie prestate în 
beneficiul său de către o persoană impozabilă, să deŃină o factură emisă în 
conformitate cu prevederile art. 155; 

Prin urmare, pentru a beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe 
valoarea adăugata datorata sau achitata, una din condiŃiile esenŃiale şi obligatorii este 
ca, beneficiarul să deŃină o factura fiscala, emisa de o persoana impozabila. 

Aceasta dispoziŃie legala prevăzuta de art.146, al.(1) lit. a), se refera la 
calitatea de persoana impozabila înregistrata în scopuri de TVA la organul fiscal, 
(aspect reglementat de art. 153 din Codul fiscal). Apreciem ca, în lipsa acestei calităŃi, 
chiar daca agentul economic a emis factura cu TVA, condiŃia pentru exercitarea 
dreptului de deducere a taxei nu este îndeplinita, consecinŃa fiscală constând în 
pierderea acestui drept. 

În fapt, SC V.A. SRL a înscris TVA în facturile emise către reclamanta 
(prezentate detailat în Anexa 11 la RIF, pag.4 la dosar), insa, dat fiind faptul ca, 
începând cu data de 01.06.2011, pentru SC V.A. SRL a fost anulata înregistrarea ca 
plătitor de TVA, deci contribuabilul vânzător nu mai are calitatea de persoana 
impozabila, rezulta ca, pentru beneficiar, în speŃa petenta, nu mai este îndeplinita 
condiŃia pentru deducerea TVA în suma de 5.765 lei. 

Prin urmare, susŃinerile recurentei-reclamantei sunt lipsite de relevanta juridica 
întrucât, verificarea furnizorilor este o procedura extrem de facila, la îndemâna tuturor 
agenŃilor economici, prin simpla accesare a site-ului ANAF - InformaŃii Publice - 
InformaŃii privind agenŃii economici - Registrul contribuabili. 

Subliniază că, din septembrie 2009, SC V.A. SRL nu şi-a mai înregistrat nici o 
declaraŃie fiscala la organul fiscal teritorial (declaraŃia 100, decont 300, declaraŃia 
recapitulativa 394), iar în urma consultării bazei de date a DGFP Cluj. Organele de 
inspecŃie fiscala au observat ca nu exista nici o societate care sa-i fi livrat, în perioada 
verificata, bunuri sau sa-i fi prestat servicii. Ca atare, SC V.A. SRL nu avea cum sa 
livreze mai departe diverse materiale de construcŃii. 

Mai arată instanŃei că legea fiscala care reglementează deductibilitatea taxei pe 
valoarea adăugata este de stricta interpretare şi aplicare, astfel încât, reclamanta nu 
poate invoca buna sa credinŃa, ca o cauza exoneratoare de culpa. 

SituaŃia este relativ similara şi în privinŃa sumei de 7.851 lei TVA, având în 
vedere ca aceasta este aferenta materialelor de construcŃii şi alte produse facturate de 
SC H.C. SRL în cursul anului 2011, în condiŃiile în care, nu poate fi probata realitatea 
efectuării acestora. 

Aşa cum a menŃionat anterior recurenta consultând baza de date a M.F.P., site-
ul A.N.A.F., precum şi a Oficiului Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul 



Cluj, pentru a verifica starea şi comportamentul fiscal al contribuabilului SC H.C. 
SRL jud. Cluj, respectiv modul cum si-a îndeplinit obligaŃia de a depune şi înregistra 
declaraŃiile privind obligaŃiile fiscale, şi totodată, procedând şi la efectuarea unui 
control încrucişat la acest contribuabil, organele de inspecŃie fiscala au obŃinut 
următoarele informaŃii: 

- începând cu anul 2009 şi pana în prezent, societatea nu a mai depus niciuna 
din situaŃiile financiare anuale; 

- din luna septembrie 2009 şi pana în prezent, SC H.C. SRL nu şi-a mai 
înregistrat nici o declaraŃie fiscala la organul fiscal teritorial (declaraŃia 100 privind 
impozitul pe profit/ venit, decontul de TVA - formular 300 şi declaraŃia 394 cu privire 
la livrările şi achiziŃiile desfăşurate cu plătitorii de TVA pe teritoriul naŃional), 
nedeclarând, evident, nici livrările "efectuate" către SC R.D. SRL; 

- în aceasta situaŃie este evident ca SC H.C. SRL nu s-a înregistrat şi nu a 
declarat venitul aferent facturilor emise către reclamanta şi nu a declarat şi colectat 
nici TVA aferenta acestor facturi.(7.851 lei TVA). 

- de asemenea, consultând baza de date a D.G.F.P. Cluj, s-a observat ca nu 
exista nici o societate care, în perioada verificata, sa-i fi livrat bunuri sau sa presteze 
servicii, astfel ca SC H.C. SRL nu avea cum sa livreze mai departe materiale de 
construcŃii sau orice alte produse. 

- conform datelor existente în vectorul fiscal, SC H.C. SRL nu figurează cu 
angajaŃi, care ar fi putut presta activităŃi către petenta. 

Date fiind informaŃiile obŃinute din bazele de date menŃionate precum şi 
constatările obŃinute în urma controlului încrucişat, organele de inspecŃie fiscala au 
apreciat ca operaŃiunile consemnate în ce 12 facturi fiscale având ca furnizor SC H.C. 
SRL, nu sunt conforme cu realitatea, neavând niciun scop economic, şi ca urmare, în 
baza prevederilor art. 11 din Legea nr. 571/2003, tranzacŃiile desfăşurate de petenta cu 
partenerul sau nu au fost luate în considerare. 

Totodată, dat fiind faptul ca tranzacŃiile respective nu au avut loc, în aceste 
condiŃii, documentele eliberate în numele acestei societăŃi nu pot avea calitatea de 
documente justificative, astfel ca TVA în suma de 7.851 lei a fost dedusa cu 
încălcarea prevederilor art.146, al.(1) din Legea nr.571/2003. 

Pentru deplina dvs. edificare redăm în continuare conŃinutul dispoziŃiilor la 
care am făcut referire anterior. 

Art. 11 Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal (1) La stabilirea 
sumei unui impozit sau a unei taxe în înŃelesul prezentului cod, autorităŃile fiscale pot 
să nu ia în considerare o tranzacŃie care nu are un scop economic sau pot reîncadra 
forma unui tranzacŃii pentru a reflecta conŃinutul economic al tranzacŃiei. 

Potrivit art.6 din Legea contabilităŃii nr. 82/1991/R: "Orice operaŃiune 
economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un 
document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de 
document justificativ. 

Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate 
angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a 
celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz." 

In ceea ce priveşte exercitarea dreptului de deducere a TVA, art.146, al.(1) lit. 
a), din Legea nr.571/2003, precizează: 

"Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabilă trebuie 
să îndeplinească următoarele condiŃii: 

a) pentru taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost ori 
urmează să îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmează să îi fie prestate în 



beneficiul său de către o persoană impozabilă, să deŃină o factură emisă în 
conformitate cu prevederile art. 155. 

Art.155.(5) Factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informaŃii: [...] 
În ceea priveşte operaŃiunea de deducere a TVA, una din condiŃiile obligatorii 

este ca persoana impozabila sa deŃină o factura fiscala, emisa în conformitate cu 
prevederile art. 155 (5), aceasta fiind documentul care justifica deducerea taxei, insa, 
numai în cazul în care bunurile/serviciile au fost/urmează sa fie achiziŃionate în fapt şi 
sunt utilizate în scopul desfăşurării activităŃii economice. 

MenŃionează că, în înŃelesul codului fiscal, scopul economic al unei tranzacŃii 
trebuie sa reflecte întocmai modul cum aceasta se produce, sa fie în concordanta cu 
realitatea, sa se deruleze cu respectarea cadrului legal şi sa pună în evidenta drepturile 
şi obligaŃiile aferente operaŃiunii. 

Astfel, în sens economic şi fiscal, apreciem ca intr-o relaŃie de afaceri, 
tranzacŃiile economice desfăşurate trebuie analizate din punct de vedere al veniturilor, 
cheltuielilor şi a rezultatelor fiscale pe care le implica. 

În urma investigaŃiilor fiscale efectuate, prezentate la situaŃia de fapt, rezulta 
fără putinŃa de tăgada ca nu s-a putut demonstra realitatea tranzacŃiilor, concluzia fiind 
ca a avut loc o practica abuziva, o derulare artificiala a tranzacŃiilor intre petenta şi cei 
doi parteneri, fără livrarea reala a bunurilor, având loc doar un circuit scriptic al 
documentelor cu scopul de a obŃine avantaje fiscale, respectiv rambursarea de TVA. 

Apreciază că, facturile în cauza, în care sunt consemnate operaŃiuni fictive, 
sunt false prin conŃinutul lor şi nu pot dobândi calitatea de document justificativ 
pentru înregistrarea în evidenta financiar-contabila si, pe cale de consecinŃa, nici 
pentru deducerea TVA. 

În speŃa reclamanta a beneficiat de pe urma acestor tranzacŃii, respectiv, prin 
înregistrarea operaŃiunilor a avut ca rezultat obŃinerea la deducere, fără drept, a TVA 
deductibil în suma de 7.851 lei, cu consecinŃa fiscala de înregistrare şi solicitare a 
TVA de rambursat. 

SusŃinerile recurentei-reclamante nu sunt relevante din următoarele motive: 
 - legat de platforma de beton, echipa de inspecŃie fiscala a pus problema daca 

lucrările realizate la aceasta au fost efectuate cu materialele de construcŃii înscrise în 
facturile emise de SC H.C. SRL. 

- analizând bunurile înscrise în facturile fiscale, echipa de inspecŃie fiscala 
apreciază ca unele, cum ar fi de exemplu "beton armat", nu pot fi livrate fizic în 
aceasta forma. 

- între reclamanta şi cele doua societăŃi: SC H.C. SRL şi SC V.A. SRL, nu a 
existat nici un contract de colaborare, aşa cum susŃine contestatara în conŃinutul 
contestaŃiei. 

- în nota explicativa dl Harangus Paul Adrian, în calitate de asociat al ambelor 
societăŃi furnizoare, a declarat ca materialele pe care le-a facturat provin din alte 
compensări, insa acesta nu a putut sa pună la dispoziŃia organelor de control nici un 
document justificativ în acest sens. 

- reclamanta precizează corect temeiul legal cu privire la exercitarea dreptului 
de deducere a TVA, - art.146, al.(1) lit.a), coroborat cu art.155 din Legea nr.571/2003, 
insa, în cazul SC R.D. SRL tranzacŃiile nu au avut loc, bunurile nu i-au fost şi nici nu 
urmează sa-i fie livrate. 

- referitor la operaŃiunile consemnate în facturile fiscale, potrivit mijloacelor 
probante (note explicative, evidenta contabila, lipsa declaraŃiilor fiscale) rezulta 
fictivitatea acestora, definita conform prevederilor art.2 lit. f din Legea nr.241/2005, 
în care se stipulează: 



"f) operaŃiune fictivă - disimularea realităŃii prin crearea aparenŃei existenŃei 
unei operaŃiuni care în fapt nu există;" 

- înregistrarea în contabilitate pe baza unor documente care nu au caracter de 
document justificativ, contravine prevederilor art.6 din Legea contabilităŃii 
nr.82/1991, răspunderea pentru astfel de operaŃiuni revenind şi persoanelor care le-au 
înregistrat în contabilitate nu numai a celor care le-au întocmit. 

- referitor la susŃinerile prin care reclamanta arata ca este de buna credinŃa şi 
ca nu-i pot fi imputate masurile luate de inspecŃia fiscala cu privire la tranzacŃiile 
desfăşurate cu partenerii săi, care s-au dovedit a fi culpabile, Ńinem sa atragem atenŃia 
asupra faptului ca, potrivit art.94, al.(2), lit. a) din OG nr.92/2003, inspecŃia fiscala 
presupune inclusiv "a) constatarea şi investigarea fiscală a tuturor actelor şi faptelor 
rezultând din activitatea contribuabilului supus inspecŃiei sau altor persoane privind 
legalitatea şi conformitatea declaraŃiilor fiscale, corectitudinea şi exactitatea 
îndeplinirii obligaŃiilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante 
pentru aplicarea legii fiscale;" 

Prin urmare, organele de inspecŃie fiscala aveau obligaŃia de a analiza şi starea 
partenerului şi în funcŃie de cele constatate sa stabilească toate elemente relevante 
pentru impunere. 

În final, referitor la invocarea deciziilor CurŃii Europene de JustiŃie, arătam ca 
în speŃa nu este vorba de o alta tranzacŃie anterioara sau subsecventa viciata de frauda, 
ci este vorba de însăşi operaŃiunile comerciale desfăşurate de recurenta-reclamanta. 

Pentru considerentele mai sus expuse, solicită respingerea recursului promovat 
împotriva hotărârii pronunŃate de instanŃa de fond, respectiv Tribunalul Cluj.    

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

 1. Cât priveşte primul motiv de recurs prin care se contestă constatarea 
ca nedeductibilă a TVA în sumă de 5.765 lei aferentă a unui număr de 6 facturi fiscale 
emise de SC V.A. SRL , Curtea reŃine că în ceea ce priveşte starea acestei entităŃi 
recurenta se putea informa prin consultarea bazei de date de pe site-ul ANAF unde 
sunt publicate informaŃii privind starea fiscală a contribuabililor. 

 Aşa cum a stabilit inspecŃia fiscală începând cu data de 01.06.2011 
societatea cu care a contractat recurenta a fost declarată inactivă prin Ordinul nr. 
2073/13.05.2011 a Preşedintelui ANAF sens în care începând cu aceeaşi dată s-a 
anulat şi înregistrarea acesteia ca plătitor de TVA. 

 În acest context devin aplicabile dispoziŃiile art. 11 alin. 12 din Codul 
fiscal potrivit căruia: Beneficiarii care achiziŃionează bunuri şi/sau servicii de la 
contribuabili după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor 
inactivi/reactivaŃi conform art. 78^1 din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de dreptul de 
deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziŃiilor 
respective, cu excepŃia achiziŃiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de 
executare silită şi/sau a achiziŃiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile 
aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenŃei, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Astfel fiind, pentru achiziŃiile efectuate de la contribuabilul aflat în 
inactivitate , cumpărătorul nu mai beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferentă 
achiziŃiilor respective aceasta independent de faptul că facturile de achiziŃie sunt 
înregistrate în contabilitate şi independent de faptul că aceste documente financiar 
contabile sunt cuprinse apoi în declaraŃiile fiscale, căci textul legal precitat nu face 
nicio astfel de deosebire. 



 Procedura de consultare a site-ului nu este greoaie aşa cum incorect 
afirmă recurenta, nedovedindu-se concret la ce s-ar expune aceasta în activitatea 
curentă dacă ar consulta cu promtitudine şi rigurozitate informaŃiile furnizate de 
autoritatea fiscală privind posibilii parteneri contractuali ori de afaceri în general. 

 AfirmaŃii generale despre numărul de firme inactive şi despre 
dificultatea de a consulta site-ul ANAF nu pot constitui motive serioase şi legitime 
pentru a asana obligaŃia stabilită suplimentar de a plăti suma de 5765 cu titlu de TVA 
suplimentar dedus în mod nelegal. 

 Aşa cum atestă rezultatul verificărilor inspecŃiei fiscale SC V.A. SRL 
care a emis facturile pe care a înscris TVA de colectat nu a mai înregistrat declaraŃii 
fiscale la organul fiscal teritorial (declaraŃia 100, decont 300 şi declaraŃia 
recapitulativă 394) încă din septembrie 2009 iar din verificări s-a constata că acesteia 
nu i-a fost livrată, în perioada de referinŃă a speŃei, bunuri sau prestări de servicii 
astfel că era imposibil ca SC V.A. SRL să fi livrat efectiv mai departe către recurentă 
diferite materiale de construcŃii. 

 FaŃă de cele ce precedă, chiar dacă recurenta pretinde buna credinŃă nu 
a demonstrat efectiv că a fost în dificultate efectivă să consulte site-ul ANAF la data 
achiziŃiei şi expediŃiei celor 6 facturi fiscale după cum nu a demonstrat că ar fi primit 
efectiv mărfurile achiziŃionate. Prin urmare, nu s-a putut demonstra că operaŃiunea a 
fost efectiv efectuată ori că ar fi avut conŃinutul economic reflectat în facturile fiscale. 

 De aceea, această critică va fi respinsă. 
 2. Cu privire la critica referitoare la refuzul deductibilităŃii TVA în 

sumă de 7.851 lei aferente achiziŃionării unor materiale de construcŃii şi alte produse 
de la SC H.C. SRL,  se critică că incorect nu s-a avut în vedere realitatea operaŃiunilor 
cu caracter economic reflectate în facturi. 

 Aceleaşi statuări sunt incidente şi în analiza acestei critici, respectiv 
organele fiscale au constatat că partenerul de afaceri al recurentei, recte SC H.C. SRL 
nu mai depus nicio situaŃie financiară anuală şi nicio declaraŃie fiscală începând cu 
luna septembrie 2009 până în prezent. Prin urmare, este greu de dovedit că a livrat 
efectiv materialele de construcŃii către recurentă cu atât mai mult cu cât aceasta nu  
avut operaŃiuni de achiziŃie a unor asemenea materiale în perioada de referinŃă şi cu 
atât mai mult cu ceasta nu şi-a înregistrat în contabilitatea sa proprie facturile în 
vedere colectării TVA-ului. 

 Nu s-a probat nici cu jurnalul de vânzări ori alt document intern al 
societăŃii că aceasta ar fi livrat materialele respective şi nici nu s-a probat cu jurnalul 
de cumpărări ori alte documente interne (note de recepŃie, aviz de însoŃire a mărfii,) 
realitatea efectuării acestor operaŃiuni economice. Mai mult nu s-a probat că ar fi 
existat relaŃii economice pe baza unor contracte de distribuŃie, ori de vânzare-
cumpărare de mărfuri. Simpla înregistrare a facturilor în contabilitate fără a se 
îndeplini şi celelalte condiŃii prevăzute de lege pentru recunoaşterea dreptului de 
deducere  nu poate fi opozabilă în vedere exercitării dreptului. 

 Pe cale de consecinŃă, în mod corect au fost recalificate operaŃiunile 
consemnate în cele 12 facturi fiscale emise de SC H.C. SRL în sensul că în temeiul 
art. 11 din Codul fiscal acestea nu au mai fost avute în vedere la stabilirea dreptului de 
deducere a TVA. 

 Aşa fiind, în mod corect au fost declarate operaŃiuni fictive în sensul 
art. 2 lit. f) din Legea nr. 241/2005  şi înlăturate în plan fiscal efectele deductibilităŃii 
TVA-ului aferent acestora. 

 Cu trimitere la jurisprudenŃa CJUE citată de recurentă, Curtea reŃine că 
în speŃă nu este vorba de starea de fapt reŃinută de instanŃa de la Luxembourg, întrucât 



nu este vorba de operaŃiuni fictive în amonte (anterioare sau subsecvente) ci s-a 
constatat că tranzacŃiile desfăşurate efectiv de recurentă sunt viciate de fraudă.  

 FaŃă de cele ce precedă, Curtea reŃine că instanŃa de fond a pronunŃat o 
soluŃie legală şi corectă şi pe cale de consecinŃă motivele de recurs nu pot fi privite ca 
fondate astfel că în temeiul art. 20 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 corelat cu art. 312 
din Codul de procedură de la 1865 aplicabil în speŃă prin prisma art. 3 alin. 1 din 
Legea nr. 76/2012, va respinge recursul ca nefundat cu consecinŃa menŃinerii în tot a 
sentinŃei atacate. 

 

20. TVA. Deductibilitate. Facturi de leasing pentru automobil. 
Dovada realizarii de operatiuni taxabile 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 9441 din 7 octombrie 2013 

Prin sentinŃa civilă nr. 7176 din 22.04.2013 pronunŃată de Tribunalul Cluj în 
s-a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta S.C. M.C. S.R.L. în 
contradictoriu cu pârâta DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Cluj. 

S-a anulat Decizia nr. 498/19.06.2012 privind soluŃionarea contestaŃiei 
reclamantei. 

S-a anulat în parte Decizia de impunere nr. F-CJ 23/16.01.2012 privind 
obligaŃiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecŃia fiscală, în ceea ce 
priveşte diminuarea TVA de rambursat cu suma de 20.162 lei. 

Pârâta a fost obligată la restituirea sumei de 20.162 lei, cu dobânda fiscală 
aferentă începând cu data de 20.05.2012 şi până la restituirea efectivă 

Pârâta a fost obligată la plata în favoarea reclamantei a sumei de 3.539,3 lei cu 
titlu de cheltuieli de judecată. 

Pentru a hotărî astfel prima instanŃă a reŃinut că pe baza raportului de inspecŃie 
fiscală din data de 16.01.2012, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Cluj 
a emis în sarcina reclamantei S.C. M.C. S.R.L. Decizia de impunere nr. F-CJ 
23/16.01.2012 privind obligaŃiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecŃia 
fiscală, prin care s-a stabilit o obligaŃie de plată a TVA în sumă de 20.701 lei, cu care 
s-a diminuat TVA în sumă de 54.710 lei solicitată de societate la rambursare prin 
decontul de TVA înregistrat sub nr.83934/21.10.2011.  

Suma de 20.701 lei considerată nedeductibilă de echipa de control este 
formată din următoarele: suma de 205 lei, reprezentând TVA aferentă facturii nr. 
152429/27.12.2010 constând în suport fixare schiuri pe maşină, suma de 334 lei 
reprezentând TVA aferentă facturii nr.7647/24.09.2011 care nu concura la realizarea 
operaŃiunilor taxabile suma de 20.162 lei aferentă facturilor de leasing a 
autoturismului Mercedes-Benz C2000 pentru care societatea nu poate proba cu 
documente justificative (delegaŃii, foi de parcurs, bonuri fiscale combustibil) faptul că 
autovehiculul achiziŃionat prin contractul de leasing nr.102115/16.05.2011 este 
utilizat în folosul sau pentru realizarea de operaŃiuni taxabile pentru societate. 

Cu respectarea art. 205 şi urm. din Codul de procedură fiscală, reclamanta a 
formulat contestaŃie împotriva acestui act administrativ fiscal, doar în ceea ce priveşte 
suma de 20.162 lei, respinsă prin Decizia nr. 498/19.06.2012 a DirecŃiei Generale a 
FinanŃelor Publice a judeŃului Cluj, iar acum a atacat în contencios administrativ 
decizia de soluŃionare a contestaŃiei. 

Din punctul de vedere al TVA, art. 145 alin. 2 lit. a din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că orice 



persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa aferentă achiziŃiilor, dacă acestea 
sunt destinate utilizării în folosul operaŃiunilor taxabile. 

De asemenea, art. 21 alin. 1 dispune că „Pentru determinarea profitului 
impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în 
scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte 
normative în vigoare”. 

Conform art. 146 alin. 1 lit. a, „Pentru exercitarea dreptului de deducere a 
taxei, persoana impozabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii:    a) pentru 
taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost ori urmează să îi fie 
livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmează să îi fie prestate în beneficiul său de 
către o persoană impozabilă, să deŃină o factură emisă în conformitate cu 
prevederile art. 155”. 

În speŃă, S.C. M.C. S.R.L. a prezentat facturile emise în conformitate cu 
prevederile art. 155 din Cod (aspect necontestat), însă organul fiscal a apreciat că, în 
plus, societatea trebuia să prezinte documente justificative care să ateste faptul că 
serviciile de leasing achiziŃionate în baza contractului nr. 102115/16.05.2011 ar fi 
utilizate în folosul societăŃii, pentru realizarea de operaŃiuni taxabile; lipsa acestor 
documente atrage diminuarea TVA de rambursat. 

În acest sens, pârâta se prevalează de dispoziŃiile art. 6 din Legea contabilităŃii 
nr.82/1991, republicată şi actualizată, conform cărora „(1) Orice operaŃiune 
economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un 
document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea 
de document justificativ.    (2) Documentele justificative care stau la baza 
înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au 
întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, 
după caz”. 

Astfel, în ceea ce priveşte dreptul de deducere a TVA şi deductibilitatea 
cheltuielilor, legiuitorul prevede ca regulă generală a contabilităŃii justificarea 
acestora de către agenŃii economici, pe bază de documente. 

Este adevărat că reclamanta a fost Ńinută să dovedească utilizarea serviciilor de 
leasing în folosul societăŃii, pentru realizarea de operaŃiuni taxabile (obligaŃie 
instituită şi de dispoziŃiile art. 65 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală), însă legiuitorul nu prevede strict şi limitativ care sunt aceste 
documente justificative obligatorii. 

Pe cale de consecinŃă, tribunalul a apreciat că reclamanta a făcut dovada 
propriilor susŃineri, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. 1 din Legea nr. 
554/2004 raportat la art. 129 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă şi art. 
1169 Cod civil.  

Astfel, chiar dacă pentru perioada verificată societatea mai are încheiat un 
contract de leasing financiar pentru achiziŃionarea unui alt autoturism marca BMW, 
cu adresa emisă de Societatea A. în data de 08.02.2012 reclamanta a probat că acest 
autovehicul era indisponibil, aflându-se în service la data de 30.08.2011, dată la care a 
sosit la Iaşi un partener de afaceri de-ai societăŃii (conform e-mail-ului ataşat), iar 
extrasul de cont depus a atestat achiziŃionarea de carburant de către societate la Iaşi, la 
data de 31.08.2011. 

Aceste înscrisuri sa-u coroborează cu procesul verbal de contravenŃie 
nr.0496716/03.09.2011, care a atestat utilizarea în aceeaşi perioadă a autoturismului 
marca Mercedes Benz de către administratorul societăŃii. 

Chiar dacă societatea nu a fost în măsură să depună ordine de deplasare, foi de 
parcurs ori bonuri fiscale pentru achiziŃia de carburanŃi ştampilate şi cu indicarea 



numărului de înmatriculare al autovehiculului, documente justificative care ar fi 
indicat în mod neechivoc utilizarea serviciilor de leasing pentru realizarea de 
operaŃiuni taxabile, totuşi nu s-a putut face abstracŃie de înscrisurile depuse de 
societate, de natură a sugera folosirea autovehiculului în interesul societăŃii. Iar 
aceasta în condiŃiile în care nu a existat o dispoziŃie legală care să limiteze numărul 
autoturismelor care pot fi utilizate, cerinŃa legală vizând doar deductibilitatea 
cheltuielilor .  

Mai mult chiar, art. 64 din Codul de procedură fiscală prevede că 
„Documentele justificative şi evidenŃele contabile ale contribuabilului constituie 
probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care există şi alte acte doveditoare, 
acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de impunere”, iar art. 106 care 
reglementează obligaŃia de colaborare a contribuabilului în cursul inspecŃiei fiscale 
dispune că acesta „este obligat să dea informaŃii, să prezinte la locul de desfăşurare a 
inspecŃiei fiscale toate documentele, precum şi orice alte date necesare clarificării 
situaŃiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal” (alin.1 teza finală). 

Referitor la incidenŃa art. 21 alin. 3 lit. n din Codul fiscal cu privire la 
deductibilitatea limitată a cheltuielilor de funcŃionare a autoturismelor, chiar organul 
fiscal a arătat prin decizia de soluŃionare a contestaŃiei că aceste prevederi legale nu 
fac obiectul prezentei cauze. 

Tribunalul a mai notat şi faptul că prin Decizia de impunere nr. F-CJ-
1324/31.08.2012 DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Cluj a apreciat 
drept deductibilă şi a aprobat spre rambursare taxa pe valoarea adăugată aferentă 
achiziŃiei autoturismului în leasing, ceea ce a demonstrat că la controlul fiscal ulterior 
celui din prezenta cauză organul fiscal a apreciat că serviciile de leasing sunt utilizate 
în folosul societăŃii şi pentru realizarea de operaŃiuni taxabile. 

Pentru toate aceste considerente, în temeiul art. 218 din Codul de procedură 
fiscală raportat la art. 18 din Legea nr. 554/2004, instanŃa a admis prezenta cerere, a 
anulat decizia de soluŃionare a contestaŃiei şi a anulat în parte Decizia de impunere nr. 
F-CJ 23/16.01.2012, în ceea ce priveşte diminuarea TVA de rambursat cu suma de 
20.162 lei. 

În temeiul art. 117 alin. 1 lit. e şi art. 124 din O.G. nr. 92/2003, pârâta a fost 
obligată la restituirea sumei menŃionate, cu dobânda fiscală aferentă începând cu data 
de 20.05.2012 şi până la restituirea efectivă. 

Văzând dispoziŃiile art. 274 alin. 1 din Codul de procedură civilă, pârâta a fost 
obligată la plata în favoarea reclamantei a sumei de 3.539,3 lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru, timbru judiciar şi 
onorariu avocaŃial achitat. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs DirecŃia Generală a FinanŃelor 
Publice a JudeŃului Cluj solicitând admiterea recursului, modificarea în totul a 
sentinŃei atacate cu consecinŃa respingerii acŃiunii reclamantului. 

În motivarea recursului, recurenta a arătat că sunt incidente motivele de recurs 
prev. de art. 304 pct. 9 C.pr. civ. 

În fapt, prin sentinŃa recurata, s-a admis cererea de chemare în judecata 
formulata de reclamanta SC M.C. S.R.L. cu consecinŃa anularii deciziei nr. 498/19.06. 
2012 privind soluŃionarea contestaŃiei şi a deciziei de impunere nr. F-CJ- 23/16.01. 
2012 privind obligaŃiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspecŃia fiscala, în 
ceea ce priveşte TVA de rambursat cu suma de 20162 lei cu dobânda fiscala aferenta 
începând cu data de 20.05. 2012 şi până la restituirea efectiva. A fost de asemenea 
obligata pârâta la plata în favoarea reclamantei a sumei de 3.536,3 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecata. 



Pentru a dispune astfel, în esenŃa, instanŃa de fond retine şi motivează ca, într-
adevăr, reclamanta este Ńinuta să dovedească utilizarea serviciilor de leasing în folosul 
societăŃii, pentru realizarea de operaŃiuni taxabile - obligaŃie instituita şi de dispoziŃiile 
art. 65 alin. 1 din OG. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, insa legiuitorul 
nu prevede strict şi limitativ care sunt aceste documente justificative obligatorii. 

InstanŃa de fond apreciază că atâta vreme cât reclamanta a prezentat facturile 
prin care reclamanta achita ratele de leasing, procesul-verbal de contravenŃie nr. 
0496716/03.09. 2011 prin care a fost amendata la legea circulaŃiei şi a prezentat 
dovada ca autovehiculul mai vechi era indisponibilizat pentru reparaŃii, s-ar fi 
administrat suficiente probe din care sa rezulte ca cel de-al doilea autoturism este 
folosit în interesul operaŃiunilor taxabile şi prin urmare, taxa aferenta achiziŃiei 
autoturismului în discuŃie ar fi deductibila fiscal. 

În sprijinul soluŃiei pronunŃate, instanŃa de fond, mai notează că, prin Decizia 
de impunere nr. F-CJ-1324/31.08. 2012, DirecŃia Generala a FinanŃelor Publice Cluj 
ar fi apreciat ca deductibila taxa pe valoare adăugata aferenta achiziŃiei autoturismului 
în leasing, ceea ce ar demonstra odată în plus ca actele administrative - fiscale 
contestate în prezentul dosar ar fi nelegale. 

Nu este de acord cu soluŃia instanŃei de fond în temeiul considerentelor ce 
urmează: 

În primul rând, în ceea ce priveşte controlul ulterior la care se refera instanŃa 
de fond în finalul considerentelor soluŃiei contestate, arătă că aceasta împrejurare nu 
poate sa influenŃeze soluŃia din prezenta cauza, atâta vreme cât controlul ulterior a 
vizat o alta perioada aferent căruia, este posibil ca reclamanta sa fi produs înscrisuri 
doveditoare din care sa rezulte ca a utilizat autoturismul în discuŃie în activitatea pe 
care o desfăşoară şi nu în interes personal. 

Referitor la obligaŃia de plată a TVA în suma de 20.162 lei, anulată de 
instanŃa, se impune să precizeze că instanŃa de fond nu a analizat susŃinerea conform 
căreia reclamanta, are 2 contracte de leasing încheiate pentru 2 autoturisme şi o 
singură persoana angajata - dl. P.S.A. care are şi calitatea de administrator al 
reclamantei. 

Aşa cum rezulta din Decizia nr.498/19.06.2012 şi  din motivaŃia instanŃei de 
fond, pentru a beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA în suma de 
20.162 lei din facturile de leasing aferente perioadei 01.04.2010-30.09.2011, 
reclamanta trebuie "sa dovedească utilizarea serviciilor de leasing în folosul societăŃii, 
pentru realizarea de operaŃiuni taxabile. obligaŃie instituita şi  de art.65(1) din 
O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala [...]" 

Argumentul prin care, atât reclamanta, cât şi instanŃa de fond, susŃine ca 
legiuitorul nu prevede strict şi limitativ documentele justificative obligatorii pentru 
dovedirea serviciilor de leasing, este total neîntemeiat şi nejustificat, întrucât faptul 
că, în afara facturii fiscale, prevederile legale în vigoare, nu stipulează documentele 
justificative pentru deducerea TVA, reprezintă doar o omisiune a legiuitorului, 
ulterior reglementata prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, atât în ceea ce priveşte profitul, cât şi în ce priveşte TVA 
(art.45A1, alin.2 din actul normativ invocat). 

Astfel, pentru a putea beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA în 
suma de 20.162 lei aferent ratelor de leasing pentru al 2-lea autoturism, societatea 
trebuia să deŃină în afara facturilor fiscale de leasing şi documente justificative (foi de 
parcurs, ordine de deplasare, bonuri fiscale combustibil, etc.) care să facă dovada 
faptului că, autoturismul în cauza a fost utilizat, strict pentru activitatea firmei, 



respectiv în folosul operaŃiunilor sale taxabile, şi nu în scop personal ( se retine ca pe 
autoturism s-ar fi montat la un moment dat dispozitiv pentru schiuri). 

În privinŃa deducerii TVA de 20.162 lei, facturile prezentate de reclamanta, 
atesta doar obligaŃia de plata a societăŃii pentru folosinŃa autoturismului respectiv, nu 
şi, modalitatea şi scopul în care acesta a fost utilizat, în speŃa, utilizarea în scopul 
activităŃii economice, şi implicit, în folosul operaŃiunilor sale taxabile din punct de 
vedere al TVA. 

Or, chiar daca, în afara facturii fiscale, legiuitorul nu prevede alte documente 
în justificarea deducerii TVA, din punct de vedere fiscal, agentul economic trebuia să 
demonstreze şi să probeze, cu documente justificative, modul în care foloseşte al 2-lea 
autoturism, conform celor precizate, atât în decizia de impunere, cât şi în decizia de 
soluŃionare a contestaŃiei. 

Documentele prezentate de societate cu ocazia controlului şi a depunerii 
contestaŃiei, respectiv contractul de leasing şi facturile de leasing, sunt aşa cum a mai 
arătat, documente necesare, dar nu şi suficiente pentru justificarea deducerii TVA 
aferent serviciilor de leasing pentru al 2-lea autoturism. 

AfirmaŃia reclamantei potrivit căreia, destinaŃia achiziŃiei poate fi dovedită cu 
orice mijloc de probă, chiar daca aceste mijloace de proba nu sunt documente 
justificative în sensul legislaŃiei contabile, este eronată, deoarece:din documentele 
anexate contestaŃiei depuse (Proces verbal nr. 0496716/03.09.2011 întocmit de Politia 
mun. Turda pe numele persoanei fizice -P.S.A. şi adresa emisa de Societatea A. 
privind intrările în service ale autoturismului BMW X5), nu rezulta necesitatea şi 
utilitatea încheierii celui de-al 2-lea contract de leasing pentru autoturismul Mercedes-
Benz C 2000, ci doar faptul că:administratorul societăŃii - ca persoana fizică - a 
încălcat regulile de circulaŃie, şi nicidecum, faptul ca deplasarea, în cursul căreia a 
fost sancŃionat de organele de politie,a fost făcuta în interesul activităŃii 
societăŃii;adresa emisa de Societatea A. cu cele 26 intrări în service ale autoturismului 
BMW X5 (tabel cu nr. înmatriculare, kilometraj, nr. şi data facturilor, serie saşiu, fără 
valoare în lei/lucrare reparaŃie), nu numai ca, nu justifica necesitatea achiziŃiei în 
leasing a unui nou autoturism, dar nu justifica nici utilizarea acestuia, în folosul 
activităŃii societăŃii şi a operaŃiunilor sale taxabile, intrările în service ale acestui 
autoturism, neavând nici o relevanta. 

Or, este obligaŃia reclamantei de a dovedi şi  proba actele şi  faptele pe care le 
susŃine, conform art.65(1) şi art. 64 din O.G.nr.92/2003 R privind Codul de procedura 
fiscala, cu modificările şi completările ulterioare. 

În ce priveşte utilizarea în scopul activităŃii economice a unui vehicul aceasta 
cuprinde, de regula, deplasări în tara sau în străinătate la clienŃi / furnizori, pentru 
prospectarea pieŃei, deplasări la punctele de lucru, la instituŃiile bancare, vama, la 
oficiile poştale, la autorităŃile fiscale, utilizarea vehiculului de către personalul de 
conducere în exercitarea atribuŃiilor de serviciu, etc., fiind obligaŃia persoanei 
impozabile sa demonstreze ca sunt îndeplinite toate condiŃiile legale pentru acordarea 
deducerii TVA. 

În vederea exercitării dreptului de deducere a TVA, persoana impozabila 
trebuie să deŃină documente justificative pentru deducerea TVA şi să întocmească 
ordine de deplasare şi foi de parcurs, având completate, cel puŃin, următoarele 
informaŃii: ordine de deplasare - locul şi scopul deplasării, certificate şi vizate de 
societatea care dispune deplasarea, cât şi de cea la care s-a efectuat deplasarea, dovada 
plecării şi sosirii persoanelor în cauza, însoŃite eventual de acte probatorii (contracte 
încheiate cu parteneri din tara, corespondenta purtata cu aceştia, bonuri de benzina, 
tichete autostrada, etc.),foi de parcurs - categoria de vehicul utilizat, scopul şi locul 



deplasării, certificat de persoana, agentul economic la care s-a efectuat deplasarea, 
kilometrii parcurşi, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs. 

Având în vedere situaŃia de fapt, împrejurarea că instanŃa de fond ia act de 
împrejurarea că societatea nu a fost în măsura să depună ordine de deplasare, foi de 
parcurs, ori bonuri fiscale pentru achiziŃia de carburanŃi [...] documente justificative 
care ar fi indicat în mod neechivoc utilizarea serviciilor de leasing pentru realizarea de 
operaŃiuni taxabile, se pune fireasca întrebare: cum justifica reclamanta modul de 
folosire al autoturismului în folosul activităŃii economice a societăŃii şi  a operaŃiunilor 
sale taxabile şi cum se poate diferenŃia, i operaŃiunile efectuate de un contribuabil în 
sfera activităŃii economice, de cele realizate în afara acesteia (spre exemplu, în scop 
personal) ? 

Consideră că soluŃia în prezent criticata este rezultatul aplicării greşite a 
dispoziŃiilor legale la situaŃia de fapt, motiv pentru care solicită admiterea recursului 
aşa cum a fost formulat. 

În ce priveşte afirmaŃia instanŃei: "[...] nu se poate face abstracŃie de 
înscrisurile depuse de societate, de natura a sugera folosirea autovehiculului în 
interesul societăŃii. Iar aceasta în condiŃiile în care nu exista o dispoziŃie legala care să 
limiteze numărul autoturismelor care pot fi utilizate, cerinŃa legala vizând doar 
deductibilitatea cheltuielilor." precizează că, potrivit Deciziei de soluŃionare a cauzei 
nr.498/19.06.2013, aşa cum cheltuielile referitoare la cel de al 2-lea autoturism, sunt 
considerate nedeductibile, fiind limitate la cel mult un singur autoturism pentru 
fiecare persoana cu atribuŃii de conducere sau administrare, petenta având un singur 
angajat, în persoana dlui P.S.A., care are şi calitatea de administrator, întrucât 
cheltuielile respective reprezintă baza de calcul pentru TVA, pe cale de consecinŃa 
fiscala, TVA aferenta facturilor de leasing pentru al 2-lea autoturism, a fost în mod 
corect şi legal considerata nedeductibila de către organul de control. 

Intimata SC M.C. SRL a formulat întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea recursului ca neîntemeiat, cu consecinŃa menŃinerii în tot a sentinŃei 
atacată, ca fiind temeinică şi legală, cu cheltuieli de judecată. 

 În susŃinerea motivelor, intimata a arătat că recursul este întemeiat în 
drept pe dispoziŃiile art. 304 pct. 9 Cod de procedură civilă, însă expunerea de motive 
care stă la baza acestuia nu cuprinde argumente susceptibile să atragă nelegalitatea 
hotărârii primei instanŃe şi  nici nu indică în mod concret care sunt dispoziŃiile legale 
ipotetic încălcate sau greşit aplicate în cauză de instanŃa fondului. 

Impozabilă care, pentru taxa achitată aferentă bunului ce i-a fost livrat, deŃine 
o factură emisă în conformitate cu prevederile art. 155. 

Prin textul legal mai sus invocat se instituie o prezumŃie de deductibilitate a 
TVA în favoarea contribuabilului care deŃine o factură asupra bunului livrat. 

Or, din această perspectivă, intimata deŃine facturile la care a făcut trimitere în 
cuprinsul cererii introductive (anexate acesteia), cerinŃa sine qua non prevăzută de 
norma legală mai sus evocată fiind astfel îndeplinită. 

Serviciile de leasing facturate în baza contractului nr. 102115/16.05.2011 sunt 
utilizate în folosul intimatei, pentru realizarea de operaŃiuni taxabile. 

Conform dispoziŃiilor art. 145 alin. 2, lit. a Cod fiscal, orice persoană 
impozabilă are dreptul să deducă taxa aferentă achiziŃiilor dacă acestea sunt destinate 
utilizării în folosul unor operaŃiuni taxabile. Legea fiscală însă nu prevede cum trebuie 
demonstrată legătura dintre achiziŃie şi operaŃiunea taxabilă şi nu instituie în acest 
sens, nici măcar titlu exemplificativ, obligaŃii în sarcina contribuabilului, aspect 
recunoscut şi consemnat de altfel şi de către pârâtă (pag. 6 paragraf 1 a Deciziei nr. 
498/19.06.2012). 



Recurentul a susŃine că dovezile pe care trebuia să le deŃină pentru a justifica 
folosirea vehiculului în scopul realizării de operaŃiuni taxabile sunt ordine de 
deplasare şi foi de parcurs. După cum a dovedit însă, deductibilitatea cheltuielilor de 
transport excede cadrul legal al prezentului dosar, iar ordinele de deplasare şi foile de 
parcurs sunt necesare doar pentru dovedirea deductibilităŃii acestor cheltuieli, nu şi a 
posibilităŃii de a deduce TVA aferent contractului de leasing. 

Prima instanŃă corect a reŃinut că necesitatea celui de-al doilea contract de 
leasing poate fi dovedită şi prin alte mijloace de probă, cu atât mai mult cu cât legea 
însăşi nu prevede că doar realizării de operaŃiuni taxabile. 

La data de 30.08.2011 autovehiculul utilizat în baza primului contract de 
leasing a fost prezentat unităŃii service pentru o reparaŃie. în perioada 31.08 - 
01.09.2011, administratorul societăŃii avea o întâlnire cu reprezentantul unui partener 
de afaceri italian în laşi. Deplasarea a fost efectuată cu cel de-al doilea autovehicul, 
fapt ce rezultă din Procesul-Verbal 0496716/03.09.2011 încheiat la întoarcere, în 
Turda. 

Desigur, prin procesul verbal mai sus indicat s-a constatat o contravenŃie 
rutieră, însă din cuprinsul acestuia rezultă marca şi nr. de înmatriculare al vehiculului 
(care este acelaşi cu cel care face obiectul contractului de leasing încheiat de subscrisa 
intimată), numele conducătorului auto (care este una şi aceeaşi persoană cu 
administratorul subscrisei, dl. Silviu Popa), precum şi locul în care se afla 
autoturismul, respectiv pe raza mun. Turda, localitate care se află pe traseul Iaşi-Cluj. 

Toate aceste elemente, coroborate cu celelalte dovezi administrate în cauză, 
respectiv extrasul de cont care atestă achiziŃionarea de carburant în laşi, în data de 
31.08.2011, şi plata din contul SC M.C. SRL; mail-ul partenerului italian al societăŃii 
intimate din data de 29.08.2011, care confirma sosirea acestuia la Iaşi în 30.08.2011 şi 
plecarea în 01.09.2011; atestă indubitabil împrejurarea că deplasarea la Iaşi, în 
intervalul 31.08.2011-01.09.2011, s-a efectuat cu autoturismul care face obiectul 
contractului de leasing, condus de către reprezentantul societăŃii, în interesul realizării 
obiectului de activitate al acesteia. 

În egală măsură, adresa Societatatii A. din 08.02.2012, depusă de asemenea în 
probaŃiune, confirmă prezenŃa celuilalt autovehicul al societăŃii în service începând cu 
data de 30.08.2012; 

Întrucât primul autovehicul era indisponibil (indiferent şi independent de 
motivul pentru care acesta se afla în service - pentru reparaŃii sau alte lucrări de 
întreŃinere) societatea a fost obligată să folosească celălalt vehicul, situaŃie dovedită în 
faŃa primei instanŃe. Toate acestea au fost reŃinute în mod just şi de instanŃa fondului, 
în considerentele hotărârii pronunŃată. 

Serviciile de leasing corespund aşadar unor cheltuieli efective, sunt justificate 
de documente (facturile menŃionate), apar înregistrate în evidenŃa contabilă, iar 
îndeplinirea acestor condiŃii prejmă scopul achiziŃionării, respectiv în interesul 
activităŃii, mai ales că societatea intimată are ca obiect de activitate "Intermedierea în 
comerŃul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane", iar automobilul este 
bunul cel mai important care le permite să se deplaseze la sediile clienŃilor actuali sau 
potenŃiali, fiind aşadar utilizat în scopul obŃinerii de venituri pentru societate. 

După cum a făcut referire în prezentul înscris, organul de inspecŃie fiscală a 
apreciat însă că documentele care să poată demonstra utilizarea vehiculului pentru 
realizarea de operaŃiuni taxabile sunt exclusiv Ordinele de deplasare şi Foile de 
parcurs. 

Aşa cum a arătat şi în faŃa instanŃei de fond, potrivit normelor specifice de 
întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin O.M.F.P. nr. 



3512/2008, Ordinul de deplasare (delegaŃie - cod 14-5-4), serveşte ca dispoziŃie către 
persoana delegată să efectueze deplasarea, document pentru decontarea de către 
titularul de avans a cheltuielilor efectuate, document pentru stabilirea diferenŃelor de 
primit sau de restituit de titularul de avans şi/sau document justificativ de înregistrare 
în contabilitate. Acest document financiar-contabil este reglementat în grupa "salarii 
şi alte drepturi de personal', fără nicio legătură cu vreun rol al său în justificarea 
modului de utilizare a unor servicii. 

Chiar dacă ar fi deŃinut astfel de documente financiar-contabile, ele ar fi 
justificat decontarea de către societate a unor cheltuieli efectuate de către un delegat şi 
nicidecum modul de utilizare a unor servicii de leasing. 

Foaia de parcurs este reglementată de art. 27, al. 2, lit. b din HG nr. 1391/2006 
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului 
nr. 195/2002 privind circulaŃia pe drumurile publice, act normativ fără legătură cu 
administrarea impozitelor şi taxelor. CompetenŃa de a verifica respectarea normelor 
privind circulaŃia pe drumurile publice şi de a lua luarea măsurile legale în cazul în 
care se constată încălcări ale acestora se realizează de către poliŃiştii rutieri din cadrul 
PoliŃiei Române şi nu de către organele fiscale (art. 177 din HG nr. 1391/2006). 

Prin urmare, foile de parcurs nu reprezintă documente care să justifice modul 
de utilizare a unor servicii de leasing. 

În cuprinsul Deciziei nr. 498/19.06.2012, emisă de pârâta-recurentă D.G.F.P. 
Cluj în soluŃionarea contestaŃiei administrative, s-a reŃinut că societatea nu a prezentat 
bonuri fiscale de achiziŃie carburanŃi, organul de control apreciind că existenŃa unor 
astfel de înscrisuri, cu menŃiunea pe acestea a denumirii cumpărătorului şi a 
numărului de înmatriculare al autovehiculului, ar fi constituit, pe lângă alte documente 
justificative, o dovadă a utilizării autoturismului în cauză în vederea realizării de 
operaŃiuni taxabile. în susŃinerea acestei poziŃii, se invocă dispoziŃiile pct. 46 alin. 2 
din H.G. nr. 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Codului fiscal (fila 8 
paragraf 6 a Deciziei nr. 498/19.06.2012). 

Textul legal invocat, reglementează însă un cu totul alt domeniu, şi anume 
deducerea taxei pentru carburanŃii auto achiziŃionaŃi, dispunând că aceasta poate fi 
justificată cu bonurile fiscale emise conform OUG nr. 28/1999, dacă sunt ştampilate şi 
au înscrise denumirea cumpărătorului şi numărul de înmatriculare a autovehiculului. 

Prin urmare, ştampilarea bonului fiscal şi înscrierea denumirii cumpărătorului 
şi a numărului de înmatriculare a autovehiculului reprezintă condiŃii pentru deducerea 
TVA aferentă achiziŃionării de carburanŃi auto şi nicidecum pentru justificarea 
modului de utilizare a serviciilor de leasing în temeiul căruia este folosit autovehiculul 
alimentat. 

Nici organele de inspecŃia fiscală, nici pârâta care a soluŃionat contestaŃia 
administrativă nu au indicat niciun temei de drept pentru care ar fi avut obligaŃia de a 
deŃine ordine de deplasare, foi de parcurs sau bonuri fiscale de achiziŃie carburant auto 
completate cu denumirea şi numărul de înmatriculare a al autovehiculului. 

Începând cu 01.07.2012, potrivit art. art. 1451 alin. 1 Cod Fiscal (astfel cum a 
fost modificat prin OUG nr. 24/2012)- (1) Prin excepŃie de la prevederile art. 145 se 
limitează la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării, achiziŃiei 
intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate 
şi a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în 
folosinŃa persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în 
scopul activităŃii economice. 

Art. 451 alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, 
adoptate prin HG 670/2012, dispune: "În cazul vehiculelor care sunt utilizate exclusiv 



în scopul activităŃii economice, în sensul art. 1451alin. (1) din Codul fiscal, taxa 
aferentă cumpărării, achiziŃiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului 
şi cheltuielilor legate de aceste vehicule este deductibilă conform regulilor generale 
prevăzute la art. 145 şi la art. 146-1471 din Codul fiscal, nefiind aplicabilă limitarea la 
50% a deducerii taxei." 

Referitor la aserŃiunea recurentei în sensul că instanŃa de fond nu ar fi analizat 
susŃinerea sa în sensul că intimata are încheiate două contracte de leasing şi o singură 
persoană angajată, aceasta este lipsită de acurateŃe, întrucât prima instanŃa a reŃinut în 
mod just că nu există o dispoziŃie legală care să limiteze numărul autoturismelor care 
pot fi utilizate, cerinŃa legală vizând doar deductibilitatea cheltuielilor. 

Pe de altă parte, potrivit dispoziŃiilor art. 21 alin. 3 lit. n Cod fiscal, printre 
cheltuielile cu deductibilitate limitată se numără şi acelea care vizează funcŃionarea, 
întreŃinerea şi reparaŃiile aferente autoturismelor folosite de persoane cu funcŃii de 
conducere, deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei 
persoane cu astfel de atribuŃii. Actul normativ evocat dispune aşadar în mod exclusiv 
şi totodată limitativ doar cu referire deductibilitatea cheltuielilor cu funcŃionarea, 
întreŃinerea şi reparaŃiile autovehiculelor, iar nu şi cu privire la deductibilitatea TVA, 
aşa cu extrapolează, în interpretarea sa, pârâta. O altfel de interpretare ar însemna o 
veritabilă adăugare la lege, ceea ce este inadmisibil. 

Motivul de recurs care vizează cheltuielile de judecată la care a fost obligată 
recurenta nu poate fi primit, obligaŃia stabilită în sarcina sa fiind întemeiată pe 
dispoziŃiile art. 274 C.proc.civ., iar aprecierile pe care recurenta le face cu privire la 
"specificul cauzei" şi dimensionarea cheltuielilor sunt de natură pur subiectivă, cu atât 
mai mult cu cât recurenta putea să evite aceste cheltuieli printr-o justă şi legală 
soluŃionare a contestaŃiei formulate de intimată pe cale administrativă. 

Analizand recursul declarat prin prisma motivelor invocate Curtea 
apreciaza ca acesta este fondat pentru urmatoarele considerente: 

Problema juridica dedusa judecatii este aceea de a stabili daca suma de 20.162 
lei TVA aferenta facturilor de leasing pentru autoturismul marca Merceds-Benz 
C2000 este deductibila sau nu . 

Organul fiscal a apreciat ca aceasta suma nu este deductibila fiscal intrucit 
reclamanta intimata nu poate proba cu  documente justificative reprezentate de 
delegatii ,foi de parcurs ,bonuri fiscale combustibil imprejurarea ca autovehiculul sus 
mentionat ,achizitionat prin contractul de leasing nr.102115/16.05.2011, este utilizat 
in folosul sau pentru realizarea de operatiuni taxabile pentru societate. 

Aceasta cerinta in vederea recunoasterii dreptului de deducere este impusa de 
art. 145 alin 2 lit a din Legea 571/2003 conform caruia deducerea taxei aferente 
achizitiilor este recunoscuta doar daca aceste achizitii sunt destinate utilizarii in 
folosul operatiunilor taxabile .  

Curtea apreciaza contrar celor retinute de catre prima instanta ca actele 
prezentate de catre reclamanta intimata nu fac dovada utilizarii autovehiculului sus 
mentionat in folosul operatiunilor taxabile . 

Chiar daca legea nu prevede in mod expres si limitativ care sunt documentele 
justificative in sensul sus mentionat nu este mai putin adevarat ca actele indicate de 
catre organul fiscal respectiv foi de parcurs ,ordine de deplasare sunt documente care 
stabilesc cu  certitudine ca un angajat sau administrator al unei societati comerciale s-
a deplasat cu un autovehicul clar indicat in interesul activitatii acestei societati intr-o 
anumita locatie si cu un anumit scop subsumat operatiunilor taxabile . 

Ca atare aceste documente chiar daca nu sunt expres indicate de legiuitor  duc 
in mod neechivoc la o concluzie clara in sensul ca o persoana s-a deplasat cu un 



anumit autovehicul intr-o anumita data si intr-un scop determinat fiind posibil apoi a 
se stabili cu certitudice ca acest scop corespunde folosului operatiunilor taxabile . 

In speta reclamanta a depus o adresa emisa de SC A. SRL din care rezulta ca 
celalalt auovehicul al intimatei reclamante a fost  prezentat in service la data de 
30.08.2011 de 3 ori. Din aceasta adresa nu rezulta insa care a fost intervalul de timp in 
care acest autovehicul a stat in service fiind astfel posibil ca el sa fie prezentat la 
service  in data de 30.08.2011 si in aceeasi zi dupa verificari si/sau reparatiile de 
rigoare sa fie disponibil si sa se poata  circula cu el . 

In ce priveste e-mail-ul aflat la dosarul de fond acesta face dovada ca un 
partener de afaceri a intimatei reclamate a propus o intalnire administratorului acesteia 
in intervalul 31.08.2011- 1.09.2011 in Iasi fara a rezulta in mod expres daca intalnirea 
este una de afaceri sau una personala .Totodata din acest e-mail nu rezulta cu ce 
autovehicul s-a deplasat la intilnire admnistratorul reclamantei   

Extrasul de cont ce atesta achizitionarea de combustibil in Iasi in data de 
31.08.2011 aflat la dosar face dovada ca administratorul reclamantei intimate s-a dus 
la intilnirea propusa fara insa a rezulta din acest extras de cont cu ce autovehicul s-a 
deplasat si din nou care a fost scopul deplasarii . 

In concluzie cele trei acte separat sau impreuna nu atesta in mod neechivoc o 
deplasare a administratorului societatii cu autovehiculul in discutie in Iasi in vederea 
realizarii activitatii reclamantei . 

Procesul verbal de contraventie din data de 3.09.2011 atesta doar ca 
administratorul reclamantei foloseste autovehiculul in discutie fara a stabili si scopul 
acestei folosinte, astfel ca acest proces verbal de contraventie nici singur, nici 
coroborat cu celelalte acte sus mentionate nu fac dovada neechivoca ca autovehiculul 
achizitionat in baza contractului de leasing a fost destinat utilizarii in folosul 
operatiunilor taxabile sau a fost destinat utilizarii in folosul personal al 
administratorului societatii reclamante. 

Imprejurarea ca la controlul fiscal ulterior celui in cauza organul fiscal a 
apreciat ca serviciile de leasing sunt utilizate in folosul societatii pentru realizarea de 
operatiuni taxabile este irelevanta in speta fiind vorba de o alta stare fiscala verificata 
si stabilita prin respectivul control fiscal, obiectul prezentei cauze fiind limitat doar la 
actele si perioada indicate in raportul de inspectie fiscala . 

In concluzie actele prezentate de catre reclamanta intimata nu fac dovada 
neechivoca ca autoturismul achizitionat in sistem de leasing si mai sus mentionat a 
fost utilizat in perioada de referinta pentru realizarea de operatiuni taxabile situatie in 
care nefiind indeplinite cerintele art. 145 alin. 2 lit a din Legea  571/2003 suma de 
20.162 lei TVA aferenta facturilor de leasing nu este deductibila fiscal . 

In consecinta Curtea in temeiul textelor de lege sus mentionate corob cu art. 
304 indice 1 C.pr.civ ,art. 312 C.pr.civ va admite recursul declarat in speta si va 
modifica in intregime sentinta recurata in sensul respingerii cererii de chemare in 
judecata . 

 



21. Contencios fiscal. Cheltuieli deductibile. Justificarea 
cheltuielilor din punctul de vedere al scopului activităŃilor desfăşurate. 

CondiŃia ca serviciile sa fie efectiv prestate şi să fie executate în baza unui 
contract 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 9731 din 14 octombrie 2013 

Prin sentinŃa civilă nr. 7253/22.11.2012 a Tribunalului Maramureş, s-a admis 
în parte acŃiunea în contencios administrativ fiscal formulată de reclamanta SC N. 
SRL, în contradictoriu cu pârâta DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR 
PUBLICE MARAMUREŞ. 

A fost anulată parŃial decizia nr. 968 din 20.07.2011 emisă de pârâtă şi în 
consecinŃă a fost anulată parŃial decizia de impunere nr. F-MM 605/16.03.2011 emisă 
de aceeaşi pârâtă cu privire la următoarele sume de bani: 

- 4.235 lei impozit pe profit suplimentar şi creanŃele fiscale accesorii aferente; 
- 12.511 lei reprezentând cheltuieli privind combustibilul; 
- 5.029 lei cu titlu de TVA şi creanŃele fiscale accesorii aferente. 
Au fost menŃinute restul dispoziŃiilor deciziei de impunere atacate. 
Pentru a dispune în acest sens, tribunalul a reŃinut că prin cererea sa, 

reclamanta SC N. SRL a solicitat în contradictoriu cu pârâta DIRECTIA GENERALA 
A FINANTELOR PUBLICE MARAMUREŞ, să se dispună ANULAREA în parte a 
Deciziei nr. 968 din data de 20 iulie 2011 emisă de DirecŃia Generală a FinanŃelor 
Publice a JudeŃului Maramureş prin care s-a dispus „respingerea ca neîntemeiată a 
contestaŃiei formulate de S.C. N. S.R.L., cu domiciliul fiscal în loc. Seini, str. Băii 
W.125C, pentru suma totală de 17.319 lei, reprezentând "impozit pe profit" - în sumă 
de 5.835 lei, "majorări şi penalităŃi de întârziere aferente " în sumă totală de 2.813 lei, 
"taxa pe valoare adăugată " în sumă de 5.905 lei şi "majorări şi penalităŃi de întârziere 
la TVA" aferente în sumă totală de 2.766 lei" şi în consecinŃă, rejudecând pe fond 
CONTESTAłIA formulată de reclamantă împotriva Deciziei de impunere privind 
obligaŃii fiscal suplimentare de plată nr. F-MM 605/ 16.03.2011 să se admită în 
întregime, menŃinând efectele Deciziei atacate numai în ce priveşte soluŃia de 
ADMITERE a contestaŃiei, precizată sub pct.2; cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea acŃiunii se arată că prin Raportul de inspecŃie fiscală încheiat la 
data de 16 martie 2011 şi care a vizat perioada 01.12.2008 - 31.01.2011 - precum şi 
prin Decizia nr. 968 din 20.07.2011 organele de inspecŃie fiscală reŃin o serie de 
aspecte, contestate de către societatea reclamantă prin depunerea unei contestaŃii 
împotriva deciziei de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare de plată 
stabilite în sarcina sa. 

Astfel, prin Raportul de inspecŃie fiscală precum şi Decizia nr.968 din 
20.07.2011 s-au reŃinut următoarele: 

„La data de 31.12.2009 S.C. N. S.R.L. înregistrează conform balanŃei de 
verificare şi declaraŃiei 101 înregistrată la AdministraŃia FinanŃelor Publice Seini sub 
nr.639/26.04.2010 un profit impozabil în sumă de 132.338 lei pentru care a declarat şi 
achitat impozitul pe profit în sumă de 22.151 lei. 

Organele de inspecŃie fiscală au constatat că S.C. N. S.R.L. a înregistrat 
conform facturii nr.21/16.09.2009, emisă de S.C. W.D.C. S.R.L. în contul 628 „Alte 
cheltuieli cu serviciile executate de terŃe suma de 26.470 lei reprezentând „executat 
montaj, parchetat, lăcuit, parchetat cu materiale aferente conform anexa contract." 

De asemenea, S.C. N. S.R.L. a înregistrat în luna decembrie 2009 în contul 
628 factura cu nr.0035114/31.12.2009 în valoare de 10.000 lei emisă de S.C. D. 



S.R.L. reprezentând „prestări servicii'. Din nota explicativă dată de reprezentantul 
legal, dl. N.I.O., reiese că nu este încheiat contract de prestări servicii cu firma 
prestatoare, nu are întocmite situaŃii de lucrări, devize sau procese verbale pentru 
recepŃia lucrărilor, iar factura nr.0035114/31.12.2009 reprezintă lucrări dentare 
executate pentru dl. N.I.O.." 

Organele de inspecŃie fiscală reŃin faptul că factura nu îndeplineşte calitatea de 
document justificativ în conformitate cu prevederile art.155 alin.5 lit.K din Legea 
nr.571/2003 republicată. De asemenea, se mai reŃine faptul că, conform prevederilor 
art.19 alin.l şi art.21 alin.4 lit.e din aceeaşi lege, cheltuielile făcute în favoarea 
acŃionarilor sau asociaŃilor nu sunt deductibile fiscal. 

Pentru anul 2009 organele de inspecŃie fiscală au stabilit un impozit pe profit 
suplimentar în sumă de 6.886 Iei, iar pentru neplata în termen legal a impozitului pe 
profit stabilit suplimentar organele de inspecŃie fiscală au calculat accesorii în valoare 
totală de 3.249 lei, din care majorări de întârziere în sumă de 2.216 lei. 

În perioada 01.01.2010-30.09.2010 S.C. N. S.R.L. a înregistrat în contul 6022 
„cheltuieli privind combustibilul" în sumă de 12.511 lei din care în trim.I 4.288 lei, în 
trim.II 4.259 lei şi în trim.III 3.964 lei, ce reprezintă consumul de carburanŃi la 
autoturismele utilizate de administratorii societăŃii. Prin cele menŃionate au fost 
încălcate prevederile art.21 alin.4 lit.t din Legea nr.571/2003 conform cărora 
cheltuielile privind combustibilul nu sunt deductibile fiscal decât cu anumite excepŃii 
expres prevăzute de actul normativ, în care nu se încadrează societatea. 

Urmare celor prezentate mai sus cheltuielile cu carburanŃii în valoare de 
12.511 lei sunt nedeductibile fiscal, influenŃând rezultatul fiscal pentru perioada 
01.01.2010-30.09.2010. 

În luna iunie 2010 societatea a înregistrat în baza facturii seria MIT nr. 
8208/16.06.2010 în contul 625 „Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări” suma 
de 3.734,70 lei reprezentând contravaloare servicii. 

Suma mai susmenŃionată a fost considerată cheltuială nedeductibilă fiscal 
întrucât nu s-a efectuat în scopul realizării de venituri impozabile aşa cum prevede 
art.21 alin.1 din Legea nr. 571/2003. 

Deoarece S.C. N. S.R.L. a înregistrat în perioada 01.01.2010-30.09.2010 o 
pierdere fiscală în valoare de 25.795 lei organele de inspecŃie fiscală au diminuat 
pierderea cu cheltuielile nedeductibile în valoare totală de 16.246 Iei din care 
cheltuieli cu carburanŃii în valoare de 12.511 lei şi cheltuieli cu deplasări în valoare de 
3.735 lei." 

Referitor la taxa pe valoare adăugată, organele de inspecŃie fiscală au constatat 
următoarele: 

„S.C. N. S.R.L. nu are drept de deducere a taxei pe valoare adăugată înscrisă 
în factura nr.21/16.09.2009, emisă de S.C. W.D.C. S.R.L. în sumă de 5.029 Iei, în 
conformitate cu prevederile art.146 alin.1 lit.a din Legea nr.571/2003 pentru faptul că 
factura nu îndeplineşte calitatea de document justificativ în baza art.155 alin.5 lit.k din 
aceeaşi lege, motiv pentru care organele de inspecŃie fiscală au determinat taxa pe 
valoare adăugată de plată suplimentară în sumă de 5.029 lei, scadentă la data de 
25.10.2009. 

In luna iunie 2010 în baza celor consemnate la capitolul „Impozit pe profit'' 
S.C. N. S.R.L. a dedus nejustificat taxa pe valoare adăugată în sumă de 876 lei din 
factura seria MIT nr.8208/16.06.2010 emisă de S.C. M.I.T. S.R.L., prin încălcarea 
art.145 alin.2 din Legea nr.571/2003 întrucât serviciile facturate nu erau destinate 
utilizării în folosul operaŃiunilor taxabile. 



Urmare aspectelor prezentate, organele de inspecŃie fiscală au stabilit taxa pe 
valoare adăugată de plată suplimentară în sumă de 7.153 lei. 

Pentru neplata în termenul legal a taxei pe valoare adăugată stabilită 
suplimentar în sumă de 7.153 lei organele de inspecŃie fiscală au calculat accesorii în 
valoare totală de 3.342 lei din care majorări de întârziere în sumă de 2.269 lei şi 
penalităŃi de întârziere în sumă de 1.073 lei." 

Împotriva Deciziei de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare de 
plată stabilite, în conformitate cu prevederile art.206 alin.1 lit. b din Codul de 
procedură fiscală, reclamanta S.C. N. S.R.L. a formulat contestaŃie, în termen legal, 
aceasta fiind soluŃionată prin Decizia nr.968 din 20 iulie 2011, comunicată cu 
reclamanta la data de 25 iulie 2011. 

Urmare comunicării Deciziei susmenŃionate înŃelege să critice, punctual, atât 
aspectele reŃinute de organele de inspecŃie fiscală cât şi soluŃia pârâtei de rerspingere a 
contestaŃiei. 

Solicită să se reŃină, prin urmare: 
1.Contestarea refuzului deducerii T.V.A. înscris în factura nr.21 din data de 

16.09.2009 emisă de S.C. W.D.C. S.R.L. motivat de împrejurarea că factura nu 
întruneşte calitatea de document justificativ şi de asemenea penalităŃile aferente 
calculului de T.V.A.. şi impozitului pe profit suplimentar calculat la valoarea 
menŃionată în factură (26.470 lei + T.V.A.); 

2. Contestarea impozitului pe profit suplimentar calculat de organele de 
control cu referinŃă la factura fiscală nr.0035114 din data de 31.12.2009 emisă de S.C. 
D. S.R.L. Baia Mare cu titlu de prestări servicii în valoare de 10.000 lei urmare 
contractului de prestări servicii nr. 1365 din data de 22.02.2009; 

3. Contestarea dispoziŃiei de excludere a cheltuielilor de carburanŃi pentru 
perioada 01.01.2010-30.09.2010, făcute de societate în interesul exclusiv de serviciu, 
respectiv în scopul deplasării pe şantier a personalului şi specialiştilor contestatoarei; 

4. Contestarea refuzului aprecierii drept „cheltuială deductibilă" a 
contravalorii facturii seria MIT nr.8208 din data de 16.06.2010, a penalităŃilor 
aferente calculului de T.V.A. şi a impozitului pe profit suplimentar calculat de 
reprezentanŃii D.G.F.P. 

Cu referire la punctul 1 - înŃelege a invoca prevederile art.21 alin. 4 lit. m din 
Legea nr. 571/2003, în condiŃiile în care serviciile facturate societăŃii reclamante au 
fost necesare în scopul desfăşurării activităŃii şi pentru care s-a încheiat contractul de 
prestării servicii nr. 9100/13.08.2009, astfel cum a dovedit cu înscrisurile probatorii 
ataşate în copie contestaŃiei precizate. 

Privitor la punctul 2, reclamanta a invocat în apărarea sa prevederile art.21 
alin.4 lit.m. din Legea nr.571/2003R în condiŃiile în care serviciile medicale prestate 
au fost dovedite, în faŃa autorităŃii de inspecŃie fiscală, ca fiind necesare şi privitor la 
care societatea N. a încheiat un contract de prestări servicii cu S.C. D. S.R.L, respectiv 
contractul nr. 1365 din 22.12.2009. 

Cu toate că în probaŃiune s-a depus de către reclamantă, alăturat precizării 
contestaŃiei şi acest înscris, în mod nelegal acesta a fost înlăturat de către pârâtă cu 
consecinŃa respingerii contestaŃiei. 

De asemenea şi privitor la punctul 3, reclamanta a invocat prevederile art.21 
alin.4 lit. m - excepŃia de sub punctul 1 din Legea 571/2003. Astfel după cum a 
dovedit prin înscrisuri, respectivele cheltuieli cu carburanŃi înregistrate în perioada 
01.01.2010-30.09.2010, aceste cheltuieli au fost făcute de către reprezentanŃii 
societăŃii reclamante nu în considerarea calităŃii lor de administratori ai reclamantei ci 



în virtutea calităŃii lor nemijlocite de personal de specialitate - responsabil cu calitatea 
şi expert tehnic în execuŃie lucrări. 

Mai mult decât atât, astfel după cum am dovedit, societatea reclamantă a 
contractat lucrări de antrepriză în construcŃii în diferite judeŃe ale Ńării, iar prezenŃa 
reprezentanŃilor reclamantei în calitatea sus-menŃionată a fost impusă de clauzele 
contractuale încheiate, aceste cheltuieli fiind realizate de aceştia în condiŃiile excepŃiei 
reglementate expres de dispoziŃiile art.21 alin.4 lit.m - excepŃia de sub punctul 1 din 
Legea 571/2003. 

Totodată, privitor la punctul 4, reclamanta a invocat în sprijinul contestaŃiei 
prevederile art.21. alin2 lit.e coroborat cu art.21 alin.2 lit.i. din Legea nr.571/2003, în 
condiŃiile în care factura seria MIT.nr.820/16.06.2010 emisă societăŃii reclamante 
reprezintă cheltuieli legate de deplasarea în Italia a reprezentantului S.C. N. S.R.L. la 
producătorii de echipamente specifice service-urilor auto pentru investiŃia în curs de 
realizare, cheltuiala fiind justificată exclusiv în interesul desfăşurării activităŃii S.C. N. 
S.R.L. şi care acoperă cheltuielile de cazare, masă şi transport conform delegaŃiei de 
deplasare. 

În drept s-au invocat dispoziŃiile art. 1 şi urm. din Legea nr. 554/2004. 
În probaŃiune s-au depus în copii conforme, următoarele înscrisuri: 
- Procesul-verbal de recepŃie calitativă - cantitativă nr. 1/30.09.2009 şi 
- SituaŃiile de lucrări la 30.09.2009 emise de S.C. W.D.C. S.R.L.; Certificatele 

de atestare tehnico-profesională a administratorului societăŃii, dl. N.I.O.; 
- AutorizaŃie nr.00004403 din 14.11.2007- 11.11.2011 
- AutorizaŃie nr.00003929 din 14.11.2007-11.11.2011 
- AutorizaŃie de construire nr.1526 din 12.08.2008 
- AutorizaŃie de construire nr.1 191 din 05.06.2009 
- AutorizaŃie de construire nr. 20 din 17.11.2009 
- Foaia de parcurs pentru autovehiculul MM 06 MXR pe luna ianuarie şi 

ordinele de deplasare aferente acesteia nr. 1/04.01.2010; nr.5/07.01.2010; 
7/09.01.2010:14/11.01.2010. 

- Foaia de parcurs pentru autovehiculul MM 06 MXR pe luna februarie şi 
ordinele de deplasare aferente acesteia nr. 17/09.02.2010; 21/16.02.2010: 
25/23.02.2010:31/26.02.2010. 

- Foaia de parcurs pentru autovehiculul MM 06 MXR pentru luna martie şi 
ordinele de deplasare aferente acesteia nr. 35/05.03.2010; 
39/10.03.2010:41/19.03.2010; 47/29.03.2010. 

- Foaia de parcurs pentru autovehiculul MM 06 MXR pe luna aprilie. 2010 şi 
ordinele de deplasare nr. 51/08.04.2010, nr.55/10.04.2010, 59/13.04.2010, 
nr.63/16.04.2010, 67/21.04,2010, nr.69/27.04.2010; 

- Foaia de parcurs pentru autovehiculul MM 06 MXR pe luna mai şi ordinele 
de deplasare aferente lunii acesteia 2010 nr. 71/04.05.2010, 73/10.05.2010; 
75/12.05.2010; 77/14.05.2010; 81/19.05.2010 şi 83/27.05.2010 şi 85/31.05.2010; 

- Foaia de parcurs pentru autovehiculul MM 06 MXR pe luna iunie şi ordinele 
de deplasare aferente acesteia 2010 nr. 87/01.06.2010; 89/04.06.2010; 91/16.06.2010, 
95/24.06.2010 şi 97/29.06.2010. 

- Foaia de parcurs pentru autovehiculul MM 06 MXR pe luna iulie şi ordinele 
de deplasare aferente acesteia 2010 nr. 99/05.07.2010, 101/09.07.2010, 
107/21.07.2010, 111/26.07.2010, 115/29.07.2010 şi cea din 29.07.2010; 

- Foaia de parcurs pentru autovehiculul MM 06 MXR pe luna august şi 
ordinele de deplasare aferente acesteia 2010 nr. 121/02.08.2010; 124/06.08.2010; 



127/09.08.2010; 135/11.08.2010; 137/16.08.2010; 139/19.08.2010; 141/24.08.2010; 
143/27.08.2010; 145/31.08.2010; 

- Foaia de parcurs pentru autovehiculul MM 06 MXR. pe luna septembrie şi 
ordinele de deplasare aferente acesteia nr. 145/03.09.2010; 149/20.09.2010; 
151/27.09.2010; 155/17.09.2010; 

- BalanŃa contabilă aferentă lunii septembrie 2010;  
- BalanŃa contabilă aferentă lunii decembrie 2010; 
- DelegaŃia de deplasare a administratorilor societăŃii contestatoare în 

străinătate în Italia - Spanesi - cu viza partenerului italian prin care confirmă 
efectuarea deplasării în străinătate şi prin aceasta prestarea serviciul facturat de S.C. 
M.I.T. Baia Mare; 

Pârâta DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Maramureş a depus la dosar 
întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaŃiei şi menŃinerea ca legală şi 
temeinică a Deciziei nr. 968 din data de 20 iulie 2011 emisă de Biroul SoluŃionarea 
ContestaŃiilor din cadrul D.G.F.P. Maramureş. 

A mai reŃinut tribunalul că prin decizia de impunere nr. F-MM 605/16.03.2011  
emisă în baza raportului de inspecŃie fiscală din 16.03.2011  s-a stabilit impozit pe 
profit suplimentar de plată în sumă de 14.399 lei, accesorii aferente în cuantum de 
5.677 lei, precum şi TVA suplimentar în sumă de 15.82 lei şi accesorii în cuantum de 
6.868 lei. 

Prin decizia nr. 968 din 20.07.2011 emisă de pârâta DirecŃia Generală a 
FinanŃelor Publice a JudeŃului Maramureş s-a respins ca neîntemeiată contestaŃia 
formulată de reclamantă pentru suma totală de 17.319 lei, reprezentând impozit pe 
profit în sumă de 5.835 lei, majorări şi penalităŃi de întârziere aferente în sumă totală 
de 2.813 lei, taxa pe valoarea adăugată în sumă de 5.905 lei şi majorări şi penalităŃi de 
întârziere aferente în sumă totală de 2.766 lei, fiind admisă contestaŃia  pentru suma 
totală de 3.311 lei, reprezentând impozit pe profit în sumă de 1.051 lei, majorări şi 
penalităŃi de întârziere aferente în sumă totală de 436 lei, taxa pe valoarea adăugată în 
sumă de 1.248 lei şi majorări şi penalităŃi de întârziere aferente în sumă totală de 576 
lei şi anularea deciziei de impunere nr. 10/24.01.2011 pentru această sumă. 

AcŃiunea formulată de reclamantă este întemeiată parŃial pentru următoarele 
argumente: 

I. Cât priveşte cheltuielile în sumă de 26.470 lei  declarate de organul fiscal 
nedeductibil fiscal pentru care s-a stabilit profit suplimentare în sumă de 4.235 lei 

În mod greşit a apreciat organul fiscal că nu sunt deductibile cheltuielile făcute 
de reclamantă pentru plata lucrărilor de montaj, raşchetat şi lăcuit parchet cu 
materialele aferente efectuate de S.C. W.D.C. S.R.L. 

Conform Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, pentru a deduce 
cheltuielile cu serviciile de management, consultanŃă, asistenŃă sau alte prestări de 
servicii trebuie să se îndeplinească cumulativ următoarele condiŃii: 

- serviciile trebuie să fie efectiv prestate, să fie executate în baza unui contract 
încheiat între părŃi sau în baza oricărei forme contractuale prevăzute de lege; 
justificarea prestării efective a serviciilor se efectuează prin: situaŃii de lucrări, 
procese-verbale de recepŃie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piaŃă sau orice 
alte materiale corespunzătoare; 

- contribuabilul trebuie să dovedească necesitatea efectuării cheltuielilor prin 
specificul activităŃilor desfăşurate. 

Necesitatea prestării serviciilor trebuie apreciată prin prisma libertăŃii de 
gestiune care permite contribuabilului să angajeze toate cheltuielile pe care le 
consideră necesare afacerii sale. 



În consecinŃă, serviciile necesare trebuie dovedite sub aspectul legăturii lor cu 
activitatea contribuabilului, în acord cu criteriul fundamental al deductibilităŃii, anume 
al efectuării cheltuielilor în scopul obŃinerii de venituri. 

În speŃă, sunt îndeplinite condiŃiile de formă şi de fond pentru deductibilitatea 
cheltuielilor cu prestarea serviciilor. 

Astfel, între părŃi s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 
910/13.08.2009, iar justificarea prestării efective a lucrării de antrepriză s-a făcut cu 
devizul din 16.09.2009 cuprinzând cantităŃile de lucrări şi preŃul acestora, cu situaŃia 
de lucrări din 30.09.2009, precum şi cu procesul-verbal de recepŃie calitativă-
cantitativă nr. 1 din 30.09.2009. 

De asemenea, reclamanta a făcut dovada necesităŃii efectuării cheltuielilor prin 
specificul activităŃii desfăşurate: lucrări de construcŃii a clădirilor rezidenŃiale şi 
nerezidenŃiale, conform certificatului constatator din 15.02.2008. 

Această activitate, pe lângă faptul că înscrisă în obiectul de activitate al 
reclamantei,  este şi efectivă, împrejurare ce rezultă din contractul de execuŃie nr. 107 
din 14.06.2007 încheiat între S.C. E.D. S.A., în calitate de beneficiar şi reclamantă, în 
calitate de executant. 

Organul fiscal nu a combătut în nici un fel teza reclamantei potrivit căreia 
reclamanta a subcontractat lucrările de parchetare firmei specializate S.C. W.D.C. 
S.R.L. 

Faptul că factura fiscală nr. 21 a fost întocmită la data de 16.09.2009, deci 
anterior procesului-verbal de recepŃie a lucrărilor efectuate, nu are relevanŃă juridică 
câtă vreme legea nu condiŃionează întocmirea concomitentă a acestor documente 
fiscale. 

Contrar opiniei organului fiscal, Tribunalul apreciază că factura fiscală nr. 
21/16.09.2009 are calitatea de document justificativ câtă vreme cuprinde denumirea 
serviciilor prestate (executare montaj, raşchetat, lăcuit parchet  cu materialele 
aferente), indicându-se unitatea de măsură (mp), cantitatea (234) şi preŃul unitar 
(113,12 lei). 

Organul fiscal dacă avea un dubiu cu privire la caracterul efectiv al serviciilor 
prestate avea posibilitatea, conform art. 57 Cod procedură fiscală, să efectueze o 
cercetare la faŃa locului pentru a constata realitatea sau nu a lucrărilor efectuate. 

Câtă vreme nu rezultă caracterul nereal al lucrărilor efectuate în beneficiul 
reclamantei, organul fiscal în mod greşit a făcut aplicarea art. 21 alin. 4 lit. m) din 
Codul fiscal declarând nedeductibil fiscal preŃul lucrărilor în sumă de 26.470 lei. 

II. Cât priveşte cheltuielile cu carburanŃii în valoare de 12.511 lei apreciate de 
organul fiscal ca nedeductibile din punct de vedere fiscal 

În primul rând, Tribunalul a observat că în raportul de inspecŃie fiscală organul 
fiscal a apreciat că sunt incidente prevederile art. 21 alin. 4 lit. t) din Codul fiscal, fără 
să se motiveze în fapt de ce nu s-a acordat drept de deducere. 

De-abia ulterior, în decizia de respingere s-a menŃionat că vehiculele societăŃii 
nu se încadrează în niciuna din excepŃiile prevăzute de lege pentru care cheltuielile cu 
combustibilul să fie deductibile. 

Potrivit textului invocat de organul fiscal, aplicabil  în perioada 01.01.2010-
30.09.2010, când reclamanta a înregistrat în contabilitate cheltuielile cu combustibilul, 
nu sunt deductibile cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere 
motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o 
greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult 
de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în 



folosinŃa contribuabilului, cu excepŃia situaŃiei în care vehiculele se înscriu în oricare 
dintre următoarele categorii: 

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenŃie, reparaŃii, pază şi protecŃie, 
curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităŃii, precum şi 
vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele 
utilizate de agenŃi de vânzări şi de agenŃi de recrutare a forŃei de muncă; 

2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru 
activitatea de taxi; 

3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru 
desfăşurarea activităŃii de instruire în cadrul şcolilor de şoferi. 

Normele metodologice definesc vehiculele utilizate exclusiv pentru transportul 
personalului la şi de la locul de desfăşurare a activităŃii ca fiind vehiculele utilizate de 
angajator pentru transportul angajaŃilor în scopul desfăşurării activităŃii economice la 
şi de la reşedinŃa acestora/locul convenit de comun acord la sediul angajatorului sau la 
şi de la sediul angajatorului la locul în care se desfăşoară efectiv activitatea sau la şi 
de la reşedinŃa angajaŃilor/locul convenit de comun acord la locul de desfăşurare a 
activităŃii, atunci când există dificultăŃi evidente de a găsi alte mijloace de transport şi 
există un acord colectiv între angajator şi angajaŃi prin care angajatorul se obligă să 
asigure gratuit acest transport. 

În schimb, Tribunalul a apreciat că deductibilitatea cheltuielilor privind 
combustibilul se înscrie în situaŃia de excepŃie prevăzută la pct. 1 câtă vreme 
reclamanta a dovedit în cauză că a fost vorba de un transport de „personal la şi de la 
locul de desfăşurare a activităŃii”. 

Astfel, administratorul societăŃii reclamante (care poate fi asimilat cu un 
angajat, fiind vorba de un SRL) s-a deplasat cu un autovehicul destinat transportului 
de persoane, în diverse localităŃi, pentru a efectua inspecŃii de şantier, organizare de 
şantier, supraveghere şantier, aspect ce rezultă din ordinele de deplasare şi foile de 
parcurs, autorizaŃiile de construire, precum şi contractul de execuŃie nr. 
107/14.06.2007. 

De menŃionat că d-l N.I.O. nu este un simplu administrator al societăŃii, ci are 
şi calitatea de responsabil tehnic în domeniile construcŃii civile, industriale şi 
agrozootehnice, fiind autorizat în acest sens. 

Prin urmare, transporturile au avut loc în scopul desfăşurării activităŃii 
economice a reclamantei în alte judeŃe, iar natura activităŃii (munca de teren pe şantier 
în alte localităŃi decât sediul reclamantei) presupunea cu necesitate acest tip de 
transport. 

În fine, în speŃă nu este necesară condiŃia existenŃei unui „acord colectiv” câtă 
vreme nu s-a contestat caracterul gratuit al transportului, cu atât mai mult cu cât cel 
care a efectuat în concret transportul  a fost administratorul societăŃii. 

De altfel, chiar Codul fiscal (art. 21 alin. 2 lit. e) consideră cheltuielile de 
transport (....) în Ńară (...) efectuate pentru administratori, cheltuieli efectuate în scopul 
realizării de venituri (cheltuieli deductibile) care se iau în calcul la stabilirea profitului 
impozabil. 

Or, cheltuielile de transport cu mijloace proprii presupun cu necesitate 
efectuarea unor cheltuieli cu combustibilul. 

III. Cât priveşte suma de 5.029 cu titlu de TVA pentru care organul fiscal a 
refuzat dreptul de deducere din factura nr.21/16.09.2009 emisă de  S.C. W.D.C. 
S.R.L. 



Dreptul de deducere este dreptul recunoscut de lege persoanelor impozabile 
plătitoare de TVA, beneficiare ale livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii, de 
restituire a taxei aferente acestor operaŃiuni.  

Potrivit unei jurisprudenŃe constante a CJUE, dreptul persoanelor impozabile 
de a deduce din TVA-ul pe care îl datorează TVA-ul datorat sau achitat pentru 
bunurile achiziŃionate şi serviciile primite anterior de acestea constituie un principiu 
fundamental al sistemului comun al TVA – ului instituit prin legislaŃia Uniunii 
Europene (Hotărârea din 10 iulie 2008, Sosnowska, C25/07). 

Astfel cum CJUE a subliniat în mod repetat dreptul de deducere prevăzut la 
articolele 167 şi următoarele din Directiva 2006/2012 face parte integrantă din 
mecanismul TVA – ului şi, în principiu, nu poate fi limitat. În special, acest drept se 
exercită imediat pentru totalitatea taxelor aplicate operaŃiunilor efectuate în amonte 
(Hotărârea din 6 iulie 2006, Kittel şi Recolta Recycling, C 439/04 şi C 440/04, 
Hotărârea din 30 septembrie 2010, Uszodaepito, C392/09). 

Sistemul comun al TVA-ului garantează neutralitatea impozitării tuturor 
activităŃilor economice, indiferent de scopurile sau de rezultatele acestor activităŃi, cu 
condiŃia ca activităŃile menŃionate să fie, în principiu, ele însele supuse TVA-ului 
(CJUE, Hotărârea Gabalfrisa, din 21 martie 2000, C 110/98-C 147/98). 

Desigur, combaterea fraudei, a evaziunii fiscale, a eventualelor abuzuri este un 
obiectiv recunoscut şi încurajat prin Directiva 2006/112 (CJUE, Hotărârea Tanoarch 
din 27 octombrie 2011, C 504/10). În această privinŃă, Curtea de JustiŃie a statuat că 
justiŃiabilii nu pot să se prevaleze în mod fraudulos sau abuziv de normele de drept ale 
Uniunii. (Hotărârea Fini din 3 martie 2005, C32/03).  

Beneficiul dreptului de deducere poate fi refuzat unei persoane impozabile 
numai dacă se stabileşte având în vedere  elemente obiective, că persoana respectivă, 
căreia i-au fost furnizate bunurile sau serviciile care îi servesc de bază pentru a 
justifica dreptul de deducere, ştia sau ar fi trebuit să ştie că operaŃiunea era implicată 
într-o fraudă săvârşită de furnizor sau de un alt operator în amonte (Hotărârea din 6 
iulie 2006, Kittel şi Recolta Recycling, punctele 56-61). 

În considerarea efectului direct al Directivei 2006/112/CE şi a jurisprudenŃei 
CJUE Tribunalul apreciază că organul fiscal în mod greşit nu a acordat drept de 
deducere al TVA – ului pentru suma de 5.029 lei şi, pe cale de consecinŃă, a stabilit 
TVA suplimentar de plată pentru aceeaşi sumă:  

1) factura fiscală este corect întocmită, acestea respectând prevederile art. 155 
alin. 5 Cod fiscal;  

2) realitatea  şi efectivitatea prestării serviciilor sunt dovedite cu documente 
valabil încheiate: contractul de prestări servicii nr. 910/13.08.2009, devizul din 
16.09.2009 cuprinzând cantităŃile de lucrări şi preŃul acestora (f. 72-73 vol. I),  situaŃia 
de lucrări din 30.09.2009, precum şi cu procesul-verbal de recepŃie calitativă-
cantitativă nr. 1 din 30.09.2009. 

Prin urmare, în speŃă faptul generator a luat naştere, în conformitate cu 
dispoziŃiile art. 134 ind. 1 alin. 4 Cod fiscal, în forma la epoca faptelor. 

3) organul fiscal nu a demonstrat prin nicio probă că lucrările executate nu  
există fizic;  

4) câtă vreme operaŃiunile menŃionate în facturi sunt supuse TVA-ului, iar 
sistemul comun al TVA-ului garantează neutralitatea impozitării tuturor activităŃilor 
economice, indiferent de scopurile sau de rezultatele acestor activităŃi (CJUE, 
Hotărârea Gabalfrisa, din 21 martie 2000, C 110/98-C 147/98), revenea organului 
fiscal sarcina demonstrării împrejurării că lucrările nu au fost destinate realizării de 
operaŃiuni taxabile. 



În concluzie, în speŃă condiŃiile de fond şi de formă prevăzute de Codul fiscal 
şi de Directiva 2006/112 pentru naşterea şi exercitarea dreptului de deducere sunt 
reunite. 

IV. În acord cu poziŃia organului fiscal, Tribunalul apreciază că suma de 
10.000 lei reprezentând contravaloarea lucrărilor stomatologice prestate de D. S.R.L. 
(f. 43 vol. II) nu sunt deductibile fiscal. 

Reclamanta a invocat prevederile art. 21 alin. 2 lit. b) Cod fiscal potrivit cărora 
sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri cheltuielile efectuate, potrivit 
legii, pentru protecŃia muncii şi cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor 
de muncă şi a bolilor profesionale. 

Este adevărat că s-a încheiat un contract de prestări servicii între D. S.R.L. şi 
reclamantă, având ca obiect prestarea de servicii medicale dentare cu ocazia angajării 
salariaŃilor reclamantei, emiŃându-se totodată şi factura nr. 0035114/31.12.2009 în 
valoare de 10.000 lei. 

În schimb, Tribunalul a apreciat că reclamanta nu a făcut dovada că serviciile 
medicale respective sunt de natură să prevină bolile profesionale  ─ definite de art. 5 
lit. h) din Legea nr. 319/2006 ca fiind afecŃiunile care se produc ca urmare a 
exercitării unei meserii sau profesii, cauzate de agenŃi nocivi fizici, chimici ori 
biologici caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor 
organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă ─   specifice activităŃii 
desfăşurate de reclamantă (spre exemplu, pe baza unor recomandări ale medicului de 
medicină a muncii). 

În primul rând, nu se poate vorbi de boli profesionale câtă vreme serviciile 
medicale erau prestate cu ocazia angajării; or, sunt deductibile, potrivit legii, numai 
cheltuielile făcute în scopul evitării bolilor profesionale care pot apărea cu timpul din 
cauza exercitării unei meserii sau profesii care, în anumite condiŃii concrete, conduc 
(contribuie) la apariŃia acestor boli. 

Pe de altă parte, din contract şi din factură nu rezultă cine sunt beneficiarii 
serviciilor medicale dentare şi deci nu se poate determina dacă aceste servicii au fost 
apte să prevină boli profesionale. 

V. De asemenea, în mod corect organul fiscal a considerat cheltuială 
nedeductibilă fiscal suma de 3.735 lei reprezentând “contravaloare servicii” în baza 
facturii nr.  8208/16.06.2010 emisă de SC M.I.T. SRL  şi nu a acordat drept de 
deducere a TVA-ului în cuantum de 876 lei cu consecinŃa stabilirii TVA-ului 
suplimentar de plată. 

1) Reclamanta nu a depus la dosar documente justificative (contractul nr.873, 
ordinul de deplasare în Italia de care a făcut vorbire în concluziile scrise, alte 
înscrisuri din care să rezulte scopul vizitei în Italia, în vederea achiziŃionării unor 
echipamente specifice), aşa încât nu a dovedit că respectiva cheltuială a fost făcută ─  
aşa cum statuează cu valoare de principiu art.19 şi 21 Cod fiscal ─, în scopul realizării 
de venituri impozabile. 

Aşa fiind, se poate considera că această cheltuială a fost făcută în favoarea 
acŃionarului N.I.O., fiind incident art.21 alin.4 lit. e) Cod fiscal care declară această 
cheltuială nedeductibilă fiscal. 

2) În fine, cât priveşte dreptul de deducere al TVA-ului, Tribunalul apreciază 
că reclamanta nu a făcut dovada naşterii faptul generator, în conformitate cu 
dispoziŃiile art. 134 ind. 1 alin. 1 şi 7 Cod fiscal, în forma la epoca faptelor, câtă 
vreme nu a depus la dosar contractul de prestări servicii nr.873 de care se face vorbire 
în factura fiscală nr.8208/2010. 



VI. Pentru sumele impuse în mod greşit reclamantei, în conformitate cu 
principiul potrivit căruia principalul urmează soarta principalului, nu se datorează 
creanŃele fiscale accesorii. 

VII. În raport de aceste considerente, Tribunalul a admis în parte acŃiunea, a 
anulat parŃial decizia de respingere şi decizia de impunere cu privire la sumele 
menŃionate în dispozitiv şi a menŃinut restul dispoziŃiilor deciziei de impunere atacate. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs pârâta DirecŃia Generală a 
FinanŃelor Publice Maramureş, solicitând admiterea recursului, modificarea sentinŃei 
atacate în sensul respingerii acŃiunii introductive formulată de reclamanta. 

În motivarea recursului s-a apreciat că soluŃia data prin sentinŃa recurată este 
criticabila in totalitate atât sub aspectul legalităŃii cat si sub aspectul temeiniciei sale, 
fapt ce a determinat D.G.F.P. Maramureş sa formuleze prezentul "Recurs", ce 
urmează a fi susŃinut de următoarele motive: 

InstanŃa fondului a dispus prin SentinŃa nr.7253 din 22.11.2012, in sensul 
anularii parŃiale a deciziei nr.968 din 20.07.2011 si in consecinŃa a anulat parŃial 
decizia de impunere nr. F-MM 605/16.03.2011 si cu privire la suma de 12.511 lei 
reprezentând cheltuieli privind combustibilul. 

Recurenta face următoarele precizări: 
- obiect al acŃiunii introductive nu l-a reprezentat anularea parŃială a deciziei 

de impunere nr. F-MM 605/16.03.2011 cu privire la suma de 12.511 lei reprezentând 
cheltuieli privind combustibilul. 

- prin Decizia de impunere nr. 605/2011, nu s-au stabilit obligaŃii suplimentare 
de plata in suma de 12.511 lei reprezentând cheltuieli cu combustibilul. Cheltuielile 
cu combustibilul in suma de 12.511 lei au fost stabilite ca fiind nedeductibile fiscal, 
stabilindu-se prin decizia de impunere obligaŃii fiscale suplimentare de plata, 
determinate de influenŃa fiscală a acestei sume nedeductibile. 

Având in vedere cele arătate, este prezent motivul de casare instituit de art. 
304 pct. 6 C.pr.civ., care prevede: casarea unei hotărâri se poate cere când instanŃa nu 
s-a pronunŃat asupra unui capăt de cerere, a acordat mai mult decât s-a cerut ori ceea 
ce nu s-a cerut. 

Pentru a pronunŃa SentinŃa civila nr. 7253/22.11.2012, instanŃa fondului a 
reŃinut mai multe argumente expuse in paginile 7-12 din sentinŃa menŃionata. 

In raport de aceste argumente ale instanŃei care au stat la baza admiterii in 
parte a acŃiunii reclamantului, grupate la pct. I se precizează următoarele: 

1. ReŃinerea intre argumentele avute in vedere de către instanŃa fondului, 
pentru a admite in parte acŃiunea reclamantei a faptului ca: In mod greşit a apreciat 
organul fiscal ca nu sunt deductibile cheltuielile făcute de reclamanta pentru plata 
lucrărilor de montaj, raschetat si lăcuit parchet cu materialele aferente efectuate de SC 
W.D.C. SRL (pct. I, pag. 7, alin.3 din sentinŃa) si a incidenŃei Normele metodologice 
de aplicare a Codului fiscal, este netemeinica si nelegala. Motivam aceasta susŃinere 
prin următoarele; 

- instanŃa fondului nu a luat in considerare cele arătate de către D.G.F.P. 
Maramureş prin întâmpinarea depusa la termenul din data de 29.05.2012, respectiv: 

- s-a arătat faptul ca in luna septembrie 2009 SC N. SRL a înregistrat in contul 
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terŃi suma de 26.470 lei in baza facturii 
nr. 21/16.09.2009 emisa de SC W.D.C. SRL, reprezentând "executat montaj, 
parchetat, lăcuit, parchetat cu materiale aferente conform anexa contract". 

Organele de inspecŃie fiscala au constatat ca SC N. SRL nu are contract de 
prestări servicii cu firma prestatoare, situaŃii de lucrări, devize si procese verbale 
pentru recepŃia lucrărilor facturate de SC W.D.C. SRL motiv pentru care au considerat 



aceasta cheltuiala nedeductibila fiscal, si au stabilit un impozit pe profit suplimentar in 
suma de 4.235 lei. 

In perioada când s-a desfăşurat inspecŃia fiscala generala reprezentantul 
societăŃii verificate nu a prezentat contractul, devizul, situaŃia de lucrări si procesul 
verbal de recepŃie a lucrărilor efectuate, semnate de reprezentanŃii ambelor societăŃi. 
care constituie documente justificative, in baza cărora se putea întocmi factura. 

Factura nr. 21 emisa de SC W.D.C. SRL este întocmita in data de 21.09.2009 
înaintea efectuării recepŃiei lucrărilor si a întocmirii procesului verbal de recepŃie 
încheiat in data de 30.09.2009 si reprezintă lucrări executate si nu avans lucrări. 

SC N. SRL nu a dovedit ca serviciile facturate au fost efectiv prestate si nici 
necesitatea efectuării acestora prin specificul activităŃii desfăşurate, astfel organele de 
inspecŃie fiscala considera cheltuielile in suma de 26.470 lei, înregistrate in baza 
facturii nr. 21/16.09.2009, nedeductibile din punct de vedere fiscal, motiv pentru care 
si-au menŃinut punctul de vedere prezentat in Raportul de inspecŃie fiscala încheiat la 
data de 16.03.2011. 

Cu adresa înregistrata la DirecŃia Generala a FinanŃelor Publice a judeŃului 
Maramureş sub nr. 14423 / 25.05.2011 SC N. SRL a depus situaŃiile de lucrări din 
data de 30.09.2009 si procesul verbal de recepŃie nr. 1/30.09.2009 care au fost 
transmise de către Biroul SoluŃionarea ContestaŃiilor ActivităŃii de InspecŃie Fiscala in 
vederea pronunŃării asupra acestora. 

In drept, sunt invocate prevederile art. 19 alin. l şi art. 21 alin. (4) lit. m) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pct. 48 din Normele metodologice de 
aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004. 

Recurenta consideră că în temeiul acestor prevederi legale şi Ńinând cont că la 
data controlului SC N. SRL nu a prezentat documente justificative respectiv contract 
de prestări servicii, situaŃii de lucrări, devize si procese verbale de recepŃie a 
lucrărilor, se retine ca, societatea nu are dreptul sa deducă cheltuielile in suma de 
26.470 lei, înregistrate in baza facturii fiscale nr.21/16.09.2009 emisa de SC W.D.C. 
SRL, întrucât nu sunt îndeplinite cumulativ cele doua condiŃii, respectiv nu a făcut 
dovada ca serviciile au fost efectiv prestate si nu a demonstrat necesitatea efectuării 
cheltuielilor prin specificul activităŃii desfăşurate. 

Având in vedere ca factura in speŃa a fost emisa in data de 16.09.2009 iar 
situaŃia de lucrări si procesul verbal de recepŃie, depuse după încheierea inspecŃiei 
fiscale, au fost întocmite in data de 30.09.2009 se retine ca SC N. SRL a înregistrat pe 
cheltuieli prestări servicii înainte ca acestea sa fie efectiv prestate, astfel aceste 
documente nu au calitatea de document justificativ. 

SC N. SRL nu a demonstrat ca serviciile facturate au fost efectiv prestate in 
baza unui contract deoarece a anexat contractul cu nr. 910/13 08 2009, iar prin 
contestaŃia formulata si prin precizările la contestaŃie, din data de 24.05.2011, a 
susŃinut ca serviciile au fost prestate in baza contractul de prestări servicii nr. 9100, 
devizul a fost întocmit in data de 16.09.2009, după facturarea avansului Ia data de 
18.08.2009 iar situaŃia de lucrări si procesul verbal de recepŃie au fost încheiate in 
data de 30.09.2009 după data facturării execuŃiei lucrării. 

Astfel, având in vedere cele arătate, reiese faptul ca instanŃa fondului nu a 
raportat documentele nominalizate mai sus la dispoziŃiile actelor normative citate, nici 
nu a analizat cronologic in tocmirea lor, reŃinând neîntemeiat si nelegal faptul ca 
organul fiscal ar fi apreciat greşit deductibilitatea acestor cheltuieli. 

SC N. SRL nu a dovedit nici necesitatea efectuării cheltuielilor reprezentând 
"executat montaj, parchetat, lăcuit, parchetat cu materiale aferente conform anexa 
contract" prin specificul activităŃii desfăşurate având in vedere ca are ca obiect 



principal de activitate "ComerŃ cu amănuntul al carburanŃilor pentru autovehicule in 
magazine specializate". 

Astfel, cheltuielile in suma de 26.470 lei sunt nedeductibile fiscal, motiv 
pentru care SC N. SRL datorează impozitul pe profit suplimentar in suma de 4.235 lei. 

Cu privire la celelalte cheltuieli efectuate de către SC N. SRL a căror 
deductibilitate nelegala a dus la stabilirea de impozit pe profit suplimentar, recurenta 
arată că în luna decembrie 2009 SC N. SRL a înregistrat in contul 628 "Alte cheltuieli 
cu serviciile executate de terŃi" suma de 10.000 lei in baza facturii nr. 
0035114/31.12.2009 emisa de SC D. SRL reprezentând "prestări servicii". 

Prin nota explicativa din data de 08.03.2011 d-nul N.I.O., administratorul SC 
N. SRL, precizează ca prestările de servicii facturate reprezintă servicii medicale 
pentru care nu a încheiat contract cu SC D. SRL. 

Organele de inspecŃie fiscala au considerat cheltuielile in suma de 10.000 lei 
nedeductibile din punct de vedere fiscal întrucât reprezintă lucrări dentare executate 
pentru d-nul N.I.O., motiv pentru care au stabilit un impozit pe profit suplimentar in 
suma de 1.600 lei. 

Invocă recurenta prevederile art. 21 alin. l şi alin. 4 lit. e) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal. 

MenŃionează recurenta că SC N. SRL a înregistrat in contul 601 "Cheltuieli cu 
materiile prime" suma de 6.570,17 lei in baza copiei facturii nr. 1164259/04.12.2009 
emisa de SC A. SA, reprezentând "Otel beton". Organele de inspecŃie fiscala au 
considerat ca aceasta cheltuiala nu este deductibila fiscal şi au stabilit un impozit pe 
profit suplimentar in suma de 1.051 lei. 

In raport de argumentele instanŃei care au stat la baza admiterii in parte a 
acŃiunii reclamantului, grupate la pct. II - cu privire la cheltuielile cu carburanŃii, 
precizează recurenta următoarele : 

In perioada 01.01.2010-30.09.2010 SC N. SRL a înregistrat in evidenta 
contabila cheltuieli cu combustibilul in suma de 12.511 lei din care in trim. I 4.288 lei, 
in trim. II 4.259 lei iar in trim.111 3.964 lei. 

Organele de inspecŃie fiscala au considerat aceste cheltuieli nedeductibile 
fiscal si având in vedere ca la data de 30.09.2010 societatea a înregistrat pierdere 
contabila, au diminuat pierderea cu suma de 12.511 lei. 

SC N. SRL a susŃinut ca sunt justificate cheltuielile cu carburanŃii in baza art. 
21 alin (4) lit. t) din Legea nr. 571/2003 republicata, întrucât a avut şantiere deschise 
in alte judeŃe care necesitau prezenta personalului de specialitate la fata locului. 

Prin adresa nr.12730/17.05.2011, Biroul SoluŃionarea ContestaŃiilor a solicitat 
SC N. SRL documente cu care sa facă dovada ca aceste cheltuieli privind 
combustibilul înregistrate in evidenta contabila in perioada 01.01.2010-30.09.2010 se 
încadrează in excepŃiile prevăzute de art. 21 alin. (4) lit.t) din Legea nr. 571/2003, 
respectiv ca au fost utilizate exclusiv pentru transportul de personal la si de la locul de 
desfăşurare a activităŃii. 

Cu adresa înregistrata la DirecŃia Generala a FinanŃelor Publice a judeŃului 
Maramureş sub nr. 14423/25.05.2011 SC N. SRL a precizat ca aceste cheltuieli sunt 
justificate in baza art. 21 alin.(4) lit.m) din Legea nr. 571/2003 republicata, si au fost 
făcute de către reprezentanŃii societăŃii nu in calitate de administratori ci in virtutea 
calităŃii lor nemijlocite de personal de specialitate, responsabil cu calitatea si expert 
tehnic in execuŃie lucrări. 

Art.21 alin. (4) lit. t) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal modificata 
prin OG nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea 



unor masuri financiar-fiscale, prevede: "(4) Următoarele cheltuieli nu sunt 
deductibile: 

t) în perioada 1 mai 2009 - 31 decembrie 2010, cheltuielile privind 
combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru 
transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 
3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul 
şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinŃa contribuabilului, cu excepŃia situaŃiei 
în care vehiculele se înscriu în oricare dintre următoarele categorii: 

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenŃie, reparaŃii, pază şi protecŃie, 
curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităŃii, precum şi 
vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele 
utilizate de agenŃi de vânzări şi de agenŃi de recrutare a forŃei de muncă; 

2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru 
activitatea de taxi; 

3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru 
desfăşurarea activităŃii de instruire în cadrul şcolilor de şoferi " 

Luând in considerare prevederile legale citate si documentele existente la 
dosarul cauzei, se retine ca SC N. SRL nu are dreptul sa deducă cheltuielile cu 
combustibilul in suma de 12.511 lei deoarece începând cu data de 1 mai 2009 aceste 
cheltuieli nu sunt deductibile fiscal, iar vehiculele societăŃii nu se încadrează in nici 
una din excepŃiile prevăzute de lege pentru care cheltuielile cu combustibilul sa fie 
deductibile. 

Motivarea reclamantei conform căreia aceste cheltuieli sunt justificate in baza 
art. 21 alin.(4) lit.m) din Legea nr. 571/2003 republicata, nu poate fi reŃinuta in 
soluŃionarea favorabila a contestaŃiei deoarece acest articol nu este aplicabil in speŃa 
întrucât se refera la cheltuielile cu serviciile de management, consultanŃă, asistenŃă sau 
alte prestări de servicii si nu la cheltuielile cu combustibilul. 

In raport de reŃinerile instanŃei care au stat la baza admiterii in parte a acŃiunii 
reclamantului grupate la pct. III - cu privire la suma de 5029 lei cu titlu de TVA, se 
precizează următoarele: 

SC N. SRL a dedus taxa pe valoarea adăugata in suma de 5.029 lei din factura 
nr. 21/16.09.2009 reprezentând "executat montaj, parchetat, lăcuit, parchetat cu 
materiale aferente conform anexa contract", emisa de SC W.D.C. SRL, fara sa deŃină 
documente justificative care sa ateste realitatea operaŃiunilor economice desfăşurate. 

De asemenea SC N. SRL a dedus taxa pe valoarea adăugata in suma de 876 lei 
din factura nr. 8208/16.06.2010 reprezentând c/v servicii, emisa de SC M.I.T. SRL, 
fara a avea documente justificative potrivit legii. 

Organele de inspecŃie fiscala au considerat taxa pe valoarea adăugata din 
aceste facturi nedeductibila, motiv pentru care au stabilit taxa pe valoarea adăugata 
suplimentara in suma de 5.905 lei. 

In drept, art.145 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, 
republicata, prevede: 

(2) Orice persoana impozabila are dreptul sa deducă taxa aferenta achiziŃiilor, 
daca acestea sunt destinate utilizării in folosul următoarelor operaŃiuni: a) operaŃiuni 
taxabile;" 

Art.146 alin.(l) lit. a) din acelaşi act normativ prevede: 
"(l) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabilă 

trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii: 
a) pentru taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost ori 

urmează să îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmează să îi fie prestate în 



beneficiul său de către o persoană impozabilă, să deŃină o factură emisă în 
conformitate cu prevederile art. 155 alin.(5); 

Luând in considerare prevederea legala citata , se retine ca, SC N. SRL nu are 
dreptul sa deducă taxa pe valoarea adăugata in suma de 5.905 lei, din cele 2 facturi 
fiscale in speŃa, întrucât nu a făcut dovada ca serviciile au fost destinate realizării de 
operaŃiuni taxabile. 

In ceea ce priveşte factura fiscala emisa de SC W.D.C. SRL, aşa cum s-a 
prezentat anterior SC N. SRL nu a dovedit ca serviciile facturate au fost efectiv 
prestate si nici necesitatea efectuării acestora prin specificul activităŃii desfăşurate. 

Referitor la factura fiscala emisa de SC M.I.T. SRL contestatoarea nu a 
prezentat documente justificative respectiv contractul nr. 873, din care sa rezulte 
serviciile facturate, si nici ordinul de deplasare a delegatului stampilat de societăŃile 
din Italia la care contestatoarea susŃine ca s-a deplasat. 

Mai mult, factura nr. 8208/16.06.2010 emisa de SC M.I.T. SRL nu a fost 
completata cu informaŃiile prevăzute de art. 155 alin.(5) lit. k) din Legea nr.571/2003, 
privind Codul fiscal, respectiv nu conŃine denumirea serviciilor prestate. 

Astfel, SC N. SRL a înregistrat in evidenta contabila aceste facturi fiscale cu 
scopul de a-si diminua taxa pe valoarea adăugata. 

In raport de reŃinerile instanŃei care au stat la baza admiterii in parte a acŃiunii 
reclamantului grupate la pct. IV si V - Tribunalul apreciază ca fiind corecte 
constatările organului fiscal. 

In consecinŃa, raportat la cele arătate si la reŃinerile instanŃei se apreciază ca 
instanŃa fondului a admis in parte aceasta acŃiune netemeinic si nelegal. 

Prin întâmpinarea formulată în data de 07.10.2013, intimata SC N. SRL a 
solicitat respingerea recursului, cu cheltuieli de judecata - onorariu avocat. 

În motivarea întâmpinării se învederează că motivele de recurs formulate de 
recurenta nu reprezintă o critică propriu zisă a sentinŃei pronunŃate de instanŃa 
fondului, cât o reluare a motivelor din decizia de soluŃionare a contestaŃiei, din 
recursul formulat. 

 Singurul motiv de recurs invocat de recurentă se regăseşte la pag. 2 din 
recurs, constând în solicitarea de admitere a recursului şi modificarea sentinŃei atacate, 
întrucât instanŃa fondului a dispus în sensul anulării deciziei de impunere cu privire la 
suma de 12511 lei reprezentând cheltuieli cu combustibilul, cheltuieli pe care organul 
de control le-a considerat nedeductibile, iar instanŃa de fond a apreciat motivat că sunt 
deductibile.  

În concluzie, la finalul expunerii, recurenta solicită casarea hotărârii 
considerând că „suntem în prezenŃa motivului de casare instituit de art. 304 pct. 6 
C.pr.civ.,  … când instanŃa nu s-a pronunŃat asupra unui capăt de cerere, a acordat mai 
mult decât s-a cerut ori ceea ce nu s-a cerut”. 

Din maniera de formulare a criticii aduse hotărârii recurate, se poate 
presupune că motivul de casare invocat ar consta în faptul că instanŃa ar fi acordat mai 
mult decât s-a cerut ori ceea ce nu s-a cerut, susŃinându-se că suma de 12511 lei, 
cheltuieli cu combustibilul, nu ar fi fost obiect al acŃiunii introductive. 

Motivul invocat de recurentă este unul fals, putându-se observa că atât în 
procedura prealabilă, cât şi în acŃiunea introductivă sa solicitat anularea constatărilor 
organelor fiscale cu privire la nedeductibilitatea cheltuielilor cu carburanŃi înregistrate 
de societate în perioada 01.01.2010 – 30.09.2010. 

Suma de 12511 lei nu se regăseşte în decizia de impunere contestată întrucât în 
timpul controlului în care se reŃine „urmare a celor prezentate mai sus cheltuielile cu 
carburanŃii în valoare de 12511 lei reprezintă cheltuieli nedeductibile din punct de 



vedere fiscal, care au influenŃat rezultatul fiscal de la sfârşitul trimestrelor, respectiv 
perioada 01.01.2010 – 30.09.2010, organele de inspecŃie fiscală au procedat la 
recalcularea bazei de impunere, considerând că suma indicată ca nedeductibilă fiscal 
şi au operat compensări. În continuare la pag. 7 din Raportul de inspecŃie fiscală se 
arată că s-a diminuat pierderea fiscală prin modificarea bazei de impunere şi s-a 
calculat impozit pe profit suplimentar în suma de 14399 lei”. 

InstanŃa de contencios administrativ şi fiscal, apreciind ca deductibile 
cheltuielile cu carburanŃi, a pronunŃat hotărârea în acest sens. InstanŃa nu a procedat la 
recalcularea impozitului pe profit sau recalcularea bazei de impunere raportat la aceste 
cheltuieli deductibile, nefiind atributul judecătorului  să facă referiri concrete, de 
natură contabilă, pentru a dispune corecŃiile de rigoare în evidenŃele organului fiscal. 
Aceste atribuŃii revin funcŃionarilor organului fiscal, cu atribuŃii în acest sens. 

Referitor la impozitul pe profit stabilit suplimentar în sumă de 4.235 lei - din 
cheltuieli in suma de 26.470 lei reprezentând plata lucrărilor efectuate de SC W.D.C. 
SRL, apreciem hotărârea instanŃei de fond ca fiind temeinica si legala, instanŃa 
reŃinând în urma analizării întregului material probator ca sunt îndeplinite condiŃiile 
de forma si de fond pentru deductibilitatea cheltuielilor cu prestarea serviciilor. In 
hotărârea recurată se face trimitere la contractul de prestări servicii, la justificarea 
prestării efective - deviz, situaŃii de lucrări, proces verbal de recepŃie calitativ 
cantitativa), la necesitatea efectuării cheltuielilor din prisma specificului activităŃii 
desfăşurate. 

Cat priveşte suma de 5.029 lei cu titlu de TVA rezultând din factura emisa de 
SC W.D.C. SRL, instanŃa de fond întemeiat a reŃinut ca factura fiscala este corect 
întocmita, respectând prevederile art. 155 alin. 5 Cod fiscal, ca realitatea si 
efectivitatea prestării serviciilor sunt dovedite cu înscrisuri aflate la dosar, ca faptul 
generator de exigibilitate a luat naştere si ca organul fiscal nu a demonstrat prin nicio 
probă că lucrările nu există fizic. 

Analizând recursul declarat, Curtea reŃine următoarele: 
În baza raportului de inspecŃie fiscală din 16.03.2011 a fost emisă prin decizia 

de impunere nr. F-MM 605/16.03.2011, prin care s-a stabilit în sarcina reclamantei 
intimate impozit pe profit suplimentar de plată în sumă de 14.399 lei, accesorii 
aferente în cuantum de 5.677 lei, precum şi TVA suplimentar în sumă de 15.82 lei şi 
accesorii în cuantum de 6.868 lei. 

Prin decizia nr. 968 din 20.07.2011 emisă de pârâta DirecŃia Generală a 
FinanŃelor Publice a JudeŃului Maramureş s-a respins ca neîntemeiată contestaŃia 
formulată de reclamantă pentru suma totală de 17.319 lei, reprezentând impozit pe 
profit în sumă de 5.835 lei, majorări şi penalităŃi de întârziere aferente în sumă totală 
de 2.813 lei, taxa pe valoarea adăugată în sumă de 5.905 lei şi majorări şi penalităŃi de 
întârziere aferente în sumă totală de 2.766 lei, fiind admisă contestaŃia pentru suma 
totală de 3.311 lei, reprezentând impozit pe profit în sumă de 1.051 lei, majorări şi 
penalităŃi de întârziere aferente în sumă totală de 436 lei, taxa pe valoarea adăugată în 
sumă de 1.248 lei şi majorări şi penalităŃi de întârziere aferente în sumă totală de 576 
lei şi a fost anulată decizia de impunere nr. 10/24.01.2011 numai în privinŃa acestei 
sume. 

Prin sentinŃa atacată a fost anulată parŃial decizia de impunere nr. F-MM 
605/16.03.2011 emisă de pârâta recurentă cu privire la următoarele sume de bani: 
4.235 lei impozit pe profit suplimentar şi creanŃele  fiscale accesorii aferente; 12.511 
lei reprezentând cheltuieli privind combustibilul; 5.029 lei cu titlu de TVA şi creanŃele 
fiscale accesorii aferente. 



Recursul este fondat, după cum se va arăta pentru fiecare dintre aceste sume, 
începând cu suma de 4.235 lei impozit pe profit suplimentar (aferentă sumei de 
26.470 lei declarată de organul de control ca nedeductibilă fiscal) şi creanŃele  fiscale 
accesorii aferente. 

În privinŃa acesteia, s-a reŃinut că sunt deductibile cheltuielile făcute de 
reclamantă pentru plata lucrărilor de montaj, raşchetat şi lăcuit parchet cu materialele 
aferente efectuate de S.C. W.D.C. S.R.L. 

Sub acest aspect, pct. 48 din Normele metodologice de aplicare a Codului 
fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precizează: 

Pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, 
asistenta sau alte prestări de servicii trebuie sa se îndeplinească cumulativ următoarele 
condiŃii: 

- serviciile trebuie sa fie efectiv prestate, sa fie executate in baza unui contract 
care sa cuprindă date referitoare la prestatori, termene de execuŃie, precizarea 
serviciilor prestate, precum si tarifele percepute, respectiv valoarea totala a 
contractului, iar defalcarea cheltuielilor de aceasta natura sa se facă pe întreaga durata 
de desfăşurare a contractului sau pe durata realizării obiectului contractului, prestarea 
efectiva a serviciilor se justifica prin: situaŃii de lucrări, procese - verbale de recepŃie, 
rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piaŃa sau orice alte materiale 
corespunzătoare; 

- contribuabilul trebuie sa dovedească necesitatea efectuării cheltuielilor prin 
specificul activităŃilor desfăşurate. 

CerinŃele instituite de acest act normativ în privinŃa deductibilităŃii cheltuielii 
serviciilor de genul celui în discuŃie sunt necesitatea efectuării cheltuielii, aprecierea 
necesităŃii în funcŃie de specificul activităŃii. 

În acelaşi sens, art. 21 alin. 4 lit. m) din Codul fiscal prevede că nu sunt 
deductibile cheltuielile cu serviciile de management consultanŃă, asistenŃă sau alte 
prestări de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestării 
acestora în scopul activităŃilor desfăşurate şi pentru care nu sunt încheiate contracte. 

Textul codului fiscal este mai precis în privinŃa celei de-a doua condiŃii, 
arătând că trebuie considerate deductibile numai cheltuielile aferente serviciilor 
prestate în scopul activităŃilor desfăşurate. În strânsă legătură cu această cerinŃă, mai 
există condiŃia ca serviciile sa fie efectiv prestate şi să fie executate în baza unui 
contract. 

Necesitatea efectuării cheltuielilor nu a fost demonstrată de reclamanta 
intimată, aceasta susŃinând că serviciile în discuŃie, cuprinse în factura fiscală nr. 21 
din 16.09.2009 se referă la situaŃii de lucrări şi proces verbal de recepŃie datate 
30.09.2009 şi depuse după încheierea inspecŃiei fiscale, existând riscul întocmirii 
acestora pro causa şi dubiul aferent, care nu a fost înlăturat de reclamantă. Tribunalul 
a reŃinut că organul fiscal avea posibilitatea clarificării printr-o cercetare la faŃa 
locului; nu este mai puŃin adevărat că şi reclamanta intimată avea aceeaşi posibilitate 
în procesul de faŃă, însă nu a răsturnat prezumŃia de legalitate a actului administrativ 
fiscal prin proba pertinentă. 

Prin urmare, nu s-a demonstrat că suma de 26.470 lei reprezintă cheltuieli 
deductibile fiscal, motiv pentru care corect s-a reŃinut în deciziile atacate că 
reclamanta intimată SC N. SRL datorează impozitul pe profit suplimentar în sumă de 
4.235 lei. 

În raport de suma de 5.029 lei cu titlu de TVA şi creanŃele fiscale accesorii 
aferente, Curtea reŃine – pe aceeaşi linie de argumentaŃie ca şi la punctul anterior - că 
reclamanta intimată SC N. SRL a dedus taxa pe valoarea adăugată în sumă de 5.029 



lei din factura nr. 21/16.09.2009 reprezentând „executat montaj, parchetat, lăcuit, 
parchetat cu materiale aferente conform anexă contract”, emisă de SC W.D.C. SRL, 
fără să demonstreze realitatea operaŃiunilor economice desfăşurate şi nici faptul că 
serviciile au fost destinate realizării de operaŃiuni taxabile, contrar art. 145 alin. 2 lit. 
a) şi art. 145 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

În privinŃa cheltuielilor cu carburanŃii în valoare de 12.511 lei apreciate în 
deciziile atacate ca fiind nedeductibile din punct de vedere fiscal, în decizii reŃinându-
se ca incidente prevederile art. 21 alin. 4 lit. t) din Codul fiscal, cu motivarea că 
vehiculele societăŃii nu se încadrează în niciuna din excepŃiile prevăzute de lege 
pentru care cheltuielile cu combustibilul să fie deductibile. 

În perioada 01.01.2010-30.09.2010 S.C. N. S.R.L. a înregistrat în contul 6022 
„cheltuieli privind combustibilul" un total în discuŃie de 12.511 lei din care în 
trimestrul I 4.288 lei, în trimestrul II 4.259 lei şi în trimestrul III 3.964 lei, 
reprezentând consumul de carburanŃi la autoturismele utilizate de administratorii 
societăŃii, aspect necontestat.  

Potrivit art. 21 alin. 4 lit. t din Legea nr. 571/2003, nu sunt deductibile 
cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt 
destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă 
autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de 
pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinŃa 
contribuabilului, cu excepŃia situaŃiei în care vehiculele se înscriu în oricare dintre 
următoarele categorii, între care vehiculele utilizate exclusiv pentru transport de 
personal la şi de la locul de desfăşurare a activităŃii, text considerat de tribunal ca fiind 
aplicabil în speŃă. 

Vehiculele utilizate exclusiv pentru transportul personalului la şi de la locul de 
desfăşurare a activităŃii sunt definite de normele metodologice ca fiind vehiculele 
utilizate de angajator pentru transportul angajaŃilor în scopul desfăşurării activităŃii 
economice la şi de la reşedinŃa acestora/locul convenit de comun acord la sediul 
angajatorului sau la şi de la sediul angajatorului la locul în care se desfăşoară efectiv 
activitatea sau la şi de la reşedinŃa angajaŃilor/locul convenit de comun acord la locul 
de desfăşurare a activităŃii, atunci când există dificultăŃi evidente de a găsi alte 
mijloace de transport şi există un acord colectiv între angajator şi angajaŃi prin care 
angajatorul se obligă să asigure gratuit acest transport. 

Ipoteza textului legal vizează mai multe cerinŃe cumulative care nu sunt 
demonstrate în cazul de faŃă: vehiculele trebuie folosite exclusiv în acest scop special, 
să existe dificultăŃi evidente de a găsi alte mijloace de transport şi să existe un acord 
colectiv între angajator şi angajaŃi prin care angajatorul se obligă să asigure gratuit 
acest transport. Textul nu vizează, cum greşit a reŃinut tribunalul, autovehiculul folosit 
de administratorul societăŃii pentru deplasarea proprie, nici chiar în situaŃia în care 
acesta are calitatea de responsabil tehnic în domeniile construcŃii civile, industriale şi 
agrozootehnice, fiind autorizat în acest sens, şi ar fi efectuat muncă de teren pe şantier 
în alte localităŃi decât sediul reclamantei, cum tribunalul lasă să se înŃeleagă fără a 
afirma însă expres. 

FaŃă de cele de mai sus, în temeiul art. 312 C. pr. civ., Curtea urmează să 
admită recursul şi să modifice în întregime sentinŃa atacată în sensul că va respinge 
acŃiunea formulată de reclamanta S.C. N. S.R.L. 

 
 



22. Cec. OpoziŃie la executare. ContestaŃie la executare. 
Anularea cecului 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 9874 din 17 octombrie 2013 

Prin sentinŃa civila nr. 22925/2012 pronunŃata la data de 21 noiembrie 2012, 
Judecătoria Cluj-Napoca a respins ca neîntemeiata excepŃia nulităŃii absolute a 
formelor de executare. A respins ca neîntemeiata opoziŃia la executare formulata de 
contestatoarea S.C. A. S.R.L. împotriva intimatei S.C. M.I. S.R.L. prin lichidator M. 
SPRL şi BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC B.M., fiind obligata 
oponenta - contestatoare la plata către intimata a sumei de 6.000 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecata – onorariu avocaŃial. 

Pentru a dispune în acest sens, prima instanŃa a reŃinut faptul ca la data 
26.09.2007, între contestatoarea vânzător şi intimata comparator SC M.I. SRL s-a 
încheiat înscrisul denumit „Protocol”, prin care părŃile au convenit ca prima sa predea 
şi cea de a doua sa preia, ca garanŃie de buna execuŃie a Contractului de vânzare-
cumpărare comerciala nr.308/26.09.2007, fila CEC seria BE 317 nr. 00046204, emisa 
de Banca A. Romania SA. în cuprinsul actului s-a stipulat ca suma, în valoare totala 
(inclusiv penalităŃi), completata pe fila CEC poate fi încasata de către cumpărătoare 
numai în condiŃiile nerespectării de către vânzătoare a clauzelor contractului de 
vânzare-cumpărare, după un termen de gratie de 30 de zile de la data scadentei 
contractului.  

La data de 12.09.2009, contestatoarea a remis trasului declaraŃia de 
pierdere/furt/distrugere/anulare a cecurilor nr. 2239, declarând ca fila CEC mai înainte 
menŃionata a fost anulata, potrivit înscrisurilor ataşate la dosarul iniŃial, iar la data de 
19.12.2008, cu notificare a comunicat intimatei cumpărătoare acest fapt. 

Prin încheierea civila nr. 8359/09.10.2009 pronunŃata de Judecătoria Cluj-
Napoca a fost admisa cererea formulata de intimata cumpărătoare şi încuviinŃata 
investirea cu formula executorie a filei CEC în cauza, emisa la data de 25.06.2009 
pentru suma de 2000000 lei, refuzata la plata de tras. Prin cererea de executare silita 
ce formează obiectul Dosarului execuŃional înregistrat sub nr. 710/24.11.2009 al 
Biroului Executorului Judecătoresc B.M., intimata creditoare a solicitat executarea 
silita a contestatoarei debitoare, pentru realizarea creanŃei sale atestata de titlul 
executoriu – fila CEC seria BE 317 nr. 00046204, emisa la data de 25.06.2009 pentru 
suma de 2000000 lei, cu cheltuieli de executare silita. Cu Încheierea civila nr. 
12644/CC/18.12.2009 pronunŃata de Judecătoria Cluj-Napoca a fost încuviinŃata 
executarea silita a titlului executoriu fila CEC seria BE 317 nr. 00046204. 

Prin SomaŃia emisa de executorul judecătoresc în dosarul execuŃional sus 
menŃionat, la data de 27.01.2010, contestatoarea a fost somata ca în termen de 5 zile 
de la primirea somaŃiei, sa achite intimatei creditoare suma de 2052266,45 lei, în caz 
contrar urmând a se proceda la executare silita, urmând sa suporte toate cheltuielile 
aferente acesteia. 

Ulterior, la data de 08.02.2010, executorul judecătoresc a mai întocmit doua 
somaŃii, din care una vizând executarea silita imobiliara, precum şi procesul verbal de 
situaŃie al imobilului proprietatea contestatoarei debitoare, situat în Luna de Sus, (…), 
jud. Cluj, înscris în CF nr. …, solicitând contestatoarei debitoare plata sumelor 
datorate în baza titlurilor executorii, în termen de o zi de la comunicare, în caz contrar 
urmând a se trece la vânzarea la licitaŃie publica a bunului imobil şi a solicitat şi 
dobândit înscrierea somaŃiei în cartea funciara, actele de executare fiind comunicate 
contestatoarei la data de 12.02.2010.  



Cu ocazia rejudecării cauzei, părŃile au înŃeles sa sesizeze instanŃa cu excepŃia 
nulităŃii absolute a actelor de executare pentru lipsa titlului executoriu întrucât în 
încheierea civila de încuviinŃare a executării silite s-a încuviinŃat executarea silita doar 
pentru suma de 200 lei. 

În speŃa, fila CEC a fost emisa în alb, intimata procedând la completarea sumei 
abia după ce a constatat prejudiciul produs ca urmare a nerespectării obligaŃiilor 
asumate de către contestatoare. Astfel, la data predării filei CEC – 26.09.2007 nu 
putea fi cunoscuta întinderea obligaŃiei garantata de S.C. A. S.R.L., iar pe de alta parte 
părŃile au convenit ca fila CEC nu va putea fi încasata decât după trecerea unui termen 
de gratie de 30 de zile de la data scadentei contractului. 

În ce priveşte excepŃia nulităŃii absolute a actelor de executare ca urmare a 
lipsei titlului executoriu pentru întreaga suma, s-a reŃinut de către instanŃa ca în opinia 
sa prin încheierea civila nr. 12644/CC/18.12.2009 pronunŃata de Judecătoria Cluj-
Napoca a fost încuviinŃata executarea silita a titlului executoriu fila CEC seria BE 317 
nr. 00046204, insa din eroare materiala instanŃa a consemnat suma de 200 lei în loc de 
2.000.000 lei. Astfel, titlul executoriu exista, consta în fila CEC seria BE 317 nr. 
00046204, motiv pentru care instanŃa a apreciat ca neîntemeiata excepŃia nulităŃii 
absolute a actelor de executare, în baza art.137 C. proc. civ. a fost respinsa. 

Pe fondul opoziŃiei la executare, instanŃa de fond a reŃinut ca sunt incidente 
dispoziŃiile art.53, 54 şi 55 din Legea nr.59/1934. Privitor la susŃinerile contestatoarei 
privind completarea filei CEC cu date neconforme, instanŃa a reŃinut ca contestatoarea 
nu a făcut dovada acestor susŃineri pe de o parte, iar pe de alta parte nu a făcut nici 
dovada faptului ca intimata ar fi intrat în posesia acestei file CEC cu rea credinŃa. 

Pe de alta parte, privitor la susŃinerea contestatoarei conform căreia creanŃa 
intimatei nu a fost inclusa în tabelul preliminar de creanŃe, susŃineri făcute doar în 
cadrul concluziilor scrise şi nemenŃionate în şedinŃa publica pentru discutarea în 
contradictoriu cu cealaltă parte, nu au fost luate în considerare de către instanŃa 
întrucât potrivit principiului contradictorialităŃii, acestea trebuia discutate în şedinŃa 
publica, iar pe de alta parte împotriva respingerii cererii de înscriere a intimatei în 
tabelul preliminar de creanŃe, intimata a formulat contestaŃie care a fost respinsa ca 
tardiva, insa aceasta nu semnifica faptul ca intimata nu are o creanŃa împotriva 
contestatoarei. 

Prin decizia civile nr. 50 din 10.06.2013 a Tribunalului Specializat Cluj s-
a respins ca nefondat apelul formulat de apelanta SC A. SRL împotriva sentinŃei 
civile nr.22925/21.11.2012 pronunŃata de Judecătoria Cluj-Napoca, care a fost 
păstrată în întregime. 

S-a respins cererea intimatei SC M.I. SRL de obligare a apelantei SC A. SRL 
la plata cheltuielilor de judecata în apel. 

Pentru a hotărî astfel tribunalul a reŃinut că între apelanta SC A. SRL în 
calitate de vânzător şi intimata SC M.I. SRL în calitate de cumpărător s-a încheiat 
contractul de vânzare-cumpărare comerciala nr.308/26.09.2007 având ca obiect 
vânzarea unei linii de producŃie banda PET, menŃionată în anexa 1. Potrivit art.14 din 
contract, vânzătorul acorda garanŃie de 12 luni (un an) de la data recepŃiei efective a 
utilajului cu repararea acestuia în cazul abaterilor calitative sau deteriorărilor produse 
din vina producătorului sau vânzătorului.  

Anexat acestui contract, părŃile au semnat un Protocol la data de 26.09.2007, 
prin care au stabilit ca buna execuŃie a contractului este garantata prin remiterea de 
către A., în favoarea M.I., a filei CEC seria BE. 317 nr. 00046204 emisa de SC 
BANCA A. SA. în ce priveşte condiŃiile de utilizare a garanŃiei, părŃile au stabilit ca 
suma, în valoare totala, completata pe fila CEC seria BE. 317 nr. 00046204, predata 



ca garanŃie de A. către M.I. SRL, poate fi încasata de acesta din urma numai în 
condiŃiile nerespectării de către A. a clauzelor Contractului, după un termen de 30 de 
zile de gratie de la data scadentei Contractului. PărŃile nu au contestat faptul ca fila 
CEC a fost predata în alb către cumpărător, nefiind completate menŃiunile cu privire 
la suma de încasat şi data emiterii instrumentului de plata. 

La data de 31.01.2008, în urma inspectării utilajului la sediul producătorului 
din China, părŃile au încheiat Procesul-verbal de inspecŃie, în care au consemnat faptul 
ca linia de producŃie banda PET, obiect al Contractului de vânzare-cumpărare 
comerciala nr. 308/26.09.2007, este noua, conŃine toate componentele, funcŃionează la 
parametrii descrişi şi realizează produsele pentru care cumpărătorul a decis 
achiziŃionarea acestuia. 

La data de 21.04.2008, apelanta a semnat procesul verbal de punere în 
funcŃiune, în care s-a menŃionat ca în urma instalării liniei de producŃie banda PET şi 
a testelor efectuate la punctul de lucru al comparatorului din cadrul M. SA – Ovidiu, 
Constanta, s-a constatat faptul ca linia de producŃie banda PET, obiect al Contractului 
de vânzare-cumpărare comerciala nr.308/26.092007, factura fiscala 
nr.1903/16.042008, este noua, conŃine toate componentele, funcŃionează la parametri 
descrişi şi constataŃi la sediul producătorului. Cumpărătorul nu a semnat acest proces 
verbal, insa nici nu a contestat împrejurarea ca utilajul era livrat la data menŃionata în 
acest înscris. 

La data de 10.05.2008, apelanta a semnat şi Procesul-verbal de instruire a 
personalului, care atesta faptul ca personalului intimatei i s-a explicat modalitatea de 
operare, utilizare şi întreŃinere a utilajului, precum şi riscurile la care se expun prin 
operarea neconforma a acestuia. Nici acest proces verbal nu a fost semnat de către 
cumpărător. 

La 04.09.2008, intimata a emis pe seama apelantei Factura nr. 557/04.09.2008, 
în valoare de 10.622,18 lei, reprezentând cheltuieli de deplasare în China. Aceasta 
factura fiscala a fost refuzata la plata de către apelanta SC A. SRL, conform notificării 
nr.184/11.09.2008, arătându-se ca nu exista un temei contractual pentru suma 
pretinsa. 

Prin declaraŃia de pierdere, furt, distrugere, anulare a cecurilor 
nr.2239/12.09.2008, apelanta a declarat anulata fila CEC remisa intimatei SC M.I. 
SRL. 

Prin notificarea nr.268/19.12.2008, apelanta a comunicat intimatei ca refuza la 
plata debitul în suma de 10.622,18 lei, respectiv 2.248.951,38 lei conform facturilor 
fiscale nr. 557/04.09.2008 şi nr.17/18.12.2008, întrucât nu exista nici un temei legal în 
baza căruia sa fie pretinse aceste sume.  

În acest context, intimata a completat fila CEC cu data de 25.06.2009 ca data a 
emiterii şi cu suma de 2.000.000 lei. Prin încheierea civila nr. 8359/09.10.2009 
pronunŃata în dosarul nr.20285/211/2009 al Judecătoriei Cluj-Napoca, a fost admisa 
cererea de investire cu formula executorie a filei CEC menŃionate. 

Prin încheierea civila nr. 12664/CC/18.12.2009 pronunŃata de Judecătoria 
Cluj-Napoca în dosarul nr.30899/211/2009, a fost admisa cererea formulata de BEJ 
B.M. şi a fost încuviinŃata executarea silita în dosarul execuŃional nr.710/2009 în baza 
titlului executoriu reprezentat de fila CEC seria BE nr.317 nr.0046204 privind pe 
creditorul SC M.I. SRL şi debitorul SC A. SRL, emis la data de 25.06.2009, pentru 
suma de 200 lei. 

La data de 27.01.2010 executorul judecătoresc a emis în dosarul execuŃional 
nr.710/2009 somaŃia cambiala către debitoarea SC A. SRL, prin care a pus în vedere 



acesteia sa plătească suma de 2.052.266,45 lei reprezentând debit şi cheltuieli de 
executare silita. 

În acest context, a fost formulata de către oponenta SC A. SRL o contestaŃie la 
executare înregistrata sub nr.3989/211/2010, prin care s-a solicitat sa se dispună 
anularea încheierii civile nr. 8359/09.10.2009 pronunŃata de Judecătoria Cluj-Napoca, 
prin care s-a dispus investirea cu formula executorie a filei CEC seria BE 317 nr. 
00046204; sa se constate nulitatea absoluta a tuturor formelor de executare silita 
efectuate în dosarul execuŃional nr. 710/2009 de către Biroului Executorului 
Judecătoresc B.M. şi pe cale de consecinŃa sa se dispună anularea tuturor actelor de 
executare silita efectuate, respectiv a somaŃiei execuŃionale emise la 27.01.2010 şi a 
somaŃiilor execuŃionale emise la 08.02.2010. Aceasta contestaŃie la executare a fost 
respinsa ca neîntemeiata prin sentinŃa civila nr. 5677/28.04.2010 pronunŃata de 
Judecătoria Cluj-Napoca. 

Prin decizia comerciala nr.240/R/26.07.2010 pronunŃata de Tribunalul 
Comercial Cluj, a fost admis recursul declarat de SC A. SRL împotriva sentinŃei civile 
nr.5677/28.04.2010, care a fost casata în totalitate, dispunându-se trimiterea cauzei 
spre rejudecare aceleiaşi instanŃe, urmând ca, cu ocazia rejudecării fondului, prima 
instanŃa sa determine care dintre cererile formulate de contestatoare se circumscriu 
opoziŃiei la executare şi care contestaŃiei la executare şi sa analizeze legalitatea 
formelor de executare silita şi prin raportare la faptul ca prin încheierea civila nr. 
12664/CC/2009 a fost încuviinŃata executarea silita a filei cec seria BE.317 nr. 
0046204 emisa la data de 25.06.2009 pentru suma de 200 lei, deşi fila cec în baza 
căreia au fost demarate formele de executare silita are seria BE.317 nr. 00046204 
emisa la data de 25.06.2009 pentru suma de 2.000.000 lei. 

Prin sentinŃa civila nr.16524/26.10.2011 pronunŃata de Judecătoria Cluj-
Napoca în dosarul nr.35952/211/2010, în rejudecare, a fost admisa excepŃia tardivităŃii 
opoziŃiei la executare, au fost respinse ca neîntemeiate excepŃia prescripŃiei dreptului 
intimatei de a obŃine plata sumei de 2.000.000 lei şi excepŃia nulităŃii absolute a 
actelor de executare şi a fost respinsa ca neîntemeiata contestaŃia la executare.  

Recursul declarat de SC A. SRL împotriva sentinŃei civile 
nr.16524/26.10.2011, prin care a fost soluŃionata contestaŃia la executare, a fost 
respins ca nefondat prin decizia civila nr.33/R/23.01.2011 pronunŃata de Tribunalul 
Specializat Cluj. În considerentele acestei decizii s-a arătat, referitor la excepŃia 
nulităŃii absolute a actelor de executare ca urmare a lipsei titlului executoriu, ca 
tribunalul analizează doar acele chestiuni care vizează însăşi executarea silita, nu insa 
şi modalitatea de completare a titlului, care poate fi examinata pe calea opoziŃiei la 
executare. În opinia tribunalului, împrejurarea ca hotărârea prin care s-a încuviinŃat 
executarea silita conŃine în mod eronat referiri la o suma de 200 lei, nu prezintă 
relevanta, întrucât hotărârea de încuviinŃare a executării silite nu constituie titlul 
executoriu, interpretarea recurentei fiind lipsita de orice temei juridic şi este rezultatul 
unei confuzii între titlul executoriu, respectiv CEC-ul care conŃine obligaŃia de plata, 
şi hotărârea prin care se încuviinŃează executarea silita, care poată sa nu conŃină nici o 
referire la suma ce urmează a fi executata, dat fiind faptul ca dispoziŃiile legale arătate 
sunt lipsite de orice echivoc, în sensul ca se încuviinŃează „executarea silita a 
obligaŃiei stabilite prin titlul executoriu”. 

Apelul declarat de apelanta SC A. SRL împotriva sentinŃei civile 
nr.16524/26.10.2011 pronunŃata de Judecătoria Cluj-Napoca, prin care a fost 
soluŃionata opoziŃia la executare, a fost admis prin decizia civila nr.7/A/23.01.2012 
pronunŃata de Tribunalul Specializat în dosarul nr.81/1285/2012, rămasa irevocabila 
prin decizia civila nr.5357/14.06.2012 pronunŃata de Curtea de Apel Cluj, 



dispunându-se anularea sentinŃei şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanŃe, 
constatându-se ca în mod greşit a fost admisa excepŃia tardivităŃii opoziŃiei la 
executare. 

În rejudecare, a fost pronunŃata de către Judecătoria Cluj-Napoca sentinŃa 
civila nr. 2292521.11.2012, atacata prin apelul ce face obiectul cauzei de faŃă. 

Analizând pe rând argumentele apelantei cu privire la neegalitatea şi 
netemeinicia sentinŃei pronunŃate de prima instanŃa, formulate în apelul declarat în 
cauza, s-a reŃinut ca s-a invocat de către apelanta greşita respingere de către instanŃa 
de fond a excepŃiei nulităŃii absolute a actelor de executare pentru lipsa titlului 
executoriu aferent întregii creanŃe. Astfel, s-a susŃinut faptul ca executarea silita în 
dosarul execuŃional nr. 710/2009 s-a efectuat cu depăşirea limitelor încuviinŃate de 
Judecătoria Cluj-Napoca prin încheierea civila nr. 12664/CC/2009, întrucât 
executarea silita a fost încuviinŃata, în temeiul filei CEC, doar pentru suma de 200 lei, 
iar nu pentru suma de 2.000.000 lei pentru care a fost demarata executarea silita. 

Cu privire la acest aspect, s-a observat pe de o parte faptul ca prin decizia 
comerciala nr.240/R/26.07.2010 pronunŃata de Tribunalul Comercial Cluj prin care s-
a dispus casarea sentinŃei civile nr.5677/2010 şi trimiterea cauzei spre rejudecare, una 
din îndrumările date de instanŃa de control judiciar instanŃei de fond a fost aceea de a 
analiza legalitatea formelor de executare silita şi prin raportare la faptul ca prin 
încheierea civila nr. 12664/CC/2009 a fost încuviinŃata executarea silita a filei Cec 
seria BE.317 nr. 0046204 emisa la data de 25.06.2009 pentru suma de 200 lei. Acest 
argument putea fi invocat pe calea contestaŃiei la executare întrucât punea în discuŃie 
legalitatea executării silite demarate din perspectiva încălcării normelor legale din 
Codul de procedura civila care reglementează procedura încuviinŃării executării silite. 
Argumentul în discuŃie a fost supus analizei instanŃei de judecata în al doilea ciclu 
procesual, iar prin decizia civila nr.33/R/23.01.2011 pronunŃata de Tribunalul 
Specializat Cluj a fost tranşata aceasta chestiune litigioasa, stabilindu-se cu putere de 
lucru judecat ca nu prezintă relevanta împrejurarea ca hotărârea prin care s-a 
încuviinŃat executarea silita conŃine în mod eronat referiri la o suma de 200 lei, 
întrucât hotărârea de încuviinŃare a executării silite nu a constituit titlul executoriu, 
interpretarea recurentei fiind rezultatul unei confuzii între titlul executoriu, respectiv 
Cec-ul care conŃine obligaŃia de plata, şi hotărârea prin care se încuviinŃează 
executarea silita, care poată sa nu conŃină nici o referire la suma ce urmează a fi 
executata, dat fiind faptul ca dispoziŃiile legale arătate sunt lipsite de orice echivoc, în 
sensul ca se încuviinŃează „executarea silita a obligaŃiei stabilite prin titlul 
executoriu”. Ca urmare, argumentul referitor la o nelegalitate a executării silite pentru 
lipsa titlului executoriu aferent întregii creanŃe a fost analizat în cadrul contestaŃiei la 
executare, insa nu a fost validat, stabilindu-se în mod irevocabil ca menŃiunea 
privitoare la suma de 200 lei din cuprinsul încheierii prin care s-a dispus încuviinŃarea 
executării silite nu a prezentat relevanta şi nu a atras nulitatea absoluta a actelor de 
executare silita întocmite de executorul judecătoresc. 

Pe de alta parte, este real faptul ca prin hotărârea apelata prima instanŃa a 
analizat din nou acest argument, pe care l-a apreciat nefondat, deşi aceasta chestiune 
era deja tranşata în cadrul contestaŃiei la executare printr-o decizie care se bucura de 
putere de lucru judecat. Cu toate acestea, faptul ca prima instanŃa în mod greşit a 
apreciat ca se impune examinarea acestui aspect şi în cadrul opoziŃiei la executare nu 
a fost în măsura sa atragă nelegalitatea soluŃiei pronunŃate de către instanŃa de fond 
întrucât sentinŃa pronunŃata pe fondul opoziŃiei la executare a fost legala şi temeinica, 
după cum s-a arătat în continuare, iar eventualele considerente ale primei instanŃe cu 



privire la un anumit argument care nu se impunea a mai fi analizat nu au fost în 
măsura sa conducă la nelegalitatea sentinŃei atacate. 

În ce priveşte excepŃia formala de nulitate a filei CEC ca urmare a menŃionării 
unei date false a emiterii în cuprinsul acestui titlu de valoare, cu ocazia completării 
realizate de către apelanta, s-a constatat ca potrivit dispoziŃiilor art.1 pct.5 din Legea 
nr.59/1934, cecul trebuie sa conŃină în mod obligatoriu arătarea datei şi a locului 
emiterii, lipsa acestui element atrăgând nulitatea cecului. De asemenea, potrivit pct.24 
şi pct.25 din Norma BNR nr.7/1994, data emiterii trebuie sa fie unica, posibila şi 
certa, iar data înscrisa pe Cec este prezumata certa şi opozabila tuturor până la proba 
contrara. În cauza dedusa judecaŃii, fila CEC seria BE. 317 nr. 00046204 poarta ca 
data a emiterii data de 25.06.2009, din punct de vedere formal fiind îndeplinite 
condiŃiile impuse de art.1 pct.5 din Legea nr.59/1934 şi pct.24 din Norma BNR 
nr.7/1994.  

În realitate, ceea ce a invocat apelanta este faptul ca intimata nu a completat 
cecului în conformitate cu înŃelegerea intervenita între trăgător şi primitor, întrucât nu 
poate fi identificata nicio obligaŃie a apelantei a cărei scadenta sa se fi împlinit cu 30 
zile anterior datei completate ca fiind data emiterii. Or, acest aspect priveşte o 
excepŃie personala decurgând din raportul fundamental dintre părŃi, susŃinându-se ca 
apelanta SC A. SRL si-a îndeplinit toate obligaŃiile contractuale iar intimata în mod 
nelegal a procedat la completarea filei CEC şi depunerea acesteia spre încasare, insa 
acest motiv de opoziŃie a fost invocat în mod distinct şi a fost analizat ca atare de către 
prima instanŃa. 

În ce priveşte excepŃia lipsei valorii juridice a condiŃiilor de forma numai 
aparent existente, s-a invocat de către apelanta faptul ca la momentul la care fila CEC 
a fost completata cu data emiterii, aceasta nu mai avea valoarea juridica recunoscuta 
de lege, respectiv aceea de instrument de plata întrucât fusese anterior anulata în baza 
declaraŃiei date de apelanta. Procedura anularii cecului în caz de pierdere, sustragere 
sau distrugere a cecului este reglementata de dispoziŃiile art.67-72 din Legea 
nr.59/1934 şi poate fi demarata de posesorul respectivului titlu de valoare prin 
înştiinŃarea trasului şi sesizarea instanŃei de judecata. De asemenea, potrivit art.17 din 
Regulamentul nr.1/2001 privind organizarea şi funcŃionarea la Banca NaŃionala a 
României a Centralei Incidentelor de PlăŃi, în vigoare la data declarării nule a filei 
CEC în litigiu, persoana declaranta - banca are obligaŃia ca, la solicitarea unei 
persoane fizice sau juridice care a pierdut, căreia i-a fost furat sau care a distrus unul 
sau mai multe formulare de cec, cambie sau bilet la ordin valabil emise, sa transmită 
la CIP în aceeaşi zi bancara o declaraŃie conform formularului prezentat în anexa nr. 
4A, 4B sau 4C, după caz. Aşadar, procedura declarării nule a cecului poate fi 
demarata în mod legal de către posesorul acestuia care a pierdut, căreia i-a fost furat 
sau care a distrus cecul. Numai în mod excepŃional, potrivit art.22 din Regulamentul 
BNR nr.1/2001, o persoana fizica sau juridica poate solicita unei persoane declarante - 
banca anularea propriilor cecuri necompletate sau greşit completate, împrejurare în 
care este obligata sa le remită băncii pe baza unui proces-verbal. 

În cauza dedusa judecaŃii, declaraŃia de anulare a fost făcuta de către apelanta, 
deşi aceasta avea calitatea de trăgător, iar nu de posesor al filei CEC şi deşi aceasta 
declaraŃie privea o fila CEC pe care apelanta o predase posesorului în temeiul unui 
contract încheiat în mod valabil de părŃile în litigiu. Aceasta declaraŃie este lipsita de 
eficienta juridica, fiind depusa cu încălcarea dispoziŃiilor legale anterior evocate, iar 
apelanta nu se poate prevala de faptul de a fi acŃionat cu încălcarea normelor legale în 
vigoare, declarând nula o fila CEC remisa în mod valabil unui partener contractual pe 



fondul unei neînŃelegeri ivite în relaŃiile cu acesta, întrucât ar însemna sa se prevaleze 
de propria culpa. 

În ce priveşte excepŃia personala decurgând din raporturile personale dintre 
posesorul cecului şi debitor, apelanta a susŃinut pe de o parte faptul ca si-a executat 
integral obligaŃiile contractuale asumate, iar pe de alta parte faptul ca intimata nu a 
notificat A. SRL despre existenta unor abateri calitative sau a unor deteriorări produse 
din vina producătorului sau vânzătorului în termen de 12 luni de la recepŃia utilajului, 
iar la momentul completării Filei CEC (25.06.2009), nu mai subzista obligaŃia A. de a 
asigura garanŃia reparaŃiei utilajului.  

Analizând aceste afirmaŃii, s-a constatat faptul ca prin notificarea 
nr.168/17.05.2008 intimata SC M.I. SRL a invocat depăşirea termenelor de livrare, 
montare, setare şi instruire a personalului şi solicita apelantei comunicarea unor 
informaŃii şi clarificări, arătând ca aceste probleme împiedica funcŃionarea utilajului la 
capacitatea preconizata. Ulterior, prin adresa nr.192/25.07.2008, intimata reclama o 
serie de probleme apărute în exploatarea utilajului şi solicita sa se răspundă la 
notificarea nr.168/17.05.2008 şi sa se asigure service-ul. Pentru aceste notificări nu s-
a depus la dosarul cauzei dovada comunicării către apelanta, insa aceasta nici nu a 
contestat în mod expres primirea celor doua notificări. 

Prin adresa nr.268/19.12.2008 emisa de apelanta SC A. SRL, aceasta a 
comunicat refuzul de plata a facturilor fiscale nr.557/4.09.2008 şi nr.17/18.12.2008, 
arătând ca a livrat pe propria cheltuiala piese de schimb pentru utilaj şi ca 
neconformităŃile calitative legate de proprietăŃile produsului finit (elongatie la rupere 
etc.) privesc reŃetele de fabricaŃie şi nu funcŃionalitatea utilajului. 

Din cuprinsul acestor înscrisuri, ca şi din împrejurarea ca apelanta a 
recunoscut primirea facturii fiscale nr.17/18.12.2008 emise pentru un prejudiciu în 
cuantum de 2.248.951,38 lei, anterior completării filei CEC în discuŃie, a rezultat ca 
între părŃile în litigiu au existat unele discuŃii referitoare la îndeplinirea obligaŃiilor 
contractuale de către apelanta, în ce priveşte asigurarea asistentei la punerea în 
funcŃiune a utilajului, calitatea produselor realizate cu respectiva instalaŃie şi 
asigurarea service-ului în cazul nefunctionalităŃii utilajului la parametrii stabiliŃi. Prin 
adresa nr.268/19.12.2008, apelanta recunoaştea faptul ca au fost livrate unele piese de 
schimb pentru utilaj (ceea ce presupune ca a fost sesizata cu unele disfuncŃionalităŃi 
ale acestuia) şi admitea şi faptul ca exista neconformităŃi calitative legate de produsul 
finit, pe care le atribuia reŃelelor de fabricaŃie utilizate de cumpărător. Nu a putut fi 
ignorata nici împrejurarea ca procesul verbal de punere în funcŃiune a utilajului şi 
procesul verbal de instruire a personalului nu au fost semnate de către comparator prin 
reprezentanŃii săi, iar apelanta nu a oferit nicio explicaŃie rezonabila pentru omisiunea 
intimatei de a semna cele doua acte, ceea ce tinde a dovedi realitatea susŃinerilor 
intimatei referitoare la neîndeplinirea de către apelanta a obligaŃiilor de a asigura în 
termen şi corespunzător asistenta la punerea în funcŃiune a utilajului. 

Aşadar, susŃinerile apelantei referitoare la faptul ca nu a fost notificata despre 
existenta unor abateri calitative sau funcŃionări defectuoase a utilajului în termenul de 
garanŃie de 12 luni au fost contrazise prin chiar adresa nr.268/19.12.2008, depusa 
chiar de apelanta la dosar, ca şi prin celelalte înscrisuri anterior prezentate. În acelaşi 
context, s-a impus şi menŃiunea ca nu au fost întemeiate susŃinerile apelantei în sensul 
ca nu a început sa curgă termenul de gratie de 30 zile de la data scadentei contractului, 
întrucât si-a îndeplinit în termen obligaŃiile contractuale. În realitate, din înscrisurile 
anterior menŃionate a rezultat ca anterior completării filei CEC, intimata a reclamat 
neîndeplinirea obligaŃiilor asumate prin contract de către apelanta, iar aceasta nu a 
probat ca şi le-ar fi îndeplinit corespunzător. 



Apelanta a invocat faptul ca defecŃiunile utilajului nu au fost stabilite printr-o 
expertiza judiciara, iar intimata nu a dovedit întinderea prejudiciului suferit, insa nici 
aceasta susŃinere nu a putut fi primita, întrucât fila CEC constituie un titlu de valoare, 
comercial, autonom şi abstract, care incorporează obligaŃia de plata a sumei de bani 
inserate în cuprinsul sau, iar sarcina probei în ce priveşte completarea filei CEC cu 
nerespectarea clauzelor contractuale convenite de părŃi revenea apelantei. Aşadar, 
apelanta ar fi trebuit sa probeze împrejurarea ca deşi si-a îndeplinit toate obligaŃiile 
asumate, inclusiv obligaŃia de garanŃie, iar utilajul ce a făcut obiectul contractului a 
funcŃionat corespunzător, intimata a procedat la completarea filei CEC fără a fi 
autorizata în acest sens prin clauzele contractuale însuşite de părŃi. Apelanta nu a făcut 
insa nicio dovada în acest sens, fiind incidente din acest punct de vedere prevederile 
art.1169 Cod civil 1864 şi art.129 al.1 Cod procedura civila 1865.  

În ce priveşte susŃinerea apelantei în sensul ca intimata nu are calitatea de 
creditor fata de debitoarea A. SRL, aflata în procedura insolventei, întrucât nu a fost 
înscrisa în tabelul de creanŃe asupra averii debitoare, iar contestaŃia formulata 
împotriva tabelului preliminar de creanŃe a fost respinsă ca tardiva, în mod irevocabil, 
s-a constatat ca acest argument nu a fost invocat în condiŃiile prevăzute de art.55 al.3 
şi 4 din Legea nr.59/1934, potrivit cărora motivele opoziŃiei trebuie invocate la primul 
termen de înfăŃişare, prin acesta înŃelegându-se primul termen de la prima instanŃa, 
când procedura fiind îndeplinita, părŃile pot pune concluzii în fond, chiar daca pârâtul 
sau oponentul nu se prezintă. Acest termen a avut loc la data de 28.04.2010, când 
prima instanŃa sesizata, în primul ciclu procesual, a reŃinut cauza spre soluŃionare. 
Invocarea acestui argument prin concluziile scrise depuse la dosar la data de 
13.11.2012, în al treilea ciclu procesual, a fost tardiva, iar argumentul nu s-a mai 
impus a fi analizat pe fond. 

În sfârşit, în ceea ce priveşte motivul de apel, de ordine publica, invocat prin 
memoriul depus la dosarul cauzei la data de 22.04.2013, referitor la pronunŃarea 
hotărârii de către un judecător incompatibil, s-a reŃinut faptul ca prin sentinŃa civila 
nr.16524/26.10.2011 pronunŃata de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul 
nr.35952/211/2010, în doilea ciclu procesual, a fost admisa excepŃia tardivităŃii 
opoziŃiei la executare, au fost respinse ca neîntemeiate excepŃia prescripŃiei dreptului 
intimatei de a obŃine plata sumei de 2.000.000 lei şi excepŃia nulităŃii absolute a 
actelor de executare şi a fost respinsa ca neîntemeiata contestaŃia la executare. Ca 
urmare a desfiinŃării acestei sentinŃe prin decizia civila nr.7/A/2012 pronunŃata de 
Tribunalul Specializat Cluj, cauza a revenit spre soluŃionare aceluiaşi complet de 
judecata, din a cărui compunere făcea parte acelaşi judecător, şi care a pronunŃat 
sentinŃa civila nr. 22925/21.11.2012, atacata pe calea prezentului apel. 

Contrar susŃinerilor apelantei, tribunalul a apreciat ca nu s-a putut retine 
incidenta în cauza a dispoziŃiilor art.24 Cod procedura civila, care privesc ipoteza în 
care judecătorul investit cu soluŃionarea cauzei în rejudecare a soluŃionat respectiva 
cauza şi în primul ciclu procesual, pronunŃând o hotărâre prin care s-a dezlegat o 
problema litigioasa, de natura sa dezinvestească instanŃa. În speŃă, prin prima sentinŃa 
pronunŃata de judecătorul fondului, a fost admisa excepŃia tardivităŃii opoziŃiei la 
executare si, în consecinŃa, a fost respinsa opoziŃia ca tardiv formulata, iar prin a doua 
sentinŃa cauza a fost soluŃionata pe fond, în condiŃiile în care prin decizia civila 
nr.7/A/2012 pronunŃata de Tribunalul Specializat Cluj s-a menŃionat în mod expres 
faptul ca în rejudecare prima instanŃa va proceda la analizarea fondului opoziŃiei la 
executare, problema tardivităŃii opoziŃiei fiind tranşata prin decizia menŃionata de 
către instanŃa de control judiciar. 



Interpretarea data de apelanta dispoziŃiilor art.24 Cod procedura civila nu a 
putut fi primita nici din perspectiva prevederilor art.99 al.6 din HCSM nr.387/2005 
pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioara al instanŃelor judecătoreşti, 
potrivit cărora Cauzele trimise spre rejudecare după desfiinŃare/casare revin la 
completul iniŃial investit. DispoziŃiile art. 98 se aplica în mod corespunzător în 
situaŃia existentei unui caz de incompatibilitate. Regula instituita de aceste prevederi 
este aşadar aceea ca după desfiinŃare sau casare, cauza revine completului iniŃial 
investit şi doar în ipoteza existentei unui caz de incompatibilitate, se va proceda la 
soluŃionarea incidentului procedural potrivit dispoziŃiilor art.98 din HCSM 
nr.387/2005. 

A mai susŃinut apelanta ca hotărârea atacata a fost pronunŃata cu încălcarea 
dreptului la judecarea cauzei de către o instanŃa imparŃiala în sensul art.6 par.1 din 
ConvenŃia Europeana a Drepturilor Omului, făcându-se referire şi la jurisprudenŃa 
CurŃii de la Strasbourg şi literatura de specialitate, întrucât judecătorul fondului a 
analizat deja aspecte ce Ńin de opoziŃia la executare în considerentele sentinŃei prin 
care a soluŃionat contestaŃia la executare, formându-si deja convingerea cu privire la 
valabilitatea titlului executoriu. Aceste susŃineri pun în discuŃie pronunŃarea sentinŃei 
de către un judecător care si-a exprimat anterior părerea cu privire la pricina ce se 
judeca, astfel ca se circumscriu dispoziŃiilor art.27 pct.7 Cod procedura civila, care 
reglementează un caz de recuzare al judecătorului investit cu soluŃionarea cauzei. 
Procedura legala prin care se putea invoca acest aspect era cea reglementata de 
prevederile art.29-34 Cod procedura civila, cererea de recuzare trebuind formulata 
înainte de începerea oricăror dezbateri, devreme ce motivul de recuzare era cunoscut 
la acel moment. Cu alte cuvinte, calea procedurala reglementata în dreptul nostru, prin 
care partea interesata putea reclama lipsa de imparŃialitate a judecătorului, care avea 
convingerea formata în privinŃa pretenŃiilor sale anterior soluŃionării cauzei, o 
reprezenta cererea de recuzare formulata în temeiul normelor legale anterior 
menŃionate. O cerere de recuzare nu a fost insa formulata de către apelanta în 
termenul prescris de lege şi nici chiar ulterior, astfel ca aceasta nu mai poate susŃine 
cu succes în cadrul apelului declarat împotriva sentinŃei pronunŃate de prima instanŃa 
ca aceasta nu a fost constituita cu un judecător imparŃial, în condiŃiile în care nu a uzat 
de calea procedurala adecvata, prevăzuta de lege. Doar în ipoteza în care partea 
interesata ar fi formulat o cerere de recuzare, respinsa anterior soluŃionării cauzei, ar fi 
putut repune în discuŃie imparŃialitatea judecătorului pe calea apelului declarat 
împotriva sentinŃei pronunŃate, atacând totodată şi încheierea prin care a fost 
soluŃionata respectiva cerere. 

Pentru toate considerentele expuse, constatând ca nu au putut fi primite 
criticile apelantei, tribunalul a constatat ca apelul declarat de apelanta SC A. SRL 
împotriva sentinŃei civile nr.22925/21.11.2012 pronunŃata de Judecătoria Cluj-Napoca 
nu a fost întemeiat si, în temeiul dispoziŃiilor art.296 Cod procedura civila, acesta a fi 
respins ca atare, cu consecinŃa păstrării în întregime a hotărârii atacate. 

În baza prevederilor art.274 Cod procedura civila, a fost respinsa cererea 
intimatei de obligare a apelantei la plata cheltuielilor de judecata, întrucât nu s-a făcut 
dovada avansării unor sume de bani cu acest titlu. La dosarul cauzei a fost depus un 
înscris care a atestat achitarea de către intimata a sumei de 6000 lei în contul 
avocatului mandatat sa-i susŃină interesele în prezenta cale de atac, insa înscrisul 
menŃionat a fost înregistrat la dosarul cauzei ulterior închiderii dezbaterilor şi reŃinerii 
cauzei spre soluŃionare, neputând fi avut în vedere la pronunŃarea hotărârii, câtă vreme 
nu a făcut obiectul dezbaterii contradictorii a părŃilor. 



Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs recurenta SC A. SRL solicitând 
admiterea recursului, modificarea deciziei civile nr. 50/10.06.2013 în sensul 
admiterii apelului şi, în principal, anularea SentinŃei Civile nr. 22925/21.11.2012, 
pronunŃate de Judecătoria Cluj-Napoca şi trimiterea cauzei spre rejudecare 
instanŃei de fond iar în subsidiar, schimbarea în tot a sentinŃei civile nr. 
22925/21.11.2012, pronunŃate de Judecătoria Cluj-Napoca, în sensul admiterii 
opoziŃiei la executare formulate de SC A. SRL. Obligarea intimatei la plata 
cheltuielilor de judecata în fond, apel şi recurs. 

În motivarea recursului, recurentul a arătat că în fapt: 
Între SC A. SRL („A.") - în calitate de Vânzător - şi SC M.I. SRL („M.I.") - în 

calitate de Cumpărător - s-a încheiat Contractul de vânzare-cumpărare nr. 
308/26.09.2007, având ca obiect vânzarea unei linii de producŃie banda PET 
(„Contractul"). 

Prin Protocolul nr. 308A/26.09.2007, A. a garantat buna execuŃie a 
contractului prin remiterea "în alb" în favoarea M.I., a Filei CEC seria BE, 317, nr. 
00046204 ("Fila CEC"). Potrivit art. 1 din Protocol, M.I. avea dreptul de a completa şi 
introduce la decontare Fila CEC doar "in condiŃiile nerespectării de către A. a 
clauzelor contractului, după un termen de 30 de zile de gratie de la data scadentei 
contractului." 

De asemenea, conform art. 2 din Protocol, în cazul încălcării obligaŃiilor 
referitoare la introducerea la plata a Filei CEC, M.I. „se obliga la plata de daune-
interese însumând întreaga valoare a contractului de vânzare-cumpărare [...] plus 
penalităŃi în cuantum de 10% din valoarea totala a contractului". 

Fila CEC a fost predata „în alb" către M.I., nefiind completate menŃiunile cu 
privire la suma de încasat şi data emiterii instrumentului de plata, întrucât:la data 
emiterii şi predării Filei CEC către M.I., respectiv 26.09.2007, nu putea fi cunoscuta 
întinderea obligaŃiei garantata de A., ca urmare a unei eventuale neexecutări 
contractuale (suma totala şi penalităŃi, conform Contract); partite au convenit ca Fila 
CEC nu va putea fi încasata decât după trecerea unui termen de gratie de 30 de zile de 
la data scadentei contractului.A. şi-a executat obligaŃiile contractuale faŃă de M.I.. 

În vederea executării Contractului, părŃile s-au deplasat în Republica Populara 
Chineza, la sediul producătorului utilajului, în vederea inspectării liniei de producŃie 
banda PET. 

Cu ocazia inspectării utilajului, s-a încheiat Procesul-verbal de inspecŃie din 
data de 31.01.2008, care atesta faptul ca „linia de producŃie banda PET, obiect al 
contractului de vânzare-cumpărare comerciala nr. 308/26.09.2007, Factura fiscala nr. 
1903/16.04.2008, este noua, conŃine toate componentele, funcŃionează la parametrii 
descrişi şi constataŃi la sediul producătorului. " 

Linia de producŃie banda PET a fost livrata la punctul de lucru al M.I. din 
localitatea Ovidiu, jud. Constanta, conform prevederilor contractuale. 

Cu ocazia livrării, conform contractului, părŃile au încheiat Procesul-verbal de 
punere în funcŃiune din data de 21.04.2008, care atesta faptul ca „linia de producŃie 
banda PET, obiect ai contractului de vânzare-cumpărare comercială nr. 
308/26.09.2007, factura fiscala nr. 1903/16.04.2008, este noua, conŃine toate 
componentele, funcŃionează la parametrii descrişi şi constataŃi la sediul 
producătorului." 

           La data de 10.05.2008, A., împreuna cu un reprezentant al 
producătorului din Republica Populara Chineza, a procedat la instruirea personalului 
M.I. în privinŃa utilizării utilajului. 



Cu aceasta ocazie, părŃile au încheiat Procesul-verbal de instruire a 
personalului, care atesta faptul ca personalului M.I. i s-a explicat „modalitatea de 
operare, utilizare şi întreŃinere a utilajului [...], precum şi riscurile la care se expun 
prin operarea neconforma a acestuia." 

De asemenea, conform Certificatului de garanŃie al produsului, predat M.I. la 
data de 16.04.2008, A. a înştiinŃat intimata cu privire la situaŃiile care atrag pierderea 
garanŃiei, printre acestea aflându-se şi ipoteza în care se utilizează „materii prime 
neconforme, cu impurităŃi, care pot duce la deteriorarea utilajului". 

(ii) M.I. nu şi-a respectat obligaŃiile asumate prin Protocol cu privire la 
introducerea la plata a filei CEC. 

 La data de 23.07.2008, a contactat intimata în vederea finalizării tranzacŃiei 
din punctul de vedere al documentelor ce trebuiau schimbate între părŃi. În acest sens, 
a solicitat restituirea Filei CEC. 

In ciuda solicitărilor, intimata nu a restituit recurentei Fila CEC, predata cu 
titlu de garantare a îndeplinirii obligaŃiilor asumate prin Contract. 

 La data de 04.09.2008, intimata a emis în mod abuziv Factura nr. 
557/04.09.2008, în valoare de 10.622,18 lei, reprezentând cheltuieli de deplasare în 
Republica Populare Chineza.. 

 In condiŃiile în care pct. VII din Anexa nr. 1 la contract, prevede în mod 
expres faptul ca A. nu îşi asuma obligaŃia de a suporta astfel de cheltuieli de deplasare 
(n.n. ele nefiind incluse în preŃ), recurenta a refuzat la plata factura emisa de către 
M.I.. 

 Pe fondul divergentelor juridice ivite între părŃi, în ceea ce priveşte 
contravaloarea cheltuielilor de deplasare în Republica Populara Chineza, precum şi 
refuzul M.I. de a restitui Fila CEC, A. a solicitat trasului Banca A. România SA 
(„Banca A.") anularea filei CEC. 

Începând cu data de 12.09.2008, Fila CEC apărea în Centralizatorul 
Incidentelor de Plata ca fiind anulata. 

La data de 18.12.2008, intimata M.I. a emis Factura proforma nr. 
17/18.12.2008, în suma totala de 2.248.951,3 lei, reprezentând „Valoare utilaj contract 
nr. 308/26.09.2007" (84.480 USD) şi „Prejudiciu penalităŃi conform contract nr. 
308/26.09.2007" {500.000 Euro), fără sa justifice pretenŃiile sale. 

 FaŃă de solicitarea de plata a Facturii proforme nr. 17/18.12,2008, recurenta a 
adus la cunoştinŃa intimatei refuzul de plata al acestor facturi, arătând că:nu exista 
niciun fundament legal pentru pretenŃiile sale;subscrisa A. şi-a îndeplinit obligaŃiile 
contractuale, neexistând obiecŃiuni din partea M.I. cu privire la funcŃionarea utilajului; 
M.I. nu a sesizat A. despre funcŃionarea necorespunzătoare a utilajului; deşi somata, 
intimata M.I. nu a restituit Fila CEC primita cu titlul de garanŃie. 

Cu toate acestea, MTUnit a completat Fila CEC cu data de 25.06.2009 şi cu 
suma de 2.000.000 lei şi a introdus-o la decontare. 

 Suma de 2.000.000 lei, cu care a fost completata Fila CEC nu corespunde nici 
cu preŃul utilajului, conform contractului (84.480 USD + TVA), şi nici cu sumele 
pretinse prin facturile ulterioare emise de către aceasta societate. 

 Fila CEC a fost refuzată la plata de trasul Banca A., întrucât la data 
prezentării la încasare,Fila CEC figura ca anulata. 

  Intimata M.I. a obŃinut în mod abuziv investirea cu formula executorie a Filei 
CEC, conform Încheierii civile nr. 8359/09.10.2009 pronunŃata în dos. nr. 
20285/211/2009 al Judecătoriei Cluj-Napoca. 

In temeiul Filei CEC, investita cu formula executorie, M.I. a solicitat în mod 
abuziv executarea silita a recurentei în dos. Exec. nr. 710/2009 al BEJ B.M.. 



 Executarea silita a fost demarata în baza încheierii Civile nr. 12664/CC/2009, 
pronunŃata de Judecătoria Cluj-Napoca în Dos. nr. 30899/211/2009, prin care 
executarea silita a fost încuviinŃata doar pentru suma de 200 lei. 

Prin decizia pronunŃata, instanŃa de apel a interpretat greşit dispoziŃiile art. 24 
Cod proc. civ. 

Pentru a dispune în sensul respingerii motivului de apel de ordine publica 
constând în „hotărârea a fost pronunŃata de un judecător incompatibil", instanŃa de 
apel a reŃinut următoarele:art. 24 Cod proc. civ. nu este incident în speŃa, întrucât 
vizează ipoteza în care judecătorul investit cu rejudecarea cauzei a pronunŃat anterior 
o hotărâre prin care a soluŃionat fondul cauzei;art. 99 alin. 6 din Hotărârea Consiliului 
Superior al Magistraturii {„HCSM") nr. 387/2005 instituie regula conform căreia 
„cauzele trimise spre rejudecare după desfiinŃare / casare revin la completul iniŃial 
investit'. 

RaŃionamentul instanŃei de apel este eronat întrucâ cazul de incompatibilitate 
reglementat de art. 24 Cod proc. civ. vizează ipotezele în care judecătorul investit cu 
rejudecarea cauzei a pronunŃat anterior o hotărâre în aceeaşi cauza, indiferent daca 
soluŃia a fost fundamentata pe o excepŃie procesuala sau a privit fondul cauzei. 

Concluzia se desprinde din interpretarea literala a art. 24 Cod proc. civ., 
întrucât norma legala nu distinge daca prin hotărâre judecătorul s-a pronunŃat asupra 
unei excepŃii sau asupra fondului cauzei, astfel că ubi lex non distinguit nec nos 
distinguere debemus. 

Mai mult, în speŃa, instanŃa fondului, deşi s-a pronunŃat asupra unei excepŃii 
care aparent ar îndreptaŃi trimiterea spre rejudecare aceluiaşi complet, din punct de 
vedere al 99 alin. 6 HCSM nr. 387/2005 (excepŃia tardivităŃii), în realitate a analizat 
fondul cauzei deoarece s-a pronunŃat asupra unor chestiuni de fond (s-a analizat 
valabilitatea titlului executoriu, excepŃia prescripŃiei dreptului de a introduce la plata 
fila cec, raportul material dintre părŃi). 

Nu poate constitui temei al soluŃiei pronunŃate de instanŃa de apel interpretarea 
data normei legale în literatura de specialitate şi nici orientarea jurisprudenŃei în cauze 
similare. 

  Art. 99 alin. 6 din HCSM nr. 387/2005 nr. 387/2005 contravine dispoziŃiilor 
art. 24 Cod proc.civ.În forma actuala art. 99 alin. 6 din HCSM nr. 387/2005 nr. 
387/2005 contravine dispoziŃiilor art. 24 Cod proc. civ., întrucât stabileşte ca, în caz 
de rejudecare după desfiinŃare/casare, cauzele revin completului iniŃial investit. 

DispoziŃiile imperative ale art. 24 Cod proc. civ. (n.n. lege organica) au forŃa 
juridica superioara dispoziŃiilor art. 99 alin. 6 din HCSM nr. 387/2005 (n.n. norma 
administrativa), astfel ca derogarea instituita este lipsita de efect. 

Mai mult, interpretarea data de instanŃa de apel, prin prisma prevederilor art. 
99 alin. 6 din HCSM nr. 387/2005, este contrara şi dispoziŃiilor art. 6 paragraf 1 din 
ConvenŃia Europeana a Drepturilor Omului, potrivit cărora noŃiunea de instanŃa este o 
noŃiune autonoma şi trebuie sa fie independenta, imparŃiala, instituita de lege şi sa 
aibă puterea de a hotărî. 

În jurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului, se subliniază ca nu 
trebuie ca acelaşi judecător sa se pronunŃe în aceeaşi cauza de doua ori în căile de 
atac, sau sa participe la judecarea fondului şi a recursului (cauza De Haan contra 
Olandei din 26.08.1997). 

Interpretarea data de instanŃa de apel textului art. 24 Cod proc. civ. a condus la 
o soluŃie greşita, astfel ca se impune modificarea Deciziei instanŃei de apel în sensul 
admiterii apelului, cu consecinŃa anularii SentinŃei de fond şi trimiterii cauzei spre 
rejudecare primei instanŃe (n.n. unui alt complet de judecata). 



Prin decizia pronunŃata, instanŃa de apel a încălcat dispoziŃiile art. 6 paragraf 1 
din ConvenŃia Europeana A Drepturilor Omului. 

Pentru a dispune în sensul respingerii motivului de apel de ordine publica 
constând în „hotărârea a fost pronunŃata cu încălcarea dreptului la judecarea cauzei de 
către o instanŃa imparŃiala", instanŃa de apel a reŃinut următoarele:motivul de apel se 
circumscrie cazului de recuzare prevăzut de art. 27 pct. 7 Cod proc. civ.;A. nu a 
formulat o cerere de recuzare în termenul prevăzut de art. 29 Cod proc. civ. 

SoluŃia instanŃei de apel încalcă principiul consacrat de art. 20 din ConstituŃia 
României (n.n. conform căruia instanŃa naŃionala trebuie sa aplice prioritar dispoziŃiile 
din pactele şi tratatele internaŃionale cu privire la drepturile şi libertăŃile omului, la 
care România este parte), întrucât contravine prevederilor art. 6 paragraf 1 din 
ConvenŃia Europeana a Drepturilor Omului {n.n. ratificata prin Legea nr. 30/1994). 

Aplicarea de către instanŃa naŃionala a prevederilor art. 6 paragraf 1 din 
ConvenŃia Europeana a Drepturilor Omului referitoare la necesitatea asigurării şi 
respectării dreptului la o instanŃa imparŃiala nu este condiŃionata de formularea şi 
respingerea unei cereri de recuzare a judecătorului în temeiul art. 27 pct. 7 Cod proc. 
civ., aşa cum în mod greşit a reŃinut instanŃa de apel. 

Mai mult, practica judiciara în materie statuează că este admisibila cenzurarea 
imparŃialităŃii judecătorului de fond direct în calea de atac, întrucât "împrejurarea ca 
recurentul reclamant nu a formulat în fata instanŃei de fond o cerere de recuzare (...) 
nu-l împiedica pe acesta sa formuleze o astfel de critica în fata instanŃei de recurs". 

Prin prisma argumentelor mai sus invocate, soluŃia instanŃei de apel este 
eronata şi se impune a fi cenzurata, cu consecinŃa admiterii apelului, anularii sentinŃei 
de fond şi trimiterii cauzei spre rejudecare primei instanŃe (n.n. unui alt complet de 
judecata). 

 Prin decizia pronunŃata, instanŃa de apel a aplicat în mod greşit prevederile 
art. 166 Cod proc. civ. 

Una din criticile aduse SentinŃei de fond viza soluŃia eronata a instanŃei de 
fond cu privire la excepŃia nulităŃii absolute a actelor de executare pentru lipsa titlului 
executoriu aferent întregii creanŃe. 

InstanŃa de apel a reŃinut ca aceasta excepŃie a fost supusa analizei instanŃei de 
judecata investita cu soluŃionarea ContestaŃiei la executare, în al doilea ciclu 
procesual, şi tranşata irevocabil prin Decizia Civila nr. 33/23.01.2011 pronunŃata de 
Tribunalul Specializat Cluj. 

InstanŃa de apel a considerat ca prin Decizia Civila nr. 33/23.01.2011, 
Tribunalul Specializat Cluj a stabilit cu putere de lucru judecat ca "nu prezintă 
relevanta împrejurarea ca hotărârea prin care s-a încuviinŃat executarea silita conŃine 
în mod eronat referiri la o suma de 200 lei, întrucât hotărârea de încuviinŃare a 
executării silite nu constituie titlu executoriu", astfel ca o asemenea circumstanŃa "nu 
atrage nulitatea absoluta a actelor de executare silita întocmite de executorul 
judecătoresc". 

Argumentele care au format convingerea instanŃei de apel sunt eronate, 
întrucât deriva din aplicarea greşita a prevederilor art. 166 Cod proc. civ., conform 
cărora "excepŃia puterii de lucru judecat se poate ridica, de parŃi sau de judecător, 
chiar înaintea instanŃelor de recurs". 

Reglementata atât ca o prezumŃie legala (n.n. art. 1200 pct. 4 Cod civil 1864), 
cat şi ca o excepŃie procesuala (n.n. art. 166 Cod proc. civ. 1865), puterea de lucru 
judecat constituie unul dintre efectele hotărârii judecătoreşti şi semnifica faptul ca o 
cerere nu poate fi judecata în mod definitiv decât o singura data, iar hotărârea este 
prezumata a exprima adevărul şi nu trebuie sa fie contrazisa de o alta hotărâre. 



In esenŃa, puterea de lucru judecat înseamnă ca ceea ce s-a dezlegat 
jurisdicŃional intr-un prim litigiu va fi opus părŃilor din acel litigiu şi succesorilor lor 
în drepturi, fără posibilitatea dovezii contrare din partea acestora, intr-un proces 
ulterior, care are legătura cu chestiunea de drept sau cu raportul juridic deja soluŃionat. 

În speŃa, nu sunt întrunite condiŃiile legale pentru a opera puterea de lucru 
judecat, aşa cum în mod greşit a reŃinut instanŃa de apel. 

Prin SentinŃa Civila nr. 16524/26.10.2011, pronunŃata de Judecătoria Cluj-
Napoca, în cel de-al doilea ciclu procesual, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 

 „În ce priveşte excepŃia nulităŃii absolute a actelor de executare ca urmare a 
lipsei titlului executoriu pentru întreaga suma, se retine de către instanŃa ca urmare a 
admiterii excepŃiei tardivităŃii formulării opoziŃiei la executare, în cauza nu se mai pot 
pune în discuŃie chestiuni de fond cu privire la suma creanŃa care se urmăreşte a fi 
executata silit. 

În aceste condiŃii, nu se poate constata nulitatea absoluta a actelor de executare 
întrucât singurul motiv invocat de contestatoare (n.n. A.) este legal de suma datorata 
sau nu intimatei (respectiv suma de 200 lei sau 2.000.000 lei) care putea fi pus în 
discuŃie doar în cadrul opoziŃiei la executare". 

Deşi a constatat tardiv introdusa opoziŃia la executare şi a reŃinut ca excepŃia 
nulităŃii absolute a actelor de executare pentru lipsa titlului executoriu aferent întregii 
creanŃe putea fi analizata doar în cadrul opoziŃiei la executare, instanŃa de fond din cel 
de-al doilea ciclu procesual a respins excepŃia ca neîntemeiata. 

Împotriva hotărârii pronunŃate de instanŃa de fond în cel de-al doilea ciclu 
procesual, recurenta a formulat recurs în dosarul Tribunalului Specializat Cluj, 
criticând hotărârea şi din prisma modului de soluŃionare a excepŃiei. 

Tribunalul Specializat Cluj, investit cu soluŃionarea recursului împotriva 
SentinŃei Civile nr. 16524/26.10.2011, pronunŃate de instanŃa de fond în cel de-al 
doilea ciclu procesual, a dispus următoarele:recalificarea caii de atac declarate 
împotriva opoziŃiei la executare din recurs în apel; disjungerea apelului formulat 
împotriva soluŃiei instanŃei de fond din cel de-al doilea ciclu procesual cu privire la 
opoziŃia la executare de recursul formulat împotriva soluŃiei pronunŃate cu privire la 
contestaŃia la executare;prin Decizia Civila nr. 7/A/23.01.2012, a admis apelul 
formulat împotriva soluŃiei instanŃei de fond din cel de-al doilea ciclu procesual cu 
privire la opoziŃia la executare şi a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare instanŃei 
de fond;prin Decizia Civila nr. 33/R/23.01.2012, a respins recursul formulat împotriva 
soluŃiei instanŃei de fond din cel de-al doilea ciclu procesual cu privire la contestaŃia la 
executare. 

Pe scurt, în niciuna din procedurile judiciare (contestaŃie la executare/opoziŃie 
la executare) instanŃe nu a analizat excepŃia nulităŃii absolute a actelor de executare 
pentru lipsa titlului executoriu aferent întregii creanŃe, deoarece fiecare a apreciat ca 
un astfel de motiv trebuie analizat în alta procedura judiciara. Astfel, excepŃia nulităŃii 
absolute a actelor de executare pentru lipsa titlului executoriu aferent întregii creanŃe 
nu a fost analizata pe fond nici ca motiv de contestaŃie la executare, şi nici ca motiv de 
opoziŃie la executare, instanŃele apreciind ca nu este de competenta lor. 

Cu toate acestea, decizia civila nr. 33/R/23.01.2012 pronunŃata de Tribunalul 
Specializat Cluj nu are putere de lucru judecat asupra sentinŃei de fond (n.n. hotărârea 
pronunŃata de instanŃa de fond în cel de-al treilea ciclu procesual) întrucât:instanŃa de 
fond din cel de-al doilea ciclu procesual a trasat cadrul procesual al opoziŃiei la 
executare şi a stabilit ca excepŃia nulităŃii absolute a actelor de executare pentru lipsa 
titlului executoriu aferent întregii creanŃe se circumscrie motivelor de opoziŃie la 
executare;Tribunalul Specializat Cluj, ca instanŃa de recurs investita cu soluŃionarea 



recursului împotriva sentinŃei pronunŃate cu privire la contestaŃia la executare, nu a 
fost investit cu soluŃionarea criticii împotriva modului de soluŃionare de către instanŃa 
de fond din cel de-al doilea ciclu procesual a excepŃiei nulităŃii absolute a actelor de 
executare pentru lipsa titlului executoriu aferent întregii creanŃe. 

Pe cale de consecinŃa, soluŃia extrapetita pronunŃata de Tribunalul Specializat 
Cluj (n.n. decizia civila nr. 33/R/23.01.2012) nu are putere de lucru judecat asupra 
sentinŃei de fond, aşa cum în mod greşit a reŃinut instanŃa de apel. 

 Prin decizia pronunŃata, instanŃa de apel a aplicat greşit prevederile art. 55 din 
Legea nr. 59/1934. 

Pentru a dispune în sensul respingerii apelului, instanŃa de control judiciar a 
apreciat legala şi temeinica sentinŃa de fond, considerând neîntemeiate excepŃiile 
privitoare la nulitatea Filei CEC şi cele personale derivate din raporturile juridice 
intervenite între părŃile semnatare ale cecului. 

 În mod greşit, instanŃa de apel a reŃinut ca prima instanŃa a analizat raportul 
fundamental dintre părŃi. 

InstanŃa de apel a constatat ca Fila CEC poarta ca data a emiterii data de 
25.06.2009 şi a reŃinut ca „din punct de vedere formal sunt îndeplinite condiŃiile 
impuse de art. 1 pct. 5 din Legea nr. 59/1934 şi pct. 24 din Norma BNR nr. 7/1994". 

Totodată, instanŃa de apel a recalificat excepŃia formala de nulitate a Filei CEC 
intr-o excepŃie personala decurgând din raportul fundamental dintre părŃi, reŃinând ca 
acest motiv de opoziŃie a fost analizat de prima instanŃa. 

Algoritmul utilizat de instanŃa de apel este eronat, întrucât excepŃia formala de 
nulitate a Filei CEC trebuia soluŃionata din prisma prevederilor pct. 259 - 260 din 
Norma BNR nr. 7/1994, potrivit cărora: „pct. 259: Pentru ca un cec sa fie valabil nu 
este necesar ca el sa întrunească condiŃiile esenŃiale menŃionate în art. 1 din Legea nr. 
59/1934 din momentul emiterii sale, ci din momentul prezentării la plata. Completarea 
cecului trebuie sa se facă în conformitate cu înŃelegerea intervenita între trăgător şi 
primitor.pct. 260: în cazul în care cecul nu se prezintă la plata regulat ca forma, 
lipsindu-i unul sau mai multe dintre elementele esenŃiale comentate în prezentele 
norme-cadru în legătura cu art. 1 din Legea asupra cecului, un asemenea instrument 
nu are valoare juridica a unui cec. Un astfel de cec este nul din chiar cuprinsul cecului 
şi nu necesita alte probe". 

Desigur ca pentru a analiza excepŃia formala de nulitate a Filei CEC instanŃa 
de fond si, ulterior, instanŃa de apel trebuiau sa analizeze în profunzime raportul 
fundamental dintre părŃi, insa cefe doua excepŃii nu se confunda, ci prima deriva din 
cea de-a doua. 

Fila CEC, în baza căreia M.I. a demarat executarea silita împotriva A., nu 
cuprindea la momentul prezentării la plata unul din elementele esenŃiale prevăzute în 
art. 1 din Legea nr. 59/1934, respectiv data reala a emiterii. 

Concluzia ce se desprinde este aceea ca Fila CEC nu avea, la momentul 
prezentării la plata, valoarea juridica a unui cec, întrucât: fila CEC trebuie sa cuprindă 
în momentul prezentării la plata data emiterii, iar completarea datei emiterii nu poate 
fi făcuta contrar înŃelegerii intervenite între trăgător şi beneficiar;data emiterii Filei 
CEC, completata de M.I. (25.06.2009), nu corespunde înŃelegerii dintre părŃi, întrucât 
nu poate fi identificata nicio obligaŃie contractuala ce incumba A., a cărei scadenta sa 
se fi împlinit cu 30 de zile anterior datei de 25.06.2009. 

O atare analiza (n.n. a raportului fundamental dintre părŃi) nu a fost făcuta de 
instanŃa de fond, astfel ca este eronata soluŃia instanŃei de apel cu privire la excepŃia 
formala de nulitate a Filei CEC. 



 În mod greşit, instanŃa de apel a considerat neîntemeiata excepŃia lipsei valorii 
juridice a condiŃiilor de forma numai aparent existente. 

Pentru a înlătura motivul de opoziŃie constând în „lipsa valorii juridice a 
condiŃiilor de forma numai aparent existente", instanŃa de apel a reŃinut ca declaraŃia 
de anulare a Filei CEC este lipsita de eficienta juridica, întrucât Fila CEC nu a fost 
anulata conform procedurii prevăzute de art. 67-72 din Legea nr. 59/1934. 

În mod greşit a reŃinut instanŃa de apel ca „declaraŃia de anulare a Filei CEC 
este lipsita de eficienta juridica", întrucât anularea Filei CEC s-a realizat prin 
procedura reglementata de dispoziŃiile art. 17 din Regulamentul BNR nr. 1/2001 
privind organizarea şi funcŃionarea la Banca NaŃionala a României a Centralei 
Incidentelor de PlaŃi, respectiv la solicitarea A. (n.n. persoana juridica care a pierdut, 
i-a fost furat sau a distrus unul sau mai multe formulare de cec), Banca A. (n.n. 
persoana declaranta) a transmis la Centrala Incidentelor de PlaŃi o declaraŃie de 
anulare a Filei CEC, conform formularului din Anexa nr. 4A. 

Procedura reglementata de art. 17 din Regulamentul BNR nr. 1/2001 este o 
procedura diferita, în completarea celei prevăzute de art. 67-72 din Legea nr. 59/1934, 
prin intermediul căreia se poate anula un instrument de plata la solicitarea trăgătorului 
(n.n. A.), prin intermediul trasului (n.n. Banca A.). 

În consecinŃa, Fila CEC nu avea, la momentul la care M.I. a solicitat încasarea 
acesteia, valoarea juridica a unui instrument de plata. De altfel, Fila CEC a fost 
refuzata la plata pentru motivul ca „cecul este declarat pierdut, furat sau distrus". 

Interpretarea eronata data de instanŃa de apel prevederilor art. 17 din 
Regulamentul BNR nr. 1/2001 a condus la greşita respingere a motivului de opoziŃie 
constând în „lipsa valorii juridice a condiŃiilor de forma numai aparent existente". 

  În mod greşit, instanŃa de apel a considerat neîntemeiata excepŃia personala 
izvorâta din raporturile ulterioare creării cecului. 

Convingerea instanŃei de apel, în sensul neîndeplinirii de către A. a obligaŃiilor 
contractuale, s-a format doar pe supoziŃii şi nu pe probele administrate în cauza. 

Pentru a înlătura motivul de opoziŃie, constând în „excepŃia personala izvorâta 
din raporturile dintre trăgător şi posesor, ulterioare creării cecului", instanŃa de apel a 
reŃinut următoarele:prin Notificările nr. 168/17.05.2008 şi 192/25.07.2008, M.I. a 
reclamat o serie de probleme apărute în exploatarea utilajului şi a solicitat A. 
asigurarea service-ului;M.I. nu a făcut dovada comunicării către A. a Notificărilor nr. 
168/17.05.2008 si 192/25.07.2008, insa A. nu a contestat primirea acestora; prin 
Adresa nr. 268/19.12.2008, A. a comunicat M.I. refuzul de plata a facturilor fiscale nr. 
557/04.09.2008 şi 17/18.12.2008, arătând ca a livrat pe propria cheltuiala piese de 
schimb pentru utilaj şi ca neconformităŃile calitative legate de proprietăŃile produsului 
finit privesc reŃelele de fabricaŃie şi nu funcŃionalitatea utilajului;procesele-verbale de 
punere în funcŃiune a utilajului şi de instruire a personalului nu au fost semnate de 
M.I., "ceea ce tinde a dovedi realitatea susŃinerilor M.I. referitoare la neîndeplinirea 
de către A. a obligaŃiilor de a asigura în termen şi corespunzător asistenta la punerea 
în funcŃiune a utilajului". 

ConsideraŃiile instanŃei de apel sunt eronate, întrucât M.I. nu a notificat A. 
despre existenta unor abateri calitative sau a unor deteriorări produse din vina 
producătorului sau vânzătorului în termen de 12 luni de la recepŃia utilajului. 

A. nu a primit Notificările nr. 168/17.05.2008 şi 192/25.07.2008 emise de 
M.I., iar M.I. nu a făcut dovada transmiterii acestora către recurentă. 

Faptul ca A. nu a contestat primirea celor doua Notificări a fost interpretat de 
instanŃa de apel ca o recunoaştere a primirii acestora. Aceasta presupunere a stat la 



baza formarii convingerii instanŃei în sensul existentei unor discuŃii între părŃi 
referitoare la neîndeplinirea obligaŃiilor contractuale de către A.. 

MenŃiunile inserate în Adresa nr. 268/19.12.2008 (n.n. emisa de A.) nu fac 
dovada faptului ca M.I. a notificat A. despre existenta unor abateri calitative sau a 
unor deteriorări produse din vina producătorului sau vânzătorului în termen de 12 luni 
de la recepŃia utilajului, întrucât prin Adresa nr. 268/19.12.2008: 

A. a comunicat M.I. refuzul la plata a facturilor fiscale nr. 557/04.09.2008 si 
17/18.12.2008; 

A. a comunicat intimatei faptul ca i-a pus la dispoziŃie piese de schimb, pentru 
eventualitatea în care va fi necesara o intervenŃie la utilaj; 

A. a înştiinŃat M.I. despre faptul ca obligaŃiile contractuale asumate nu includ 
şi livrarea de reŃele de producŃie. 

Neîndeplinirea obligaŃiilor contractuale nu trebuie presupusa, ci trebuie 
dovedita de partea ce pretinde ca i-a fost încălcat dreptul subiectiv. Or, în speŃa, o 
atare dovada nu a fost făcuta de către M.I.. 

Este neîntemeiata şi presupunerea făcuta de instanŃa de apel, în sensul 
dovedirii realităŃii susŃinerilor M.I. referitoare la neîndeplinirea de către A. a 
obligaŃiilor de a asigura în termen şi corespunzător asistenta la punerea în funcŃiune a 
utilajului, pe baza faptului ca Procesele-verbale de punere în funcŃiune a utilajului şi 
de instruire a personalului nu au fost semnate de M.I.. 

La data încheierii Procesului-verbal de inspecŃie (n.n. 31.01.2008), semnat şi 
stampilat de intimata, M.I. a constatat faptul ca "Linia de producŃie banda PET, obiect 
al Contractului, este noua, conŃine toate componentele aşa cum au fost ele prezentate 
de vânzător, funcŃionează în parametrii descrişi şi realizează produsele pentru care 
cumpărătorul a decis achiziŃionarea acestuia". 

ConŃinutul Procesului-verbal de punere în funcŃiune a utilajului se regăseşte 
integral în cuprinsul Procesului-verbal de inspecŃie, încheiat de părŃi la data de 
31.01.2008, astfel că M.I. a apreciat ca nu mai este necesara semnarea Procesului-
verbal de punere în funcŃiune a utilajului. 

Împrejurarea că Procesul-verbal de instruire a personalului nu a fost semnat de 
M.I. nu conduce la concluzia că recurenta nu si-a îndeplinit obligaŃiile contractuale, 
aşa cum în mod greşit a reŃinut instanŃa de apel. Nesemnarea Procesului-verbal de 
către M.I. constituie o simpla omisiune din partea intimatei. 

ObligaŃiile asumate de A. au fost executate în integralitate, la termenele 
stipulate în Contract, astfel că raŃiunea pentru care a fost emisă Fila CEC, respectiv 
pentru a garanta buna execuŃie a Contractului, nu mai subzistă la data completării 
Filei CEC. 

Prin Certificatul de GaranŃie nu s-a stabilit o anumita suma pe care A. ar fi 
obligata sa o plătească cu titlul de despăgubiri în cazul în care utilajul ar fi avut 
abateri calitative sau deteriorări produse din culpa sa, astfel ca suma pretinsa de M.I. 
nu are un suport contractual. 

Stabilirea greşita a coordonatelor stării de fapt, pe baza unor prezumŃii, a 
condus la soluŃia eronata a instanŃei de apel în sensul respingerii motivului de opoziŃie 
constând în „excepŃia personala izvorâta din raporturile ulterioare creării cecului". 

 În mod greşit, instanŃa de apel a considerat tardiv invocat argumentul referitor 
la inexistenta calităŃii de creditor a M.I. în procedura insolventei deschisa împotriva 
A.. 

InstanŃa de apel a reŃinut ca argumentul privind inexistenta calităŃii de creditor 
a M.I. în procedura insolventei deschisa împotriva A. a fost invocat tardiv, raportat la 



prevederile art.55 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 59/1934, potrivit cărora motivele opoziŃiei 
trebuie invocate la primul termen de înfăŃişare. 

RaŃionamentul instanŃei de apel este eronat, prin prisma următoarelor 
considerente:a. Argumentul privind inexistenta calităŃii de creditor a M.I. în procedura 
insolventei deschisa împotriva A. nu a putut fi invocat în termenul prevăzut de art. 55 
alin. 3 şi 4 din Legea nr. 59/1934, întrucât a fost cunoscut abia la data pronunŃării 
Deciziei nr. 8183/16.10.2012 de către Curtea de Apel Cluj; b. Argumentul privind 
inexistenta calităŃii de creditor a M.I. în procedura insolvenŃei deschisa împotriva A. 
nu constituie un motiv distinct de opoziŃie, ci se subsumează motivului de opoziŃie 
constând în „excepŃia personala izvorâta din raporturile dintre trăgător şi posesor, 
ulterioare creării cecului"; 

Prin opoziŃia la executare, A. a invocat faptul ca M.I. nu deŃine un drept de 
creanŃa împotriva sa, care sa aibă drept corespondent o obligaŃie corelativa în sarcina 
recurentei. 

Prin Decizia nr. 8183/16.10.2012, pronunŃata de Curtea de Apel Cluj, au fost 
consolidate afirmaŃiile A. din cuprinsul opoziŃiei la executare. 

          Prin Decizia nr. 8183/16.10.2012, pronunŃata în dos. nr. 
4818/1285/201l/a3, Curtea de Apel Cluj a statuat cu titlu irevocabil faptul ca M.I. nu 
are calitatea de creditor faŃă de A. în procedura concursuală a insolvenŃei. 

În procedura insolvenŃei reglementata de Legea nr. 85/2006, primul grad de 
jurisdicŃie este realizat de administratorul / lichidator judiciar, care are atribuŃii de 
verificare a creanŃelor, sub aspectul certitudinii, lichidităŃii şi exigibilităŃii acestora. 

M.I. nu a dat curs cererii administratorului judiciar al A. de a depune probe în 
dovedirea creanŃei solicitate a fi înscrisa în tabelul de creanŃe (n.n. în afara Filei CEC), 
astfel ca Cererea de Admitere a CreanŃei a fost respinsa ca neîntemeiata. 

Decizia administratorului judiciar (n.n. de respingere a cererii de admitere a 
creanŃei) are forŃa juridica a unei hotărâri judecătoreşti şi a dobândit caracter 
irevocabil în urma respingerii cailor de atac declarate de M.I. (n.n. contestaŃia 
împotriva tabelului preliminar de creanŃe şi recurs). 

Decizia pronunŃata de Curtea de Apel Cluj are efecte ex nune şi ex tune:M.I. 
nu are dreptul de a-si realiza creanŃa pretinsa, ulterior închiderii procedurii; creanŃa 
M.I..nu a existat anterior deschiderii procedurii insolventei împotriva A.. 

Aceste aspecte nu au fost avute în vedere de instanŃa de apel, întrucât a 
considerat tardiva - invocarea argumentului privind inexistenta calităŃii de creditor a 
M-Unît în procedura insolvenŃei deschisa împotriva A.. 

Intimata S.C. M.I. S.R.L. a formulat întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea recursului, în principal ca tardiv formulat şi în subsidiar anularea 
recursului ca nemotivat iar pe fond ca nefundat cu consecinŃa menŃinerii atât a 
hotărârii atacate cât şi a sentinŃei civile nr. 22925/21.11.2012 ca temeinică şi legală şi 
obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată în recurs. 

  Analizând recursul declarat prin prisma motivelor invocate ,a 
dispoziŃiilor legale incidente Curtea apreciază ca acesta este nefondat pentru 
următoarele considerente: 

  In ceea ce priveste motivele de recurs vizând aplicarea gresită a art. 24 
C.pr.civ si art. 6CEDO Curtea apreciază ca acest ultim text de lege nu este incident in 
cauză . 

  Astfel in al doilea ciclu procesual opoziŃia la executare a fost respinsă ca 
tardiv formulata. 

 Prin aceeasi sentinta s-a solutionat si contestatia la executare, contestatie care 
a fost respinsa ca neintemeiata . 



  In cadrul acestei contestaŃii la executare s-a soluŃionat exceptia prescriptiei 
dreptului de a cere executarea silita ,exceptia nulitatii actelor de executare datorata 
lipsei unui titlu executoriu prin respingere. 

Pe fond s-a retinut ca in cadrul contestatiei la executare pot  fi invocate doar 
motive ce tin de legalitatea si temeinicia actelor de executare silita si de legalitatea si 
temeinicia titlului executoriu doar daca el nu este o hotarare judecatoreasca iar legea 
nu prevede in scopul verificarii legalitatii o alta cale de atac . 

Motivele invocate si care priveau raporturile juridice dintre parti nascute in 
baza contractului de vanzare cumparare s-au apreciat a fi neintemeiate cata vreme fila 
CEC este un titlu de valoare cu caracter autonom, drepturile si obligatiile aferente lui 
fiind independente de drepturile si obligatiile din raportul juridic fundamental . 

S-a retinut ca motivele privind  modul de completare a filei CEC puteau fi 
invocate doar pe calea opozitiei la executare retinandu-se ca sub aspect formal aceasta 
fila CEC are o data de emitere si o suma de plata .Totodata s-a retinut ca fila CEC a 
fost remisa de catre contestatoarea recurenta catre intimata in temeiul intelegerii lor . 

In concluzie avand in vedere considerentele care au stat la baza solutiei data 
contestatiei la executare se poate retine ca analiza in cadrul acestei contestatii in al 
doilea ciclu procesual a avut ca premisa faptul ca in cadrul contestatiei la executare se 
pot analiza doar aspecte ce tin de legalitatea si temeinicia executarii silite si a actelor 
de executare .In ce priveste legalitatea titlului executor s-a retinut ca aceste motive ar 
putea fi analizate doar daca pentru verificarea legalitatii acestuia nu ar exista o calea 
de atac speciala ori o asemenea cale de atac exista respectiv opozitia la executare care 
este insa tardiva .Motivele contestatiei la executare au fost analizate pornind de la 
aceasta premisa a tardivitatii opozitiei la executare . 

In concluzie in al doilea ciclu procesual judecatorul care a solutionat opozitia 
si contestatia la executare in prima instanta nu s-a pronuntat asupra valabilitatii titlului 
executoriu,valabilitate ce se cenzureaza pe calea opoziŃiei la executare ci a respins 
aceasta opozitie la executare ca tardiva si apoi contestatia la executare pornind de la 
premisa legalitatii titlului executoriu tardiv atacat . 

In apelul si recursul din al doilea ciclu procesual s-a statuat ca exceptia de 
tardivitate a fost gresit admisa astfel ca aceasta opozitie la executare este formulata in 
termen . 

Cu ocazia rejudecarii cauzei opozitia la executare a fost solutionata pe fond in 
al treilea ciclu procesual de acelasi judecator care insa nu era incompatibil intrucat s-a 
pronuntat doar asupra exceptiei de tardivitate a opozitiei la executare . 

Chiar daca art. 24 C.pr.civ prevede doar ca judecatorul care a pronuntat o 
hotarare judecatoreasca intr-o pricina nu poate lua parte la judecata aceleiasi pricini in 
caz de rejudecare dupa casare in literatura de specialitate si practica judiciara s-a 
statuat in mod constant pornind de la ratiunea instituirii incompatibilitatilor ca aceasta 
exista doar daca judecatorul s-a pronuntat asupra fondului cauzei sau asupra unei 
probleme litigioase nu si atunci cand s-a pronuntat asupra unei exceptii . 

 S-a aratat ca aceasta solutie se impune intrucit numai judecatorul care s-a 
pronuntat in fond poate sa pronunte si cu ocazia rejudecarii aceeasi solutie .In cazul 
judecatorului care a solutionat cauza pe exceptie o data ce instanta de control judiciar 
stabileste ca exceptia a fost gresit admisa acest judecator nu mai poate pronunat 
aceeasi solutie ci este obligat sa procedeze la judecarea cauzei in fond analizand 
asadar aspecte asupra carora nu s-a pronuntat in judecata anteriaora a cauzei . 

Si in speta judecatorul in al doilea ciclu procesual s-a pronuntat asupra 
opozitiei la executare prin admiterea exceptiei de tardivitate ,exceptie pe care instanta 



de recurs a gasit-o a fi nefondata .In aceasta situatie acest judecator nu a devenit 
incompatibil a solutiona opozitia la executare pe fond in al treilea ciclu proceual . 

In ce priveste solutia data contestatiei la executare in al doilea ciclu procesual 
,contestatie  solutionata in acest ciclu procesual in mod irevocabil ,aceasta solutie nu 
antameaza problema valabilitatii filei CEC ci porneste de la premisa ca aceasta 
valabilitate nu mai poate fi cenzurata, opozitia la executare fiind tardiv formulata 
.Toate motivele contestatiei la executare analizate au tinut fie de executarea silita 
insasi–prescriptia executarii silite,nulitatea actelor de executare pentru lipsa titlu 
executoriu si de legalitatea actelor de executare ,iar aceste motive au fost respinse 
tinind cont de legalitatea filei CEC datorata nu analizei pe fond a motivelor invocate 
ci tardivitatii opozitiei la executare . 

Raportat la aceste considerente este evident ca in speta nu s-au incalcat 
prevederile art. 24 C.pr.civ dar nici prevederile art. 6 paragraf 1 din CEDO cauza fiind 
solutionata in prima instanta de o instanta impartiala intrucat judecatorul din prima 
instanta nu s-a pronuntat de doua ori asupra opozitiei la executare ci o data s-a 
pronuntat pe tardivitatea opozitiei iar a doua oara pe fondul ei si totodata in momentul 
aprecierii opozitiei la executare ca fiind tarvica a solutionat doar aspecte ce tin de 
legalitatea executarii silite insasi si a actelor de executare fara a se pronunta asupra 
valabilitatii titlului executoriu reprezentat de fila  CEC,valabilitate ce reprezinta 
fondul unei opozitii la executare si care a fost cenzurata doar ulterior dupa respingerea 
exceptiei de tardivitate ,in al treilea  ciclu procesual la prima judecare in fond a 
opozitiei la executare. 

In ceea ce priveste motivul de recurs privind aplicarea in mod gresit a 
prevederilor art. 166 C.pr.civ acest motiv de recurs vizeaza solutionarea exceptiei 
nulitatii actelor de executare  datorata lipsei titlului executoriu . 

Asa cum s-a aratat deja opozitia la executare este o cale de atac deschisa 
debitorului pentru a pune in discutie valabilitatea titlului executoriu constand in 
CEC,cambia ,bilet la ordin .Opozitia la executare nu poate avea ca obiect nulitatea 
actelor de executare silita aceasta nulitate fiind cenzurata exclusiv pe calea 
contestatiei la executare .Nulitatea titlului executoriu influenteaza in alta modalitate 
decat cea pretinsa de recurenta  valabilitatea actelor de executare intrucat conform art. 
379 indice 1 din Vechiul Cod de procedura civila daca titlul este desfiintat actele de 
executare sunt desfiintate de drept. 

O prima concluzie este asadar ca aceasta nulitate absoluta a actelor de 
executare pentru lipsa titlului executoriu nu poate fi invocata in cadrul unei opozitii la 
executare si in consecinta nu poate duce la anularea filei CEC . 

In plus acest motiv de nulitate a actelor de executare silita a fost analizat pe 
fond cu ocazia solutionarii contestatiei la executare in al doilea ciclu procesual atat de 
instanta de fond cat si de instanta de recurs prin decizia civila 33/2011 pronuntata de 
catre Tribunalul Specializat Cluj in dosarul nr.35952/211/2010 acvirat la prezentul 
dosar . 

Nulitatea actelor de executare pentru lipsa titlului executoriu aferent intregii 
creante s-a intemeiat in cererea recurentei pe imprejurarea ca incheierea nr. 
12664/2009 a Judecatoriei Cluj Napoca a incuviintat executarea silita a filei CEC in 
discutie doar pentru suma de 200 lei .Deci nulitatea actelor de executare nu s-a 
fundamentat pe nulitatea filei CEC ,nulitate ce ar putea fi cenzurata in cadrul opozitiei 
la executare . 

Aspectul invocat pentru a obtine declararea nulitatii actelor de executare a fost 
in extenso analizat in recursul din al doilea ciclu procesual privind contestatia la 
execurae in decizia 33 /2011 a Tribunalului Specializat aratandu-se in mod expres ca “ 



nu prezinta relevanta imprejurarea ca hotararea prin care s-a incuviintat executarea 
silita contine in mod eronat referiri la o suma de 200 lei, intrucat hotararea de 
incuviintare a executarii silite nu constituie titlul executoriu, interpretarea recurentei 
fiind rezultatul unei confuzii intre titlul executoriu, respectiv cec-ul care contine 
obligatia de plata, si hotararea prin care se incuviinteaza executarea silita, care poata 
sa nu contina nici o referire la suma ce urmeaza a fi executata, dat fiind faptul ca 
dispozitiile legale aratate sunt lipsite de orice echivoc, in sensul ca se incuviinteaza 
„executarea silita a obligatiei stabilite prin titlul executoriu”.  

Ca urmare, argumentul referitor la o nelegalitate a executarii silite pentru lipsa 
titlului executoriu aferent intregii creante a fost analizat in cadrul contestatiei la 
executare, insa nu a fost validat, stabilindu-se in mod irevocabil ca mentiunea 
privitoare la suma de 200 lei din cuprinsul incheierii prin care s-a dispus incuviintarea 
executarii silite nu prezinta relevanta si nu atrage nulitatea absoluta a actelor de 
executare silita intocmite de executorul judecatoresc”. 

     In aceste conditii in mod corect instanta de apel a retinut ca acest aspect a 
fost transat irevocabil si se bucura in speta de efectul pozitiv al autoritatii de lucru 
judecat .Prima instanta nu mai trebuia sa il analizeze in fond atat pe acest motiv cat si 
pe motivul ca nu poate duce la anularea filei CEC nefiind un motiv de nevalabilitate a 
acestuia .Imprejurarea ca l-a analziat pe fond si l-a apreciat a fi nefondat finalmente 
nu impieteaza asupra solutiei legale de respingere  opozitiei la executare .In 
consecinta si acest motiv de recurs este nefondat . 

      In ce priveste motivul de recurs vizand gresita aplicare a art. 55 din Legea 
59/1934 Curtea apreciaza ca acesta este nefondat . 

      Astfel potrivit dispozitiilor art.1 pct.5 din Legea nr.59/1934, cecul trebuie 
sa contina in mod obligatoriu aratarea datei si a locului emiterii, lipsa acestui element 
atragand nulitatea cecului. De asemenea, potrivit pct.24 si pct.25 din Norma BNR 
nr.7/1994, data emiterii este unica, posibila si certa, iar data inscrisa pe cec este 
prezumata certa si opozabila tuturor pana la proba contrara.  

     In speta fila CEC seria BE. 317 nr. 00046204 poarta ca data a emiterii data 
de 25.06.2009 din punct de vedere formal indeplinind  conditiile impuse de art.1 pct.5 
din Legea nr.59/1934 si pct.24 din Norma BNR nr.7/1994.  

     In ceea ce priveste motivul privind completarea filei CEC cu o data falsa 
existenta unei asemenea date false este sustinuta de catre recurenta prin faptul ca 
intimata a incalcat conventia de completare a filei CEC ,conventie care ii permitea sa 
completeze file CEC doar daca exista o neindeplinire a obligatiilor contractuale din 
parte sa si doar dupa implinirea unui termen de 30 de zile de la scadenta .Ori recurenta 
arata ca si-a indeplinit aceste obligatii si ca atare termenul de 30 de zile nu a inceput 
sa curga astfle ca data ce apare pe fila CEC este falsa si incalca astfel art. 1 din Legea 
59/1934 si art. 259,260 din Norma BNR 7/1994 . 

     In aceste conditii in mod corect instanta de apel a apreciat ca acest aspect 
reprezinta o exceptie personala decurgand din  raportul fundamental dintre parti si 
constind in nerespectarea conventiei de completare a filei CEC ,conventie cuprinsa in 
acest raport fundamental ,exceptie ce urmeaza a fi analizata la un motiv de recurs 
ulterior . 

      In concluzie raportat la acest motiv de recurs se poate sustine ca fila CEC 
din speta este valabila avand o data de emitere, urmind a se verifica daca aceasta data 
a fost inserata cu respectarea conventiei de completare parte din raportul juridic 
fundamental dintre parti . 



     In ce priveste motivul de recurs vizand imprejurarea ca instanta de apel nu 
a tinut cont de anularea filei CEC Curtea apreciaza ca si aceste motiv de recurs este 
nefondat . 

     Astfel procedura anularii cecului in caz de pierdere, sustragere sau 
distrugere a cecului este reglementata de dispozitiile art.67-72 din Legea nr.59/1934 si 
poate fi demarata de posesorul titlului de valoare prin instiintarea trasului si sesizarea 
instantei de judecata.  

     Potrivit art.17 din Regulamentul nr.1/2001 privind organizarea si 
functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Incidentelor de Plati, in 
vigoare la data declararii nule a filei CEC in litigiu si de care se prevaleaza recurenta , 
persoana declaranta - banca are obligatia ca, la solicitarea unei persoane fizice sau 
juridice care a pierdut, careia i-a fost furat sau care a distrus unul sau mai multe 
formulare de cec, cambie sau bilet la ordin valabil emise, sa transmita la CIP in 
aceeasi zi bancara o declaratie conform formularului prezentat in anexa nr. 4A, 4B sau 
4C, dupa caz.  

      In consecinta in baza acestor texte de lege in mod corect s-a retinut ca 
procedura declararii nule a cecului poate fi demarata in mod legal de catre posesorul 
acestuia care a pierdut, careia i-a fost furat sau care a distrus cecul.  

   In mod exceptional, potrivit art.22 din Regulamentul BNR nr.1/2001, o 
persoana fizica sau juridica poate solicita unei persoane declarante - banca anularea 
propriilor cecuri necompletate sau gresit completate, imprejurare in care este obligata 
sa le remita bancii pe baza unui proces-verbal. 

      In speta declaratia de anulare a fost facuta de catre recurenta desi aceasta 
era emitentul CEC-ului si nu posesorul sau si desi aceasta declaratie privea o fila CEC 
pe care recurenta o predase intimatei in temeiul unui contract incheiat in mod valabil 
de partile in litigiu deci aceasta fila CEC nu i-a fost furata ,nu a pierdut-o si nici nu le-
a distrus .  

       Aceasta declaratie de anulare este astfel lipsita de eficienta juridica, fiind 
depusa cu incalcarea dispozitiilor legale anterior evocate. 

       In plus a accepta ca fila CEC este nula in aceasta modalitate inseamna a 
accepta ca recurneta se poate prevala in propriul folos de faptul ca a  actionat cu 
incalcarea normelor legale in vigoare, declarand nula o fila CEC remisa in mod 
valabil unui partener contractual  pentru a-l impiedica pe acesta sa o foloseasca si pe 
care nu a pierdut-o ,nu i s-a furat si nici nu a distrus-o. 

     In ceea ce priveste motivul de recurs vizand nerespectarea  conventiei de 
completare a filei CEC ,aceasta nerespectare este intemeiata pe imprejurarea ca 
recurenta si-a executat integral obligatiile contractuale asumate si  ca intimata nu a 
notificat niciodata  existenta unor abateri calitative sau a unor deteriorari produse din 
vina producatorului sau vanzatorului in termen de 12 luni de la receptia utilajului. 

       Curtea apreciaza ca in mod corect s-a retinut de instanta de apel ca in 
speta conventia de completare a filei CEC a fost respectata intrucat din probele depuse 
la dosar rezulta in mod neechivoc ca recurenta nu si-a indeplinit obligatiile 
contractuale si ca totodata au existat abateri calitative ,defectiuni care nu au fost 
remediate de catre recurenta . 

      Astfel raportat la prevederile art. V din contractul incheiat intre parti in 
speta nu s-a facut dovada ca recurenta a procedat la instalarea, efectuarea testelor de 
lucru si instruirea persoanelor desemnate in acest sens de cumparator pentru operarea 
utilajului ,nici procesul verbal de instalare si nici cel de instruire nefiind semnate de 
catre intimata . 



     Asa cum in mod corect a retinut si instanta de apel in masura in care 
recurenta a reclamat incalcarea conventiei de completare a CEC-ului intrucit ea si-a 
indeplinit obligatiile contractuale, ei ii revenea proba avand in vedere ca ea contesta 
valabilitatea titlului si face o propunere in fata judecatii conform art. 1169 C.civ .In 
consecinta in speta nu intimata trebuia sa dovedeasca neexecutarea obligatiilor 
contractuale ci recurenta trebuia sa dovedeasca exacta indeplinire a obligatiilor 
contractuale si pe cale de consecinta incalcarea conventiei de completare a filei CEC.  

     Ori recurenta nu a facut in nici un fel dovada ca a procedat la o instalare si 
instruire corepunzatoare pentru utilajul sus mentionat ,procesele verbale aflate la f. 
16,17 dosar fond din primul ciclu procesual nesemnate de intimata dovedind 
contrariul .Semnarea procesului verbal de la f. 15 dosar fond incheiat la data de 
31.01.2008 face doar dovada indeplinirii obligatiilor prevazute la art. 10 din 
contractul partilor dar nu si a indeplinirii obligatiilor prevazute la art. 12 si 13 din 
acelasi contract.  

     Ca atare indiferent daca ulterior s-au notificat sau nu si defectiuni aparute 
in intervalul de 12 luni de la montarea utilajului recurenta nu a facut dovada 
indeplinirii obligatiilor asumate la capitoul V art. 12,13 respectiv nu a facut dovada 
unui instalari si instruiri corepunzatorare pentru a asigura functionarea acestui utilaj.  

     Acest unic asepct duce la concluzia ca reclamanta nu si-a indeplint 
obligatiile contractuale si ca fila CEC este corect completata. 

    Astfel conform protocolului nr. 308A/2007 (f. 14 dosar fond primul ciclu 
procesual )recurenta a predat intimatei ca si garantie de buna executie a obligatiilor 
nascute in sarcina sa din contractul de vanzare cumparare incheiat intre parti fila CEC 
in discutie . 

     Aceasta fila CEC putea fi utilizata la suma inserata in fila CEC in cazul 
nerespectarii de catre recurenta a clauzelor din contractul de vanzare cumparare dupa 
un termen de gratie de 30 de zile de la scadenta . 

     Ori instalarea si instruirea personalului erau conform art. 12,13 din contract 
scadente inca in anul 2008 dovada indeplinirii acestor obligatii in mod corespunzator 
nefiind dovedita nici in prezent .La data completarii filei CEC respectiv 25.06.2009 au 
trecut 30 de zile de la scadenta obligatiilor sus mentionate concluzia fiind aceea a 
respectarii conventiei de completare a acestei file CEC si a realitatii datei de 
completare. 

     Totodata prin notificarea nr.168/17.05.2008 intimata SC M.I. SRL invoca 
depasirea termenelor de livrare, montare, setare si instruire a personalului si solicita 
recurentei  comunicarea unor informatii si clarificari, aratand ca aceste probleme 
impiedica functionarea utilajului la capacitatea preconizata. Ulterior, prin adresa 
nr.192/25.07.2008, intimata reclama o serie de probleme aparute in exploatarea 
utilajului si solicita sa se raspunda la notificarea nr.168/17.05.2008 si sa se asigure 
service-ul(f.15,16,20,21 dosar 37882/211/2010 ) . Intr-adevar pentru aceste notificari 
nu s-a depus la dosarul cauzei dovada comunicarii catre recurenta dar primirea lor 
rezulta in mod implicit din adresele emise de catre recurenta catre intimata . 

     Astfel prin adresa nr.268/19.12.2008 recurenta comunica refuzul de plata a 
facturilor fiscale nr.557/4.09.2008 si nr.17/18.12.2008, aratand ca a livrat pe propria 
cheltuiala piese de schimb pentru utilaj ,ca si-a indeplinit obligatiile contractuale ,ca 
nu i s-a remis certificatul de garantie semnat si stampilat ,ca raportat la functionarea in 
parametri optimi a utilajului intimata a semnat procesul verbal de receptie in China si 
ca neconformitatile calitative legate de proprietatile produsului finit (elongatie la 
rupere etc) privesc retetele de fabricatie si nu functionalitatea utilajului. 



     Asa cum a retinut si instanta de apel din cuprinsul acestui inscris,  rezulta 
ca intre partile in litigiu au existat discutii referitoare la indeplinirea obligatiilor 
contractuale de catre recurenta, in ce priveste asigurarea asistentei la punerea in 
functiune a utilajului,la instruirea personalului ,la functionarea lui in parametri optimi  
si asigurarea service-ului in cazul nefunctionalitatii utilajului la parametrii stabiliti.  

       In aceste conditii nu se poate sustine ca recurenta nu a fost notificata 
despre existenta unor abateri calitative sau despre functionarea defectuoasa a utilajului 
in termenul de garantie de 12 luni fiind evident ca aceasta cunostea reclamantiile 
calitative ale intimatei care reclama o instalare necorespunzatoare si o functionare 
defectuoasa a utilajului .  

     Asa cum s-a aratat deja intrucat reclamanta era cea care invoca incalcarea 
conventiei de completare a filei CEC ea avea obligatia de a dovedi ca utilajul a fost 
corect instalat si functiona in parametri optimi, dovada care insa nici nu a fost ceruta 
de catre recurenta si nici administrata in speta . 

      In ceea ce priveste dovedirea intinderii prejudiciului suferit, in mod corect 
s-a retinut ca nici aceasta sustinere nu poate fi primita, intrucat fila cec constituie un 
titlu de valoare, comercial, autonom si abstract, care incorporeaza obligatia de plata a 
sumei de bani inserate in cuprinsul sau conform conventiei de completare si folosire a 
acestei file CEC .Ori asa cum s-a aratat mai sus fila CEC a fost corect completata si 
utilizata in conditiile in care recurenta nu si-a indeplinit obligatilei contractuale 
nascute din contractul de vanzare cumparare . 

      In ce priveste motivul de recurs vizand inexistenta calitatii de creditor a 
intimatei in procedura de insolventa  intrucat nu a fost inscrisa in tabelul de creante 
asupra averii debitoare, iar contestatia formulata impotriva tabelului preliminar de 
creante a fost respinsa ca tardiva, in mod irevocabil, in mod corect instanta de apel a 
retinut ca acest motiv  nu a fost invocat in conditiile prevazute de art.55 al.3 si 4 din 
Legea nr.59/1934, potrivit carora motivele opozitiei trebuie invocate la primul termen 
de infatisare, prin acesta intelegandu-se primul termen de la prima instanta, cand 
procedura fiind indeplinita, partile pot pune concluzii in fond, chiar daca paratul sau 
oponentul nu se prezinta,termen care a avut loc la data de 28.04.2010, cand prima 
instanta sesizata, in primul ciclu procesual, a retinut cauza spre solutionare.  

      In plus acest motiv nu a fost invocat nici macar atunci cand a fost cunoscut 
de catre recurenta respectiv la termenul de judecata din data de 7.11.2012 cand a avut 
loc rejudecarea cauzei in fond,data la care decizia nr.8183/2012 a Curtii de Apel Cluj 
era pronuntata si cunoscuta de catre recurenta, ci aceste motiv a fost invocat  prin 
concluziile scrise depuse la dosar la data de 13.11.2012, fara a se solicita macar 
redeschiderea dezbaterilor . 

     Nefiind invocat pana la inchiderea dezbaterilor in fata primei instante acest 
motiv nu poate fi analizat pe fond nici de prima instanta si nici de instanta de apel si 
recurs .Ca atare si acest motiv de recurs este nefondat . 

      Avand in vedere toate considerentele mai sus expuse Curtea in temeiul art. 
304 pct. 9 C.pr.civ ,art. 312 C.pr.civ va respinge recursul declarat in cazua si va 
mentine decizia recurata ca fiind legala si temeinica . 

       In temeiul art. 316,298,274 C.pr.civ va respinge cererea intimatei de plata 
a cheltuielilor de judecata in recurs formulata in cadrul intimpinarii constatand ca in 
speta aceasta nu a facut dovada acestor cheltuieli de judecata .  

 
 
 



23. Contributii CASS. CetăŃean cu reşedinŃa in Germania 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 9969 din 21 octombrie 2013 

Prin sentinŃa civilă nr. 2996/06.12.2012, pronunŃată de Tribunalul BistriŃa 
Năsăud în dosar nr. 3174/112/2011, s-a admis acŃiunea completată formulată de 
reclamantul  S.G.W., în contradictoriu cu pârâta Casa de Asigurări de Sănătate 
BistriŃa-Năsăud, şi în consecinŃă: 

A fost anulată Decizia nr.6/2011 emisă de pârâta cu consecinŃa anulării 
Deciziei de impunere nr.2777/2010 emisă de pârâtă şi a exonerării reclamantului de la 
plata sumelor cuprinse în acestea. 

Pentru a dispune în acest sens, tribunalul a reŃinut că prin acŃiunea sa, 
reclamantul S.G.W., în contradictoriu cu pârâta CASA DE ASIGURARI DE 
SANATATE a jud.BistriŃa-Năsăud, a solicitat constatarea nulităŃii absolute sau 
anularea deciziei de impunere nr. 2777 din 16.11.2010, cu consecinŃa  exonerării de la 
plata contribuŃiei şi a majorărilor stabilite prin aceasta, cu cheltuieli de judecată. 

În motivare, reclamantul susŃine că îşi menŃine în întregime cele arătate prin 
contestaŃia formulată în termen legal şi înreg. la pârâtă sub nr. 1651/16.12.2010, la 
care nu a primit nici un răspuns până în prezent. 

În baza probelor aduse, anexate contestaŃiei, precum şi a celor administrate în 
dosarul Judecătoriei BistriŃa, rezultă indubitabil temeinicia şi legalitatea susŃinerilor, 
respectiv faptul că decizia atacată este lovită de nulitate absolută sau este anulabilă. 

Casa de asigurări de sănătate a jud. BistriŃa-Năsăud a încălcat flagrant 
dispoziŃiile legale din Leg.95/2006 şi normele de aplicare a acesteia, a confundat 
raportul juridic de drept fiscal cu cel privind asigurările de sănătate (raport 
contractual, între două părŃi egale, cu drepturi şi obligaŃii reciproce – art.211, al.1), a 
pornit executarea silită fără a face o verificare prealabilă a situaŃiei de fapt şi de drept 
(deşi le-a solicitat aceasta în scris, urmând să le prezinte chiar actele necesare în acest 
sens). 

Potrivit disp. Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii, 
asigurările sociale de sănătate trebuie să se realizeze, să aibă la baza: un contract-
cadru (art.210 lit.c, art.217 alin.2 şi 3, art.218 lit.a), elaborat de CNAS anual, până la 
30.09. a anului în curs pentru anul următor; norme metodologice de aplicare a 
contractului-cadru, elaborate de CNAS anual, până la 15.11 a anului în curs pentru 
anul următor. 

A apărut doar Ord.nr.617 din 13.08.2007 al CNAS de aprobare a Normele 
metodologice privind stabilirea documentelor justificative necesare dobândirii calităŃii 
de asigurat… în M.O nr.649/24.09.2007, fără a se referi, a explica şi a concretiza 
dispoziŃiile legale privind contractul-cadru şi contractul individual privind asigurările 
sociale de sănătate.   

Începând doar cu luna decembrie 2010, pârâta invita la sediul acesteia 
persoanele vizate pentru a încheia contract, fapt ce demonstrează implicit 
neîndeplinirea obligaŃiilor legale de către aceasta până la data respectivă. 

Pârâta avea obligaŃia legală (art.222) să informeze cel puŃin o dată pe an 
asupra serviciilor de care beneficiază, a nivelului de contribuŃie personală şi a 
modalităŃii de plata, precum şi asupra drepturilor şi obligaŃiilor pe care le are. Această 
obligaŃie legală nu a fost îndeplinită niciodată până în prezent. 

Dacă ar fi respectat legea şi şi-ar fi îndeplinit obligaŃiile legale mai sus arătate 
sau cel puŃin pe cea de la art.222, nu s-ar fi ajuns în această situaŃie. Chiar şi în 
materia impozitelor datorate statului, AdministraŃia Financiară (cu care nu se cere 



existenŃa unui raport contractual ca în cazul asigurărilor sociale de sănătate), trimite 
formulare, face verificări, notifică, etc. 

EsenŃiale în soluŃionarea cauzelor, în opinia sa, sunt următoarele aspecte: 
Lipsa unui contract de asigurare între părŃi şi stabilirea obligaŃilor pe baza 

„consultării evidenŃelor AdministraŃiei FinanŃelor Publice”, urmare Protocolului 
încheiat de intimata cu ANAF sunt împrejurări necontestate în speŃă. 

A fost încălcat flagrant principiul prev. de art. 208 alin. 3 lit. a din Legea nr. 
95/2006, a liberei alegeri de către asiguraŃi a casei de asigurări, cât şi cel din legislaŃia 
europeană privind dreptul şi obligaŃia corelativă de a fi asigurat într-o singura Ńară 
membră UE, reclamantul fiind asigurat în Germania. 

Având în vedere actele justificative prezentate, explicaŃiile date prin 
contestaŃie, normele juridice europene, germane şi române invocate, se poate reŃine 
că: sunt supus legislaŃiei germane privind asigurările de sănătate, are asigurare şi 
achită contribuŃii la asigurările de sănătate germane, a beneficiat şi beneficiază de 
servicii medicale în Germania.  Nu a solicitat servicii medicale în România, deşi 
putea, avea acest drept, în baza asigurării din Germania (serviciile medicale obŃinute 
în România urmând a fi achitate de asigurările din Germania). 

Culpa pârâtei în declanşarea nejustificată a acestui litigiu este evidenta, mai 
ales  prin atitudinea anterioară (lipsa unor verificări minim necesare şi chiar lipsa de 
reacŃie la sesizările sale, folosirea publicităŃii ca mijloc de presiune împotriva sa, etc.).  
pe de altă parte, a fost pus în situaŃia de a face mari eforturi fizice, psihice şi materiale 
pentru a dovedi nelegalitatea pretenŃiilor pârâtei, deşi sarcina probei revenea acesteia. 

Pârâta Casa de Asigurări de Sănătate BistriŃa-Năsăud a formulat întâmpinare 
prin care solicită ca prin hotărârea ce se va pronunŃa să se respingă acŃiunea pentru 
următoarele motive: 

ContribuŃiile în sistemul asigurărilor sociale de sănătate reprezintă, venituri 
publice, se cuvin bugetului general consolidat, fiind prevăzute ca anexa la legile 
bugetare anuale. Reglementarea legală a organizării şi funcŃionării sistemului de 
asigurări sociale de sănătate prevede obligaŃia generală a persoanelor asigurate şi a 
angajatorilor (persoane juridice şi persoane fizice) de a plăti contribuŃia, în raport cu 
veniturile realizate, la fondul de asigurări de sănătate, având calitatea de asigurat toŃi 
cetăŃenii români cu domiciliul în Ńară, precum si cetăŃenii străini şi apatrizii care au 
domiciliul sau reşedinŃa în România - toŃi aceştia având obligaŃia plăŃii contribuŃiei de 
asigurare, în raport cu veniturile pe care le realizează. 

CetăŃenii străini precum si membrii de familie al acestuia care îşi exercită 
dreptul la liberă circulaŃie şi rezidenŃă pe teritoriul României, realizând activităŃi 
independente pe teritoriul României sunt supuşi de asemenea acestor obligaŃii, având 
statutul de lucrător, iar exercitarea acestui drept nu este condiŃionată de posesia unui 
document eliberat de autorităŃile române în condiŃiile OUG.105/2005 dacă, se 
dovedeşte ca persoana respectiva este beneficiară a acelui drept. 

Conform art.208(3) din L.95/2006, asigurările sociale de sănătate sunt 
obligatorii şi funcŃionează ca un sistem unitar, iar obiectivele sistemului de asigurări 
sociale de sănătate se realizează pe baza unor principii între care şi cel menŃionat la 
lit.e): participarea obligatorie la plata contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate 
pentru formarea Fondului naŃional unic de asigurări sociale de sănătate. 

Activitatea de colectare a FNUASS, inclusiv îndeplinirea masurilor de 
executare silita a sumelor cuvenite Fondului intră în sfera de atribuŃiuni a caselor de 
asigurări de sănătate reglementate expres la art. 256(2) si 261 din L.95/2006, Normele 
privind desfăşurarea activităŃii de executare silită a creanŃelor datorate fondului de 



către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de 
ANAF fiind aprobate prin Ordinul CNAS nr.617/2007. 

In virtutea acestor atribuŃiuni, Compartimentul de specialitate al CAS BistriŃa 
Nasaud a emis pe numele debitorului-reclamant acte de executare, respectiv SomaŃia 
1391/07.12.2010 şi titlul executoriu, acte care au avut la baza decizia de impunere 
2777/16.11.2010, care s-a comunicat acestuia prin scrisoare recomandata cu 
confirmare de primire odată cu notificarea prin care i se aduce la cunoştinŃa faptul ca 
potrivit art.215 din L.95/2006 avea obligaŃia declarării veniturilor la CAS BN, iar în 
lipsa acestor declaraŃii, baza de impunere şi stabilirea în concret a obligaŃiilor de plata 
s-a realizat potrivit informaŃiilor transmise de către ANAF în temeiul Protocolului 
încheiat între CNAS si ANAF. 

Împotriva acestei decizii de impunere a formulat contestaŃie administrativa la 
CAS BN sub nr.16531/16.12.2010, iar argumentele in temeiul cărora îşi 
fundamentează pretenŃia de anulare a acestei decizii se refera în primul rând, la faptul 
ca in calitatea sa de cetăŃean străin, nu se încadrează în categoria persoanelor pentru 
care plata contribuŃiei este obligatorie, că nu a beneficiat de servicii medicale în 
România, şi că veniturile sale în România rezultate din prestarea unor servicii de 
consultanta oferite în calitate de avocat, sunt realizate sporadic. 

FaŃă de aceasta împrejurare invocă excepŃia de inadmisibilitate a acŃiunii în 
constatarea nulităŃii absolute a deciziei de impunere nr.2777/2010 având în vedere 
următoarele: 

In speŃa sunt aplicabile prev. art.41 din OG 92/2003, conform cărora, în 
înŃelesul prezentului cod, actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal 
competent în aplicarea legislaŃiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea 
drepturilor si obligaŃiilor fiscale. 

Prin prisma acestor dispoziŃii, actul atacat este un act administrativ fiscal, în 
înŃelesul legii si este supus procedurii de contestare instituita prin Titlul IX din OG 
92/2003, care reglementează procedura de soluŃionare a contestaŃiilor formulate 
împotriva actelor administrativ fiscale. 

Ceea ce poate fi atacat la instanŃa judecătoreasca de contencios administrativ 
sunt deciziile emise in soluŃionarea contestaŃiilor împotriva titlurilor de creanŃa, 
precum şi împotriva altor acte administrativ fiscale. 

Prin cererea de chemare in judecata reclamantul nu ataca o decizie emisa in 
soluŃionarea contestaŃiei împotriva titlului de creanŃa, astfel acŃiunea în contencios 
administrativ este inadmisibilă. 

In ceea ce priveşte fondul pretenŃiilor formulate : 
Dată fiind contestarea însăşi a raportului juridic de drept fiscal existent între 

părŃi, aceasta împrejurare se impune a fi soluŃionata cu prioritate, înainte de a se 
analiza celelalte critici, cu privire la cuantumul obligaŃiilor de plata stabilite prin 
decizia de impunere. 

In încercarea de a dovedi inexistenta acestui raport juridic, reclamantul a 
depus la sediul CAS BistriŃa Nasaud o serie de înscrisuri care atesta existenta titlului 
de proprietate pe imobile in Germania, dovada calităŃii de membru al baroului de 
avocaŃi din Berlin precum şi un script emis de către o firma de asigurare din 
Germania, Debeka tradusă în limba romană în care se menŃionează despre existenta 
unei asigurări de sănătate in favoarea reclamantului, probe insa neconcludente întrucât 
nu fac dovada faptului ca legislaŃia aplicabila in cazul sau este cea germana. 

Totodată, deşi se invocă incidenŃa legislaŃiei UE referitoare la coordonarea 
sistemelor de securitate sociala, nu se indica cu precizie, cărei categorii de persoane si 
ce set de reguli ar trebui sa i se aplice, or potrivit Normelor de coordonare si securitate 



sociala, exista reguli speciale care se aplica pentru anumite categorii de lucrători, 
precum şi pentru persoanele care desfăşoară o activitate salariată sau independentă în 
mai multe Ńări membre ale UE. 

Aşa fiind, evaluarea situaŃiei acestuia s-a realizat in baza documentelor si 
informaŃiilor transmise Casei de asigurări de sănătate BistriŃa Nasaud de către 
reclamant, coroborate cu datele comunicate de autorităŃile locale, potrivit 
reglementarilor legale incidente. 

Potrivit art.l3(2), lit.b din Reg.1408/71, o persoană care este lucrător 
independent pe teritoriul unui stat membru, este supus legislaŃiei acestui stat membru, 
chiar daca îşi are reşedinŃa pe teritoriul altui stat membru. NoŃiunii de reşedinŃa i se 
atribuie următorul înŃeles: Locul de reşedinŃă este Ńara în care locuiŃi în mod normal, 
adică Ńara de origine". Potrivit Reg.883/2004 principiul călăuzitor este acelaşi ca cel 
edictat in Reg.1408/71, că persoanele cărora li se aplică regulamentele intră sub 
incidenŃa legislaŃiei unui singur stat membru.. în cazul persoanelor salariate sau care 
desfăşoară activităŃi independente, se aplică, de regulă, legislaŃia statutului membru în 
care se realizează activitatea. 

Astfel, art. 11(1) din Reg. (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor 
de securitate sociala, menŃionează ca „persoanele cărora li se aplica prezentul 
regulament sunt supuse legislaŃiei unui singur stat membru. Aceasta legislaŃie se 
stabileşte in conformitate cu prezentul titlu ". 

In legătura cu acest principiu citam din informaŃiile care sunt publicate pe site-
ul Comisiei Europene: „l. Nu puteŃi fi asigurat decât în baza unei singure legislaŃii, 
motiv pentru care plătiŃi contribuŃii într-o singură Ńară. Decizia privind Ńara a cărei 
legislaŃie vi se aplică trebuie luată de instituŃiile de securitate socială. Nu aveŃi 
posibilitatea de a alege „. 

Uniunea Europeana a elaborat Norme comune menite sa protejeze drepturile 
de securitate ale cetăŃenilor când se deplasează in UE si se adresează cetăŃenilor 
provenind din oricare dintre statele membre, cât şi celor care s-au mutat dintr-un stat 
comunitar in altul. Intrucât au fost elaborate sub forma unor regulamente , aceste 
norme de coordonare se aplica direct in toate tarile UE, prin urmare trebuie sa fie 
respectate de toate autorităŃile si administraŃiile naŃionale, de către instituŃiile de 
securitate sociala si de către instanŃele judecătoreşti. 

Reg. 987/2009 prevede la articolul 3 (2): "Persoanele cărora li se aplică 
regulamentul de bază trebuie să transmită instituŃiei competente informaŃiile, 
documentele sau documentele justificative pentru determinarea situaŃiei lor ori a 
familiei acestora, pentru a-si stabili sau păstra drepturile si obligaŃiile, precum şi 
pentru a stabili care este legislaŃia aplicabilă şi, respectiv, obligaŃiile care le revin în 
temeiul acesteia". 

Iar art.16 menŃionează la alin.(l): "O persoană care desfăşoară activităŃi în 
două sau mai multe state membre informează instituŃia desemnată de autoritatea 
competentă din statul membru de reşedinŃă cu privire la aceasta: (2) InstituŃia 
desemnată de la locul de reşedinŃă determină fără întârziere care este legislaŃia 
aplicabilă persoanei respective, Ńinând seama de articolul 13 din regulamentul de bază 
şi de articolul 14 din regulamentul de punere în aplicare. Această determinare iniŃială 
a legislaŃiei aplicabile este cu titlu provizoriu. InstituŃia informează instituŃiile 
desemnate din fiecare stat membru în care se desfăşoară o activitate asupra 
determinării legislaŃiei aplicabile cu titlu provizoriu". 

Potrivit pretenŃiilor formulate de către reclamant, acesta afirma ca îşi 
desfăşoară activitatea în Germania, activităŃile din România fiind exercitate numai 
sporadic. 



Potrivit reglementarilor din domeniul coordonării si securităŃii sociale, pentru 
determinarea legislaŃiei aplicabile exista o serie de reguli care se aplica pentru fiecare 
persoana, de la caz la caz, in funcŃie de toate datele si documentele care justifica o 
situaŃie ori alta. 

In situaŃia in care, potrivit regulilor stabilite in aceste regulamente, persoanei i 
se face aplicabila legislaŃia din tara sa, atunci aceasta situaŃie trebuie dovedita cu 
formularul portabil Al potrivit Reg.883/2004 (fostul formular E.101 eliberat în 
temeiul Reg. 1408/71) eliberat la solicitarea lucrătorului independent, de instituŃia de 
securitate sociala de care aceasta aparŃine, adică instituŃia desemnată din statul 
membru de reşedinŃa care trebuie să stabilească statul membru a cărui legislaŃie să se 
aplice, Ńinând seama totodată, de procedurile prevăzute în aceste reglementari.  

 Formularul respectiv confirma situaŃia solicitantului in materie de securitate 
sociala si indica in ce tara trebuie plătite contribuŃiile de asigurări, întrucât afilierea la 
un sistem de securitate sociala determina plata contribuŃiilor (ori recunoaşterea 
contribuŃiilor astfel plătite) in statul membru competent, pentru venitul global rezultat, 
din toate activităŃile desfăşurate. 

Acest formular nu ne-a fost prezentat de către reclamant. Toate aceste aspecte 
au fost aduse la cunoştinŃa reclamantului, atât prin persoana mandatarului sau ales sa-i 
reprezinte interesele, in persoana D-lui avocat S.I., care in repetate rânduri a avut si 
discuŃii pe aceasta tema, cu factorii de decizie implicaŃi la sediul CAS BN, dar toate 
acestea au fost învederate si in cadrul apărărilor Casei formulate in cauza cu numărul 
…/190/2011 a Judecătoriei BistriŃa având ca obiect contestaŃie la executare, in care s-
a pronunŃat sentinŃa 8716/2011 care nu este irevocabila. Iar urmare demersurilor Casei 
de asigurări de sănătate BistriŃa-Năsăud în evaluarea situaŃiei reclamate, a rezultat, din 
informaŃiile care ne-au fost transmise in legătura cu asigurătorul de sănătate unde 
petentul pretinde ca este asigurat in Germania, Debeka, faptul ca, - citam - „ nu este 
vorba despre un purtător al asigurării naŃionale de pensii dar nici despre casa naŃionala 
de sănătate"-. 

Potrivit informaŃiilor care rezultă din înscrisurile şi în lipsa depunerii de către 
contestator a formularului mai sus menŃionat, rezulta ca petentul desfăşoară activităŃi 
independente în România, realizând venituri impozabile pentru care a plătit impozit 
pe venit in România, astfel că i se aplica legislaŃia din România. 

Toate acestea au constituit premiza emiterii deciziei de impunere contestate, 
potrivit legislaŃiei din România, potrivit criteriului locului de desfăşurare a activităŃii. 

Astfel, pentru cetăŃenii străini care realizează activităŃi in România, cum este 
cazul din speŃa, locul desfăşurării activităŃii potrivit art.8 din C.Fiscal, este locul unde 
realizatorul venitului se înregistrează şi unde are sediul permanent - adică BistriŃa, 
str.I.Traian nr.27 - conform propriilor sale declaraŃii privind impozitul realizat si 
declarat la autorităŃile fiscale din BistriŃa. 

In materie fiscala, titlul de creanŃă îl constituie, după caz, fie declaraŃia 
prevăzută la art. 32 alin. (4) din Normele aprobate prin Ord.617/2007, fie decizia de 
impunere emisă de organul competent al CAS, care poate fi emisă de organul 
competent al CAS şi pe baza informaŃiilor primite pe bază de protocol de la ANAF. 
Titlul de creanŃă prevăzut la alin. (1) devine titlu executoriu la data la care creanŃa 
bugetară este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege. Este 
evident ca în situaŃia în care nu s-a depus declaraŃia prevăzuta de art.32(4), titlul de 
creanŃa îl reprezintă decizia de impunere emisa de organul competent al CAS pe baza 
informaŃiilor primite pe baza de protocol de la ANAF, cum este cazul in speŃa de fata. 

Aşa fiind, stabilirea situaŃiei de fapt fiscale in ce-1 priveşte pe debitor, a avut 
ca premiza informaŃiile aflate în baza de date a ANAF, comunicate către CAS BN, 



informaŃii din care a rezultat ca în anii 2005, 2006, 2007 si 2009 debitorul a realizat 
venituri impozabile, aceste date fiind comunicate către CAS BN in vederea stabilirii 
cuantumului sumelor cuvenite FNUASS, aferent acestor venituri impozabile. 

La art.257(2), lit.b din L.95/2006 se arata ca au obligaŃia plaŃii contribuŃiilor la 
Fond persoanele care realizează venituri din activitate independenta. Obligativitatea 
plaŃii contribuŃiilor priveşte toate veniturile realizate, potrivit legii. 

La art.6 din  Normele aprobate prin Ord.617/2007 se menŃionează: 
„(1) Veniturile realizate de persoanele care desfăşoară activităŃi independente 

asupra cărora se calculează contribuŃia sunt veniturile comerciale şi veniturile din 
profesii libere realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără 
personalitate juridică. (2)Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de 
comerŃ ale asiguraŃilor, aşa cum sunt prevăzute în Codul fiscal şi în Normele 
metodologice de aplicare a acestuia. (3)Constituie venituri din profesii libere 
veniturile obŃinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar public,... sau 
a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiŃiile legii". 

De altfel art.l3(5) din L.51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat, cu 
modificările ulterioare prevede expres ca „onorariile cuvenite avocatului străin se vor 
înregistra şi se vor plăti integral în România ". 

Prin urmare veniturile realizate din consultanta oferita in calitate de avocat, 
sunt venituri impozabile pentru care petentul plăteşte in România impozit pe venit, si 
reprezintă totodată venituri pentru care exista obligativitatea plaŃii contribuŃiilor la 
FNUASS, fiind prestate in România de către persoana fizica S.G.W. care este, si 
membru in cadrul asocierii S.S., aşa cum rezulta din adresa Baroului BistriŃa 
înregistrată la CAS BN sub nr.867/2011, in tot intervalul de timp mai sus menŃionat - 
situaŃie de altfel necontestata de către reclamant si care rezulta din chiar declaraŃiile 
sale de impunere pe care le-a depus la autoritatea fiscala teritoriala din BistriŃa, pentru 
care aceasta autoritate a emis decizii de impunere, astfel cum rezulta si din SituaŃia 
veniturilor transmise Casei de asigurări de sănătate BistriŃa Nasaud, pe baza de 
Protocol. 

Reclamantul se prevalează în argumentele sale si de faptul ca situaŃia sa s-ar 
încadra la prevederile art.214 din L.95/2006 în sensul că asigurarea este facultativa în 
cazul cetăŃenilor străini care se află temporar în tară, dispoziŃii care însă nu sunt 
aplicabile în speŃă, având în vedere dispoziŃiile comunitare care se aplica cu prioritate 
în domeniul coordonării si securităŃii sociale. 

Reclamantul se prevalează totodată de faptul ca nu exista un contract încheiat 
părŃi, critici apreciate de parata ca neintemeiate, având in vedere următoarele 
argumente: 

Potrivit L.95/2006, sistemul asigurărilor sociale de sănătate isi poate realiza 
obiectivul principal datorita solidarităŃii celor care contribuie astfel ca art.208(l),(3) 
lit.3 si (6) reprezintă in fapt o expresie a prevederilor constituŃionale care 
reglementează ocrotirea sănătăŃii, şi a celor care consacra obligaŃia statului de a 
asigura protecŃia sociala a cetăŃenilor, inclusiv pentru acele categorii de persoane care 
se afla in imposibilitatea de a contribui la constituirea fondurilor de asigurări sociale 
de sănătate (decizia 775/2009). Iar dreptul la asistenta medicala este garantat tuturor 
cetăŃenilor, fie romani fie străini care îşi exercita dreptul la libera circulaŃie. 

Legea instituie nu doar dreptul cetăŃenilor de a beneficia de serviciile 
sistemului public de sănătate dar si obligaŃia acestora de contribui la Fond. Persoanele 
exceptate de la plata acestei contribuŃii sunt prevăzute la art.213, „astfel ca in afara 
acestora, tuturor celorlalŃi cetăŃeni le revine obligaŃia mai sus amintita" (decizia 
1240/2010, 1304/2009), neachitarea contribuŃiei la asigurările de sănătate fiind 



justificata doar in aceste situaŃii, din imposibilitatea obiectiva a paturilor defavorizate 
material de a îndeplini aceasta obligaŃie, iar nu pe ignorarea lor, iar aceste 
reglementari odată stabilite ca fiind aplicabile, se aplica tuturor realizatorilor de 
venituri asupra cărora lege prevede obligativitatea suportării plaŃii contribuŃiilor către 
FNUASS. 

A condiŃiona plata contribuŃiei, de opŃiunea persoanei, daca sa plătească sau nu 
contribuŃia, înfrânge toate dispoziŃiile legale dar şi interpretarea acestora în 
conformitate cu voinŃa legiuitorului, contestându-se astfel însăşi puterea legală a unor 
texte de lege. 

Parata Casa de asigurări de sănătate a jud.Bistrita-Nasaud a formulat concluzii 
arătând că: 

CetăŃenii străini care realizează activităŃi in România, cum este cazul din speŃa, 
trebuie sa se prezinte, potrivit OUG. 102/2005 privind libera circulaŃie pe teritoriul 
României a cetăŃenilor statelor membre UE la Oficiul Roman pentru Imigrări in 
vederea înregistrării. Din adresa acestei autorităŃi înregistrata la Casa de asigurări de 
sănătate BistriŃa Năsăud, sub număr 1426/2011 reclamantul solicitase drept de şedere 
temporara pe teritoriul României în intervalul 01.09.2003 – 01.09.2005, iar după acest 
interval nu a mai solicitat prelungirea. 

In cazul din speŃa, insa, dl.S.G., are dubla calitate, de realizator al unor 
venituri din exercitarea unei profesii liberale dobândind astfel statutul de lucrător, şi 
de asemenea, are calitatea de soŃ al dnei S.C.L., care este cetăŃean roman cu domiciliu, 
potrivit documentelor de evidenta, în România. 

Rezultă că în aparenŃă reclamantul este îndreptăŃit la prelungirea dreptului de 
şedere temporară de vreme ce, pe de o parte, este înscris la o formă de exercitare a 
profesiei de avocat in România (anexa 4) iar acest drept de şedere este exercitat in 
deplinătatea prerogativelor sale din moment ce realizează venituri în România 
declarate si impozitate in România potrivit Codului fiscal. Iar pe de alta parte, in 
calitate de soŃ al unui cetăŃean roman, are potrivit OUG. 102/2005, drept de rezidenta 
valabil in tot intervalul de timp cat dnei S.C.L. ii este recunoscut dreptul de a rămâne 
si de a locui in România.  

Prin acest drept de şedere nu se realizează decât o protecŃie a drepturilor la 
libera circulaŃie a persoanelor si serviciilor, invocate de către reclamant, în sensul 
conservării lor, potrivit principiului validităŃii aparentei în drept, în caz contrar ar 
însemna că activităŃile din România au fost exercitate ilegal. 

Astfel, arăta ca: 
1.OUG.102/2005 a fost armonizat cu Directiva Consiliului nr.38/2004/CE a 

Parlamentului European privind libera circulaŃie si rezidenta a cetăŃenilor UE si 
membrilor de familie ai acestora. In raport cu aceste prevederi, art.3(3) din 
OUG.102/2005 stipulează ca „Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei formalităŃi 
administrative de către cetăŃenii Uniunii Europene ori de către membrii lor de familie 
nu este condiŃionată de posesia unui document eliberat de autorităŃile române în 
condiŃiile prezentei ordonanŃe de urgenŃă, dacă, prin orice alt mijloc de probă, 
persoana interesată dovedeşte că este beneficiară a acelui drept". 

In aceasta ordine de idei, din documente rezulta faptul realizării si declarării 
veniturilor în România, pentru care a primit cod de înregistrare fiscala nr. 
900000104025, atribuit încă din 2003. Acest număr de înregistrare este menŃinut în tot 
intervalul de timp supus urmăririi, pentru care s-a emis decizia de impunere 
contestata, reclamantul realizând venituri, in intervalul respectiv. In acest, sens face 
trimitere la filele 44-48 de la dosar; Anexa 5 la adresa 13411/2012 a CAS BN, dar si 
filele 132-136 de la dosarul .../190/2011 al Judecătoriei BistriŃa) sunt probe de 



netăgăduit in sensul ca reclamantul este beneficiar al dreptului de rezidenta pe 
teritoriul României. 

2. Potrivit aceleiaşi OUG.102/2005 (art.18 alin.l) dreptul de rezidenta al 
membrilor de familie care au cetăŃenia Uniunii Europene este valabil pe toata 
perioada pentru care cetăŃeanul Uniunii Europene ai cărui membri de familie sunt, are 
drept de rezidenta. 

Cu alte cuvinte, dreptul de rezidenta al dlui S.G.W. este valabil pe toata 
perioada cat dna S.C.L., cetăŃean roman cu domiciliu in România potrivit 
documentelor de evidenta) are dreptul de a rămâne şi de a locui pe teritoriul 
României, drept confirmat potrivit documentelor menŃionate. 

Altfel spus, dl. S.W. în calitate de soŃ are drept de rezidenta valabil in tot acest 
timp. 

3.In plus, arăta ca din declaraŃiile de venit ale contribuabilului rezulta plata 
impozitului in România, situaŃie care intra sub incidenŃa prevederilor din materie 
fiscala 

In aceasta ordine de idei, Codul fiscal stipulează ca CetăŃenii străini plătesc 
impozit pe veniturile din România daca au statut de „persoana fizica rezidenta" -
art.7(l) Cod fiscal - având acest statut persoanele fizice care îndeplinesc cel puŃin una 
dintre următoarele condiŃiile menŃionate la pct.23: a) are domiciliul in România, .b) 
centrul intereselor vitale ale persoanei este in România, c) este prezenta in România 
pentru o perioada sau mai multe care depăşesc 183 de zile. Dintre aceste condiŃii, in 
raport cu probele care s-au administrat in cauza, reclamantul îndeplineşte condiŃia de 
la lit.b având in vedere ca HG 50/2012 de modificare a Codului fiscal defineşte 
centrul intereselor vitale ca fiind statul cu care relaŃiile personale si economice ale 
persoanei fizice sunt mai apropiate, ori implicarea intr-o activitate de afaceri in 
România - criterii in raport de care petentul nu ar putea susŃine ca nu ar avea interese 
in România (a se vedea fila 80-anexa 5 din care rezulta implicarea in mai multe 
activităŃi in România) - şi îndeplineşte si/sau condiŃia de la lit.c, pentru ca in cazul 
prezentei in România a unei perioade de sub 183 de zile, veniturile din remuneraŃiile 
primite in România ar fi fost impozitate în statul de rezidenŃă, în sensul de statul in 
care acesta spune ca locuieşte şi îşi desfăşoară activitatea in mod obişnuit, si nu in 
România, potrivit convenŃiei de evitare a dublei impuneri încheiate cu Germania. Iar 
pentru acest caz, ar fi trebuit sa prezinte autorităŃii fiscale din România certificatul de 
rezidenŃă fiscală, eliberat de autoritatea fiscală competentă a statului al cărui rezident 
este făcând şi declaraŃia de menŃiuni (fila 76-Anexa 2 depusa de CAS BN ce 
reprezintă declaraŃia „090 DeclaraŃie de înregistrare fiscala//DeclaraŃie de menŃiuni 
pentru contribuabilii nerezidenŃi stabiliŃi în spaŃiul comunitar, care se înregistrează 
direct" - conform Ordin 7/2010 al ANAF ) - pe care se menŃionează atât Ńara de 
rezidenŃă cât şi faptul că plătesc acolo şi contribuŃiile sociale. Reclamantul nu a făcut 
aceasta dovada. 

In consecinŃa, contestatorului ii sunt aplicabile dispoziŃiile art.211 din 
L.95/2006 si cele cu privire la individualizarea sumelor de plata, aşa cum le-a 
menŃionat in apărările formulate. 

Cu privire la legislaŃia aplicabila: 
Reclamantul însuşi se prevalează ca în cazul său sunt aplicabile reglementările 

internaŃionale. In materie de coordonare a drepturilor de securitate sociala se aplica 
reglementările privind libera circulaŃie a persoanelor si serviciilor, aşa cum au fost 
reglementate de Reg.1408/71 si respectiv Reg.883/2004. 

In speŃa, contestatorul a afirmat ca veniturile sale in România rezultate din 
prestarea unor servicii de consultanta oferite in calitate de avocat, sunt realizate 



sporadic fără insa a face vreo dovada in sensul realizării unor anume venituri prin 
prestarea unor activităŃi în Germania, împrejurări care sa demonstreze ca alte criterii 
ar trebui avute in vedere la stabilirea legislaŃiei aplicabile, decât locul unde a realizat 
activitatea. Singurele documente din care rezulta prestarea unor activităŃi sunt 
documentele fiscale de care ne prevalam, respectiv, declaraŃiile fiscale completate de 
către contribuabil si depuse la organul fiscal, si care reprezintă dovezi certe în privinŃa 
desfăşurării unor activităŃi relevante in România. 

In plus, pretinde ca în România activităŃile nu ar fi relevante, în contra faptului 
că probele dovedesc realizarea de activităŃi substanŃiale, - evaluarea globală fiind 
atributul exclusiv al autorităŃilor fiscale. 

Prin urmare, afirmaŃia reclamantului in sensul ca nu îşi are reşedinŃa în 
România nu este suficienta pentru a demonstra ca legislaŃia germana ii este aplicabila, 
in condiŃiile in care in calitate de lucrător independent,, legislaŃia statutului membru în 
care se realizează activitatea devine aplicabil, potrivit principiilor care se desprind din 
Regulamentele europene menŃionate. 

Insă, în mod evident aceasta determinare, evaluarea globala, revine 
organismului social de securitate sociala căreia pretinde ca ii este afiliat - ori tocmai 
aceasta dovada nu a prezentat-o. 

Fata de toate acestea, in opinia paratei, in cazul de fata este incident art.l3(2), 
lit. b din Reg.1408/71, la care însuşi reclamantul face trimitere, în sensul că o 
persoană care este lucrător independent pe teritoriul unui stat membru, este supus 
legislaŃiei acestui stat membru. 

Iar locul de desfăşurare al activităŃii este locul unde realizatorul de venit se 
înregistrează si unde are sediu permanent, adică in România, conform tuturor 
declaraŃiilor depuse de către reclamant la autorităŃile fiscale din România. 

Potrivit Reg.883/2004 principiul călăuzitor este acelaşi ca cel edictat in 
Reg.1408/71, că persoanele cărora li se aplică regulamentele intră sub incidenŃa 
legislaŃiei unui singur stat membru.. în cazul persoanelor salariate sau care desfăşoară 
activităŃi independente, se aplică, de regulă, legislaŃia statutului membru în care se 
realizează activitatea. 

Persoanele care primesc remuneraŃii în numerar pe termen scurt pentru 
desfăşurarea unei activităŃi salariate sau independente intră, de asemenea, sub 
incidenŃa legislaŃiei statului membru în care are loc activitatea. Orice altă persoană se 
supune legislaŃiei statului membru de reşedinŃă 

FaŃă de toate acestea, rezultă că în raport cu situaŃia sa de fapt care reiese din 
documentele fiscale emise, legislaŃia aplicabila este cea romana, petentul nefăcând 
dovada faptului ca este supus legislaŃiei germane, cu un formular european care sa 
confirme situaŃia solicitantului in materie de securitate sociala si care indica in ce tara 
trebuie plătite contribuŃiile de asigurări, cu atât mai mult cu cat potrivit 
corespondentei realizate de Casa de asigurări de sănătate BN cu societatea Debeka 
unde reclamantul precizează ca plăteşte asigurarea, societatea respectiva nu a 
confirmat ca este vorba nici despre contribuŃiile pentru pensii si nici despre „un 
purtător al asigurării de sănătate" . 

In materie fiscala, debitorului ii revine potrivit legii sarcina de a dovedi starea 
de fapt si de drept pe care o pretinde, mai ales ca potrivit documentelor fiscale din 
România, rezulta ca acesta, in mod voluntar se supune legislaŃiei din România cel 
puŃin in materie de impozite. Iar aşa fiind nu se poate prevala, pe de o parte, de faptul 
ca plătind impozit in România, accepta ca autorităŃile romane se ia în considerare 
veniturile realizate in România, aceasta fiind legea aplicabila in materie de impozite 
dar pe de alta parte, legea romana nu i s-ar mai aplica in ce priveşte asigurările de 



sănătate cat timp nu a dovedit cu formularul european ca situaŃia solicitantului in 
materie de securitate sociala este supusa legislaŃiei germane. 

Prin urmare era nevoie să prezinte documente justificative din care să rezulte 
faptul că este asigurat în Germania şi că legislaŃia aplicabilă în cazul său este cea din 
Germania. Iar aceste documente, potrivit reglementarilor comunitare au în prezent 
forma unor formulare portabile, cu un conŃinut standard, identic în fiecare Ńara 
membra UE şi permite beneficiarului acestuia să demonstreze că are un anumit statut 
ori anumite drepturi in tara sa de origine, aceste formulare făcând dovada deplina in 
privinŃa pretenŃiilor pe care încearcă să le dovedească, prin prezentarea lor către o 
instituŃie dintr-o alta tara decât cea de origine. 

Înscrisurile depuse de către contestator reprezentând asigurare privata de 
sănătate, ori dovada închirierii unor spatii in Germania nu sunt relevante in cauza 
întrucât contestatorul nu a făcut dovada faptului ca asigurarea sa din Germania 
produce efecte pe teritoriul României. A se vedea in acest sens corespondenta 
realizata cu firma Debeka. Asigurarea privata de sănătate este permisa chiar si de 
L.95/2006 (art.208 alin.6) fără însă a se exclude obligaŃia plaŃii contribuŃiilor pentru 
asigurarea sociala de sănătate. Nu a făcut dovada legislaŃiei germane ca fiind 
aplicabila in lipsa prezentării unui formulat Al ori E.101 care sa dovedească astfel ca 
este suspus legislaŃiei germane si ca plăteşte toate contribuŃiile in statul de origine. 

Cu privire la modalitatea de individualizare a obligaŃiilor de plata şi celelalte 
critici formulate de contestator, susŃine toate apărările formulate în întâmpinare. 

Reclamantul S.G.W., prin reprezentant legal, formulează „precizări şi 
concluzii” ,prin care solicita: admiterea acŃiunii ca fiind întemeiată şi în consecinŃă: 
desfiinŃarea deciziei nr.6 din 01.03.2012, prin care pârâta respinge contestaŃia ca 
neîntemeiată; constatarea nulităŃii absolute sau anularea deciziei de impunere nr.2777 
din 16.11.2010 emisa de parata, cu consecinŃa exonerării de la plata contribuŃiei la 
asigurările de sănătate si a majorărilor stabilite prin aceasta. 

Reclamantul, susŃine că are domiciliul/reşedinŃa permanenta in Germania. Din 
anul 1995 este căsătorit cu S.C.L., că este cetăŃean român (certificat de căsătorie 
anexat). Din acest an, cei doi locuiesc în Germania, au împreuna doi copii, adresa lor 
fiind din anul 2006 şi că locuiesc împreună cu familia într-un imobil proprietate 
personala cumpărat la 26.09.2006. 

Îşi desfăşoară activitatea ca avocat, membru al Baroului Berlin, având biroul 
în Berlin, …. A fost primit şi în Baroul BistriŃa-Năsăud, ca avocat străin, membru al 
Baroului din Berlin, s-a înregistrat fiscal in România, pentru a achita impozitul aferent 
veniturilor încasate aici, a avut drept de şedere in România pentru perioada 
01.09.2003 - 01.09.2005, după care nu a mai solicitat prelungirea, locuind si activând 
efectiv doar in Germania. 

D-nul şi d-na S. au calitatea de avocaŃi asociaŃi la societatea română de avocaŃi 
S. & S., cu sediul fiscal declarat în … BistriŃa, jud. BistriŃa Năsăud. Această societate 
de avocaŃi lucrează în mod exclusiv pentru clienŃi persoane juridice germane sau cu 
capital integral german si acorda consultanta juridica acestora pentru investiŃiile care 
urmează sa le realizeze sau le realizează deja in România. Societatea de avocaŃi are un 
număr de 15 avocaŃi colaboratori romani care lucrează exclusiv pentru aceasta si care 
desfăşoară activitatea zilnica specifica profesiei de avocat in România. Baroul 
BistriŃa-Năsăud confirma aceasta prin adresa f.50, relaŃiile fiind solicitate chiar de 
parata. Activitatea domnului si doamnei S. se desfăşoară pe teritoriul Germaniei, 
aceasta constând din activităŃi de aducere a clientelei societăŃii de avocaŃi S. & S., din 
Germania, prin activităŃi de marketing in Germania (de ex. prin organizarea sau 
participarea la diverse seminarii in Germania la care sunt prezentate aspecte ale 



legislaŃiei romane) şi de Ńinere a legăturii cu clienŃii din Germania, motiv pentru care 
este necesară prezenŃa acestora în Germania. In plus, cei doi avocaŃi asociaŃi 
coordonează activitatea avocaŃilor colaboratori, prin mijloace moderne de comunicare 
(fax, email), din Germania. 

In materie fiscala, pentru a evita dubla impunere, veniturile încasate in 
România au fost declarate si impozitate aici, respectiv la BistriŃa. Aşa se explica 
existenta actelor si evidentelor din România, la care face referire parata prin 
intampinare. Cu privire la asigurarea de sănătate. 

Pârâta recunoaşte, prin întâmpinare, existenta unui regim juridic diferit in 
cazul asigurărilor de sănătate, in sensul ca acestea se realizează doar intr-un singur 
stat, dar face unele speculaŃii fără sens, mai ales ca in acest moment are suficiente date 
pentru a aprecia corect situaŃia. 

Reclamantul este asigurat încă dinaintea datei de 01.01.2001 şi până in 
momentul de faŃă la Casa de asigurări Debeka din Germania, contract neîntrerupt, 
contribuŃia lunara fiind de 433,03 euro. Având în vedere faptul că reclamantul are 
domiciliul/reşedinŃa în Germania, locuind efectiv aici, îşi desfăşoară activitatea în 
mod efectiv în, respectiv din Germania (neavând nici o activitate efectivă, ci doar 
venituri din calitatea de asociat, în România), este evident că se supune sistemului de 
asigurări de sănătate german. 

MenŃionează că legislaŃia germană cu privire la asigurările medicale, mai 
precis art. 193 alin. 3 din Legea germană cu privire la Contractul de Asigurare 
„Versicherungsvertragsgesetz" (anexata in copie) prevede clar obligaŃia fiecărei 
persoane cu domiciliu în Germania să încheie contract de asigurare la o companie de 
asigurări acreditata în Germania, excepŃiile fiind expres prevăzute in lege. Deci, 
printre altele, sistemul german prevede o obligaŃie de asigurare la o companie privată 
în Germania, dacă nu s-a încheiat o asigurare publică. 

Pârâta, deşi recunoaşte faptul ca asigurarea medicala trebuie sa existe, sa se 
încheie intr-o singura tara, susŃine ca din moment ce reclamantul a realizat venituri in 
România, trebuie sa achite contribuŃia pentru sănătate aici, adică (in mod absurd, 
nelegal) si aici..., deşi am dovedit achitarea ei in Germania. Pentru a susŃine aceasta, 
neaga evidenta rezultata chiar din corespondenta cu AgenŃia germana de legătura 
Asigurări de sănătate - străinătate (referitoare la dna S.), din care, contrar speculaŃiei 
paratei, rezulta ca asigurarea de sănătate exista, la o societate de asigurări privata ( 
răspuns anexat). In aceasta adresa nu se specifica faptul ca nu ar avea, nu ar exista 
asigurare medicala, ci doar faptul ca Debeka trebuie sa confirme existenta asigurării, 
perioada si suma achitata, ceea ce aceasta a făcut. 

Criteriile de alegere, de determinare a tarii unde se face asigurarea sunt mult 
mai ample, mai clare si ele converg doar spre Germania. 

Neaplicabilitatea legii române cu privire la dreptul asigurărilor medicale. 
Parata se sprijină in susŃinerea obligaŃiei de a plăti contribuŃii de sănătate pe 

legislaŃia română cu privire la asigurările sociale, bazându-se doar pe faptul că 
reclamantul a obŃinut venituri din calitatea de asociat la SCA S. & S. si ca nu a 
prezentat certificatul El01 ori Al. Se pleacă de la premiza greşita ca orice persoana 
care realizează venituri in România intra in categoria persoanelor pentru care 
asigurarea sociala de sănătate este obligatorie, ori contribuŃiile pentru asigurări de 
sănătate nu sunt impozite (chiar si in aceasta materie se aplica evitarea dublei 
impuneri...). 

Stabilirea legislaŃiei aplicabile, se face conform următoarele Regulamente ale 
Uniunii/ ComunităŃii Europene: până la data de 30.04.2010, Reg.(CEE) Nr. 1.408/71, 



respectiv Reg.(CEE) Nr. 572/ 1972, iar începând cu data de 01.05. 2010: Reg.(CEE) 
883/2004, respectiv Reg.(CEE) 987/2009. 

Acestea stabilesc un principiu de bază, conform căruia unei persoane i se 
aplică legislaŃia cu privire la asigurările de sănătate doar a unui singur stat membru. 
Astfel, conform art. 13 alin. 2 lit. b din Regulamentul (CE) 1.408/71 precum şi art. 11, 
alin. 3, lit. 1 din Regulamentul (CE) 883/2004, persoana care desfăşoară o activitate 
independentă pe teritoriul unui stat membru se supune legislaŃiei statului respectiv. 
Aşa cum am arătat, domnul S. îşi desfăşoară activitatea în, respectiv din Germania si 
trăieşte in Germania. Drept urmare, în aplicarea acestui principiu de bază a legislaŃiei 
europene, se supune exclusiv dreptului german cu privire la asigurările de sănătate. 
Din aceste considerente, nu există motive întemeiate de a solicita E 101 autorităŃilor 
germane. Pentru a obŃine de la autorităŃile germane un E 101 ar trebui ca domnul S. sa 
prezinte acestora o situaŃie eronata, neadevarata. E 101 se poate obŃine doar daca 
domnul S. ar declara ca munceşte in România si locuieşte in Germania, unde nu ar fi 
asigurat medical sau daca ar declara ca desfăşoară activităŃi efective pe teritoriul a 
doua state, lucru de asemenea neadevărat deoarece activităŃile desfăşurate sunt in si 
din Germania si doar avocaŃii colaboratori desfăşoară activităŃi pe teritoriul României, 
iar calitatea de avocaŃi asociaŃi nu este suficienta pentru a obŃine un E 101. Mai mult 
obŃinerea unui E 101 nu schimba o situaŃie legala, ci poate fi folosit pentru a 
demonstra ca o persoana se afla intr-una din situaŃiile de excepŃie de la principiu de 
baza a legislaŃiei europene. Reclamantul considera ca situaŃia de fapt a acestuia se 
încadrează în principiul de baza a legislaŃiei europene si nu exista motive pentru a 
solicita si primi un El01, E 104 sau Al. 

În subsidiar, chiar dacă s-ar considera, în pofida dovezilor aduse, că 
reclamantul ar desfăşura activităŃi independente în ambele state membre (in speŃa 
Germania si România), atunci s-ar aplica art. 14 alin. 2 din Reg. (CE) Nr. 1.408/71 
respectiv art. 13 alin 2 lit. a din Reg.(CE) 883/2004. Conform acestora, o persoană 
care desfăşoară în mod obişnuit o activitate independentă pe teritoriul a două state 
membre se supune legislaŃiei statului membru pe al cărui teritoriu îşi are reşedinŃa . 

Cu alte cuvinte, chiar si in cazul in care s-ar accepta ideea că o parte a 
activităŃii s-ar desfăşura în România, s-ar aplica exclusiv legislaŃia germană, datorita 
faptului ca are reşedinŃa în Germania. Conform art. 1 lit. h din Reg.Nr. 1.408/ 71, 
reşedinŃă înseamnă şedere permanentă. Conform art. 1 lit. j din Reg. Nr.883/2004, 
reşedinŃă înseamnă locul în care o persoană este rezidentă, locuieşte, are interese în 
mod obişnuit. 

Normele Metodologice (Reg.Nr. 987/2009 de aplicare a Reg.883/2004 
enumără de altfel în art. 11 al 1 care sunt elementele necesare stabilirii reşedinŃei unei 
persoane (în vederea stabilirii legislaŃiei aplicabile), în cazul in care ne aflam in fata 
unor opinii divergente a autorităŃilor din două state membre. Arătăm instanŃei ca 
potrivit acestui Regulament, că cel puŃin cinci din cele şase criterii enunŃate impun, 
ceea ce este evident, constatarea faptului ca reşedinŃa reclamantului este în Germania, 
şi prin aceasta, aplicabilitatea indubitabilă a legislaŃiei germane cu privire la 
asigurările sociale. Mai mult art.11 al.2 menŃionează explicit faptul ca, chiar dacă în 
urma analizării diferitelor criterii menŃionate la art. 11 al.l nu se ajunge la un acord 
intre instituŃiile celor două state membre, intenŃia persoanei se consideră a fi decisivă 
pentru stabilirea locului său de reşedinŃă efectiv - şi implicit pentru stabilirea 
legislaŃiei aplicabile. IntenŃia reclamantului a fost întotdeauna si este aceea de a avea 
reşedinŃa în Germania şi implicit de a avea asigurare de sănătate în Germania, acolo 
unde locuieşte, plăteşte contribuŃiile la asigurările de sănătate şi beneficiază 
neîntrerupt de servicii medicale. 



LegislaŃia europeana conform celor arătate mai sus prevede că reşedinŃa 
trebuie stabilita în baza analizei situaŃiei de fapt. Arăta totodată faptul ca 
Regulamentele Europene aplicabile, aşa cum au fost traduse ele in limba romana 
folosesc termenul de reşedinŃa si nu de domiciliu (Aceleaşi Regulamente Europene 
traduse in limba germana folosesc termenul de „Wohnsitz" ceea ce echivalează in 
romana cu termenul de domiciliu). Considera ca este irelevanta terminologia folosita, 
singurul lucru relevant fiind definiŃia acesteia prevăzuta art. 1 lit. h din Reg.Nr. 1.408/ 
71, care arata ca reşedinŃă înseamnă şedere permanentă si cea prevăzuta in art. 1 lit. j 
din Reg.Nr.883/2004, care arata ca reşedinŃă înseamnă locul în care o persoană este 
rezidentă în mod obişnuit. Aceste definiŃii se regăsesc de altfel atât în traducerea 
romana, cat si in cea germana a legislaŃiei europene. 

Reclamantul a indicat un domiciliu la sora soŃiei sale, din considerente pur 
pragmatice - pentru plata impozitului pentru veniturile realizate in România este 
necesar un domiciliu fiscal în România. Este uşor de verificat ca la adresa din 
împăratul Traian 27 locuieşte doar sora doamnei S. cu familia acesteia, care este si 
proprietara acestui imobil. 

Formularul E în altă ordine de idei, parata s-a adresat autorităŃii GKV 
Spitzenverband Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland cu 
formularul E 104 pentru d-nul si d-na S.. Conform prevederilor regulamentelor 
indicate pe formularul E 104 (Regulamentul (CEE) nr. 1408/71: art.9(2), art. 18(1), 
art.38 (1), art.64 şi Reg.(CEE) nr.574/7: art.6.(2), art.16, art.39 (1) şi (2), art.79), acest 
formular se foloseşte pentru totalizarea perioadelor de asigurare, muncă sau reşedinŃă 
în cazul în care o persoană îşi mută reşedinŃa dintr-un stat membru în altul şi trebuie 
completat de către autoritatea competentă din statul membru în care persoana 
respectivă îşi mută reşedinŃa. 

În situaŃia prezentă, acest formular E 104 nu ar fi avut sens decât în situaŃia în 
care reclamantul şi-ar fi schimbat reşedinŃa/domiciliul din Germania în România. 
Răspunsul primit de la autoritatea germana menŃionează că societatea de asigurare 
Debeka, la care aceştia sunt asiguraŃi, nu face parte din asigurarea publică de sănătate 
(lucru adevărat). DVKA este însă autoritatea competentă cu privire la asigurările 
publice. Având în vedere art. 193 alin. 3 din Legea germană cu privire la Contractul 
de Asigurare (menŃionat mai sus), conform căruia toate persoanele cu domiciliu în 
Germania sunt obligate să se asigure la o companie de asigurare acreditată (deci 
privată), cu excepŃia cazului în care sunt asigurate în sistemul public, acest răspuns nu 
evocă decât faptul că DVKA nu este competentă pentru a răspunde şi că E 104 nu 
poate fi dat. 

Perioadele de asigurare ar fi putut fi relevante doar in cazul in care reclamantul 
s-ar fi mutat din Germania in România, lucru nedorit de către aceasta. In cazul in care 
nu se muta din Germania in România este supus in continuare, aşa cum a arătat, in 
baza legislaŃiei europene, unei singure legislaŃii si anume legislaŃiei germane. 

A mai reŃinut tribunalul că prin Decizia nr. 6/2011 emisă de pârâta s-a respins, 
ca neîntemeiată, contestaŃia formulată de reclamant împotriva Deciziei de impunere 
nr.2777/2010 prin care s-a stabilit în sarcina acestuia obligaŃia de plată a sumei de 
100689,14 lei, reprezentând contribuŃia de asigurări de sănătate pentru perioada 
1.01.2005-16.11.2010, inclusiv accesoriile la debit.  

Parata considera ca reclamantul are  obligaŃia de a plăti contribuŃii de sănătate 
conform legislaŃiei române cu privire la asigurările sociale, întemeindu-se pe faptul că 
reclamantul a obŃinut venituri din calitatea de asociat la SCA S. & S., ca nu a 
prezentat certificatul E 101 si ca reclamantul, în calitate de soŃ al d-nei S.C.L., are 



drept de rezidenta valabil pe toata perioada cat acesata este cetăŃean roman cu 
domiciliu in România potrivit documentelor de evidenta. 

Stabilirea legislaŃiei aplicabile, se face conform următoarele Regulamente ale 
Uniunii/ ComunităŃii Europene: până la data de 30.04.2010, Reg.(CEE) Nr. 1.408/71 ( 
art. 13, art. 14), respectiv Reg.(CEE) Nr. 572/ 1972, iar începând cu data de 01.05. 
2010: Reg.(CEE) 883/2004 ( art. 11, art. 13), respectiv Reg.(CEE) 987/2009. 

Din cuprinsul acestor reglementari se desprinde principiul conform căruia unei 
persoane i se aplică legislaŃia cu privire la asigurările de sănătate doar a unui singur 
stat membru, aspect necontestat de parata.  

Reclamantul a făcut dovada ca are domiciliul/reşedinŃa permanenta in 
Germania, fiind căsătorit din anul 1995 cu S. C.L., care este cetăŃean român, din acest 
an, cei doi locuind în Germania, într-un imobil proprietate personala cumpărat la 
26.09.2006. 

Reclamantul a mai probat ca işi desfăşoară activitatea ca avocat, membru al 
Baroului Berlin, având biroul în Berlin. A fost primit şi în Baroul BistriŃa-Năsăud, ca 
avocat străin, membru al Baroului din Berlin, avand drept de şedere in România 
pentru perioada 01.09.2003 - 01.09.2005, după care nu a mai solicitat prelungirea, 
locuind si activând efectiv doar in Germania. 

Reclamantul si soŃia acestuia au calitatea de avocaŃi asociaŃi la societatea 
română de avocaŃi S. & S., cu sediul fiscal declarat în BistriŃa, jud. BistriŃa Năsăud. 
Societatea de avocaŃi are un număr de 15 avocaŃi colaboratori romani care lucrează 
exclusiv pentru aceasta si care desfăşoară activitatea zilnica specifica profesiei de 
avocat in România, aspect confirmat de Baroul BistriŃa-Năsăud prin adresa de la fila 
50. 

Activitatea reclamantului se desfăşoară pe teritoriul Germaniei, aceasta 
constând din activităŃi de aducere a clientelei societăŃii de avocaŃi S. & S., din 
Germania, coordonând si activitatea avocaŃilor colaboratori, prin mijloace moderne de 
comunicare (fax, email), din Germania.  

Având în vedere faptul că reclamantul are domiciliul/reşedinŃa în Germania, 
locuind efectiv aici, îşi desfăşoară activitatea în mod efectiv în, respectiv din 
Germania (neavând nici o activitate efectivă, ci doar venituri din calitatea de asociat, 
în România), acesta se supune sistemului de asigurări de sănătate german. 

Art. 193 alin. 3 din Legea germană cu privire la Contractul de Asigurare  
prevede obligaŃia fiecărei persoane cu domiciliu în Germania să încheie contract de 
asigurare la o companie de asigurări acreditata în Germania, excepŃiile fiind expres 
prevăzute in lege. Sistemul german prevede o obligaŃie de asigurare la o companie 
privată în Germania, dacă nu s-a încheiat o asigurare publică. 

Reclamantul este asigurat încă dinaintea datei de 01.01.2001 şi până in 
momentul de faŃă la Casa de asigurări Debeka din Germania, contract neîntrerupt, 
contribuŃia lunara fiind de 433,03 euro (f.37-38).  

Chiar dacă s-ar considera că reclamantul ar desfăşura activităŃi independente 
în ambele state membre ( Germania si România), atunci s-ar aplica art. 14 alin. 2 din 
Reg. (CE) Nr. 1.408/71 respectiv art. 13 alin 2 lit. a din Reg.(CE) 883/2004. Conform 
acestora, o persoană care desfăşoară în mod obişnuit o activitate independentă pe 
teritoriul a două state membre se supune legislaŃiei statului membru pe al cărui 
teritoriu îşi are reşedinŃa . 

Conform art. 1 lit. h din Reg.Nr. 1.408/ 71, reşedinŃă înseamnă resedinta 
obisnuita, iar conform art. 1 lit. j din Reg. Nr.883/2004, reşedinŃă înseamnă locul în 
care o persoană este rezidentă in mod obişnuit.  



In speta, chiar daca o parte a activitatii s-ar desfăşura în România, s-ar aplica 
exclusiv legislaŃia germană, datorita faptului ca reclamantul are reşedinŃa în 
Germania. 

In ceea ce priveste Formularul E 101 invocat de parata, instanŃa a retinut ca, 
prin intermediul acestuia, lucrătorii trimişi să lucreze în străinătate trebuie să 
dovedească caracterul de asigurat. Prin formularul E 101 „Certificat cu privire la 
legislaŃia aplicabilă“ se dovedeşte caracterul de asigurat al persoanei detaşate, astfel 
încât, o persoană să nu fie supusă în acelaşi timp ambelor legislaŃii de securitate 
socială sau, să nu-i fie aplicată niciuna dintre cele două legislaŃii. Lucrătorul care 
primeşte un astfel de certificat poate dovedi cu el apartenenŃa la sistemul român de 
asigurări sociale. Cererea pentru eliberarea formularului E 101 se completează de 
către angajator pentru unul sau mai mulŃi salariaŃi care vor fi detaşaŃi şi se depune la 
C.N.P.A.S. cu 30 de zile calendaristice înainte de începerea perioadei de detaşare.  

In consecinŃa, reclamantul nu avea obligaŃia completării acestui formular. 
Raportat la considerentele mai sus relevate, instanŃa a admis acŃiunea 

completata ca fiind întemeiata si in consecinŃa a anulat Decizia nr.6/2011 emisă de 
pârâta cu consecinŃa anulării Deciziei de impunere nr.2777/2010 emisă de pârâtă şi a 
exonerării reclamantului de la plata sumelor cuprinse în acestea. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs pârâta Casa de asigurări de 
sănătate a judeŃului BistriŃa Năsăud, solicitând admiterea recursului si modificarea 
ori casarea sentinŃei in sensul respingerii acŃiunii reclamantului ca neîntemeiata. 

În motivarea recursului s-a arătat că în fapt, în temeiul prevederilor Legii 
95/2006 si Ord. 617/2007 emis de CNAS pt. aprobarea Normelor metodologice 
privind stabilirea documentelor justificative pt. dobandirea calităŃii de asigurat,precum 
si pt. aplicarea masurilor de executare silita pt. încasarea sumelor datorate la Fondul 
naŃional unic al asigurărilor sociale de sănătate, si prevederilor legislaŃiei fiscale 
prevăzuta de O.G. nr. 92/2003 Casa de asigurări de sănătate BistriŃa Năsăud a emis 
decizia de impunere 2777/16.11.2010 pentru suma de 100.689,14 lei reprezentând 
contribuŃii la Fnuass si accesorii calculate pentru neplata acestora Ia termenul legal. 

Împotriva acestei decizii contestatorul s-a adresat Casei de asigurări de 
sănătate BistriŃa Năsăud cu o contestaŃie solicitând anularea acesteia. ContestaŃia s-a 
soluŃionat prin decizia 6/01.03.2012 de respingere ca neîntemeiata a contestaŃiei. 

Urmare acŃiunii sale in contencios administrativ si fiscal, reclamantul a 
solicitat constatarea nulităŃii absolute sau anularea deciziei de impunere emisa sub 
nr.2777/16.11.2010 si a deciziei nr.6/2012 emisa de CAS BistriŃa Năsăud in 
soluŃionarea contestaŃiei administrative, cu consecinŃa exonerării de la plata sumelor 
stabilite in sarcina acestuia, iar prin sentinŃa civila 2996/2012 a fost admisa acŃiunea 
reclamantului si s-a anulat decizia de impunere 2777/2010 si decizia nr.6/2012 prin 
care CAS BistriŃa Năsăud a soluŃionat contestaŃia administrativa. 

SentinŃa pronunŃata este lipsita de temei legal si a fost data cu greşita aplicare 
a legii, drept pentru care solicitam modificarea in tot a acesteia cu consecinŃa 
respingerii acŃiunii reclamantului, având in vedere următoarele argumente: 

InstanŃa in motivarea soluŃiei porneşte de la premisa ca reclamantul a făcut 
dovada ca are domiciliul/reşedinŃa permanenta in Germania si ca activitatea acestuia 
se desfăşoară pe teritoriul Germaniei si consta in activităŃi de aducere a clientelei 
societăŃii de avocaŃi S.S. cu sediul; in BistriŃa, str. I. Traian nr.27 jud. BistriŃa Năsăud, 
iar coordonarea activităŃii se realizează din Germania. 

Astfel considera instanŃa ca legislaŃia aplicabila reclamantului este cea 
germana, întrucât acesta nu a realizat efectiv nicio activitate in România ci doar 
venituri din calitatea de asociat in România. 



SoluŃia este greşita întrucât contestatorul a afirmat ca veniturile sale in 
România rezultate din prestarea unor servicii de consultanta oferite in calitate de 
avocat, sunt realizate sporadic fara insa a face vreo dovada in sensul realizării unor 
anume venituri prin prestarea unor activităŃi in Germania, împrejurări care sa 
demonstreze ca alte criterii ar trebui avute in vedere la stabilirea legislaŃiei aplicabile, 
decât locul unde a realizat activitatea. 

Singurele documente din care rezulta prestarea unor activităŃi sunt 
documentele fiscale, respectiv, declaraŃiile fiscale completate de către contribuabil si 
depuse la organul fiscal din România, si care reprezintă dovezi certe in privinŃa 
desfăşurării unor activităŃi relevante in România. 

Astfel, in cazul reclamantului care el însuşi se prevalează ca in cazul sau sunt 
aplicabile reglementările internaŃionale, ii sunt aplicabile reglementările in materie de 
coordonare a drepturilor de securitate sociala privind libera circulaŃie a persoanelor si 
serviciilor, aşa cum au fost reglementate de Reg.1408/71 si respectiv Reg. 883/2004. 

In condiŃiile in care in calitate de lucrător independent, legislaŃia statutului 
membru în care se realizează activitatea devine aplicabil, potrivit principiilor care se 
desprind din Regulamentele europene menŃionate, iar unul din acestea este edictat de 
art. 13 (2) lit. b din Reg.1408/ 71, la care însuşi reclamantul face trimitere, in sensul 
ca o persoana care este lucrător independent pe teritoriul unui stat membru, este supus 
legislaŃiei acestui stat membru chiar daca are reşedinŃa pe teritoriul unui alt stat. 

Fata de toate acestea, in cazul de fata este incident locul de desfăşurare al 
activităŃii acesta fiind locul unde realizatorul de venit se înregistrează si unde are 
sediu permanent, adică in România, conform tuturor declaraŃiilor depuse de către 
reclamant la autorităŃile fiscale din România. 

Persoanele care primesc remuneraŃii în numerar pe termen scurt pentru 
desfăşurarea unei activităŃi salariate sau independente intră, de asemenea, sub 
incidenŃa legislaŃiei statului membru în care are loc activitatea. Orice altă persoană se 
supune legislaŃiei statului membru de reşedinŃă. 

Fata de toate acestea, rezulta ca in raport cu situaŃia de fapt care reiese din 
documentele fiscale existente la dosarul cauzei, legislaŃia aplicabila este cea a locului 
de realizare a veniturilor, adică legislaŃia romana întrucât din toate piesele de Ia dosar 
(declaraŃiile de venit ale contribuabilului de la filele 44-47 si filele 132-136 dosar 
.../190/2011) rezulta dovada realizării veniturilor in România si nu in Germania. 
Potrivit declaraŃiilor completate de reclamant acesta a primit cod de înregistrare 
fiscala nr. 900000104025 (fila 48), atribuit inca din 2003. Acest număr de înregistrare 
este menŃinut in tot intervalul de timp supus urmăririi, pentru care s-a emis decizia de 
impunere contestata, reclamantul realizând venituri, in intervalul respectiv.  

Nu in ultimul rând, se menŃionează ca in materie fiscala, debitorului ii revine 
potrivit legii sarcina de a dovedi starea de fapt si de drept pe care o pretinde, mai ales 
ca potrivit documentelor fiscale din România, rezulta ca acesta, in mod voluntar se 
supune legislaŃiei din România cel puŃin in materie de impozite. Iar aşa fiind nu se 
poate prevala, pe de o parte, de faptul ca plătind impozit in România, accepta ca 
autorităŃile romane sa ia in considerare veniturile realizate in România, aceasta fiind 
legea aplicabila in materie de impozite dar pe de alta parte, legea romana nu i s-ar mai 
aplica in ce priveşte asigurările de sănătate Ńinând cont ca realizând venituri 
impozabile (de altfel impozitate in România) in materie de coordonare a legislaŃiei 
privind drepturile de securitate sociala cu privire la libera circulaŃie a persoanelor si 
serviciilor, lucrătorii independenŃi pe teritoriul unui stat membru, se supun legislaŃiei 
acestui stat membru daca pe teritoriul acestuia se desfăşoară activitate. 



Aşa fiind, in speŃa nu prezintă relevanta nici caracterul sporadic ori ocazional 
al activităŃilor in România, având in vedere ca art. 13(5) din Legea 51/1995 privind 
exercitarea profesiei de avocat prevede expres ca „onorariile cuvenite avocatului 
străin se vor înregistra si se vor plaŃi integral in România". Prin urmare veniturile 
realizate din consultanta oferita in calitate de avocat sunt venituri impozabile pentru 
care, in baza principiului care se desprinde din legislaŃia in materie de coordonare 
sociala amintit, in contextul mai sus evocat, are obligaŃia plaŃii nu numai a impozitului 
pe venit dar si a contribuŃiilor de asigurări sociale de sănătate. 

Aceasta stare de lucruri este susŃinuta de probele care s-au administrat in 
prima instanŃa, la care s-au făcut referiri atât prin scriptele care s-au depus de către 
CAS BistriŃa Năsăud la dosarul de fond si pe care le susŃinem si prin prezentul recurs. 

Pentru toate acestea se solicita admiterea recursului si modificarea ori casarea 
sentinŃei in sensul respingerii acŃiunii reclamantului ca neîntemeiata. 

Fiind vorba de o materie în care dreptul de apel este suprimat, sunt aplicabile 
în cauza dispoziŃiile art. 304/1 CPC, motivele de recurs în cauza nefiind limitate la 
cele prevăzute de art. 304 C.proc.civ., în aceste cazuri putându-se examina cauza sub 
toate aspectele iar motivele de ordine publica pot fi reŃinute si din oficiu. 

Prin întâmpinarea formulată, intimatul Dr. S.G.W. a solicitat respingerea 
recursului ca neîntemeiat, obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată 
ocazionate de prezentul proces. 

Arată că din documentele depuse de reclamant (existenŃa proprietăŃii, existenŃa 
maşinilor înscrise în Germania, existenŃa biroului din Berlin etc.) respectiv din faptul 
că este cetăŃean german acest lucru reiese cu claritate, iar instanŃa pe baza dovezilor 
de la dosar a luat act de acest fapt. 

Aspectele invocate de către CASBN prin recurs cum că veniturile sale 
realizate în România ar fi rezultate din serviciile de consultanŃă realizate sporadic este 
o exagerare şi o scoatere din context a unei părŃi de text prin care se încearcă 
inducerea ideii că veniturile mele obŃinute din SCA S. şi S. sunt redevenŃe pentru 
această activitate şi nu rezultatul profitului obŃinut din munca depusă de avocaŃii 
colaboratori. Aceste venituri despre care vorbesc cei de la CASBN provin din 
calitatea sa de asociat la SCA şi nu din activitatea depusă, care aşa cum am arătat 
constă într-o măsură covârşitoare în găsirea de clienŃi, menŃinerea relaŃiilor cu aceştia 
şi alte aspecte administrative şi de marketing. 

AfirmaŃia reprezentanŃilor CASBN cum că "singurele documente din care 
rezultă prestarea unor activităŃi sunt documentele fiscale, respectiv, declaraŃiile fiscale 
completate de către contribuabil şi depuse la organul fiscal din România, şi care 
reprezintă dovezi certe în privinŃa unor activităŃi relevante în România" este una 
lipsită de temei şi profund incorectă. 

În această situaŃie se vorbeşte despre o persoană care realizează venituri ca 
asociat la un SCA, nu vorbim despre un avocat care are redevenŃă lunară primită 
pentru o activitate prestată. Calitatea sa îi permite să nu efectuez niciun fel de 
activitate pentru societate, să nu factureze un minut pentru vreunul din clienŃii 
societăŃii, să nu se intereseze de existenŃa acesteia şi totuşi să are venituri ca urmare a 
activităŃilor prestate de colaboratorii săi. 

Este absurd astfel să spunem că din existenŃa unor declaraŃii fiscale, din care 
rezultă obŃinerea anumitor sume de bani de către subsemnatul de la SCA, se poate 
trage concluzia că a prestat o anumită "activitate relevantă în România". Calitatea sa 
de asociat în SCA este cea care generează aceste venituri, am putea chiar spune că 
existenŃa sau inexistenŃa unor activităŃi ajunge să fie chiar irelevantă. 



În ceea ce priveşte afirmaŃiile celor de la CASBN cu privire la aplicabilitatea 
regulamentelor internaŃionale, anume al Reg. 1408/71 respectiv al Reg. 883/2004 nu 
poate decât să fie de acord. SituaŃia reclamantului este din punctul său de vedere 
extrem de clară sub aspectul faptului că domiciliul este în Germania şi tot acolo se 
desfăşoară şi activitatea prestată. în cazul în care totuşi s-ar considera că acele 
activităŃi sporadice prestate de reclamantul în România ar duce la extinderea 
activităŃilor reclamantului şi pentru teritoriul României tot nu am fi în cazul indicat de 
către CASBN. 

În această situaŃie aplicabile ar fi art. 14 alin 2 al aceluiaşi al Reg. Nr. 1408/71, 
respectiv art. 13. Alin 2 lit. a din Reg. 883/2004 din care rezultă că o persoană care 
desfăşoară în mod obişnuit o activitate independentă pe teritoriul a două state membre 
se supune legislaŃiei statului membru pe al cărui teritoriu îşi are reşedinŃa. 

În data de 17.10.2013 recurenta Casa de asigurări de sănătate a jud. BistriŃa 
Năsăud a depus „Note de şedinŃa Răspuns la întâmpinare”, răspunzând apărărilor 
formulate de intimatul reclamant. 

Analizând recursul declarat, Curtea reŃine următoarele: 
Prin Decizia de impunere nr. 2777/2010 prin care s-a stabilit în sarcina 

reclamantului obligaŃia de plată a sumei de 100689,14 lei, reprezentând contribuŃia de 
asigurări de sănătate pentru perioada 1.01.2005-16.11.2010, inclusiv accesoriile la 
debit. S-a considerat că reclamantul are obligaŃia de a plăti contribuŃii de sănătate 
conform legislaŃiei române cu privire la asigurările sociale, având în vedere faptul că 
reclamantul a obŃinut venituri din calitatea de asociat la SCA S. & S., ca nu a 
prezentat certificatul E 101 si ca reclamantul, în calitate de soŃ al d-nei S.C.L., are 
drept de rezidenta valabil pe toata perioada cat acesata este cetăŃean roman cu 
domiciliu in România potrivit documentelor de evidenta. 

Analizând prevederile Regulamentor Uniunii/ ComunităŃii Europene incidente, 
respectiv: până la data de 30.04.2010, Reg.(CEE) Nr. 1.408/71 (art. 13, art. 14), 
respectiv Reg.(CEE) Nr. 572/ 1972, iar începând cu data de 01.05. 2010: Reg.(CEE) 
883/2004 ( art. 11, art. 13), respectiv Reg.(CEE) 987/2009, Curtea reŃine că unei 
persoane i se aplică legislaŃia cu privire la asigurările de sănătate doar a unui singur 
stat membru, iar reclamantul a făcut dovada ca are domiciliul în Germania, fiind 
căsătorit din anul 1995 cu S. Cristiana-Laura, care este cetăŃean român, din acest an, 
cei doi locuind în Germania, într-un imobil proprietate personala cumpărat la 
26.09.2006. Corespunzător domiciliului stabil, reclamantul desfăsoară şi o activitate 
profesională cu caracter de permanenŃă în Germania, fiind avocat, membru al 
Baroului Berlin, cu biroul în Berlin, str. Bogotastrasse nr. 21. A fost primit şi în 
Baroul BistriŃa-Năsăud, ca avocat străin, membru al Baroului din Berlin, avand drept 
de şedere in România pentru perioada 01.09.2003 - 01.09.2005, după care nu a mai 
solicitat prelungirea, locuind si activând efectiv doar in Germania. 

Reclamantul este avocat asociat la societatea română de avocaŃi S. & S., din 
BistriŃa, jud. BistriŃa Năsăud, care are un număr de 15 avocaŃi colaboratori romani 
care lucrează exclusiv pentru aceasta si care desfăşoară activitatea zilnica specifica 
profesiei de avocat in România. Activitatea reclamantului se desfăşoară pe teritoriul 
Germaniei, aceasta constând din activităŃi de aducere a clientelei societăŃii de avocaŃi 
S. & S., din Germania, coordonând si activitatea avocaŃilor colaboratori, prin mijloace 
moderne de comunicare (fax, email), din Germania.  

Prin activitatea permanentă şi reşedinŃa fiscală din Germania, reclamantul se 
supune sistemului de asigurări de sănătate german, fiind obligat de art. 193 alin. 3 din 
Legea germană cu privire la Contractul de Asigurare să încheie contract de asigurare 
la o companie de asigurări acreditata în Germania, excepŃiile fiind expres prevăzute in 



lege. Reclamantul este asigurat, şi a fost şi la momentul avut în vedere de pârâtă în 
decizia de impunere, la Casa de asigurări Debeka din Germania, contract neîntrerupt, 
contribuŃia lunara fiind de 433,03 euro.  

Chiar şi în ipoteza că reclamantul ar desfăşura activităŃi independente atât în 
Germania, cât şi în România, potrivit art. 14 alin. 2 din Reg. (CE) Nr. 1.408/71 şi art. 
13 alin 2 lit. a din Reg.(CE) 883/2004, este aplicabilă situaŃiei reclamantului legislaŃia 
statului membru pe al cărui teritoriu îşi are reşedinŃa (rezidenŃa obişnuită), în speŃă 
Germania. 

În privinŃa formularului E 101 „Certificat cu privire la legislaŃia aplicabilă“, 
prin acesta se dovedeşte caracterul de asigurat al persoanei detaşate, astfel încât, o 
persoană să nu fie supusă în acelaşi timp ambelor legislaŃii de securitate socială sau, 
să nu-i fie aplicată niciuna dintre cele două legislaŃii. Reclamantul nu avea obligaŃia 
completării acestui formular, nefiind lucrător detaşat. 

FaŃă de cele de mai sus, în temeiul art. 312 alin. 1 C. pr. civ., Curtea urmează 
să respingă recursul. 

 
 

24. Asigurări. PretenŃii. Despăgubiri  

Curtea de Apel Cluj, SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 10665 din 7 noiembrie 2013 

Prin decizia civilă nr. 48 din 10.06.2013, a Tribunalului Specializat Cluj, a fost 
respins ca nefondat apelul formulat de catre apelanta SC A.V.I.G. SA, împotriva 
sentintei civile nr. 5.230/17.12.2012, pronuntata de catre Judecatoria Turda. 

         A fost admis apelul declarat de catre apelantul V.A.V. împotriva 
sentintei civile nr. 5.230/17.12.2012, pronuntata de catre Judecatoria Turda pe care a 
schimbat-o în parte, în ceea ce priveste data de la care curg penalitatile de intarziere şi 
în consecinta: 

       A fost obligată parata SC A.V.I.G. SA sa plateasca reclamantului V.A.V. 
penalitatile de intarziere de 0.1% pe zi, începand cu data avizării 21.05.2012 şi pana la 
plata efectiva a creantei. 

         Au fost menŃinute celelalte dispoziŃii ale sentinŃei civile apelate. 
         A fost obligată intimata SC A.V.I.G. SA sa plateasca apelantului V.A.V. 

suma de 1000 lei  cu titlu de cheltuieli de judecata în apel. 
 Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut următoarele: 
 Prin cererea de chemare în judecată formulată, reclamantul apelant 

intimat V.A.V. a solicitat obligarea pârâtei intimate apelante SC A.V.I.G. SA la plata 
sumei de 2.776,88 lei cu titlul de daune materiale, 35.000 euro cu titlul de daune 
morale, precum şi obligarea acestei pârâte la plata cheltuielilor de judecată ocazionate 
de această procedură. 

 Potrivit art. 6 alin. 5 Noul Cod civil, dispoziŃiile legii noi se aplică 
tuturor actelor şi faptelor încheiate, sau după caz , produse ori săvârşite după intrarea 
sa în vigoare, precum şi situaŃiilor juridice născute după intrarea sa în vigoare, 
dispoziŃie reluată şi de art. 5 din Legea nr. 71/2011, ori potrivit art. 220 alin. 1 din 
Legea nr. 71/2011, Noul Cod civil a intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2011, 
astfel că raportul juridic delictual dintre părŃi este guvernat de dispoziŃiile Codului 
civil din 1864. 

 Prin art. 219 pct. 1 din Legea nr. 71/2011, la data intrării în vigoare a 
acestei legi s-a abrogat dispoziŃia art. 2 pct. 1 lit. a) Cod procedură civilă, iar Legea nr. 



71/2011 a intrat în vigoare la data de 13 iunie 2011. Având în vedere faptul că potrivit 
art. 725 Cod procedură civilă, normele de procedură sunt de imediată aplicare, la data 
de 18 iunie 2012, data la care reclamantul a sesizat instanŃa de fond, competenŃa 
judecătoriei, aşa cum reiese din interpretarea coroborată a dispoziŃiilor art. 1 pct. 1 şi 
art. 2 lit. b), potrivit căruia tribunalul judecă în primă instanŃă procesele şi cererile în 
materie civila al căror obiect are o valoare de peste 5 miliarde lei, cu excepŃia cererilor 
de împărŃeala judiciara, a cererilor în materia succesorala, a cererilor neevaluabile în 
bani şi a cererilor privind materia fondului funciar, inclusiv cele de drept comun, 
petitorii sau, după caz, posesorii, formulate de terŃii vătămaŃi în drepturile lor prin 
aplicarea legilor în materia fondului funciar, în cazul litigiilor (civile şi comerciale) în 
care valoarea obiectului cererii este sub 500.000 lei, competenŃa în primă instanŃă 
revine judecătoriei, ca instanŃă cu plenitudine de competenŃă, ori cum valoarea cererii 
reclamantului este sub valoarea de 500.000 lei, în mod corect a reŃinut Judecătoria 
Turda că este competentă din punct de vedere material să soluŃioneze acest litigiu, 
critica formulată de apelanta SC A.V.I.G. SA sub acest aspect fiind neîntemeiată. 

Potrivit art. 1201 Cod Civil „este lucru judecat atunci când a doua cerere în 
judecata are acelaşi obiect, este întemeiata pe aceeaşi cauza şi este între aceleaşi părŃi, 
făcuta de ele şi în contra lor în aceeaşi calitate.” Aşa cum în mod constant s-a arătat în 
literatura judiciară şi doctrină, acest text de lege instituie o prezumŃie legală 
irefragabilă, iar potrivit textului legal, pentru a opera puterea de lucru judecat, trebuie 
să existe o triplă identitate : de părŃi, de obiect şi cauză.  De asemenea, potrivit art. 19 
alin. 1 Cod procedură penală, persoana care nu s-a constituit parte civilă în procesul 
penal poate introduce la instanŃa civilă acŃiune pentru repararea pagubei materiale şi a 
daunelor morale pricinuite de infracŃiune.  

Potrivit sentinŃei penale nr. 261/2012 pronunŃate la 30 mai 2012 a Judecătoriei 
Turda, reclamantul apelant intimat V.A.V. nu s-a constituit parte civilă în procesul 
penal, astfel că pe de o parte acesta are posibilitatea reglementată de art. 19 alin. 1 
Cod procedură civilă de a formula o acŃiune civilă în faŃa jurisdicŃiei civile, iar pe de 
altă parte, instanŃa penală neanalizând şi latura civilă, nefiind sesizată cu o acŃiune 
civilă în procesul penal, nu se poate reŃine existenŃa autorităŃii de lucru judecat, 
nefiind îndeplinite niciuna din condiŃiile prevăzute de art. 1201 Cod civil, astfel că şi 
acest motiv de apel invocat de apelanta SC A.V.I.G. SA este neîntemeiat. 

Potrivit art. 998-999 Cod civil, orice fapta a omului, care cauzează altuia 
prejudiciu, obliga pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara. Omul este 
responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar şi de acela ce a 
cauzat prin neglijenŃa sau prin imprudenta sa. Astfel, pentru a se antrena răspunderea 
pentru fapta proprie, în cauză trebuie să fie dovediră existenŃa unei fapte ilicite, a 
vinovăŃiei, a prejudiciului şi a raportului de cauzalitate între faptă şi prejudiciu. 

În mod unanim în literatura juridică şi practica judiciară s-a reŃinut că unul din 
principiile care guvernează răspunderea civilă delictuală este acela al reparării 
integrale a prejudiciului, respectiv, înlăturarea tuturor consecinŃelor dăunătoare ale 
unui fapt ilicit, în scopul repunerii victimei în situaŃia anterioară. 

Apelanta SC A.V.I.G. SA a criticat hotărârea instanŃei de fond sub aspectul 
sumei de 150 euro reprezentând avans excursie, ori în mod temeinic a reŃinut instanŃa 
de fond faptul că datorită accidentului suferit, reclamantul apelant intimat V.A.V. a 
fost nevoit sa renunŃe la excursia contractată pentru perioada 26.07.2011-09.08.2011 
în Grecia, insula Thassos, cu agenŃia de turism E.T. (contract de comercializare a 
pachetelor de servicii turistice nr. 009790/ 14.04.2011) şi cu toate ca  agenŃia de 
turism a fost informata despre cele întâmplate şi deci de necesitatea renunŃării la 
contractul astfel încheiat cu consecinŃa pierderii  sumei achitate cu titlu de avans, 



astfel că această sumă achitată şi nerecuperată se înscrie în noŃiunea de prejudiciu 
suferit, acesta trebuind să fie acoperit de către pârâta apelantă intimată, ori 
enumerarea prevăzută de art. 49 pct. 1 din Ordinul CSA nr. 5/2010 nu este o normă 
imperativă, ci una de recomandare care instituie criterii de cuantificare a prejudiciului, 
norme inferioare ca putere dispoziŃiilor codului civil care prevăd o recuperare 
integrală a prejudiciului, astfel că în mod legal instanŃa de fond a obligat pârâta 
intimată apelantă şi la plata acestei sume cu titlul de despăgubiri, astfel că şi această 
critică formulată de apelantă este neîntemeiată. 

În ceea ce priveşte prejudiciul moral, atât reclamantul apelant  V.A.V.  cât şi 
pârâta apelantă SC A.V.I.G. SA au criticat hotărârea instanŃei de fond sub aspectul 
întinderii acestora. Tribunalul reŃine că daunele morale nu pot fi evaluate în bani, deci 
nu au o valoare patrimonială, ele nu sunt destinate să înlocuiască o valoare economică 
cu o altă valoare economică, ci aceste sume au destinaŃia de a atenua sau alina 
suferinŃele fizice sau psihice ale victimelor, având un efect compensatoriu. De 
asemenea mai trebuie subliniat că nu există criterii legale sau jurisprudenŃiale de 
cuantificare a prejudiciului moral, însă trebuie reŃinut faptul că asemenea sume trebuie 
să aibă un efect stric compensatoriu, fără a se transforma în amenzi excesive pentru 
autorul daunei sau persoanele răspunzătoare şi nici în venituri nejustificate pentru 
victime, astfel că în stabilirea lor trebuie avut în vedere criteriul importanŃei şi 
gravităŃii prejudiciului moral precum şi criteriul echităŃii. Astfel, criteriul numărului 
zilelor de îngrijiri medicale necesare pentru refacere nu constituie în sine un element 
de calcul al prejudiciului moral, căci alături de acest element trebuie avute în vedere şi 
suferinŃele suferite de persoana vătămată, de constrângerile impuse de refacerea sa 
raportat la modul său de viată avut anterior producerii faptei ilicite, de modul în care 
aceasta s-a refăcut şi dacă aceasta continuă să aibă infirmităŃi permanente sau 
temporare. 

Ori, în cauză, instanŃa de fond a stabilit cuantumul daunelor morale raportat la  
circumstanŃele cauzei, numărul zilelor de îngrijiri medicale necesare refacerii, 
proporŃia în care viaŃa normală a d-lui V.A.V. a fost afectată, gradul de 
indisponibilitate, de privaŃiune în derularea activităŃilor sale  zilnice, precum şi 
traumele psihice la care a fost supus pe timpul spitalizării dar şi ulterior prin 
suportarea unor aparate pentru îngrijirea şi tratarea leziunilor. 

Astfel, o despăgubire în cuantum de 10.000 euro, echivalent în lei, reprezintă o 
compensaŃie echitabilă pentru suferinŃele suferite de către reclamantul apelant, având 
în vedere declaraŃiile martorilor audiaŃi în faŃa instanŃei de fond şi raportat inclusiv la 
faptul că acesta s-a refăcut complet în urma accidentului. Astfel, faptul că reclamantul 
apelant a purtat corset gipsat (tip Minerva), timp de  2 luni,  înlocuit ulterior cu un 
guler cervical tip Philadelphia, purtat  timp de 6 săptămâni, că acesta nu s-a putut 
deplasa  şi că a depins de membrii familiei, coroborat cu faptul că mare parte din 
această perioadă cât a fost imobilizat a fost vara, fapt care a potenŃat starea de 
disconfort a acestuia, precum şi durerea fizică şi traumele psihologice suferite sunt 
compensate pe deplin prin despăgubirea acordată de instanŃa de fond. De asemenea, 
mai reŃine tribunalul faptul că deşi reclamantul apelant a invocat existenŃa unor 
consecinŃe vătămătoare care persistă şi după însănătoşirea sa ( dureri de gât, dureri de 
cap, mobilitate redusă a gâtului, frica de a se deplasa cu autoturismul) acestea nu au 
un corespondent în materialul probator administrat atât în faŃa instanŃei de fond cât şi 
în apel, ori având în vedere că idem est non esse et non probari,  având în vedere şi 
faptul că potrivit art. 1169 Cod civil reclamantului apelant V.A.V. îi revenea obligaŃia 
de a face dovada acestor elemente invocate prin cererea sa de apel, elemente care ar fi 



fost de natură a schimba criteriile care au stat la baza stabilirii întinderii prejudiciului 
moral. 

Raportat la aceste considerente, atât criticile formulate de reclamantul apelant 
V.A.V. cât şi de pârâta apelantă SC A.V.I.G. SA au fost neîntemeiate, prejudiciul 
moral stabilit la suma de 10.000 euro, echivalente în lei, fiind stabilit în mod legal şi 
temeinic de către instanŃa de fond. 

Potrivit art. 36 din Ordinul CSA nr. 5/2010, despăgubirea se plăteşte de către 
asigurătorul RCA în maximum 10 zile de la data depunerii ultimului document 
necesar stabilirii răspunderii şi cuantificării daunei, iar potrivit art. 37 din acelaşi act 
normativ, dacă asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaŃiile în termenele prevăzute 
la art. 36 sau şi le îndeplineşte defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat 
despăgubirea, la suma de despăgubire cuvenită, care se plăteşte de asigurător, se 
aplică o penalizare de 0,1%, calculată pentru fiecare zi de întârziere. 

Reclamantul apelant a solicitat pârâtei apelante  plata despăgubirilor în 
calitatea sa de asigurător RCA la data de 21 mai 2012 (filele 13-16 dosar fond), 
anexând documentele necesare stabilirii prejudiciului şi a persoanei responsabile, iar 
raportat la faptul că pârâta apelantă SC A.V.I.G. SA nu a făcut dovada solicitării altor 
documente în completare, tribunalul reŃine că începând cu data de 21 mai 2012 
aceasta datorează reclamantului, în temeiul art. 37 din Ordinul CSA nr. 5/2010, 
penalităŃi de 0,1% /zi de întârziere calculate la valoarea despăgubirilor materiale şi 
morale, astfel că sub acest aspect în mod nelegal instanŃa de fond a acordat aceste 
penalităŃi doar de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti, astfel că acest 
motiv de apel invocat de apelantul V.A.V. fiind întemeiat, urmează a fi admis. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată la care a fost obligată apelanta 
pârâtă SC A.V.I.G. SA, tribunalul reŃine că acestea au fost acordate în temeiul art. 274 
Cod procedură civilă, raportat la culpa sa procesuală, iar nu cu titlul de despăgubiri, 
despăgubiri care ar fi intrat sub incidenŃa dispoziŃiilor art. 21 din Legea nr. 136/1995 
şi art. 27 din Ordinul CSA nr. 5/2010, apelanta fiind într-o confuzie evidentă cu 
privire la natura juridică a acestora, astfel că şi acest motiv de apel a fost neîntemeiat. 

Raportat la toate aceste considerente, având în vedere şi dispoziŃiile art. 295-
296 Cod procedură civilă, tribunalul a respins ca nefondat apelul formulat de către 
apelanta SC A.V.I.G. SA împotriva sentinŃei civile nr. 5.230/17.12.2012, pronunŃata 
de către Judecătoria Turda şi a admis apelul declarat de către apelantul V.A.V. 
împotriva aceleiaşi hotărâri pe care a schimbat-o în parte în sensul că a obligat parata 
SC A.V.I.G. SA să plătească reclamantului V.A.V. penalităŃile de întârziere de 0.1% 
pe zi, începând cu data avizării 21.05.2012 şi pana la plata efectiva a creanŃei şi va 
menŃine celelalte dispoziŃii ale sentinŃei civile apelate. 

În temeiul art. 298 raportat la dispoziŃiile art. 274 Cod procedură civilă, 
apelanta intimată SC A.V.I.G. SA căzând în pretenŃii, a fost obligată să plătească 
apelantului V.A.V. suma de 1000 lei  cu titlu de cheltuieli de judecata în apel, 
constând în onorariu avocaŃial. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs A.V.I.G., solicitând admiterea 
recursului, modificarea în sensul acordării penalităŃilor de la data rămânerii definitive 
şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti. 

În motivare recursului critică modul de stabilire şi de acordare a penalităŃilor 
de întârziere de 0,1% pe zi începând cu data de 21.05.2012 despăgubirii la care sunt 
obligaŃi, în temeiul poliŃei de asigurare de răspundere civilă auto, pe care îl consideră 
netemeinic şi nelegal. 
 Conform Ordinului 5/2010 Art. 45. — Despăgubirile se stabilesc prin hotărâre 
judecătoreasca, în cazul în care: 



3. nu se pot trage concluzii cu privire la persoana răspunzătoare de producerea 
prejudiciului, la cauzele şi împrejurările producerii accidentului, precum şi la 
cuantumul prejudiciilor produse; 

Art. 36. — (1) Despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul RCA în 
maximum 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii 
răspunderii şi cuantificării daunei, solicitat în scris de către asigurător, sau de la data 
la care asigurătorul a primit o hotărâre judecătoreasca definitiva şi irevocabila cu 
privire la suma de despăgubire pe care este obligat sa o plătească.. Art. 37. — Daca 
asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaŃiile în termenele prevăzute la art. 36 sau şi 
le îndeplineşte defectuos, inclusiv daca diminuează nejustificat despăgubirea, la suma 
de despăgubire cuvenita, care se plăteşte de asigurător, se aplica o penalizare de 0,1%, 
calculata pentru fiecare zi de întârziere 

În speŃa, dispoziŃiile art. 36 şi 37 din Ordinul RCA 5/2010, se aplică doar în 
situaŃia în care, asigurătorul refuza sa achite în termen de 10 zile , de la data când 
hotărârea judecătoreasca a rămas definitive. 

Ori, nu sunt în prezenta unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, 
astfel ca penalităŃile nu pot sa curgă decât de la aceea data şi nu de la data SentinŃei 
penale. 

 În drept, invocă prevederile art. 304 pct. 9 Cod Prooc. Civila, Ordinul 5/2010 
şi Legea 136/1995. 

Prin întâmpinarea înregistrată la data de 24 octombrie 2013, V.A.V., a 
solicitat ca în temeiul art. 312[4], alin. 1 Cpc respingerea recursului formulat în 
prezenta cauză de către Societatea de asigurări S.C. A.V.I.G. SA Bucureşti, împotriva 
Deciziei civile nr. 48 din 10 iunie 2013 a Tribunalului Specializat Cluj, pe care îl 
consideră nelegal, netemeinic şi nefondat. 

Prin Decizia civilă nr. 48 din 10 iunie 2013 a Tribunalului Specializat Cluj, s-a 
admis apelul declarat de apelantul V.A.V. sub aspectul penalităŃilor de întârziere, în 
sensul că a fost obligat asigurătorul la plata acestor penalităŃi de la data de 21.05.2012 
şi până la plata efectivă a creanŃei. Din acest punct de vedere considerăm Decizia ca 
fiind temeinică şi legală în conformitate cu dispoziŃiile legale în vigoare la data 
producerii accidentului de circulaŃie. în esenŃă, instanŃa de apel constatând că 
asigurătorul nu şi-a îndeplinit obligaŃiile legale impuse de art. 36 din Ordinul CSA nr. 
5/2010 cu toate că apelantul a îndeplinit, în prealabil, toate formalităŃile legale, 
respectiv a solicitat asigurătorului plata despăgubirilor la data de 21 mai 2012. Astfel, 
asigurătorul nu a comunicat apelantului, cum avea obligaŃia să o facă, în termen de 3 
luni de la avizare, o ofertă proprie de despăgubire şi nici nu a notificat în scris şi 
motivat refuzul. Pe cale de consecinŃă, conform art. 37 din Ordinul CSA nr. 5/2010, 
pentru neîndeplinirea obligaŃiilor asigurătorul RCA a fost obligat, pe bună dreptate, la 
plata penalităŃilor din momentul avizării daunei, adică 21.05.2012. 

Recursul SocietăŃii de asigurări S.C. A.V.I.G. SA, pleacă de la ideea, greşită 
din punctul nostru de vedere, că penalităŃile de întârziere de 0,1% curg după trecerea a 
10 zile de la data când asigurătorul a primit o hotărâre judecătorească definitivă, iar 
înlăuntrul acestui termen nu a plătit despăgubirile la care a fost obligată. în sprijinul 
acestor aserŃiuni sunt invocate dispoziŃiile art. 36 alin. 1 şi art. 37 din Ordinul arătat. 
Numai că în prezenta speŃă sunt incidente dispoziŃiile art. 36 alin. 4 din Ordinul 
amintit, deoarece apelantul a avizat de daună asigurătorul şi pe cale de consecinŃă, 
acesta din urmă, avea obligaŃiile alternative stabilite de art. 36. alin. 4 lit. a) şi b). 
Recursul asigurătorului ar fi fost fondat dacă, prin ipoteză, intimatul - reclamant 
V.A.V. nu ar fi avizat societatea de producerea evenimentului rutier. De abia atunci ar 
fi fost incidente în cauză dispoziŃiile art. 36 alin. 1. 



Arată în continuare care sunt argumentele în susŃinerea cererii de respingere a 
recursului. Sediul materiei este Ordinul 5/2010 emis de CSA, în vigoare la data 
producerii accidentului, referitoare la normele privind asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, fiind relevante 
şi incidente în cauză, art. 35, 36, 37 şi 38 alin. 1 şi 2, pe care le reproducem: 

Art. 35. - Persoana prejudiciată are dreptul să înainteze cererea de despăgubire 
către asigurătorul RCA, în cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea 
obligatorie RCA, potrivit prezentelor norme, sau către AsociaŃia "Fondul de protecŃie 
a victimelor străzii", în cazul producerii unui risc acoperit din acest fond, potrivit art 
25A1 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ori către 
BAAR, în calitatea sa de birou gestionar. 

Art. 36. - (1) Despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul RCA în maximum 
10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii şi 
cuantificării daunei, solicitat în scris de către asigurător, sau de la data la care 
asigurătorul a primit o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la suma de 
despăgubire pe care este obligat să o plătească. 

(2) Asigurătorul RCA poate desfăşura investigaŃii privind producerea 
accidentului, în termen de cel mult 3 luni de la data avizării producerii evenimentului 
asigurat, în condiŃiile în care respectivul accident nu face obiectul unor cercetări 
efectuate de autorităŃile publice. 

(3) Asigurătorul RCA are obligaŃia să comunice în scris asiguratului şi 
păgubitului intenŃia de a desfăşura investigaŃii privind producerea accidentului, în 
termen de maximum 10 zile de la data avizării daunei. 

(4) în termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului 
asigurat de către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătorul RCA este 
obligat: 

a) fie să răspundă cererii părŃii solicitante, formulând oferta de 
despăgubire potrivit propriilor investigaŃii cu privire la producerea evenimentului 
asigurat, în cazul în care se dovedeşte îndeplinirea condiŃiilor de asigurare şi 
producerea riscurilor acoperite prin asigurarea obligatorie RCA; 

b) fie să notifice părŃii prejudiciate motivele pentru care nu a aprobat, în 
totalitate sau parŃial, pretenŃiile de despăgubire. 

(5) Asigurătorul RCA este obligat să elibereze asiguratului/utilizatorului, 
în termen de 15 zile de la înregistrarea solicitării acestuia, un certificat privind 
daunele înregistrate, pe parcursul ultimilor 5 ani de relaŃii contractuale, sau absenŃa 
acestor daune. 

Art. 37. Dacă asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaŃiile în termenele 
prevăzute la art. 36 sau şi le îndeplineşte defectuos, inclusiv dacă diminuează 
nejustificat despăgubirea, la suma de despăgubire cuvenită, care se plăteşte de 
asigurător, se aplică o penalizare de 0,1%, calculată pentru fiecare zi de întârziere. 

Art. 38. - (1) Pentru acoperirea prejudiciilor suferite în urma producerii unor 
accidente de vehicule, persoanele prejudiciate depun o cerere de despăgubire la 
asigurătorul RCA cu care proprietarul sau utilizatorul vehiculului, răspunzător de 
producerea accidentului, a încheiat asigurarea obligatorie RCA, la reprezentanŃa de 
despăgubiri, la AsociaŃia "Fondul de protecŃie a victimelor străzii" ori la BAAR, în 
calitatea sa de birou gestionar. 

(2) Depunerea cererii de despăgubire cu privire la producerea evenimentului 
asigurat prin poliŃa de asigurare RCA reprezintă avizare de daună şi obligă 
asigurătorul RCA răspunzător să deschidă dosarul de daună, să efectueze constatarea 
pagubelor, să comunice în scris părŃii prejudiciate cu privire la documentele ce trebuie 



depuse pentru soluŃionarea cererii de despăgubire şi să soluŃioneze cererea de 
despăgubire în termenul legal. 

Din punctul nostru de vedere, în practică conform celor prezentate mai sus şi 
funcŃie de comportamentul persoanei prejudiciate raportat la normele juridice 
relevate, pot apărea următoarele trei situaŃii, ultima dintre acestea fiind incidenŃă în 
prezenta cauză: 

I. PenalităŃile de întârziere curg după expirarea termenului de 10 zile prevăzut 
de art. 36 alin. 1, aşa cum susŃine şi asigurătorul din prezenta cauză, în următoarele 
circumstanŃe: 

1. Persoana prejudiciată nu uzează de dreptul conferit de legislaŃia în 
vigoare, art. 35 din normele CSA, şi anume nu înaintează o cerere de despăgubire 
către asigurătorul RCA şi nici nu solicită penalităŃi de întârziere, atunci când 
formulează  cerere de chemare în judecată pentru plata despăgubirilor. 

În această situaŃie instanŃa chemată să acorde despăgubiri nu poate decide şi 
asupra penalităŃilor de întârziere deoarece nu a fost sesizată sub acest aspect. în acest 
caz, persoana prejudiciată poate beneficia de penalităŃi de întârziere doar dacă, şi aici 
se activează termenul de 10 zile de la art. 36, în termen de 10 zile de la primirea unei 
hotărâri definitive, asigurătorul nu face plata despăgubirilor. Evident plata 
despăgubirilor curge de la expirarea celor 10 zile, şi pot fi solicitate, eventual, în 
cadrul procedurii de executare silită. 

SoluŃia este aceeaşi şi în cazul rezolvării laturii civile a unui proces penal 
având drept obiect despăgubiri civile rezultate ca urmare prejudiciilor suferite de 
diverse persoane, victime directe sau indirecte ale accidentelor de circulaŃie. Este aşa, 
întrucât nu se pot solicita penalităŃi de întârziere asigurătorului, deoarece obligaŃia de 
plată a despăgubirilor revine inculpatului, asigurătorul având doar calitatea, impusă de 
- Decizia nr. I din 28 martie 2005 a ÎCCJ, de „asigurător de răspundere civilă". Astfel, 
după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, victima accidentului comunică 
asigurătorului hotărârea, acesta având termen de 10 zile, de la primirea ei, conform 
art. 36 din Norme, să plătească despăgubirea, în caz contrar vor curge penalităŃile 
prevăzute de legislaŃia în vigoare. 

2. Persoana prejudiciată formulează cerere de despăgubire anterior cererii 
de chemare în judecată, iar asigurătorul răspunde cererii în una din formele stipulate 
de art. 36 alin. 4, înlăuntrul termenului legal. 

În această ipoteză, când asigurătorul formulează o ofertă de despăgubire (art. 
36 alin. 4, lit. a) sau notifică persoanei prejudiciate, motivat, refuzul de a de a 
soluŃiona în tot sau în parte pretenŃiile de despăgubire (art. 36 alin. 4, lit. b), acŃiunea 
acestuia « paralizează » dreptul de a solicita penalităŃi de întârziere, prin ipoteză, de la 
data avizării sau de la data cererii de chemare în judecată, până în momentul trecerii 
celor 10 zile de la primirea de către asigurător a unei hotărâri definitive. 

Conchide şi arată că termenul de 10 zile prevăzut de art. 36 din Norme, curge 
de la data primirii de către asigurător a unei hotărâri judecătoreşti definitive cu privire 
la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească, dar numai atunci când: 

a) partea prejudiciată nu a formulat cerere de despăgubire direct 
asigurătorului sau prin cererea de chemare în judecată nu a solicitat plata de 
despăgubiri; 

b) este rezolvată latura civilă în procesul penal 
c) asigurătorul şi~a îndeplinit obligaŃiile legale impuse de art. 36 alin. 4 
II. PenalităŃile de întârziere curg de la data cererii de chemare în judecată 

în următoarea ipoteză: 



Persoana, prejudiciată nu uzează de dreptul conferit de legislaŃia în vigoare, 
art. 35 din normele CSA, şi nu înaintează o cerere de despăgubire către asigurătorul 
RCA dar solicită, penalităŃi de întârziere atunci când formulează cerere de chemare în 
judecată pentru plata despăgubirilor. 

În concordanŃă cu jurisprudenŃa în materie (a se vedea Decizia civilă nr. 
258/2011 a CurŃii de apel Cluj, SecŃia a ii civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
precum şi Decizia civilă nr. 16 din 17.01.2012, a CurŃii de apel Bucureşti, SecŃia a V-
a civilă), penalităŃile de întârziere curg de la data introducerii cererii de chemare în 
judecată, deoarece anterior acesteia pârâta (asigurătorul) era în posesia tuturor datelor 
care probau atât antrenarea răspunderii civile în sarcina autorului accidentului cât şi 
întinderea pretenŃiilor. 

III. PenalităŃile de întârziere curg de la data avizării daunei, atunci când: 
Partea prejudiciată uzează de dreptul său conferit de art. 35 din Norme şi 

introduce cerere de despăgubire către asigurătorul RCA. 
Subliniază, că solicitarea de acordare a penalităŃilor face referire la data 

avizării şi nu a cererii de despăgubire, cu toate că, în definitiv, este vorba de aceeaşi 
dată, pentru că în conformitate cu art. 38 alin. 2 din Norme, ,.depunerea cererii de 
despăgubire cu privire la producerea evenimentului asigurat prin poliŃa de asigurare 
RCA reprezintă avizare de daună". 

Exercitarea acestui drept de către partea prejudiciată, intimatul reclamant, dă 
naştere unor obligaŃii corelative în sarcina asigurătorului, arătate expres prin Ordinul 
5/2011 emis de CSA, art. 36 şi 38. Aşadar, asigurătorul RCA este obligat să deschidă 
dosarul de daună, să efectueze constatarea pagubelor, să comunice în scris părŃii 
prejudiciate cu privire la documentele ce trebuie depuse pentru soluŃionarea cererii de 
despăgubire şi să soluŃioneze cererea de despăgubire în termenul legal. După cum se 
poate observa, asigurătorul este obligat să comunice cu partea prejudiciată pentru 
soluŃionarea dosarului de daună în termen legal. Dar, ne întrebăm, care este acest 
termen legal ? Răspunsul, opinăm noi, se regăseşte în dispoziŃiile art. 36 alin. 4, ce nu 
lasă loc de interpretări, obligaŃia legală a societăŃii de asigurări fiind de a soluŃiona 
cererea de despăgubire în termenul legal de 3 luni. 

În practică se pot avea în vedere următoarele două situaŃii: 
1. Asigurătorul ignoră dispoziŃiile art. 36 alin. 4 din Norme. (Este şi 

situaŃia  speŃei dedusă judecăŃii). 
Conform art. 36 alin. 4 din Ordinul 5/2010 emis de CSA, înlăuntrul termenului 

de 3 luni, asigurătorul este obligat: 
a) Să răspundă cererii părŃii vătămate, formulând o ofertă de despăgubire 

conform propriilor investigaŃii; 
b) Să notifice partea prejudiciată motivele pentru care nu a aprobat, în tot 

sau în parte, pretenŃiile de despăgubire. 
În condiŃiile în care, niciuna dintre aceste obligaŃii nu a fost îndeplinită în 

termenul legal, deşi cererea de despăgubire a fost formulată anterior, în cazul nostru la 
data de 21.05.2012, concluzia care se desprinde nu poate fi decât aceea că, 
asigurătorul nu şi-a îndeplinit obligaŃiile legale. 

2. Asigurătorul răspunde cererii de despăgubire în una din formele 
stipulate de art. 36 alin. 4, dar nu înlăuntrul termenului legal. 

Este evident că şi această împrejurare este echivalentă cu neîndeplinirea 
obligaŃilor legale deoarece normele în materie prevăd şi un termen până la care 
asigurătorul poate răspunde cererii de despăgubire. Astfel, deşi comunică poziŃia sa 
raportat la despăgubiri, asigurătorul va fi obligat la penalităŃi nefiind respectat 



termenul legal în care îşi putea preciza poziŃia şi, subsecvent, de a anula posibilitatea 
persoanei prejudiciate de a solicita penalităŃi de întârziere de la data avizării daunei. 

Este de netăgăduit că încălcarea acestor norme juridice, ce instituie obligaŃii 
clare în sarcina asigurătorului, trebuie sancŃionată. Altfel, nu am mai discuta de norme 
juridice, ci de alte norme sociale. Or, tocmai că este vorba de norme juridice, trebuie 
să intervină forŃa de constrângere a statului în cazul unui comportament deviant. 
Deoarece, în sens contrar, asigurătorii încălcând obligaŃiile legale amintite, iar 
practica este în acest sens, nu ar fi pasibili de nicio sancŃiune legală, or intenŃia CSA a 
fost cu totul alta, aceea de a aplica sancŃiuni asigurătorilor înaintea oricărei hotărâri 
judecătoreşti, atunci când nu procedează în conformitate cu dispoziŃiile incidente în 
materie. 

În acest sens, art. 37 din Ordinul CSA este cât se poate de clar, anume: „dacă 
asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaŃiile în termenele prevăzute la art. 36 sau şi 
le îndeplineşte defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea, la suma 
de despăgubire cuvenită, care se plăteşte de asigurător, se aplică o penalizare de 0,1%, 
calculată pentru fiecare zi de întârziere". SituaŃia în care ne aflăm, raportat la 
comportamentul asigurătorului, este cea a neîndeplinirii obligaŃiilor stipulate de art. 
36 din Ordinul citat anterior. Acest articol a fost introdus cu intenŃia manifestă de a 
sancŃiona conduita pasivă a societăŃilor de asigurare care nu soluŃionează cererile de 
despăgubire sau le soluŃionează defectuos şi, uneori, neserios, conform normelor 
legale, formulate de către persoanele prejudiciate, prin obligarea acestora la 
penalităŃile amintite aplicate la sumele pe care le datorează cu titlu de despăgubire. 

ObligaŃia de plată a penalităŃilor în cuantum de 0,1% pe zi la sumele solicitate 
după 10 zile de la data primirii unei hotărâri definitive, aşa cum se solicită în 
prezentul recurs, nu este, în opinia noastră, incidenŃă în cauză decât dacă, anterior, 
asigurătorul şi-ar fi îndeplinit obligaŃiile legale, în speŃă cele de la art 36 alin. 4 din 
Anexa la Ordinul 5/2010 emis de CSA. Pentru că, procedând altfel, încălcarea 
dispoziŃiilor art. 36 alin. 4, aşa cum a procedat şi asigurătorul în acest caz, nu şi-ar mai 
găsi sancŃiunea stabilită de art. 37. Sau altfel spus, asigurătorii încălcând obligaŃiile 
legale amintite nu ar fi pasibili de nicio sancŃiune legală, or intenŃia CSA a fost cu 
totul alta, aceea de a aplica sancŃiuni asigurătorilor înaintea oricărei hotărâri 
judecătoreşti, atunci când nu procedează în conformitate cu dispoziŃiile incidente în 
materie. 

În context, tocmai pentru că, se pare, cuantumul penalităŃilor de 0,1% pe zi de 
întârziere, este neîndestulător şt « nu sperie asigurătorii », aceştia perseverând în 
atitudinea lor de a nu-şi îndeplini obligaŃiile legale prevăzute de art. 36, atunci când 
sunt avizaŃi de daună, a fost ridicat la 0,2% pe zi de întârziere. A se vedea art. 37 din 
Ordinul CSA nr. 14/2011 care stabileşte că ,,Dacă asigurătorul RCA nu îsi 
îndeplineşte obligaŃiile în termenele prevăzute la art. 36 sau şi le îndeplineşte 
defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea, la suma de despăgubire 
cuvenită, care se plăteşte de asigurător, se aplică o penalizare de 0,2%, calculată 
pentru fiecare zi de întârziere". (Vrem să mai arătăm că actuala Autoritatea de 
Supraveghere Financiară (ASF)1 efectuează controale la asigurători tocmai în ideea, 
printre altele, de a verifica modul în care societăŃile de asigurări înŃeleg să îi 
despăgubească pe cei în drept în termenele legale. Datorită numeroaselor nereguli 
constate în acest sens au fost aplicate numeroase amenzi administrative ajungându-se 
până la suspendarea societăŃilor de asigurare de a mai elibera poliŃe RCA. în acest 
sens, Decizia nr. 659/29.08.2013 privind sancŃionarea SocietăŃii Euroins România 
Asigurare Reasigurare - S.A. cu interzicerea temporară a practicării asigurării 



obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule 
RCA a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 05.09.2013). 

Încă o constatare ce, apreciem noi, dovedeşte justeŃea demersului nostru. Art. 
37 face vorbire de neîndeplinirea obligaŃiilor în termenele prevăzute la art. 36, fără a 
distinge între termenele stipulate la acest articol. Prin urmare, este introdus pluralul 
„termene” tocmai pentru a se sublinia că se are în vedere nu numai termenul de 10 
zile, ci şi cel de 3 luni pentru îndeplinirea obligaŃiilor. Dacă referirea relativ la 
penalităŃi ar fi fost exclusiv la termenul de 10 zile, atunci, de bună seamă, CSA 
prevedea în mod expres la art. 37 că, în cazul neîndeplinirii obligaŃiilor în termen de 
10 zile duce la aplicarea penalităŃilor de întârziere. 

În concluzie, la această din urmă situaŃie, respectiv a avizării daunei de către 
persoanele prejudiciate anterior cererii de chemare în judecată, penalităŃile de 
întârziere curg de la data avizării şi nu de la data trecerii celor 10 zile de Ia primirea 
de către asigurător a unei sentinŃe judecătoreşti definitive. 

Cum speŃa dedusă judecăŃii se circumscrie acestei din urmă situaŃii (a se vedea 
şi motivele de apel invocate) reiterează solicitarea ca, temeiul art. 312[4], alin.1 Cpc, 
să se respingă recursul formulat în prezenta cauză de către Societatea de asigurări S.C. 
A.V.I.G. S.A., împotriva Deciziei civile atacate, şi să se menŃină hotărârea recurată pe 
care o consideră legală, temeinică şi fondată. 

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

 Sub unghiul de incidenŃă al art. 304 pct. 9 din Codul de procedură 
civilă de la 1865 aplicabil în speŃă prin prisma art. 3 alin. 1 din Legea nr. 76/2012, 
recurenta critica decizia atacată sub aspectul interpretării şi aplicării greşite a 
dispoziŃiilor art. 36 şi 37 din Ordinul CSA nr. 5/2010 reŃinând că instanŃa de apel a 
greşit atunci când a statuat că reclamantului intimat i se cuvin penalităŃii de la data 
21.05.2012 , data avizării daunei, şi nu în termen de 10 zile de la data rămânerii 
definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care sunt stabilite despăgubirile. 

 InstanŃa de apel a decis că în speŃă este aplicabil art. 37 din Ordinul 
CSA nr. 5/2010 deoarece reclamantul nu s-a adresat direct instanŃei judecătoreşti 
pentru stabilirea cuantumului despăgubirilor ci a urmat procedura administrativă 
prevăzută de Ordinul precitat solicitând în acest sens plata despăgubirilor în calitatea 
de asigurător RCA la data de 21 mai 2012, anexând la cerere toate documentele 
aferente stabilirii prejudiciului şi a persoanei responsabile, sens în care recurenta 
trebuie conform normelor legale de drept secundar fie să solicite alte documente fie să 
procedeze deîndată la soluŃionarea cererii. 

 Prin urmare, nu suntem în ipoteza evidenŃiată de pârâta recurentă ci în 
ipoteza în care aceasta a refuzat tacit să soluŃioneze cererea de despăgubiri legal 
depusă de către solicitant. 

 Şi este aşa, deoarece conform art. 36 şi 37 din Ordinul CSA nr. 5/2010, 
aplicabil speŃei conform principiului de drept consacrat în adagiul tempus regit actum:  

       (1) Despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul RCA în maximum 10 
zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii şi 
cuantificării daunei, solicitat în scris de către asigurător, sau de la data la care 
asigurătorul a primit o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la suma de 
despăgubire pe care este obligat să o plătească. 

    (2) Asigurătorul RCA poate desfăşura investigaŃii privind producerea 
accidentului, în termen de cel mult 3 luni de la data avizării producerii evenimentului 



asigurat, în condiŃiile în care respectivul accident nu face obiectul unor cercetări 
efectuate de autorităŃile publice. 

    (3) Asigurătorul RCA are obligaŃia să comunice în scris asiguratului şi 
păgubitului intenŃia de a desfăşura investigaŃii privind producerea accidentului, în 
termen de maximum 10 zile de la data avizării daunei. 

    (4) În termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului 
asigurat de către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătorul RCA este 
obligat: 

    a) fie să răspundă cererii părŃii solicitante, formulând oferta de 
despăgubire potrivit propriilor investigaŃii cu privire la producerea evenimentului 
asigurat, în cazul în care se dovedeşte îndeplinirea condiŃiilor de asigurare şi 
producerea riscurilor acoperite prin asigurarea obligatorie RCA; 

    b) fie să notifice părŃii prejudiciate motivele pentru care nu a aprobat, în 
totalitate sau parŃial, pretenŃiile de despăgubire. 

    (5) Asigurătorul RCA este obligat să elibereze asiguratului/utilizatorului, în 
termen de 15 zile de la înregistrarea solicitării acestuia, un certificat privind daunele 
înregistrate, pe parcursul ultimilor 5 ani de relaŃii contractuale, sau absenŃa acestor 
daune. 

    ART. 37 
    Dacă asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaŃiile în termenele 

prevăzute la art. 36 sau şi le îndeplineşte defectuos, inclusiv dacă diminuează 
nejustificat despăgubirea, la suma de despăgubire cuvenită, care se plăteşte de 
asigurător, se aplică o penalizare de 0,1%, calculată pentru fiecare zi de întârziere. 

 Din cele ce precedă, rezultă că asigurătorul RCA are obligaŃia ca în 
termen de cel mult trei luni de la avizarea producerii evenimentului să adopte una din 
următoarele conduite: fie să răspundă solicitantului, formulând oferta de despăgubire 
potrivit propriilor investigaŃii cu privire la producerea evenimentului asigurat, fie să 
notifice persoanei prejudiciate motivele pentru care nu a aprobat, în tot sau în parte, 
pretenŃiile solicitate cu titlu de despăgubire. 

 Aşa cum rezultă din prevederile art. 37 evidenŃiate mai sus, dacă 
asigurătorul nu-şi îndeplineşte obligaŃiile prevăzute în termenele prevăzute de art. 36, 
sancŃiunea este aceea a aplicării unei penalităŃi de 0,1% pe fiecare zi întârziere 
calculată la suma  de despăgubire cuvenită. 

 În acest context, Curtea reŃine că în speŃă instanŃa de apel a reŃinut 
corect şi legal că asigurătorul pârât nu şi-a îndeplinit obligaŃia impusă de textul art. 36 
din Ordinul precitat, respectiv nu a notificat nici acordarea despăgubirilor şi nici 
refuzul de a aproba parŃial sau total despăgubirile solicitate. 

 Trebuie notat că într-o astfel de ipoteză data de la care obligaŃia de 
plată a despăgubirilor a devenit exigibilă este data avizării de daună, recte data de 21 
mai 2010, moment de la care începe să curgă şi sancŃiunea penalităŃii pentru fiecare zi 
de întârziere de 0,1% stabilită de art. 37 din Ordin. 

 SusŃinerea recurentei conform căreia dispoziŃiile art. 36 şi 37 din 
Ordinul RCA se aplică doar în situaŃia în care asigurătorul refuză să achite în termen 
de 10 zile de la data când hotărârea judecătorească a rămas definitivă este esenŃial 
eronată. 

 Aceasta presupune,aşa, cum s-a arătat în precedent, o situaŃie distinctă 
decât cea prezentă în speŃă, şi anume aceea când solicitantul păgubit se adresează 
direct instanŃei judecătoreşti. Şi este aşa, deoarece într-o atare ipoteză asigurătorul nu 
are şi nici nu i se poate imputa vreo conduită ilicită şi sancŃionabilă. În această situaŃie 
asigurătorul poate fi sancŃionat cu aplicarea penalităŃii doar dacă nu face plata 



despăgubirii stabilite de instanŃă în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive şi 
irevocabile a hotărârii judecătoreşti. 

 În situaŃia în care însă solicitantul se adresează nu direct instanŃei ci 
direct asigurătorului, acestuia din urmă îi revin obligaŃiile menŃionate anterior iar în 
funcŃie de conduita sa va suporta şi aplicarea sancŃiunii penalităŃii. Nu se poate admite 
cu temei că în toate cazurile penalitatea s-ar aplica doar de la 10 zile de la data 
rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti deoarece pe de o parte s-ar 
ocoli nepermis textele legale analizate în precedent şi pe de altă parte s-ar acorda o 
primă de încurajare nejustificată asigurătorului care în atare situaŃie ar putea adopta un 
comportament ilicit, diluând prin aceasta durata rezonabilă de stabilire a despăgubirii 
şi de îndemnizare efectivă a persoanei păgubite. 

 Or, sancŃiunea penalităŃii are funcŃia de a mobiliza debitorul să facă 
plata de îndată ce creditorul îi opune o hotărâre judecătorească definitivă şi 
irevocabilă sau de a-l mobiliza să stabilească despăgubirea cât mai grabnic dacă 
circumstanŃele o impun ori să notifice solicitantul atunci când acesta uzează de dreptul 
conferit de art. 35 din Ordinul CSA. 

 Într-o atare ipoteză sancŃiunea penalităŃii de întârziere se impune 
plecând de la constatarea că asigurătorul nu  şi-a îndeplinit obligaŃia de a reacŃiona în 
termenul legal de 3 luni de la înaintarea cererii de despăgubire, prin avizarea 
favorabilă sau nefavorabilă a pretenŃiilor, condiŃie care în speŃă nu a fost respectată de 
recurenta-pârâtă. 

 FaŃă de cele ce precedă, Curtea constată că motivul de recurs invocat 
nu este întemeiat sens în care în temeiul art.  312 C.pr.civ. urmează a respinge 
recursul cu consecinŃa menŃinerii deciziei atacate ca legală şi temeinică în limitele 
abordate în recurs. 

 łinând seama de soluŃia din recurs, conform art. 274 C.pr.civ. 
recurenta urmează să fie obligată şi la plata cheltuielilor de judecată suportate de 
intimat cu soluŃionarea recursului în sumă de 1.000 lei reprezentând onorariu 
avocaŃial. 

 
 

25. Conflict de competenŃă. Complete ale aceleiaşi instanŃe. 
OrdonanŃă de plată. Complet de cauze directe a tribunalului specializat. 

Judecător-sindic învestit cu procedura insolvenŃei pârâtei 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, sentinŃa  nr. 515 din 21 octombrie 2013 

Prin ordonanŃa civilă nr. 7982/13.05.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a 
admis excepŃia necompetenŃei materiale a Judecătoriei Cluj-Napoca, invocată de 
creditoare.  

A fost declinată competenŃa privind soluŃionarea cererii modificate formulată 
de creditoarea SC J.T. SRL, în contradictoriu cu debitoarea SC P.I.E. SRL, prin 
administrator judiciar S.R.L. SPRL, în favoarea Tribunalului Specializat Cluj. 

Pentru a dispune în acest sens, judecătoria a reŃinut că prin cererea înregistrată 
pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca la data de 14.03.2013, creditoarea SC J.T. SRL a 
solicitat în contradictoriu cu debitoarea SC P.I.E. SRL emiterea unei ordonanŃe de 
plată prin care să se dispună obligarea debitoarei la plata sumei de 58.198,80 lei 
reprezentând preŃ marfă comandată şi livrată, la care se adaugă dobânda legală 



calculată până la data de 15.02.2013 în sumă de 10.739,69 lei şi, în continuare, până la 
lichidarea debitului, cu cheltuieli de judecată în cuantum de 155 lei.  

În motivarea cererii, creditoarea a învederat, în esenŃă, că în baza contractelor 
de aprovizionare încheiate cu debitoarea a livrat acesteia mărfuri, a căror valoare nu a 
fost achitată. 

În drept, s-au invocat prevederile art. 43 C.com., art. 999 – 1010 C.pr.civ. 
La data de 25.04.2013, prin Serviciul Registratură, creditoarea a depus 

modificare a acŃiunii, prin care a invocat excepŃia necompetenŃei materiale a 
Judecătoriei Cluj-Napoca fiind vorba de o societate aflată sub incidenŃa prevederilor 
Legii nr. 85/2006, solicitând, totodată, declinarea cauzei în favoarea Tribunalul Cluj 
în vederea examinării şi înscrierii creanŃei în cuantum de 58.198,80 lei datorate de 
debitoarea SC P.I.E. SRL ca o creanŃă chirografară.  

În drept, s-au invocat prevederile art. 36, art. 64 alin. 1 şi urm. din Legea nr. 
85/2006.  

Legal citată, debitoarea SC P.I.E. SRL, prin administrator judiciar S.R.L. 
SPRL, a depus, la dosar, la data de 10.05.2013, prin Serviciul Registratură, o cerere de 
suspendare a cauzei în baza art. 36 din Legea nr. 85/2006 – fila 50.  

În dovedire, a anexat SentinŃa civilă nr. 3020/2012 a Tribunalului Specializat 
Cluj.  

A mai reŃinut prima instanŃă că potrivit art. 64 din Legea nr. 85/2006, alin. 1 
„cu excepŃia salariaŃilor ale căror creanŃe vor fi înregistrate de administratorul judiciar 
conform evidenŃelor contabile, toŃi ceilalŃi creditori, ale căror creanŃe sunt anterioare 
datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creanŃelor în 
termenul fixat în sentinŃa de deschidere a procedurii; cererile de creanŃe vor fi 
înregistrate într-un registru, care se va păstra la grefa tribunalului”, iar potrivit alin. 3 
„cererea de admitere a creanŃelor trebuie făcută chiar dacă acestea nu sunt stabilite 
printr-un titlu.” 

Prin cererea de modificare a acŃiunii, creditoarea a solicitat examinarea şi 
înscrierea la masa credală de către Tribunalul Specializat Cluj a creanŃei sale în 
cuantum de 58.198,80 lei datorată de debitoarea SC P.I.E. SRL, în cadrul procedurii 
desfăşurate împotriva acesteia din urmă în dosarul nr. .../1285/2012, dosar în care s-a 
admis cererea formulată de creditoarea Banca B. S.A., prin Sucursala Cluj, împotriva 
debitoarei SC P.I.E. SRL şi, în consecinŃă: s-a dispus deschiderea procedurii generale 
a insolvenŃei împotriva debitoarei SC P.I.E. SRL, fiind desemnat în calitate de 
administrator judiciar S.R.L. SPRL, care va îndeplini atribuŃiile prevăzute de art. 20 
din Legea nr. 85/2006, fixându-se termenul limită pentru depunerea cererilor de 
admitere a creanŃelor la data de 22 octombrie 2012, termenul limită pentru verificarea 
creanŃelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanŃelor la 
data de 12 noiembrie 2012, termenul pentru depunerea contestaŃiilor cu privire la 
creanŃele şi drepturile de preferinŃă trecute de administratorul judiciar în tabelul 
preliminar de 5 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de InsolvenŃă a 
tabelului preliminar şi termenul pentru soluŃionarea eventualelor contestaŃii şi pentru 
afişarea tabelului definitiv al creanŃelor la 26 noiembrie 2012.  

Prin încheierea civilă nr. 1779/18.06.2013, pronunŃată de Tribunalul 
Specializat Cluj, s-a admis excepŃia de conexitate invocată de creditoarea SC J.T. SRL 
BUCUREŞTI şi s-a dispus înaintarea dosarului în vederea conexării la CF 12 cu 
termen de judecată la 09.09.2013, sala 249, ora 12,00. 

Pentru a dispune în acest sens, instanŃa a reŃinut că prin cererea înregistrată pe 
rolul Judecătoriei Cluj-Napoca la data de 14.03.2013, creditoarea  SC J.T. SRL a 
solicitat în contradictoriu cu debitoarea SC P.I.E. SRL emiterea unei ordonanŃe de 



plată prin care să se dispună obligarea debitoarei la plata sumei de 58.198,80 lei 
reprezentând preŃ marfă comandată şi livrată, la care se adaugă dobânda legală 
calculată până la data de 15.02.2013 în sumă de 10.739,69 lei şi, în continuare, până la 
lichidarea debitului, cu cheltuieli de judecată în cuantum de 155 lei.  

În motivarea cererii, creditoarea a învederat, în esenŃă, că în baza contractelor 
de aprovizionare încheiate cu debitoarea a livrat acesteia mărfuri, a căror valoare nu a 
fost achitată. S-a arătat că la data formulării cererii debitoarea figurează în evidenŃele 
contabile ale creditoarei cu un debit în sumă de 58.198,80 lei, sumă care este certă, 
lichidă şi exigibilă. În temeiul contractului încheiat între părŃi dobânda legală datorată 
este de 5,25% pe an, ridicându-se la suma de 10.739,69 lei calculată până la data de 
15.02.2013, aceasta urmând a curge şi în continuare până la achitarea integrală a 
debitului. 

Prin scriptul depus la dosar la data de 25 aprilie 2013 creditoarea a depus o 
modificare de cerere prin care a învederat ca isi susŃine cererea ca fiind una de 
înscriere in tabelul de creanŃe al paratei debitoare aflata in procedura de insolvenŃa 
reglementata de legea 85/2006 si a invocat ca are o creanŃa chirografara si totodată a 
invocat excepŃia necompetenŃei materiale a Judecătoriei Cluj-Napoca. 

Prin ordonanŃa civilă nr. 7982/2013 pronunŃată la data de 13 mai 2013 a 
Judecătoriei Cluj-Napoca a fost admisă excepŃia necompetenŃei materiale şi s-a dispus 
declinarea competenŃei de soluŃionare a cauzei în favoarea Tribunalului Specializat 
Cluj, reŃinându-se in esenŃa ca soluŃionarea aparŃine instanŃei specializate care a 
deschis procedura generala a insolvenŃei debitoarei. Cauza a fost înregistrată, in mod 
aleatoriu, pe rolul Tribunalului Specializat Cluj la data de 23 mai 2013, sub nr. 
.../1285/2013. 

Prin scriptul depus la dosar la data de 10 iunie 2013, creditoarea a solicitat 
instanŃei să ia act de modificarea acŃiunii din cerere pentru emiterea unei ordonanŃă de 
plată în declaraŃie de creanŃă pentru suma de 58.198,80 lei reprezentând 
contravaloarea mărfii livrate si sa trimită spre soluŃionare la dosarul de procedura a 
insolvenŃei, fiind o cerere care aparŃine procedurii din dosar nr. nr…./1285/2012 al 
Tribunalului Specializat Cluj, invocând excepŃia de conexitate. 

Analizând excepŃia de conexitate, instanŃa, in baza art. 139 alin.1, 2, si 4 din 
N.C.P.C. a admis-o şi a dispus înaintarea dosarului în vederea conexării la dosarul nr. 
…/1285/2012 la CF 12 cu termen de judecată la 09.09.2013, sala 249, ora 12,00. 

Pentru a dispune astfel, instanŃa a avut in vedere faptul ca cererea a fost 
modificata si declinata ca fiind o cerere aferenta procedurii de insolvenŃa care se 
derulează in dosarul menŃionat si o priveşte pe debitoarea SC P.I.E. SRL, fiind in 
prezent o declaraŃie de creanŃa si totodată o cerere de înscriere in tabelul de creanŃe si 
astfel o cerere conexa cu dosarul …/1285/2012. 

In noua reglementare a art. 139 alin. 1 NCPC, in prima instanŃa este posibila 
conexarea mai multor procese in care sunt aceleaşi parti, chiar împreuna cu alte parti 
si al căror obiect si cauza au intre ele o strânsa legătura. 

Conform art. 139 alin.2 din N.C.P.C. asupra excepŃiei de conexitate se 
pronunŃa instanŃa ulterior sesizata, iar art. 139 alin. 4 NCPC dispune ca atunci când 
una din cereri este de competenta exclusiva a unei instanŃe, conexarea se va face la 
acea instanŃa. 

Prin încheierea civilă din data de 09.09.2013 a Tribunalului Specializat Cluj, 
pronunŃată în dosar nr. .../1285/2012, s-a respins ca neîntemeiată cererea de repunere 
în termen formulată de către S.C. L.I. S.R.L. şi, implicit cererea de înscriere în tabelul 
creanŃelor debitoarei SC L.I. SRL. 



S-a dispus restituirea dosarului nr. …/1285/2013 titularului Completului Nou 
Directe 4. 

S-a constatat ivit conflictul negativ de competenŃă şi s-a dispus  trimiterea 
dosarului nr. …/1285/2013 CurŃii de Apel Cluj, SecŃia a II-a Civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal în vederea soluŃionării acestuia. 

Pentru a dispune în acest sens, completul tribunalului a reŃinut că cererea 
având ca obiect ordonanŃă de plată este o cauză directă, nefiind de competenŃa 
judecătorului sindic, învestit cu procedura insolvenŃei, raportat la dispoziŃiile art. 11 
din Legea nr. 85/2006. Având în vedere aspectele învederate, apreciază că nu sunt 
întrunite condiŃiile legale prevăzute de art. 139 N.C.proc.civ., privind conexarea şi că 
a fost încălcat principiul continuităŃii completului de judecată prin înaintarea cauzei de 
pe completul de cauze directe, pe un complet de falimente, având un titular distinct. În 
vederea respectării acestui principiu, s-a dispus restituirea dosarului nr. …/1285/2013, 
titularului Completului Nou Directe 4. 

În temeiul art. 136 alin. 4 N.C.p.c., constatând ivit conflictul negativ de 
competenŃă, dispunându-se a se înainta dosarul nr. …/1285/2013 CurŃii de Apel Cluj, 
SecŃia a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal în vederea soluŃionării 
acestuia. 

Asupra prezentului conflict de competenŃă, Curtea reŃine că în conformitate cu 
art. 139 alin. 2 din N.C.P.C. asupra excepŃiei de conexitate se pronunŃa instanŃa 
ulterior sesizata, această instanŃă fiind, în speŃă, Completului Nou Directe 4 al 
Tribunalului Specializat Cluj, care a considerat că pentru cererea adresată iniŃial 
Judecătoriei Cluj-Napoca ca solicitare de ordonanŃă de plată, şi modificată ulterior ca 
solicitare de înscriere creanŃă, competenŃa aparŃine judecătorului sindic. Judecătorul 
sindic al dosarului …/1285/2012 a considerat, dimpotrivă, că trebuie stabilită 
competenŃa având în vedere natura juridică a cererii ca fiind ordonanŃă de plată, cauză 
directă. 

Dintre cele două complete aflate în conflict de competenŃă, Curtea consideră 
că nu se putea trimite cererea declinată de la Judecătoria Cluj-Napoca judecătorului 
sindic, chiar şi în condiŃiile existenŃei unei modificări a cererii de emitere a ordonanŃei 
de plată.  

Potrivit art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2010, toate creanŃele vor fi supuse 
procedurii de verificare prevăzute de lege, cu anumite excepŃii printre care nu se 
numără cererea reclamantei. 

Art. 67 alin. 1 din acelaşi act normativ, administratorul judiciar va proceda de 
indata la verificarea fiecarei cereri si a documentelor depuse si va efectua o cercetare 
amanuntita pentru a stabili legitimitatea, valoarea exacta si prioritatea fiecarei creante. 
Rezultatul verificărilor se concretizează într-un tabel, iar în cazul petenŃilor ale căror 
declaraŃii nu au fost acceptate, există disponibilă contestaŃia la tabel. Prin urmare, 
cererea de constatare a unei creanŃe asupra unui debitor faŃă de care s-a deschis 
procedura insolvenŃei nu se face la judecătorul sindic, ci la alt organ care aplică 
procedura (art. 5 alin. 1 din Legea nr. 85/2006), respectiv administratorul/lichidatorul 
judiciar. Din această perspectivă, cauza nu putea fi trimisă judecătorului sindic. Pe de 
altă parte, divergenŃele în stabilirea instanŃei competente au rezultat şi din calificarea 
juridică diferită dată cererii în discuŃie, respectiv dacă prevalează caracterul de 
ordonanŃă de plată, cum a apreciat judecătorul sindic, sau cel de declarare a creanŃei, 
cum a apreciat judecătoria, care nu este parte în prezentul conflict, iar sub acest aspect 
trebuie lămurită împrejurarea dacă o procedură specială, sumară, de ordonanŃă de 
plată poate fi transformată la simpla cerere în declaraŃie de creanŃă, în condiŃiile în 
care art. 1013 şi urm. NCPC nu reglementează o astfel de posibilitate, împrejurare 



care nu intră, însă, în prerogativele instanŃei de soluŃionare a conflictului. Având în 
vedere că acŃiunea iniŃială viza o procedură sumară, specială, şi că pentru o solicitare 
de examinare şi înscriere la masa credală a unei creanŃe alegate este competent 
administratorul/lichidatorul judiciar, nu judecătorul sindic, nu există nici un motiv 
pentru judecarea cererii de judecătorul sindic şi pentru schimbarea completului iniŃial 
sesizat. 

În temeiul art. NCPC, Curtea va soluŃiona conflictul de competenŃă ivit între 
completele Tribunalului Specializat Cluj în sensul că stabileşte în favoarea 
Completului Nou Directe 4 competenŃa materială de judecare a acŃiunii înregistrată 
sub nr. …/1285/2013. 

 
 
 

26. Cheltuieli de judecată. Diminuare de către instanŃă. Criterii  

Curtea de Apel Cluj, SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 9755 din 15 octombrie 2013 

Prin sentinŃa civila nr. 1450/2013 pronunŃata în data 25.01.2013, de 
Judecătoria Cluj-Napoca s-a admis excepŃia lipsei de interes a reclamantei în 
soluŃionarea cererii având ca obiect obligaŃie de a face, invocata de către pârâta si s-a 
respins cererea formulata de reclamanta SC T.P.C. SRL în contradictoriu cu pârâta SC 
C.S. SA, ca fiind lipsita de interes.  

S-a respins cererea reclamantei cu privire la obligarea paratei la plata 
cheltuielilor de judecata, ca neîntemeiata, fiind obligata reclamanta la plata în 
favoarea paratei a sumei de 1.200 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentând 
onorariu avocaŃial redus. De asemenea s-a respins cererea paratei cu privire la 
obligarea reclamantei la plata diferenŃei de onorariu avocaŃial, ca neîntemeiata. 

Pentru a dispune în acest sens, prima instanŃa a reŃinut faptul ca excepŃia lipsei 
de interes este o excepŃie de fond, absoluta si peremptorie, iar reclamanta nu justifica 
un folos practic legitim, născut, actual, personal si direct prin soluŃionarea cererii sale. 
Astfel cum reiese din conŃinutul cererii, din împuternicirea avocaŃiala de la fila 45, 
precum si din susŃinerile reprezentantei reclamantei în cadrul şedinŃei publice de la 
acest termen de judecata, cererea a fost formulata în nume propriu de către SC T.P.C. 
SRL, prin reprezentant legal B.E., respectiv prin reprezentant convenŃional, avocat 
O.I.. Înscrisurile a căror predare se solicita în cadrul prezentei proceduri, dintre care o 
parte se regăsesc la filele 23-30, reprezintă înscrisuri la care societatea reclamanta a 
fost parte, înscrisuri pentru a caror legala încheiere s-a asigurat reprezentarea 
societatii reclamante prin ambii sai administratori, numitul B.E. si numitul S.V., 
conform încheierilor de autentificare de la dosar.  

Cu privire la centralizatorul plăŃilor, a situaŃiei plaŃilor pentru fiecare contract 
instanŃa de fond a retinut ca nu s-a justificat un interes pentru promovarea acŃiunii. 

InstanŃa de fond a reŃinut ca din cuprinsul stării de fapt prezentata, a motivelor 
de fapt care stau la baza acŃiunii, interes în predarea documentelor prezintă 
administratorul societatii, în nume propriu, iar nu societatea reclamanta. 

Cu privire la cererile partilor privitoare la plata cheltuielilor de judecata, 
instanŃa de fond a reŃinut ca în ceea ce priveşte raporturile juridice stabilite intre 
avocat si client, orice imixtiune din partea vreunui organ al statului este inadmisibila. 
Contractul încheiat de avocat cu clientul sau, ca orice act juridic, isi produce efectele 
numai intre parti, nu si fata de terte persoane. Fundamentul acordării cheltuielilor de 



judecata avansate de partea care a câştigat procesul, în care sunt incluse si sumele de 
bani platite cu titlu de onorariu avocaŃial, îl reprezintă culpa procesuala. în consecinŃa, 
raporturile contractuale dintre partea care a câştigat în pretenŃii si reprezentantul sau 
convenŃional isi produce efectele si fata de partea căzuta în pretenŃii, nu ca o 
consecinŃa a participării sale personale, sau prin reprezentare la derularea 
respectivelor raporturi contractuale, ci în virtutea principiului răspunderii civile 
delictuale. 

InstanŃa de fond a respins cererea reclamantei cu privire la obligarea paratei la 
plata cheltuielilor de judecata, ca neîntemeiata, raportat la solutia pe care urmează a o 
pronunŃa asupra cererii principale si a obligat reclamanta la plata în favoarea paratei a 
sumei de 1.200 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentând onorariu avocaŃial 
redus, apreciind ca aceasta suma respecta caracterul rezonabil al cheltuielilor de 
judecata, diferenŃa pana la 3.100 lei datorându-se prestigiului reprezentantului 
convenŃional, dincolo de orice culpa a reclamantei. 

Prin decizia civilă nr. 36 din 20.05.2013, a Tribunalului Cluj, s-a respins ca 
nefondat apelul declarat de recurenta SC C.S. SA în contradictoriu cu intimata SC 
T.P. SRL împotriva sentinŃei civile nr. 1450/25.01.2013 pronunŃata de Judecătoria 
Cluj-Napoca, pe care a păstrat-o în întregime. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reŃinut că aspectele de ordin teoretic expuse 
de apelanta cu privire la principiul contradictorialităŃii, ca principiu fundamental al 
procesului civil, sunt în principiu corecte. Principiul contradictorialităŃii nu impune 
insa instanŃei de judecata obligaŃia de a pune în discuŃia partilor orice aspect de fapt 
sau de drept al cauzei respective, care se circumscrie noŃiunii de motive ale cererii sau 
de aparari formulate de partea parata, acestea fiind expuse prin actul de procedura prin 
care au fost invocate si la care cealaltă parte are dreptul de a răspunde printr-un alt act 
de procedura (intampinare, raspuns la intampinare). De asemenea, pentru unele 
aspecte care reprezinta o facultate acordata de lege instanŃei, cum este si posibilitatea 
de a cenzura cheltuielile de judecata solicitate de partea care a câştigat procesul, 
principiul invocat de apelanta nu impune instanŃei sa procedeze la punerea în discuŃia 
parŃilor a respectivelor aspecte, dar nici nu limitează sau restrânge dreptul parŃilor de a 
pune concluzii referitoare la acestea. Ca urmare, nu se poate retine o încălcare a 
principiului contradictorialităŃii prin modul în care prima instanŃa a tranşat problema 
cheltuielilor de judecata, reducând onorariul avocaŃial pretins de parata, fara sa pună 
în discuŃia partilor acest aspect. 

Apoi, în mod neîntemeiat s-a invocat de către apelanta încălcarea principiului 
egalitatii partilor în fata justiŃiei, cu corolarul sau, egalitatea de arme. Este real ca 
partile sunt egale în fata justiŃiei si ca se impune a fi păstrat un echilibru în ce priveşte 
poziŃia procesuala a partilor, astfel ca niciuna dintre acestea sa nu fie puse intr-o 
situaŃie de inferioritate fata de celelalte parti litigante. Aceste considerente nu se opun 
insa posibilităŃii instanŃei de judecata de a aprecia asupra caracterului rezonabil al 
cheltuielilor de judecata pretinse de partea care a castigat procesul. Atâta timp cat 
insasi legiuitorul roman a prevazut la art.274 al.3 Cod procedura civila ca judecatorii 
au dreptul sa mărească ori sa micşoreze onorariile avocaŃilor, ori de cate ori vor 
constata ca sunt nepotrivit de mici sau de mari, fata de valoarea pricinii si munca 
îndeplinita de avocat, este evident ca instanŃa care soluŃionează litigiul are aceasta 
prerogativa legala acordata de insasi legiuitor, de a lua măsura reducerii onorariului 
avocatial, fara ca aceasta reducere sa fie considerata o măsura de privilegiere a partii 
căzute în pretentii. Reducerea onorariului avocaŃial nu are semnificaŃia acordării unui 
avantaj acelei parti si a prejudicierii partii câştigătoare întrucât este o măsura legala, 
care nu se aplica discreŃionar ci numai daca sunt întrunite condiŃiile prevăzute de 



normele legale anterior menŃionate, fiind necesar sa fie întrunita ipoteza prevăzuta de 
lege pentru a se proceda în acest sens.  

Nu au putut fi reŃinute nici susŃinerile apelantei cu privire la incalcarea 
dreptului sau la un proces echitabil, asa cum este acesta reglementat de art.6 pct.1 din 
ConvenŃia Europeana a Drepturilor Omului si art.21 al.3 din ConstituŃia României. 
Apelanta nici nu a motivat cum anume si ce aspect al dreptului la un proces echitabil 
ar fi fost încălcat, iar principiilor  contradictorialităŃii si egalitatii partilor, menŃionate 
de apelanta în detalierea noŃiunii de proces echitabil, nu li s-a adus atingere, după cum 
s-a menŃionat anterior.  

Contrar susŃinerilor apelantei, tribunalul a constatat ca hotărârea primei 
instanŃe cu privire la reducerea onorariului avocaŃial a fost motivata corespunzător, 
fiind indicate criteriile avute în vedere de instanŃa pentru a dispune în acest sens, 
respectiv valoarea pricinii si munca îndeplinita de avocat. De asemenea, a fost 
menŃionata, pe langa criteriile legale indicate, si jurisprudenŃa Curtii Europene a 
Drepturilor Omului, care a statuat în sensul ca obligarea la plata cheltuielilor de 
judecata se va realiza numai în măsura în care constituie cheltuieli necesare si au fost 
facute, în mod real, în limita unui cuantum rezonabil. JurisprudenŃa CurŃii de la 
Strasbourg era relevanta în cauza si a fost invocata în mod just de către prima instanŃa, 
întrucât cheltuielile de judecata pretinse de către apelanta cu titlu de onorariu 
avocaŃial nu aveau un caracter necesar, cheltuielile de judecata achitate, în cuantum de 
3100 lei, dovedite cu factura nr.333/18.01.2013 si OP nr.72/21.01.2013, având un 
cuantum prea ridicat în raport de gradul de complexitate al cauzei si activitatea 
prestata de către mandatarul avocat, angajat sa susŃină interesele apelantei. 

Cu privire la acest aspect, tribunalul a mai reŃinut ca pricina dedusă judecaŃii 
nu a ridicat probleme deosebite, cauza fiind soluŃionata ca efect al admiterii unei 
excepŃii procesuale de fond, la primul termen de judecata. Nivelul de complexitate si 
volumul activităŃii prestate de avocatul angajat de parata nu pot fi neglijate, acesta 
redactând întâmpinarea si susŃinând excepŃia lipsei de interes, invocata prin 
intampinare, asupra căreia instanŃa a reŃinut cauza spre soluŃionare. Raportat la acest 
volum de munca, gradul de complexitate al cauzei, precum si complexitatea 
probatoriului administrat (in cauza fiind administrata exclusiv proba cu inscrisuri), 
valoarea neevaluabila a litigiului demarat de intimata SC T.P.C. SRL si “miza” 
litigiului din perspectiva paratei apelante, tribunalul apreciaza, în acord cu cele 
retinute de prima instanta, ca s-a justificat un onorariu avocatial în limita sumei de 
1200 lei, suma care are un cuantum adecvat si rezonabil prin raportare la aceste 
aspecte. 

In sfârşit, deşi apelanta a susŃinut ca din punct de vedere legal se impune ca 
partea care cade în pretenŃii sa suporte toate cheltuielile de judecata pe care partea 
care a câştigat procesul a dovedit ca le-a făcut, tribunalul a constatat ca principiul 
stabilit de art.274 al.1 Cod procedura civila, potrivit căruia partea în culpa procesuala 
va fi obligata la plata cheltuielilor de judecata către partea care a câştigat litigiul, nu 
înseamnă ca partea căzuta în pretenŃii va fi obligata cu necesitate la achitarea tuturor 
cheltuielilor de judecata efectuate de partea câştigătoare, întrucât dispoziŃiile art.274 
al.3 Cod procedura civila permit în mod expres judecătorului sa diminueze cuantumul 
cheltuielilor de judecata, constând în onorariu avocaŃial, în ipotezele expres prevăzute 
de lege, iar existenta si aplicabilitatea acestei norme legale nu poate fi negata sau 
ignorata.  

Pentru toate considerentele expuse, constatând ca nu pot fi primite criticile 
apelantei, tribunalul a constatat ca apelul declarat de apelanta SC C.S. SA împotriva 
sentinŃei civile nr.1450/25.01.2013 pronunŃata de Judecătoria Cluj-Napoca nu este 



întemeiat si, în temeiul dispoziŃiilor art.296 Cod procedura civila, acesta a fost respins 
ca atare. 

Împotriva acestei decizii, pârâta S.C. C.S. S.A. CLUJ-NAPOCA a declarat 
recurs, solicitând admiterea acestuia, modificarea deciziei recurate în sensul de ai fi 
acordate în totalitate cheltuielile de judecată, cu cheltuieli de judecat şi pentru recurs. 
În motivarea recursului, pârâta a arătat ca instanŃa de fond, fără ca vreuna din părŃi să 
facă vreo solicitare în acest sens si fără să pună în discuŃia părŃilor acest aspect, a 
decis diminuarea onorariului avocaŃial, ceea ce este o diminuare  ilegală şi inechitabilă 
fiind o ingerinŃă în dreptul părŃii care a câştigat procesul de a-si recupera integral 
cheltuielile efectuate. În primul rând, arată recurenta, sentinŃa recurată a fost 
pronunŃată cu încălcarea unor principii fundamentale ale dreptului procesual civil si 
anume: principiul contradictorialităŃii, al egalităŃii părŃilor in fata justiŃiei, al dreptului 
la un proces echitabil, al dreptului la apărare, drepturi consacrate de art. 124 alin.(2) 
din Costitutie, art.6 pct.l din ConvenŃia Europeana a Drepturilor Omului precum si de 
art. 21 alin.(3) din ConstituŃie. 

În continuarea motivării recursului, recurenta a reiterat cele susŃinute şi în 
cuprinsul recursului formulat împotriva sentinŃei pronunŃate de prima instanŃă,  
aducând aceleaşi critici deciziei recurate referitoare la nelegalitatea acesteia sub 
aspectul faptului că în mod nelegal s-a dispus diminuarea onorariului avocaŃial. In 
opinia recurentei, solicitarea sa de acoperire a cheltuielilor realizate în scopul 
respingerii pretenŃiilor reclamantului este legitimă, atâta timp cât aceste cheltuieli se 
prezintă într-un cuantum rezonabil, au caracter necesar, fiind compuse doar din 
onorariu avocaŃial, iar realitatea acestora a fost dovedită prin actele depuse la dosarul 
cauzei. Apoi, raportat la cererea de acordare a cheltuielilor de judecată, respectarea 
principiului disponibilităŃii presupune acordarea cheltuielilor de judecată numai în 
măsura şi în cuantumul în care au fost solicitate. În mod corelativ, tot principiul 
disponibilităŃii impune ca judecătorii să micşoreze cuantumul cheltuielilor de judecată 
numai în situaŃia în care partea care a căzut în pretenŃii a solicitat acest lucru. S-a mai 
arătat faptul că rezolvarea corecta a cererilor privind cheltuielile de judecată are o 
deosebită importantă, deoarece repararea completa a pagubei suferite de partea care 
câştigă procesul nu este posibilă decât în situaŃia în care toate cheltuielile făcute îi 
sunt integral restituite de partea în culpă. Prin urmare, din punct de vedere legal, se 
impune ca partea care a "căzut în pretenŃii" să suporte toate cheltuielile, pe care partea 
care a câştigat procesul a dovedit că le-a făcut, respectiv onorariul de avocat. 

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

Prin motivele de recurs recurenta a reluat argumentele legate de nerespectarea 
principiilor contradictorialităŃii şi ale dreptului la apărare motivate de faptul că prima 
instanŃă a dispus reducerea onorariului de avocat conform dispoziŃiilor art. 274 alin. 3 
din vechiul C.p.c. fără a pune acest aspect în discuŃia contradictorie a părŃilor.  

Aşa cum a reŃinut în mod întemeiat şi instanŃa de apel, pentru unele aspecte 
care reprezintă o facultate acordată de lege instanŃei, cum este si posibilitatea de a 
cenzura cheltuielile de judecata solicitate de partea care a câştigat procesul, principiul 
invocat de către recurentă nu impune instanŃei sa procedeze la punerea în discuŃia 
parŃilor a respectivelor aspecte, dar nici nu limitează sau restrânge dreptul parŃilor de a 
pune concluzii referitoare la acestea. Ca urmare, nu se poate retine o încălcare a 
principiului contradictorialităŃii prin modul în care prima instanŃa a tranşat problema 
cheltuielilor de judecata, reducând onorariul avocaŃial pretins de parata, fara sa pună 
în discuŃia partilor acest aspect. 



Mai mult, în plus faŃă de cele reŃinute de către instanŃa de apel, instanŃa de 
recurs mai reŃine faptul că recurenta pârâtă a avut la dispoziŃie două căi de atac, cea 
ordinară a apelului şi cea extraordinară a recursului pentru a invoca şi supune atenŃiei 
instanŃelor toate argumentele care pledează pentru o soluŃie contrară celei adoptate de 
către prima instanŃă în privinŃa reducerii cheltuielilor de judecată. În aceste condiŃii, 
dreptul la apărare şi contradictorialitatea sunt pe deplin respectate deoarece atât 
instanŃa de apel cât şi cea de recurs au plenitudine de jurisdicŃie pentru a adopta o 
soluŃie contrară celei pronunŃate de către prima instanŃă după analizarea tuturor 
argumentelor din căile de atac. Trebuie enunŃat în acest context şi faptul că, în 
condiŃiile în care pârâta a câştigat procesul în faŃa primei instanŃe calea de atac a 
apelului precum şi cea subsecventă a recursului pe care le-a declarat au vizat exclusiv 
acest aspect al reducerii cheltuielilor de judecată. În aceste condiŃii este total 
neîntemeiat a susŃine că  recurenta pârâtă a fost privată de vreun drept procesual sau 
că nu a avut deplina libertate de a supune atenŃiei instanŃelor toate argumentele în 
susŃinerea propriei poziŃii procesuale.  

Este real ca partile sunt egale în fata justiŃiei si ca se impune a fi păstrat un 
echilibru în ce priveşte poziŃia procesuala a partilor, astfel ca niciuna dintre acestea sa 
nu fie puse intr-o situaŃie de inferioritate fata de celelalte parti litigante. Aceste 
considerente nu se opun insa posibilităŃii instanŃei de judecata de a aprecia asupra 
caracterului rezonabil al cheltuielilor de judecata pretinse de partea care a castigat 
procesul, aspect care în sine nu are vreo legătură cu soluŃia pe fondul cauzei şi pentru 
care instanŃa are competenŃa atribuită expres prin dispoziŃiile art. 274 alin. 3 C.p.c. 
Aşa cum a reŃinut întemeiat şi a doua instanŃă de fond, atât timp cat insăsi legiuitorul 
roman a prevazut la art.274 al. 3 că judecătorii au dreptul sa mărească ori sa 
micşoreze onorariile avocaŃilor, ori de cate ori vor constata ca sunt nepotrivit de mici 
sau de mari, fata de valoarea pricinii si munca îndeplinita de avocat, este evident ca 
instanŃa care soluŃionează litigiul are aceasta prerogativa legala acordata de insasi 
legiuitor, de a lua măsura reducerii onorariului avocatial, fara ca aceasta reducere sa 
fie considerata o măsura de privilegiere a partii căzute în pretentii. Reducerea 
onorariului avocaŃial nu are semnificaŃia acordării unui avantaj acelei parti si a 
prejudicierii partii câştigătoare întrucât este o măsura legala, care nu se aplica 
discreŃionar ci numai daca sunt întrunite condiŃiile prevăzute de normele legale 
anterior menŃionate, fiind necesar sa fie întrunită ipoteza prevăzuta de lege pentru a se 
proceda în acest sens.  

Pentru toate aceste considerente sunt apreciate ca total neîntemeiate 
argumentele recurentei legate de încălcarea dreptului său la un proces echitabil, aşa 
cum este acesta reglementat de art. 6 pct. 1 din ConvenŃia Europeana a Drepturilor 
Omului si art. 21 al. 3 din ConstituŃia României. Principiile contradictorialităŃii si 
egalităŃii părtilor menŃionate de recurentă în detalierea noŃiunii de proces echitabil au 
fost respectate, aşa cum s-a menŃionat anterior.  

Contrar susŃinerilor recurentei, hotărârea primei instanŃe cu privire la 
reducerea onorriului avocaŃial a fost motivată corespunzător, fiind indicate criteriile 
avute în vedere de instanŃa pentru a dispune în acest sens, respectiv valoarea pricinii si 
munca îndeplinita de avocat. De asemenea, a fost menŃionata, pe langa criteriile legale 
indicate, si jurisprudenŃa Curtii Europene a Drepturilor Omului, care a statuat în 
sensul ca obligarea la plata cheltuielilor de judecata se va realiza numai în măsura în 
care constituie cheltuieli necesare si au fost facute, în mod real, în limita unui 
cuantum rezonabil. JurisprudenŃa CurŃii de la Strasbourg era relevanta în cauza si a 
fost invocata în mod just de către prima instanŃa, întrucât cheltuielile de judecata 
pretinse de către apelanta cu titlu de onorariu avocaŃial nu aveau un caracter necesar, 



cheltuielile de judecata achitate, în cuantum de 3100 lei, dovedite cu factura 
nr.333/18.01.2013 si OP nr.72/21.01.2013, având un cuantum prea ridicat în raport de 
gradul de complexitate al cauzei si activitatea prestata de către mandatarul avocat, 
angajat sa susŃină interesele apelantei. 

InstanŃa de recurs reŃine la rândul său că pricina dedusă judecaŃii nu a ridicat 
probleme deosebite, cauza fiind soluŃionata ca efect al admiterii unei excepŃii 
procesuale de fond, la primul termen de judecata. Nivelul de complexitate si volumul 
activităŃii prestate de avocatul angajat de parata nu pot fi neglijate, acesta redactând 
întâmpinarea si susŃinând excepŃia lipsei de interes, invocata prin intampinare, asupra 
căreia instanŃa a reŃinut cauza spre soluŃionare. Raportat la acest volum de munca, 
gradul de complexitate al cauzei, precum si complexitatea probatoriului administrat 
(in cauza fiind administrata exclusiv proba cu inscrisuri), valoarea neevaluabila a 
litigiului demarat de intimata SC T.P.C. SRL instanŃa de recurs apreciază, în acord cu 
primele două instanŃe de fond că este rezonabil ca partea care a căzut în pretenŃii să 
suporte un onorariu avocatial în limita sumei de 1200 lei, suma care are un cuantum 
adecvat si rezonabil prin raportare la aceste aspecte. Sunt pe deplin respectate astfel 
inclusiv principiile care stau la baza soluŃiei adoptate de legiuitor legate de culpa 
procesuală, principii pe care recurenta le-a enunŃat prin motivele de recurs. Astfel, 
deşi din punct de vedere legal se impune ca partea care cade în pretenŃii sa suporte 
toate cheltuielile de judecata pe care partea care a câştigat procesul a dovedit ca le-a 
făcut, principiul stabilit de art.274 al.1 Cod procedura civilă  nu înseamnă ca partea 
căzuta în pretenŃii va fi obligata cu necesitate la achitarea tuturor cheltuielilor de 
judecata efectuate de partea câştigătoare, întrucât dispoziŃiile art.274 al.3 Cod 
procedura civila permit în mod expres judecătorului sa diminueze cuantumul 
cheltuielilor de judecata, constând în onorariu avocaŃial, în ipotezele expres prevăzute 
de lege, iar existenta si aplicabilitatea acestei norme legale nu poate fi negata sau 
ignorata. Mai mult, norma enunŃată a fost temeinic şi legal aplicată de către prima 
instanŃă.  

 Pentru toate aceste argumente, în baza dispoziŃiilor art. 312 alin. 1 din vechiul 
C.p.c., instanŃa va respinge recursul declarat de pârâta S.C. C.S. S.A. împotriva 
deciziei civile nr. 36 din 20.05.2013, a Tribunalului Cluj, pe care o va menŃine în 
întregime. 

 

27. Sechestru asigurător şi poprire asigurătorie. Necesitatea 
corelării între cuantumul creanŃei deŃinute de creditor si nivelul 

măsurilor asigurătorii obŃinute  

Curtea de Apel Cluj, SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 175 din 8 noiembrie 2013 

Prin încheierea civilă nr. 2046 din 12.08.2013, a Tribunalului Specializat Cluj 
s-a admis in parte cererea formulată de creditoarea SC A.T. SRL, în contradictoriu cu 
debitoarea SC R. SRL şi terŃul poprit SC B. SRL şi în consecinŃă: 

- s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi 
imobile ale debitoarei SC R. SRL, până la concurenŃa sumei de 41.235,49 lei. 

S-a stabilit în sarcina creditoarei SC A.T. SRL obligaŃia de a consemna 
cauŃiune în cuantum de 4.123 lei în termen de 3 zile de la data comunicării hotărârii 
sub sancŃiunea desfiinŃării de drept a sechestrului. 

S-a respins cererea formulată de creditoarea  SC A.T. SRL  privind instituirea 
popririi asigurătorii asupra conturilor bancare ale debitoarei SC R. SRL, precum şi 



asupra sumelor de bani datorate debitoarei SC R. SRL de către terŃul poprit SC B. 
SRL. 

S-a dispus comunicarea prezentei hotărâri cu debitoarea SC R. SRL prin 
intermediul Biroului Executorului Judecătoresc C.M.R. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
Prin acŃiunea civilă formulată de către reclamanta SC A.T. SRL, creditoare în 

prezenta cauză, împotriva pârâtei SC R. SRL, debitoarea din acest dosar, actiune 
înregistrată pe rolul Tribunalului Specializat Cluj sub nr. xxx/1285/2013, s-a solicitat 
instanŃei obligarea pârâtei la plata sumei de 510.695,42 lei reprezentând 
contravaloarea serviciilor prestate de către reclamantă în favoarea pârâtei, obligarea 
pârâtei la plata dobânzii penalizatoare în cuantum de 68.250,84 lei şi a cheltuielilor de 
judecată ocazionate de litigiu. 

Pârâta a formulat întâmpinare în cauza anterior menŃionată, întâmpinare prin 
care a arătat că este de acord cu admiterea în parte a acŃiunii, recunoscând că 
datorează reclamantei doar suma de 41.235,49 lei, contestând restul creanŃei pretinse 
de către reclamanta creditoare.  

În acest context, creditoarea a formulat, în condiŃiile art. 951-958 şi art. 969-
970 din noul Cod de procedură civilă, cererea de instituire a sechestrului asigurător si 
de poprire asigurătorie până la concurenŃa sumei de 41.235,49 lei. 

Conform art. 952 alin 1 din noul Cod de procedura civilă ,, Creditorul care nu 
are titlu executoriu, dar a cărui creanŃa este constatata in scris si este exigibila, poate 
solicita înfiinŃarea unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale 
debitorului, daca dovedeşte ca a intentat cerere de chemare in judecata. El poate fi 
obligat la plata unei cauŃiuni in cuantumul fixat de către instanŃa.” 

Din aceste dispoziŃii legale rezultă ca titularul unei astfel de cereri trebuie să 
dovedească faptul că deŃine o creanŃă împotriva debitorului, creanŃă care să fie 
exigibilă, să fie constatată in scris şi să dovedească faptul că a intentat cerere de 
chemare în judecată pentru obŃinerea unui titlu executoriu.  

Din înscrisurile depuse la dosar de către creditoare rezultă că toate aceste 
condiŃii sunt îndeplinite în cauză. Astfel, prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului 
Specializat Cluj sub nr. xxx/1285/2013, creditoarea a solicitat instanŃei obligarea 
pârâtei-debitoare SC R. SRL la plata sumei de 510.695,42 lei reprezentând 
contravaloarea serviciilor prestate de către reclamantă în favoarea pârâtei, obligarea 
pârâtei la plata dobânzii penalizatoare în cuantum de 68.250,84 lei şi a cheltuielilor de 
judecată ocazionate de litigiu. Din suma pretinsă de către creditoare, debitoarea a 
recunoscut doar o datorie în cuantum de 41.235,49 lei, întâmpinarea formulată de 
debitoare fiind actul prin care este constatată creanŃa, respectiv actul scris în sensul 
art. 952 alin 1 din noul Cod de procedura civilă. CreanŃa în discuŃie este exigibilă, 
obligaŃia debitorului fiind ajunsă la scadenŃă, fapt recunoscut chiar de către debitoare 
prin întampinarea depusă în dosarul înregistrat sub nr. xxx/1285/2013. 

În aceste circumstanŃe, în baza art. art. 951, art. 952 alin 1 şi art. 953 din noul 
Cod de procedura civilă, instanŃa a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra 
bunurilor mobile şi imobile ale debitoarei SC R. SRL până la concurenŃa sumei de 
41.235,49 lei.  

Totodată, Ńinând seama de faptul că debitoarea a recunoscut datoria anterior 
menŃionată, de vechimea acestei datorii şi având în vedere dispoziŃiile art.1056 din 
noul Cod de procedura civilă, a stabilit în sarcina creditoarei SC A.T. SRL obligaŃia 
de a consemna cauŃiune în cuantum de 4.123 lei în termen de 3 zile de la data 
comunicării hotărârii sub sancŃiunea desfiinŃării de drept a sechestrului. 



Cererile formulate de aceeaşi creditoare prin care s-a solicitat fie instituirea 
unei popriri asupra asigurătorii asupra conturilor bancare ale debitoarei SC R. SRL, 
fie instituirea popririi  asupra sumelor de bani datorate debitoarei SC R. SRL de către 
terŃul poprit SC B. SRL sunt însa nefondate, şi au fost respinse ca atare de către 
instanŃă pentru considerentele care vor fi expuse în cele ce vor urma.  

Tribunalul a reŃinut că măsurile asigurătorii constituie mijloace procesuale 
puse la îndemâna creditorilor pentru a putea împiedica înstrăinarea sau degradarea, în 
timpul judecăŃii, a averii debitorului asigurând astfel executarea hotărârii viitoare. Cu 
alte cuvinte, ele au drept scop indisponibilizarea bunurilor urmăribile ale datornicului 
pentru a se evita dispariŃia sau deteriorarea lor ori diminuarea activului patrimonial al 
debitorului care, astfel, nu mai poate dispune de aceste bunuri.  

Prin urmare, atât sechestru asigurător, cât şi poprirea asigurătorie sunt 
beneficii legale acordate creditorului în vederea garantării executării titlului executor 
pe care îl va obŃine în viitor. Deşi legea nu prevede în mod expres, creditorul  poate 
solicita instituirea ambelor măsuri asiguratorii atunci când dovedeşte faptul ca 
instituirea doar a uneia sau a alteia nu constituie o garanŃie suficientă pentru 
executarea viitoare a titlului executoriu, respectiv pentru îndestularea sa. Spre 
exemplu, creditorul poate proba că, după estimarea sa, valoarea bunurilor debitoarei 
este scăzută raportat la valoarea creanŃei sale şi că, pe de altă parte, sumele de bani 
aflate în conturile debitoarei sau pe care aceasta din urma le-ar primi de la terŃul 
poprit, sunt insuficiente.  

În ceea ce o priveşte pe creditoarea  SC A.T. SRL, aceasta nu a învederat 
instanŃei care ar fi motivul pentru care s-ar impune instituirea ambelor măsuri 
asiguratorii. łinând seama de înscrisurile depuse de către creditoare, respectiv de 
certificatul constatator emis de ORC de pe lângă Tribunalul Cluj, de obiectul de 
activitate al debitoarei SC R. SRL, precum si de cifra de afaceri realizată de aceeaşi 
debitoare (aşa cum rezultă din informaŃiile culese de creditoare de pe portalul 
Ministerului FinanŃelor Publice) raportat la valoarea creanŃei recunoscute de către 
debitoarea pârâtă, adică la suma de 41.235,49 lei, având în vedere şi dispoziŃiile art. 
12 alin 1 din noul Cod de procedură civilă, a apreciat ca instituirea sechestrului 
asigurător este o garanŃie suficientă pentru creditoare, astfel că a respins cererea 
formulată de creditoarea  SC A.T. SRL  privind instituirea popririi asigurătorii asupra 
conturilor bancare ale debitoarei SC R. SRL, precum şi asupra sumelor de bani 
datorate debitoarei SC R. SRL de către terŃul poprit SC B. SRL. 

În baza art. 953 din noul Cod de procedură civilă a dispus comunicarea 
prezentei hotărâri cu debitoarea SC R. SRL prin intermediul Biroului Executorului 
Judecătoresc C.M.R. cu sediu în Cluj-Napoca, nr. 3, ap. 4, jud. Cluj. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamanta S.C. A.T. S.R.L. 
solicitând, în temeiul prevederilor art. 480 alin. 2 NCPC, art. 952 C. pr. civilă, art. 953 
C. pr. civilă şi art. 969-970 C. pr. civilă, art. 451 şi urm. NCPC, să se dispună 
admiterea căii de atac, modificarea în parte a încheierii civile nr. 2.046/12.08.2013, în 
sensul admiterii în întregime a cererii de instituire a măsurilor asigurătorii, prin 
instituirea popririi asigurătorii asupra conturilor bancare ale pârâtei R. S.R.L. şi asupra 
sumelor datorate societăŃii R. S.R.L. de terŃul poprit B. S.R.L., până la concurenŃa 
sumei de 41.235,49 lei. Solicită obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, atât 
în fond, cât şi în apel. 

În motivarea apelului reclamanta a arătat că instanŃa de fond a apreciat că este 
suficientă doar măsura de sechestru, instituirea popririi fiind excesivă şi nejustificată 
în concret. 



Motivarea instanŃei a fost aceea că reclamanta apelantă nu a „învederat 
instanŃei care ar fi motivul pentru care s-ar impune instituirea ambelor măsuri 
asigurătorii. ... apreciază că instituirea sechestrului asigurător este o garanŃie 
suficientă pentru creditoare..." 

Or, prin motivarea cererii de instituire a popririi asigurătorii, a indicat 
elemente clare care justifică necesitatea luării şi a acestei măsuri de asigurare - 
poprirea asiguratorie. 

Aceste elemente sunt date de modul în care pârâta R. S.R.L. îşi gestionează 
activitatea, prin transferul activităŃii sale şi a veniturilor obŃinute astfel, către o altă 
societate -B. S.R.L. 

Astfel, din extrasele de informare de pe portalul Ministerului FinanŃelor-
ANEXELE 7-8 se poate observa cum în anul 2012 a crescut vizibil şi substanŃial cifra 
de afaceri a societăŃii B. S.R.L., şi s-a diminuat corespunzător (şi corelativ) cifra de 
afaceri a societăŃii pârâte R. S.R.L. Această creştere a cifrei de afaceri pentru B. 
S.R.L. şi diminuarea pentru R. S.R.L. este vizibilă faŃă de valoarea cifrei de afaceri 
realizată pentru anii 2010-2011. 

Transferul activităŃii de către pârâta R. S.R.L. către terŃul poprit B. S.R.L. a 
avut loc începând cu data acŃionării în justiŃie a pârâtei de către reclamanta creditoare, 
aceasta fiind modalitatea în care pârâta înŃelege să se sustragă de la îndeplinirea 
propriilor sale obligaŃii faŃă de reclamanta apelantă. 

MenŃionează că pârâta R. S.R.L. este societatea care deŃine relaŃiile comerciale 
directe (prin intermediul domnului B. Denis) cu firmele pentru care se prestează 
servicii de cusut, şi există relaŃii de colaborare între aceasta şi terŃul poprit B. S.R.L., 
în baza cărora terŃul datorează sume de bani către pârâta R. S.R.L. 

În societatea B. S.R.L. (terŃ poprit) este asociat unic şi administrator N.A.V., 
iar până în anul 2007 N.A.V. a deŃinut doar calitatea de administrator, asociat unic al 
societăŃii fiind B. D. 

În societatea R. S.R.L. (pârâta) au calitatea de asociaŃi B. D. şi B. S.R.L., iar 
calitatea de administrator este deŃinută de N.A.V.. 

Ca atare, este neîntemeiată soluŃia dată de prima instanŃă, raportat la 
probaŃiunea administrată, care dovedeşte în mod clar faptul că pârâta îşi transferă 
practic activitatea pe o altă societate, astfel încât să fie imposibilă recuperarea de către 
reclamantă a creanŃei datorate de pârâtă. 

b). InstanŃa a considerat că poate cenzura dreptul reclamantei apelante de a 
obŃine două măsuri de asigurare, fără a exista vreo justificare legală în acest sens, şi a 
respins cererea de instituire a popririi asigurătorii, cu toate că a constatat îndeplinirea 
condiŃiilor prevăzute de art. 952 NCPC. 

În acest sens, subliniază că orice dispoziŃie a instanŃei trebuie să fie dată numai 
în temeiul legii. 

Câtă vreme legea permite oricărei persoane îndreptăŃite să solicite şi să obŃină 
măsuri asigurătorii, fără a exista vreo cenzură sau condiŃionare a instituirii uneia 
dintre măsuri de necesitatea / instituirea / refuzul unei alte măsuri asigurătorii 
alternative, instanŃa nu are un temei de drept în baza căruia să respingă cererea 
reclamantei apelante, în condiŃiile în care a considerat îndeplinite cumulativ cerinŃele 
prevăzute de art. 969 NCPC raportat la art. 952 alin. 1 NCPC. 

c). InstanŃa a apreciat indirect că reclamanta apelantă nu ar fi de bună credinŃă 
în exercitarea drepturilor procesuale, invocându-se în motivarea încheierii atacate 
prevederile art. 12 alin. 1 NCPC. 



Apreciază că nu s-ar putea reŃine vreo rea credinŃă a reclamantei apelante, în 
exercitarea depturilor procesuale, prin promovarea unei cereri de instituire a două 
măsuri asigurătorii distincte, cel puŃin din următoarele prespective: 

- Pe de o parte, ambele măsuri au fost solicitate pentru garantarea 
realizării unei creanŃe în cuantum de 41.235,49 lei, aplicarea efectivă a măsurilor de 
către executorul judecătoresc neputând excede acestei limite valorice; 

- pe de altă parte, în ipoteza în care una dintre cele două măsuri 
asigurătorii ar fi fost suficientă în concret pentru a acoperi valoarea creanŃei pe care 
reclamanta o are de recuperat de la pârâtă, oricum cealaltă măsură instituită şi-ar fi 
pierdut efectele, devenind caducă. 

Din altă perspectivă, solicită a se observa că: 
- pârâta R. S.R.L., deşi apare cu o situaŃie financiară bună (conform 

extraselor de pe portalul Ministerului FinanŃelor Publice), nu şi-a achitat nici măcar 
partea din creanŃă pe care a recunoscut-o - 41.235,49 lei, deşi aceasta datează de mai 
bine de 2 ani (din 2011); 

- pârâta R. S.R.L. nu ar fi cu nimic prejudiciată, deoarece o poprire a 
conturilor sale ar putea fi instituită doar până la limita sumei de 41.235,49 lei, orice 
altă sumă care s-ar afla în conturile pârâtei fiind la dispoziŃia sa liberă. 

Ca atare, faŃă de consecinŃele clare şi legale pe care le-ar fi produs instituirea 
celor două măsuri asigurătorii luate împreună (poprire şi sechestru), apreciază că nu se 
poate susŃine vreo rea credinŃă a reclamantei apelante în exercitarea drepturilor 
procesuale, respectiv nu se poate reŃine incidenŃa art. 2 alin. 1 NCPC. 

d). Nu în ultimul rând, subliniază că măsura de sechestru asigurător este 
insuficientă pentru a se crea o garanŃie în favoarea reclamantei apelante, că va putea fi 
executată silit şi recuperată astfel creanŃa în cuantum de 41.235,49 lei. 

Astfel cum rezultă în mod clar din extrasul de pe site-ul Ministerului 
FinanŃelor Publice, privind situaŃia financiară la finele anului 2012, pârâta R. S.R.L.: 

- nu are înregistrate în contabilitate stocuri de marfă, 
- capitalul social este de 200 lei, 
- societatea a înregistrat o pierdere din execiŃiul financiar aferent anului 

2012 de 483.533 lei, 
- are active circulante - creanŃe, adică sume de recuperat - în cuantum de 

914.188 lei; 
- are sume de bani în conturi şi în numerar - 32.099 lei. 
Ca atare, apare evident că măsura de poprire asiguratorie ar fi o garanŃie reală 

pentru reclamantă, în vederea recuperării creanŃei pe care o deŃine împotriva pârâtei. 
Prin întâmpinarea formulată, pârâta intimată R. SRL a solicitat să se 

respingă apelul formulat împotriva încheierii civile nr. 2046/2013 a Tribunalului 
Specializat Cluj ca neîntemeiat, cu consecinŃa menŃinerii hotărârii instanŃei de fond; să 
fie obligată apelanta la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu. 

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

Prin încheierea civilă nr. 2046/2013 pronunŃată de Tribunalul Specializat Cluj 
s-a admis in parte cererea formulata de A.T. SRL privind instituirea unor masuri 
asigurătorii pana la concurenta sumei de 41.235,49 lei, reprezentate de sechestru 
asigurător asupra bunurilor mobile si imobile, poprire asigurătorie asupra conturilor si 
asupra sumelor datorate de terŃul poprit B. SRL. Admiterea în parte a acŃiunii s-a 
datorat respingerii solicitării de instituire a popririi, aceasta fiind respinsă ca excesivă 
si nejustificată, dispunându-se doar instituirea sechestrului asigurător. 



 Prin apelul formulat, reclamanta A.T. SRL solicita modificarea incheierii 
pronunŃate de Tribunalul Specializat Cluj, în sensul admiterii solicitării sale iniŃiale de 
instituire a popririi asuguratorii asupra conturilor pârâtei si asupra sumelor datorate ei 
de către intimata B. SRL. 

Raportat la criticile formulate, Curtea ia act de justeŃea statuărilor tribunalului, 
în sensul în care sechestrul asigurător a fost definit ca o măsură de conservare, 
respectiv de asigurare a acŃiunii principale, prin intermediul căreia se atinge scopul de 
a fi valorificat un anumit bun al debitorului, la momentul obŃinerii unui titlu 
executoriu, reclamantul fiind protejat astfel de eventuala insolvabilitate a debitorului 
său. 

Totodată, nu trebuie uitat însă că scopul ei principal nu trebuie să fie legat, în 
niciun fel, de prejudicierea activităŃii debitoarei, în plan economic şi social, instanŃele 
fiind chemate să vegheze la respectarea cerinŃei unui just echilibru între interesele 
contrare ale părŃilor. Cu alte cuvinte, trebuie respectat principiul proporŃionalităŃii, din 
perspectiva faptului că măsura instituită nu trebuie să fie excesivă, din punctul de 
vedere al debitorului şi trebuie dispusă în limitele strict necesare scopului pentru care 
acest mecanism a fost instituit de legiuitor.  

Aşa cum s-a statuat în practică, este imperios necesar ca între cuantumul 
creanŃei deŃinute de creditor si nivelul măsurilor asigurătorii obŃinute să existe o 
anumită corelare. Altfel, se poate ajunge la situaŃia ca debitorului, fie el şi de rea-
credinŃă (în sensul ca, deşi are posibilităŃi materiale, nu doreşte să-şi respecte 
obligaŃiile contractuale asumate), să i se blocheze întreaga activitate comercială cu 
consecinŃe în lanŃ faŃă de toŃi partenerii săi de afaceri, fiind posibilă şi intrarea acestuia 
în stare de insolvenŃă. 

Pornind de la aceste premise, Curtea achiesează susŃinerilor din întâmpinare, 
în sensul în care, în primul rand, măsura de instituire a sechestrului asigurător dispusa 
prin incheierea apelata este suficienta pentru creditoare. Astfel, sechestrul asigurător 
dispus de către Tribunalul Specializat Cluj a fost pus in executare prin deschiderea 
dosarului executional nr. 801/2013 la Biroul executorului judecătoresc Cîmpian 
Mihai-Radu. 

Aşa cum rezultă din actele anexate întâmpinării, acesta s-a prezentat in data de 
9 septembrie 2013 la sediul societăŃii pârâte, unde reprezentanŃii acesteai nu s-au opus 
instituirii măsurii dispuse prin incheierea atacată si au pus la dispoziŃia organului de 
executare o listă a mijloacelor fixe. Din cuprinsul acestei liste se poate observa 
existenta in patrimoniul societăŃii a doua autoturisme si a multor alte utilaje care 
servesc la desfăşurarea activităŃii având împreuna o valoare de inventar de 437.278,66 
lei, de aproximativ 10 ori mai mult decât creanŃa pentru care creditoarea a solicitat 
instituirea masurilor asigurătorii. Executorul judecătoresc a procedat la identificarea, 
fotografierea si sechestrarea autoturismului Ml Mercedes Benz AE cabriolet de 
culoare negru cu numărul de înmatriculare ... pe care 1-a evaluat la o valoare de piaŃa 
de 15.000 Euro.  

Or, se subliniază corect de către intimata R. că aceasta valoare este una mult 
superioara debitului pe care societatea pârâtă a recunoscut ca il are fata de apelanta. 
Din toate cele expuse rezultă incontestabil faptul ca pârâta deŃine in partimoniul sau 
bunuri mobile de o valoare mult mai mare decât creanŃa pentru care s-a solicitat 
instituirea masurilor, precum si faptul ca măsura sechestrului asigurător, adusa la 
indeplinire, este una suficienta pentru a garanta indeplinirea obligaŃiei sale de plata.  

Ca atare, soluŃia pronunŃată de tribunal este legală şi temeinică, nefiind 
contestate pertinent prin apel statuările conform cărora măsura sechestrului asigurător, 
pusa in executare deja prin procesul verbal incheiat la data de 09.09.2013 de BEJ 



C.M.R. in dosarul executional 801/2013, reprezintă o garanŃie suficienta pentru 
creditoare.  

Intimata R. susŃine întemeiat în apărare că, în caz contrar, s-ar proceda la o 
impietare a desfăşurării activităŃii societăŃii pârâte prin instituirea mai multor masuri 
asigurătorii, fara un motiv rezonabil. Mai mult, in situaŃia data, in care apelanta are 
deja garantata creanŃa prin instituirea sechestrului asigurător, instituirea unei noi 
masuri asigurătorii pentru garantarea executării aceleiaşi obligaŃii apare ca 
inadmisibila si nu ar face altceva decât sa prejudicieze societatea pârâtă prin 
exercitarea de către apelantă, cu rea credinŃă, a drepturilor procesuale, respectiv 
contrar scopului avut în vedere de lege. 

 SusŃinerea creditoarei din cererea de apel potrivit căreia in ipoteza in care una 
dintre cele doua masuri asigurătorii ar fi suficienta pentru a acoperi valoarea creanŃei, 
cealaltă măsura instituita si-ar pierde efectele, devenind caduca, nu poate fî acceptată. 
Instituirea măsurii popririi asigurătorii ar consta in blocarea sumelor de bani datorate 
de către B. SRL pârâtei, sume despre care se afirmă că sunt necesare desfăşurării 
activităŃii de producŃie si plăŃii salariilor angajaŃilor. 

Din această perspectivă, nu are relevanŃă contextul în care s-a ajuns la 
derularea unor relaŃii de afaceri constante între cele două intimate, din moment ce, în 
prezentul dosar, instanŃa este Ńinută să se limiteze la analiza condiŃiilor de 
admisibilitate prev. de art. 951 şi urm. NCPC. 

Dat fiind faptul ca prin măsura deja instituita a sechestrului asigurător asupra 
unui bun al pârâtei in valoare de 15.000 Euro s-a garantat executarea obligaŃiei de 
plata a creanŃei in cuantum de 41.235,49 lei, precum si ca intre cuantumul creanŃei 
deŃinute de creditor si nivelul masurilor asigurătorii trebuie sa existe o corelare pentru 
a nu se cauza prejudicii pârâtei prin instituirea unor masuri nejustificate, Curtea va 
respinge apelul formulat de A.T. SRL, în acord cu prev. art. 480 alin. 1 NCPC şi va 
păstra hotărârea atacată. 

In baza art. 451 alin. 2 şi art. 453 NCPC. va fi obligata apelanta să plătească 
intimatei R. SRL suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată parŃiale 
reprezentând onorariu avocaŃia. 

Potrivit art. 451 alin. 2 NCPC,  instanŃa poate chiar din oficiu să reducă 
motivat partea din cheltuieli de judecată reprezentând onorariul avocaŃilor, atunci 
când acesta este vădit disproporŃionat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei 
ori cu activitatea desfăşurată de avocat, Ńinând seama şi de circumstanŃele cauzei. 

În cauză se constată că s-au solicitat cheltuieli de judecată constând în 
onorariu avocat în cuantum de 2.235 lei. Prevederile  anterior citate permit 
judecătorului să aprecieze asupra corespondenŃei dintre mărimea onorariului şi cele 
trei repere stabilite de legiuitor: valoarea pricinii, complexitatea cauzei sau activitatea 
desfăşurată de avocat 

Pe de o parte, în privinŃa valorii şi complexităŃii pricinii, Curtea ia act de faptul 
că, in abstracto, cauza nu este neapărat una complexă. Totodată, activitatea prestată 
de avocat nu este una semnificativă, limitându-se la redactarea întâmpinării  şi la 
susŃinerea orală a acesteia, pornind de la premisele validate deja de către instanŃa de 
fond. Curtea, în urma reaprecierii elementelor pertinente consideră necesară 
diminuarea cuantumului onorariului avocaŃial la suma de 1.000 lei, sumă care 
răspunde exigenŃelor legale precitate.  

 



28. Hotărâri judecătoresti. Efecte. Modificarea actelor 
normative avute în vedere la pronunŃare. Spor de dispozitiv. Acordare 

după intrarea in vigoare a Legii nr. 330/2009. Nelegalitate  

Curtea de Apel Cluj, SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 9300 din 3 octombrie 2013 

Prin sentinŃa civilă nr. 7627/04.12.2012, a Tribunalului Maramureş s-a admis 
în parte acŃiunea având ca obiect litigiu privind funcŃionarii publici, formulată de către 
reclamanta D.F. în contradictoriu cu pârâtul PRIMARUL  MUNICIPIULUI  
SIGHETU MARMAłIEI. 

S-a anulat dispoziŃia nr. 179/2012 emisă de pârâtul Primarul Municipiului 
Sighetu MarmaŃiei. 

S-a respins cererea de suspendare a dispoziŃiei atacate. 
Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
I. Prin DispoziŃia nr. 179 din 2.04.2012 emisă de pârât s-a dispus ca începând 

cu data de 01.04.2012 d-na D.F. având funcŃia publică de consilier, nivel de studii S, 
grad profesional superior, gradaŃia corespunzătoare tranşei de vechime 4, clasa de 
salarizare 52 şi coeficientul de ierarhizare 3,52, în cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Sighetu MarmaŃiei, va avea un salariu de bază de 1290 lei, 
spor specific de 0 lei, spor pentru condiŃii de muncă vătămătoare pentru timpul efectiv 
lucrat de 85 lei, total drepturi băneşti 1375 lei. 

În motivarea actului administrativ atacat s-a arătat că prin emiterea acestuia s-a 
pus în executare dispoziŃia nr. 163/2012 a Primarului Municipiului Sighetu-MarmaŃiei 
privind măsurile impuse prin Decizia nr. 43/2011 din dosarul nr. 47/2011 a Camerei 
de Conturi Maramureş, încheiată în urma misiunii de audit financiar a conturilor de 
execuŃie bugetară pe anul 2010, efectuată la Universitatea Administrativ Teritorială 
Municipiul Sighetu MarmaŃiei. 

Prin Decizia nr. 43/2011 s-a constatat de către Curtea de Conturi plata nelegală 
a sumei de 465182 lei, reprezentând indemnizaŃie de dispozitiv, acordată necuvenit 
salariaŃilor UnităŃii Administrativ Teritoriale Municipale auditate, la care se adaugă 
contribuŃia unităŃii la bugetele corespunzătoare în sumă de 127925 lei. 

Curtea de Conturi Maramureş a avut în vedere adresa nr. 97116/04.05.2011 a 
Ministerului Muncii Familiei şi ProtecŃiei Sociale referitor la indemnizaŃia de 
dispozitiv prin care se precizează „că acesta este un drept salarial care până la data 
intrării în vigoare a Legii cadru nr. 330/2009 era reglementat prin lege numai pentru 
personalul din instituŃiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranŃă naŃională, 
deci nu şi pentru personalul din consilii judeŃene, primării şi servicii publice din 
subordinea acestora. Având în vedere prevederile art. 10 din OUG 1/2010 Ministerul 
Muncii Familiei şi ProtecŃiei Sociale menŃionează că „…aceste drepturi nu mai pot fi 
acordate începând cu data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009 şi că 
extinderea domeniului de aplicare a prevederilor art. 13 din Legea nr. 138/1999 
privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituŃiile publice de 
apărare naŃională, la unităŃile administrativ-teritoriale nu este legală.” 

II. AcŃiunea formulată de reclamantă este întemeiată parŃial. 
1)Reclamantei i s-a recunoscut dreptul la „indemnizaŃia de dispozitiv prin 

sentinŃa civilă nr. 22/8.01.2008 pronunŃată de Tribunalul Maramureş, SecŃia 
comercială, de contencios administrativ şi fiscal. 

2)Prin urmare, reclamanta are un bun în sensul art. 1 din Primul Protocol 
AdiŃional la ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului. 



3) Acest „bun” nu a fost revocat întrucât Legea nr. 330/2009 a recunoscut 
sporurile stabilite prin hotărâri judecătoreşti, principiul fiind consacrat de art. 3 lit. c. 

4) Art. 10 din O.U.G. nr. 1/2010 nu este aplicabil întrucât priveşte numai 
actele administrative nelegale, nu şi hotărârile judecătoreşti care se bucură de putere 
de lucru judecat. 

5) Singura limitare era aceea care rezulta din art. 23 din Legea nr. 330/2009, 
anume ca suma sporurilor şi îndemnizaŃiilor individuale să nu depăşească 30 % din 
salariul de bază, solda funcŃiei de bază sau indemnizaŃia lunară de încadrare. 

În speŃă, nu rezultă o depăşire a plafonului maxim prevăzut de lege, pârâtul 
nefăcând nici o dovadă în acest sens. 

6) Tribunalul a respins cererea de suspendare a actului administrativ atacat 
întrucât nu s-a făcut dovada, în condiŃiile art.14-15 din Legea nr.554/2004, a pagubei 
iminente. 

În raport de aceste considerente, Tribunalul a admis în parte acŃiunea conform 
dispozitivului. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul MUNICIPIUL 
SIGHETU-MARMAłIEI prin PRIMAR solicitând admiterea recursului şi 
respingerea acŃiunii. 

În dezvoltarea motivelor de recurs, a arătat recurentul că actul în baza căreia a 
fost emisă dispoziŃia nr. 179/2012 a fost Decizia nr. 43/2011 din Dosarul nr. 47/2011 
al CurŃii de Conturi Maramureş. Acest act a fost atacat de către Municipiul Sighetu 
MarmaŃiei în contencios administrativ, cauza fiind înregistrată sub Dosar nr. 
2985/100/2012, acŃiunea fiind admisă de către Tribunalul Maramureş prin SentinŃa 
Civilă nr. 4548/29,06,2012. Curtea de Conturi Maramureş a înaintat recurs iar Curtea 
de apel Cluj a modificat SentinŃa nr. 4548/29.06.2012 în sensul respingerii acesteia. 

Având în vedere modul de soluŃionare al acŃiunii împotriva actului care a stat 
Ia baza emiterii DispoziŃiei nr. 179/2012 în prezent aceasta îşi găseşte aplicabilitatea 
aşa cum a fost formulata. 

Analizând sentinŃa criticată prin prisma motivelor de recurs invocate, 
Curtea constată următoarele: 

În perioada 29 august 2011 - 21 octombrie 2011 la U.A.T.M. Sighetu-
MarmaŃiei din judeŃul Maramureş s-a desfăşurat misiunea de audit financiar asupra 
conturilor de executie bugetară pentru anul 2011 de către reprezentanŃii CurŃii de 
Conturi - Camera de Conturi Maramureş, cu prilejul căreia s-au constatat nereguli şi 
abateri de la legalitate şi regularitate, în administrarea patrimoniului acestei unităŃi 
administrativ - teritoriale, constând în acordarea sporului de dispozitiv angajaŃilor 
acesteia atât funcŃionari publici, cât şi personal contractual, ce au fost consemnate 
detaliat în procesul-verbal de constatare înregistrat sub nr. 15.159/21 octombrie 2011 
la entitatea verificată.  

ContestaŃia formulată de către recurentul Municipiul Sighetu MarmaŃiei 
împotriva acestei decizii a fost respinsă prin decizia civilă nr. 4228/2013 pronunŃată 
de Curtea de Apel Cluj. 

Ca urmare a acestei decizii, recurentul a invocat dispoziŃia nr. 179/2013, 
contestată în prezentul litigiu. 

Ceea ce a reŃinut instanŃa de fond, pentru a ajunge la concluzia nelegalităŃii 
dispoziŃiei de imputare, îl reprezintă faptul că reclamanta a avut dreptul la plata 
indemnizaŃiei de dispozitiv, plătită în temeiul unei hotărâri judecătoreşti irevocabile. 

Contrar celor reŃinute de către prima instanŃă, Curtea constată că o hotărâre 
judecătorească îşi produce efectele doar atâta timp cât actele normative avute în 
vedere la pronunŃarea acesteia nu suferă modificări. 



Or, ulterior pronunŃării sentinŃei civile nr. 22/08.01.2008 de către Tribunalul 
Maramureş, prin care s-a recunoscut în favoarea reclamantei dreptul la plata sporului 
de dispozitiv, a fost adoptată o nouă lege de salarizare, respectiv Legea nr. 330/2009. 
IndemnizaŃia de dispozitiv nu ar mai fi trebuit fi acordată angajaŃilor proprii ai 
recurentei, după intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009 şi a O.U.O. nr. 
11/2010.  

În mod nelegal instanŃa de fond a reŃinut că plăŃile privind îndemnizaŃia de 
dispozitiv au fost efectuate legal, în baza unei hotărâri judecătoreşti definitivă şi 
irevocabilă, respectiv SentinŃa civilă nr.22/8.02.2008 pronunŃată de Tribunalul 
Maramureş.  

Totodată, instanŃa de fond în mod greşit a înlăturat din cauză efectele Deciziei 
nr. 37/2009 pronunŃată de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie în recursul în interesul 
legii, prin care s-a statuat că indemnizaŃia de dispozitiv lunară în cuantum de 25% din 
salariul de bază, prevăzută de art. 13 din Legea nr. 138/1999, se acordă funcŃionarilor 
publici şi personalului contractual, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 
Ministerului AdministraŃiei şi Internelor şi în instituŃiile publice din subordinea 
ministerului, precum şi personalului care îşi desfăşoară activitatea în serviciile 
comunitare din subordinea consiliilor locale şi a prefecturilor, care au beneficiat de 
acest drept salarial şi înainte de transfer dau detaşare din cadrul fostului Minister de 
Interne.  

Personalul entităŃii verificate a beneficiat de indemnizatia de dispozitiv în cotă 
de 25%, inclus în salariul de bază, ce a condus la efectuarea în mod nelegal de plăŃi 
din fondurile publice, începând cu anul 2010.  

InstanŃa de fond a reŃinut că în temeiul unei hotărâri judecătoreşti, rămase 
definitive şi executorii, "sentinŃa civilă nr. 22/08.02.2008 pronunŃată de Tribunalul 
Maramureş in dosar nr. 5889/100/2007, au fost obligaŃi la alocarea, calcularea şi plata 
către reclamanŃi a drepturilor băneşti reprezentând "indemnizaŃia de dispozitiv, lunară, 
în cuantum de 25% din salariul de bază, retroactiv începând cu luna noiembrie anului 
2004 inclusiv şi în continuare până la încetarea raporturilor de serviciu, respectiva 
contractului de muncă, sume ce urmează a fi actualizate în funcŃie de rata inflaŃiei de 
la data scadenŃei fiecăreia şi până la data efectuări plăŃii, au fost obligaŃi pârâŃii să 
ordone serviciului competent consemnarea în carnetele de muncă ale funcŃionarilor 
publici şi personalului contractual a "indemnizaŃiei de dispozitiv" retroactiv, începând 
cu luna noiembrie a anului 2004 şi în continuare până la încetarea raporturilor de 
serviciu, respectiva contractului de muncă" reglementată de Legea nr. 138/1999 în 
cuantum de 25% din salariul de bază, potrivit Ordinului Ministerului AdministraŃiei şi 
Internelor nr. 436/28.07.2003, începând cu 20.12.2004, actualizate cu rata inflaŃiei la 
data plăŃii".  

Efectele  hotărârii judecătoreşti declarative de drepturi sunt limitate în timp 
până la o eventuală modificare a dispoziŃiilor legale în temeiul şi în aplicarea cărora a 
fost pronunŃată.  

Efectele sentintei civile prin care pârâtul a fost obligat să achite îndemnizaŃia 
de dispozitiv în cuantum de 25% din salariul de bază pentru proprii angajaŃi, se 
produc doar pentru perioada în care legislatia aferentă salarizării personalului bugetar 
nu se modifică.  

A admite că o hotărâre judecătorească poate produce efecte şi după abrogarea 
actelor normative în temeiul şi în aplicarea cărora a fost dată, ar echivala cu stabilirea 
de către instanŃă prin hotărâri judecătoreşti a unei alte modalităŃi de salarizare decât 
cea prevăzută de actele normative în vigoare, ceea ce reprezintă un exces de putere 



săvârşit de către aceasta prin îndeplinirea unor atribuŃii care revin exclusiv puterii 
legislative.  

Începând cu anul 2010, salarizarea personalului din instituŃiile publice s-a 
efectuat în baza Legii-cadru nr. 330/2009, lege ce instituie un nou sistem de 
salarizare, cu norme juridice noi, astfel încât toate actele juridice emise anterior, care 
nu-şi mai regăsesc temei în noua legislaŃie, nu se mai aplică, şi în consecinŃă nici 
acordarea sporului de dispozitiv începând cu anul 2010 nu mai are temei legal.  

Or, chiar şi în ipoteza în care hotărârea judecătorească, de care se prevalează 
partea a stabilit obligaŃia angajatorului de a acorda indemnizaŃia de dispozitiv, şi 
pentru viitor, efectele acesteia sunt limitate în timp până la o eventuală modificare 
legală ori convenŃională a raporturilor de muncă/de serviciu. O atare modificare legală 
a avut loc prin intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009, care oferă criterii 
diferite de calcul al salariilor faŃă de momentul pronunŃării respectivei hotărâri 
judecătoreşti.  

Astfel, legiuitorul a uzat de facultatea ce i-a fost recunoscută prin art. 157 alin. 
(2) din Codul Muncii, potrivit căruia sistemul de salarizare a personalului din 
autorităŃile şi instituŃiile publice finanŃate integral sau în majoritate de la bugetul de 
stat, bugetele locale se stabileşte prin lege, cu consultarea organizaŃiilor sindicale 
reprezentative.  

Prin urmare, hotărârea judecătorească prin care s-a acordat indemnizaŃia de 
dispozitiv nu poate produce efecte pentru viitor, şi după anul 2010. Pentru viitor, în 
contextul în care a operat o modificare legală a raporturilor de muncă/de serviciu, pe 
care instanŃa judecătorească nu a avut-o în vedere la data pronunŃării, hotărârea nu 
poate fi invocată cu succes . 

Ca urmare, dispoziŃiile art.3 lit. c din Legea nr.330/2009 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice, care stabilesc că sistemul de 
salarizare reglementat prin această lege are la bază principiul luării în considerare a 
sporuri lor, a adaosurilor salariale, a majorărilor, a indemnizaŃiilor cu caracter general 
sau special, precum şi a altor drepturi de natură salarială, recunoscute sau stabilite, 
până la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâri judecătoreşti, prin acte de 
negociere colectivă, precum şi prin alte modalităŃi, acestea regăsindu-se la un nivel 
acceptat, potrivit principiilor prezentei legi, în salariul brut sau, după caz, în salariul 
de bază, în solda funcŃiei de bază sau în indemnizaŃia lunară de încadrare, trebuie 
coroborate cu dispoziŃiile art.lalin (2) din Legea nr. 330/2009, care prevăd că începând 
cu data intrării în vigoare, (ianuarie 2010), drepturile salariale ale personalului 
prevăzut la alin.(1) sunt şi rămân în mod exclusiv cele prevăzute în prezenta lege.  

În acest sens Legea nr.330/2009, în capitolul distinct referitor la modul de 
stabilire a salariilor în primul an de aplicare legii, anul 2010, respectiv cap.lV, art.30 
alin. (1), precizează că, începând cu 1 ianuarie 2010, sporurile, acordate prin legi sau 
hotărâri ale Guvernului, şi, după caz, indemnizaŃiile de conducere, care potrivit legii 
făceau parte din salariul de bază, prevăzute în notele din anexele la prezenta lege, se 
introduc în salariul de bază, corespunzătoare funcŃiilor din luna decembrie 2009, atât 
pentru personalul de execuŃie, cât şi pentru funcŃiile de conducere.  

Ca atare, în salariile de bază stabilite în temeiul Legii nr.330/2009, se introduc 
doar sporurile care până la publicarea acestei legi, au fost stabilite şi acordate prin legi 
sau hotărâri ale Guvernului sau sunt prevăzute în notele din anexele la prezenta lege.  

Din aceste reglementări legale reiese expres voinŃa legiuitorului de a avea în 
vedere la reîncadrarea pe temeiul noii legi unice a salarizării doar a sporurilor 
acordate prin legi sau hotărâri ale guvernului (alin.1) precum şi sporurile specifice pe 
categorii de personal şi domenii de activitate expres prevăzute în cap.III şi în anexele 



la lege, însă printre acestea pentru personalul din administraŃia public locală nu sunt 
prevăzute sporurile solicitate prin actiunea de faŃă.  

În considerarea dispoziŃiilor legale invocate anterior, rezultă cu puterea 
evidenŃei că indemnizaŃia de dispozitiv a fost acordată, în speŃă, până la data de 
31.12.2009 doar în baza sentinŃei civile nr, 22/8.02.2008, ulterior neregăsindu-se 
printre sporurile prevăzute în actele normative aplicabile salarizării personalului din 
autorităŃile publice locale începând cu anul 2010.  

În consecinŃă, pentru toate considerentele expuse anterior, Curtea constată că 
recursul formulat este fondat, actul atacat fiind legal şi temeinic, emis în executarea 
unei decizii a CurŃii de Conturi a cărei legalitate a fost, de asemenea, validată printr-o 
hotărâre judecătorească irevocabilă, motiv pentru care, în temeiul dispoziŃiilor art. 312 
Cod procedură civilă, îl va admite şi va dispune în consecinŃă. 

 
 
 

SelecŃia hotărârilor, 
Preşedintele SecŃiei – judecător Liviu Ungur 

 


