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Acţiune în contencios administrativ respinsă ca prematură. Nelegalitate  

Dacă obiectul acţiunii nu a fost unul prin care s-a pretins o conduită generală din partea 
autorităţii publice într-un din domeniile sale de activitate ci s-a solicitat în mod concret 
analizarea refuzului autorităţii de a da curs unei solicitări formulate de reclamanţi, calificarea ca 
fiind prematură a acţiunii apare ca fiind nelegală. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ, decizia nr. 
219 din 1 februarie 2010 

Prin sentinţa civilă nr.247 pronunţată la data de 12 mai 2009 de Tribunalul Bistriţa Năsăud 
în dosarul nr.825/112/2008 a fost respinsă ca prematură acţiunea în contencios administrativ 
formulată de reclamanţii C.S.L., P.L. şi L.M.L.. 

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa a reţinut că reclamanţii deţin în proprietate 
imobilul situat în municipiul Bistriţa pe strada B.. 

În anul 2005 a fost promovat obiectivul investiţii „Modernizare şi consolidare străzi în 
municipiul Bistriţa”, cuprinzând modernizarea a 32 de străzi printre care şi strada B.; în anul 2006 
s-au executat lucrări de consolidare şi modernizare pe această stradă cu respectarea proiectului 
tehnic, care prevedea lăţimea părţii carosabile între 6,85-7,00 m şi lăţimea trotuarelor între 0,5-
2,50 m, lucrări ce au fost recepţionate în luna ianuarie 2007. 

Având în vedere că strada B. face parte din centrul istoric, fiind zonă protejată potrivit 
H.C.L. nr. 99/1998 preluată în P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 43/2004, zonă în care este interzisă 
fragmentarea şi modificarea parcelelor istorice, precum şi caracterul relativ redus al traficului 
pietonal pe trotuarul în litigiu, situat pe partea stângă de circulaţie, acestuia i s-a păstrat lăţimea 
avută şi înainte de începerea lucrărilor de modernizare şi consolidare a străzii. 



Se mai reţine că imobilul proprietatea reclamanţilor a fost refăcut în forma actuală potrivit 
autorizaţiei de construire nr. 393/16.05.2007, după ce au fost finalizate lucrările de modernizare a 
trotuarului. 

Potrivit raportului de expertiză tehnică efectuat în cauză trotuarul din faţa imobilului are o 
lăţime ce variază între 0,35 m şi 0,65 m, trotuarul de vis-a-vis are o lăţime de 2,65 m în el fiind 
cuprinşi stâlpii electrici şi panoul de vizitare T.C, iar strada B. are două benzi de circulaţie cu 
lăţimea de 3,00-3,50 m. 

Punctul 3.24 din Norma tehnică aprobată prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 
49/27.01.1998 privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane, prevede că pentru 
circulaţia pietonilor se vor amenaja trotuare cu o lăţime cuprinsă între 1,0 şi 4,00 m, în funcţie de 
intensitatea circulaţiei pietonilor şi de locul unde sunt amplasate conform anexei nr. 5, iar potrivit 
anexei nr. 5, lăţimea de 1,00 m se asigură pentru capacităţi de circulaţie pietonală în funcţie de 
amplasamentul trotuarului lângă locuinţă de 800 pietoni/oră sau lângă spaţii comerciale de 
700/oră. 

Imobilul reclamanţilor se încadrează în a doua categorie, aceea de 700 pietoni/oră astfel 
cum rezultă din autorizaţia de construcţie nr. 392/16.05.2007, prin care s-a autorizat executarea 
lucrărilor de construire pentru: refuncţionalizare imobil, realizare subsol, compartimentare pod şi 
amenajare spaţii comerciale şi birouri. 

Pentru a se aduce trotuarul în litigiu de la lăţimea actuală la lăţimea de 1 metru, expertul a 
identificat trei posibilităţi de acţiune, şi anume:  

a).Reducerea lăţimii trotuarului vis-a-vis şi implicit aducerea la lăţimea de 1,00 m a 
trotuarului în cauză. Această soluţie însă este condiţionată de mutarea a trei stâlpi electrici şi a 
posibilelor reţele de utilităţi amplasate pe trotuarul de vis-a-vis ceea ce poate să ducă la costuri 
mari. 

b).Cea de a doua soluţie posibilă este renunţarea la una din benzile de circulaţie şi 
transformarea acesteia în trotuar. Aceasta implică reducerea semnificativă a traficului auto ce se 
desfăşoară pe această stradă. 

c).Cea de a treia soluţie ar fi în introducerea de restricţie de acces a traficului greu, restricţie 
de viteză şi remodelarea tramei stradale la dimensiuni de 3,00 m pentru o bandă de circulaţie la 
care se va adăuga supralărgirea datorită curbei existente. În acest fel există posibilitatea lărgirii 
trotuarului în cauză astfel încât circulaţia pietonilor să se poată desfăşura în condiţii acceptabile. În 
cazul în care este necesar se pot amplasa şi borduri înalte, „apără roata”. 

Dintre cele trei soluţii tehnice, atât expertul cât şi reclamanţii au optat pentru a treia 
variantă. 

Dar, după cum se poate observa şi pentru a treia variantă este necesar ca în prealabil să se 
găsească o soluţie pentru redirijarea traficului rutier ca urmare a introducerii restricţiei de acces a 
traficului greu precum şi eventuala mutare a unuia din stâlpii electrici aflaţi de-a lungul şi la 
ambele capete ale străzii în vederea supralărgirii datorită curbei existente. 

De altfel, şi pârâtul arată în răspunsul dat membrului reclamanţilor că Direcţia Tehnică din 
cadrul primăriei, proiectantul străzii B. şi executantul lucrării încearcă să ajungă la o soluţie pentru 
realizarea unui trotuar pe partea stângă a direcţiei de mers spre Prefectură . 

În consecinţă, tribunalul a apreciat că lărgirea trotuarului în litigiu este posibilă numai dup 
crearea în prealabil a condiţiilor necesare efectuării acestei lucrări, cu respectarea etapelor şi a 
termenelor prevăzute de art. 75 şi 76 din O.U.G. nr. 34/2006.  

Împotriva acestei hotărâri au promovat recurs reclamanţii solicitând admiterea 
recursului, modificarea hotărârii atacate în sensul admiterii acţiunii introductive de instanţă 
arătând că apreciază ca fiind netemeinică şi nelegală hotărârea prin care s-a apreciat ca 
prematură acţiunea promovată. 

Recurenţii au învederat că asigurarea condiţiilor prealabile executării lucrării de aducere a 
trotuarului în conformitate cu legea nu poate fi imputată reclamanţilor neîndeplinirea condiţiilor 
prealabile fiind tot culpa pârâtei astfel că respingerea ca prematură a acţiunii apare ca nelegală în 
raport de principiul nemo propriam turpitudinem alegans. 

Recurenţii au învederat că municipiul Bistriţa în calitate de administrator al drumurilor şi 
trotuarelor avea obligaţia potrivit art.21 şi art.36 din Legea nr.215/2001 de a asigura respectarea 
Normei tehnice aprobată prin Ordinul Ministerului Transportului nr.49 din 27.01.1998 asigurând 
lăţimea minimă de trotuar de 1 metru pentru trotuarul de pe str. B.. 



 Se mai susţine că prima instanţă a apreciat pe fond acţiunea ca admisibilă dar a respins-o 
ca prematură pentru „crearea în prealabil a condiţiilor necesare efectuării lucrării cu respectarea 
etapelor şi termenelor prev. de art.75 şi art.76 din OUG nr.34/2006 invocând incidenta acestui text 
legal deşi acesta nu are legătură cu cauza . 

Obligarea pârâtului la efectuarea unor lucrări publice nu implică nerespectarea de către 
acesta a regulilor de atribuire a contractelor de executare a lucrărilor în cauză. 

Analizând fondul cauzei recurenţii evidenţiază că probatoriul administrat a relevat 
nerespectarea dispoziţiilor cuprinse în normele tehnice enunţate astfel că şi din această perspectivă 
hotărârea apare ca fiind nelegală. 

Analizând recurs promovat prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea reţine 
următoarele: 

Reclamanţii prin acţiunea introductivă de instanţă au solicitat obligarea pârâtului 
municipiului Bistriţa prin primar la reamenajarea străzii B. din municipiul Bistriţa pentru a se 
asigura trotuarul minim de 1 metru prevăzut de Normele Tehnice privind proiectarea şi realizarea 
străzilor în localităţile urbane publicate în M.of.partea I nr.138 bis din 06.04.1998 în termen de 30 
de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii precum şi la plata unor penalităţi de 100 lei/zi de 
întârziere până la îndeplinirea acestei obligaţii şi la plata de daune materiale. 

Reclamanţii şi-au precizat ulterior acţiunea în sensul obligării pârâtului la reamenajarea 
străzii B. din municipiul Bistriţa potrivit variantei a III-a din raportul de expertiză tehnică, 
introducerea unei restricţii de acces a traficului greu pe această stradă restricţie de viteză şi 
remodelarea tramei stradale la dimensiuni de 3 metri pentru o bandă de circulaţie şi lărgirea 
trotuarului din faţa imobilului cu nr.1 la lăţimea minimă de 1 metru potrivit normelor tehnice deja 
menţionate. 

Acţiunea a fost motivată prin invocarea faptului că reclamanţii sunt proprietari ai unor 
imobile situate pe str. B. din municipiul Bistriţa iar urmarea modernizării recente au fost vătămaţi 
în drepturile lor urmare a nerespectării la momentul modernizării a dispoziţiilor şi ale Normele 
Tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane publicate în M.of.partea I 
nr.138 bis din 06.04.1998. 

Prima instanţă a reţinut pentru a respinge acţiunea ca fiind prematură că din analiza 
probatoriului administrat şi a dispoziţiilor legale enunţate ar fi necesară respectarea etapelor şi 
termenelor prevăzute de art.75 şi art.76 din OUG nr.34/2006 concluzionând că din această 
perspectivă acţiunea apare ca fiind prematură. 

De asemenea judecătorul primei instanţe a reţinut ca fiind necesar ca în prealabil pentru 
aplicarea variantei propuse de reclamanţi din raportul de expertiză tehnică ar fi necesară 
identificarea unor soluţii pentru redirijarea traficului rutier şi acesta fiind unul din argumentele 
pentru care a apreciat că acţiunea apare ca fiind prematură. 

Controlul judecătoresc asupra activităţii de organizare a executării legii şi de executare în 
concret a acesteia de către organele administraţiei publice vizează doar legalitatea actelor 
administrative supuse controlului. 

Aşadar, controlul judecătoresc are ca obiect soluţionarea litigiilor care se nasc între 
administraţie şi persoanele enumerate în art.1 alin.1 din Legea nr.554/2004 în legătură cu 
organizarea executării legii, în sens larg , şi executarea în concret a acesteia prin actele 
administrative emise sau adoptate de organele administraţiei publice. 

Instanţele judecătoreşti nu vor putea verifica aspecte legate de oportunitatea emiterii 
actului administrativ atacat dar vor putea cerceta dacă dreptul de apreciere la emiterea actului a 
fost exercitat de către organul emitent în limitele atribuţiilor sale. 

Într-un litigiu de contencios aşadar judecătorul este investit să constate existenţa şi 
întinderea unor drepturi subiective al căror titular este reclamantul vătămate de către autoritatea 
publică fie prin emiterea actului administrativ nelegal sau prin refuzul de a emite actul 
administrativ pretins. 

Aşadar judecătorul trebuie să determine existenţa unui drept legal sau unui interes legitim 
în favoarea persoanei care se pretinde a fi fost vătămată de către o autoritate publică printr-un act 
administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri. 

Determinarea cadrului procesual în raport de aceste coordonate trebuie realizată atât din 
perspectiva părţilor pentru care poate fi realizată justificarea legitimării procesuale active cât şi 
pasive dar şi din perspectiva obiectului cererii pentru a putea fi verificate limitele investirii 



instanţei precum şi conformitatea obiectului cererii cu exigenţele legii contenciosului 
administrativ. 

Calificarea ca fiind prematură a unei cereri de investire a instanţei ar presupune 
parcurgerea unor proceduri prealabile sesizării instanţei ori instituirea unor termene de la care se 
poate considera că a început să curgă dreptul părţii de a promova acţiunea. 

Obiectul acţiunii judiciare în contencios administrativ este determinat de dispoziţiile art.8 
alin.1 din Legea nr.554/2004 care statuează că persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege 
sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulţumită de răspunsul primit 
la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) 
lit. h), poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în 
tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii pentru daune morale. De 
asemenea, se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi cel care se consideră vătămat 
într-un drept sau interes legitim al său prin nesoluţionarea în termen sau prin refuzul nejustificat 
de soluţionare a unei cereri, precum şi prin refuzul de efectuare a unei anumite operaţiuni 
administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim. 

Din această perspectivă reţinând că obiectul acţiunii nu a fost unul prin care s-a pretins o 
conduită generală din partea autorităţii publice într-un din domeniile sale de activitate ci s-a 
solicitat în mod concret analizarea refuzului autorităţii de a da curs unei solicitări formulate de 
reclamanţi, calificarea ca fiind prematură a acţiunii apare ca fiind nelegală urmare a aplicării şi 
interpretării greşite a dispoziţiilor legale enunţate anterior fiind aşadar prezent motivul de recurs 
prevăzut de art.304 pct.9 C.pr.civ. 

Întrucât prima instanţă a soluţionat cauza fără a intra în cercetarea fondului urmare a 
aplicării greşite a dispoziţiilor legale incidente potrivit dispoziţiilor art.20 alin.3 din Legea 
nr.554/2004 coroborat cu prevederile art.312 alin.5 C.pr.civ. Curtea va casa hotărârea pronunţată 
şi va trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe. 

În rejudecare urmează a fi avute în vedere dispoziţiile art.8 din Legea nr.554/2004 în 
vederea determinării obiectului cererii deduse judecăţii şi analizării acestuia din perspectiva 
prevederilor legii contenciosului administrativ urmând a administra orice tip de probaţiune 
apreciată ca fiind necesară în raport de limitele investirii instanţei. (Judecător Augusta Chichişan) 

 
 

Nerespectarea termenului de 30 de zile prevăzut de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 
554/2004. Consecinţe 

Faţă de evoluţia procedurii urmate în faţa instanţei de fond si, mai cu seamă, faţă de 
manifestarea de voinţă exprimată de pârât în cuprinsul întâmpinării  depusă la dosar după 
scurgerea termenului de 30 de zile prev. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, sancţionarea 
reclamanţilor prin reţinerea excepţiei de prematuritate a cererii de chemare în judecată ca 
urmare a nerespectării termenului de 30 de zile prevăzut de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 
este excesivă şi poate pune în discuţie însăşi dreptul reclamanţilor de acces efectiv la justiţie. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr.413 din 18 februarie 2010 

 Prin sentinţa civilă nr. 2755 din 16.10.2009 pronunţată în dosarul nr.1232/17/2009 al 
Tribunalului Cluj, s-a admis excepţia prematurităţii. 

S-a respins acţiunea reclamanţilor C.A., B.I., M.M. şi B.V. în contradictoriu cu pârâtul 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, ca prematur formulata. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că din analiza cererii de fata rezulta ca în 
cauza se reclama refuzul paratei de a soluţiona cererea  înregistrata sub nr. 32827/45 înregistrata 
la data de 16  februarie 2009, prin care reclamanţii solicita atribuirea terenului în suprafaţa de 500 
mp, în zona Lomb din Cluj-Napoca, in vederea construirii unei locuinţe. 

La formularea cererii mai sus menţionate reclamanţii s-au prevalat de calitatea de succesori 
ai defunctului B.I., persoana in favoarea căreia s-a aprobat atribuirea unui teren în suprafaţa de 



500 mp, situat in zona Lomb din Cluj-Napoca, prin HCL Cluj-Napoca nr. 25/2003, in calitate de 
persoana îndreptăţita în baza Legii nr. 44/1994. 

Conform prevederilor art. 8 alin 1 din Legea nr. 554/2004 poate sesiza instanţa de 
contencios administrativ  persoana vătămata într-un drept recunoscut de lege sau intr-un interes 
legitim printr-un act administrativ individual, nemulţumita de răspunsul primit la plângerea 
prealabila au daca nu a primit nici un răspuns în termenul prevăzut de art. 2 alin 1 lit. h. 

Nesoluţionarea in  termenul legal a unei cereri  este definita de art. 2alin 1 lit. h din Legea 
nr. 554/2004 ca fiind faptul  de a nu răspunde solicitantului in termen de 30 de zile de la 
înregistrarea cererii, daca prin lege nu se prevede un alt termen. 

Or, dat fiind ca reclamanţii au înregistrat cererea nr. 32827/45 la data de 16  februarie 2009 
si au promovat prezenta acţiune la data de 18 februarie 2009, rezulta ca parata se găsea, la data 
promovării prezentei acţiuni, în termenul legal de 30 de zile  în care era obligata să răspundă 
cererii. 

Pentru considerentele de fapt si de drept mai sus expuse, văzând şi  dispoziţiile art. 7 din 
Legea nr. 554/2004, instanţa a admis excepţia prematurităţii, urmând a respinge acţiunea ca 
prematura formulata. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanţii C.A., B.I., M.M., B.V., solicitând 
modificarea în totalitate a sentinţei, în sensul desfiinţării ca netemeinică şi nelegală şi trimiterea 
spre rejudecarea fondului, cu cheltuieli  de judecată. 

În motivarea recursului  reclamanţii  au arătat că în speţă sunt aplicabile art.8  din Legea 
nr.554/2004 dar în mod greşit se face aplicarea şi a art.7 alin.1 din lege,  în sensul că posibilitatea 
de a te adresa instituţiei nu este condiţionată de trecerea unui termen de 30 de zile, ci se face 
aplicarea art.8 din Legea nr.554/2004 care condiţionează admisibilitatea de a te adresa în 
termenul de  6 luni, când este vorba de acte administrative cu caracter individual şi cel puţin 1 an 
de la emiterea actului, atunci când este de acte cu caracter normativ. 

A accepta o altă soluţie înseamnă a limita accesul la justiţie şi al condiţiona de conduita 
chiar a celui vinovat de emiterea actului nelegal sau care îţi produce pagube. 

Soluţia  s-a dat cu nesocotirea normelor CEDO de acces liber la justiţie şi la soluţionarea 
într-un timp rezonabil şi echitabil a acordării unui drept recunoscut prin Legea nr.44/1994. 

Mai mult beneficiarul fiind tatăl reclamanţilor, veteran de război, care prin Legea 
nr.44/1994 era îndreptăţit la 500 mp. teren a fost privat în mod  abuziv de aplicarea hotărârii din 
luna aprilie 2004 a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca prin care s-a hotărât 
împroprietărirea veteranilor  în  Cartierul Lomb, acum viabilizat, respingerea pe excepţie a acţiunii 
privându-se de un drept garantat prin hotărâre a Consiliului local al mun. Cluj-Napoca. 

Este de esenţa interpretării textului de lege în spiritul  ei şi nu în litera acesteia, întrucât 
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, ştia încă din anul 2004, când  a emis hotărârea ce 
privea şi pe antecesorul acestora despre cererea acestuia şi modul de soluţionare a acesteia, 
excepţia de prematuritate neavând nici o justificare la momentul când reclamanţii, în calitate de 
moştenitori au revenit cu cererea prealabilă. 

Prin întâmpinarea înregistrată la 29 decembrie 2009, pârâtul Consiliul local al municipiului 
Cluj-Napoca a solicitat  respingerea recursului declarat de reclamanţi, ca nefundat şi menţinerea  
sentinţei atacate ca fiind temeinică şi legală. 

Analizând recursul prin prisma motivelor invocate, Curtea reţine următoarele. 
Instituţia procedurii prealabile reglementată de art. 7 din Legea contenciosului 

administrativ reflectă optica legiuitorului român actual ca înainte de sesizarea instanţei de 
contencios administrativ competente cu acţiunea în justiţie persoana ce se pretinde vătămată să 
introducă la autoritatea publică emitentă sau la cea ierarhic superioară, dacă aceasta din urmă 
există, plângere prealabilă în termen de 30 de zile de la comunicarea actului. 

Plângerea prealabilă sau recursul administrativ prealabil este o modalitate alternativă de 
reglementare a litigiilor dintre autorităţile administrative şi persoanele private (particularii), sens 
în care, conform Recomandării Rec (2001) 9 adoptată la 05.09.2001 de către Comitetul de Miniştri 
al Consiliului Europei către Statele membre, recursurile faţă de administraţie pot fi obligatorii, 
înainte de sesizarea instanţei, fiind necesar să fie examinate cu atenţie şi să conducă la o decizie din 
partea administraţiei publice competente. 

De altfel, în doctrina de specialitate s-a avansat cu drept temei teza conform căreia instituţia 
recursului prealabil face parte din conceptul de bună administraţie. 



De altfel, la nivelul Consiliului Europei s-a adoptat Recomandarea Rec(2007) 7 privind 
dreptul la o bună administraţie. Totodată, Curtea aminteşte că dreptul la bună administraţie este 
reglementat şi în art. 41 din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene adoptată de 
Statele Membre ale Uniunii Europene la Nisa la 7.decembrie 2000, versiunea consolidată la 
Starsbourg la 14 decembrie 2007, Cartă care, conform art. 6 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană în versiunea consolidată după modificările survenite prin Tratatul de la Lisabona, are 
aceeaşi valoare juridică cu Tratatele Europene. 

Potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. 1 lit. j) din Legea nr. 554/2004, plângerea prealabilă 
semnifică cererea prin care se solicită autorităţii publice emitente sau celei ierarhic superioare, 
după caz, reexaminarea unui act  administrativ cu caracter individual sau normativ, în sensul 
revocării sau modificării acestuia. 

Astfel fiind, în contextul intentării unei plângeri prealabile particularul cere administraţiei 
sa-i fie respectat şi pus în valoare şi dreptul său la bună administraţie. 

Dreptul la o bună administraţie însemnând acest context şi ca o obligaţie a administraţiei 
de a reflecta asupra sesizării particularului, cu scopul ca într-o procedură necontencioasă, rapidă şi 
necostisitoare, aceasta să rezolve starea conflictuală rezultată în urma executării actelor sale. 

În armonie cu aceste principii, legiuitorul român a instituit un termen înăuntrul căruia 
persoana vătămată, destinatar al actului administrativ vătămător, are dreptul şi obligaţia de 
introduce plângerea prealabilă. Nerespectarea acestei formalităţii atrage după sine imposibilitatea 
legală  de a învesti instanţa de contencios administrativ cu o cerere legată de anularea actului 
respectiv (art. 109 alin. 2 C.pr.civ. coroborat cu art.7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004). 

În speţă, Curtea observă că la data de 16 februarie 2009 reclamanţii au înregistrat la pârât 
un script denumit plângere prealabilă înregistrat sub nr. 32827/45 prin care au solicitat ca pe baza 
HCL nr. 25/2003, HCL nr. 424/2004 şi a Legii nr. 44/1994 modificată şi completată, să li se 
atribuie teren în suprafaţă de 500 mp. în zona Lomb, în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în 
vederea edificării unei locuinţe proprietate  personală. 

După două zile, respectiv la data de 18 februarie 2009, reclamanţii au înregistrat acţiunea 
de contencios administrativ prin care au solicitat ca pârâtul să fie obligat să le atribuie fiecăruia o 
suprafaţă de teren de 500 mp în zona Lomb, în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea 
edificării unei locuinţe proprietate  personală, şi să fie obligat pârâtul să identifice cu date CF şi 
topo terenul şi să întocmească proces-verbal de punere în posesie. 

În cauza de faţă se pune problema dacă reclamanţii erau obligaţi să aştepte termenul de 30 
de zile pentru ca autoritatea de resort sesizată să se pronunţe asupra cererii. 

Din economia dispoziţiilor art. 7 alin. 1 corelat cu prevederile art. 11 alin. 1 lit. a) rezultă că 
dreptul la acţiunea judiciară în materia contenciosului administrativ cu trimitere la contextul speţei 
analizate se naşte la data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă sau în cazul prev la art. 11 
alin. 1 lit. d) din aceeaşi lege, la data expirării termenului de 30 de zile prev. de art. 2 alin. 1 lit. h) 
din lege, acţiunea trebuind exercitată sub sancţiunea prescripţiei în termen de 6 luni. 

În cauză instanţa de fond, raportat la datele speţei, surprinse şi de Curte în precedent, a 
sancţionat cu prematuritatea demersul judiciar al reclamanţilor pe considerentul că acţiunea 
acestora nu a fost prematur introdusă, la data sesizării instanţei neîmplinindu-se termenul de 30 
de zile înăuntrul căruia administraţie era obligată să rezolve cererea. 

Deşi o astfel de soluţie pare corectă din punct de vedere formal, Curtea apreciază că faţă de 
evoluţia procedurii urmate în faţa instanţei de fond, si mai cu seamă faţă de manifestarea de voinţă 
exprimată de pârât în cuprinsul întâmpinării  depuse la dosar după scurgerea termenului de 30 de 
zile prev. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, sancţiunea cu prematuritatea este excesivă şi 
poate pune în discuţie însăşi dreptul reclamanţilor de acces efectiv la justiţie. 

Şi este aşa, deoarece dacă am proceda la reţinerea prematurităţii, formal reclamanţii nu mai 
au posibilitatea să mai acceadă la judecătorul de contencios administrativ deoarece aceştia au 
pierdut termenele de sesizare a instanţei. 

Curtea consideră în speţă că este mai preferabil să sacrifice principiul prematurităţii în 
profitul reclamanţilor decât să dea efect poziţiei exprimate de administraţia pârâtă care oricum în 
cauza de faţă nu a îndeplinit exigenţele ce decurg din dreptul la o bună administraţie aşa cum a fost 
configurat în precedent. 

 Aşa fiind, ţinând seama că practic administraţia pârâtă a rezolvat negativ cererea 
reclamanţilor în cursul procesului şi după trecerea termenului de 30 de zile de la data sesizării 



instanţei judecătoreşti, reclamanţilor li se conservă dreptul de a continua acţiunea şi de a cere pe 
fond judecarea acesteia, cu ignorarea aspectului că aceştia nu au introdus cererea de chemare în 
judecată după scurgerea termenului de 30 de zile. 

Faţă de cele ce preced, în temeiul art. 304 pct. 5 şi pct. 9 coroborat cu art. 312 alin. 3 teza 
ultimă şi alin. 5 teza I C.pr.civ. corelat cu art. 28 alin. 1 şi 20 alin. 3 din Legea nr. 5542004, 
constatându-se că instanţa a soluţionat procesul fără a intra în cercetarea fondului, Curtea va 
admite recursul cu consecinţa casării în întregime a sentinţei atacate, sens în care va trimite cauza 
spre rejudecare la instanţa de fond. (Judecător Liviu Ungur) 

 
  
 

Autorizaţie de construcţie. Terţ vătămat. Termen pentru introducerea plângerii 
prealabile 

Legea nr. 554/2004, art. 7 alin.(1) şi (3) 
Nu există un tratament diferenţiat între persoana vătămată căreia i se adresează actul 

administrativ sau terţul vătămat. În ambele situaţii (art 7 alin1 si art 7 alin  3) ambele categorii 
de persoane trebuie să formuleze plângerea prealabilă în termen de 30 de zile (de la data 
comunicării respectiv de la data luării la cunoştinţă prin orice mod) dar nu mai târziu de 6 luni 
de la emiterea actului respectiv de la luarea la cunoştinţă. Chiar dacă s-ar aprecia că în cazul 
terţului vătămat  nu ar mai exista un termen de 6 luni ci s-ar putea formula oricând (pentru 
motive temeinice, plângerea prealabilă) – urmarea declarării neconstituţionale a art 7 alin 7 din 
Legea nr 554/2004, cât timp nu s-au invocat şi apoi dovedit motivele temeinice, care au justificat 
depăşirea termenului de 30 de zile, plângerea prealabilă este tardiv formulată. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 347 din 10 februarie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 1.210 din data de 07.05.2009 pronunţată de Tribunalul Cluj s-a 
respins excepţia tardivităţii plângerii prealabile invocată de pârâţi şi s-a admis acţiunea formulată 
reclamantul M.K.G.M., în contradictoriu cu pârâţii MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA prin PRIMARUL 
MUN. CLUJ NAPOCA, F.A.I., F.F.D., G.S.M., G.M.M. şi PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-
NAPOCA,  

De asemenea, s-a dispus suspendarea autorizaţiei de construire nr. 2.154/2008 până la 
rămânerea irevocabilă a hotărârii şi s-a anulat autorizaţia de construire nr. 2.154/2008 emisă de 
Primarul Municipiului Cluj-Napoca pe numele pârâţilor. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond, analizând excepţia invocată şi 
fondului cauzei, a reţinut că aspectele invocate de pârâţi, respectiv excepţia tardivităţii plângerii 
prealabile nu se justifică întrucât din probatoriul depus la dosar rezultă că reclamantul a respectat 
prevederile art. 7 din Legea nr. 554/2004. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs atât pârâţii F.F.D., F.F.D.IEL, G.S.M. şi 
G.M.M., cât şi pârâţii MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, şi PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-
NAPOCA, solicitând admiterea acestuia şi modificarea hotărârii atacate. 

În recursul declarat de pârâţii G.S.M., G.M.M., F.F.D., F.F.D.IEL, în temeiul art. 299 alin. 1, 
art. 3041 C.pr.civ. şi art. 10 alin. 2 din Legea nr. 554/2004,  s-a solicitat examinarea cauzei sub 
toate aspectele si în consecinţă, admiterea recursului, modificarea in tot a sentinţei atacate ca 
nelegală si netemeinică si rejudecând cauza, respingerea actiunii în contencios-administrativ 
formulată ca nefondată, cu obligarea intimatului M.K.G.M., la cheltuieli de judecată. 

O primă critică formulată de pârâţi se referă la faptul că instanţa de fond în mod greşit a 
respins excepţia prescripţiei plângerii prealabile, din perspectiva dispoziţiilor art. 7 alin. 1 şi 3 din 
Legea nr. 554/2004. 

Sub acest aspect, pârâţii au învederat faptul că, astfel cum rezultă din actele dosarului, 
reclamantul a luat la cunoştinţa de existenta autorizaţiei de construire nr. 2.154/10.12.2007, cel 
mai târziu la data de 24.03.2008, dată la care a fost soluţionată cererea de ordonanţă preşedinţială 
la Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 3.986/211/2008.  



De altfel, au mai precizat pârâţii, prin cererea nr. 37.128/27.02.2008, au anunţat despre 
începerea lucrărilor, data la care au şi afişat panoul cu începerea lucrărilor de construcţie conform 
autorizaţiei de construire nr. 2.154/2007, iar faţă de aceasta împrejurare se poate retine că 
reclamantul ar fi avut cunoştinţa de existenta actului administrativ atacat încă din 27.02.2008. 

Pârâţii au mai învederat că anexat acţiunii, reclamantul a depus la fila 19 din dosar scriptul 
denumit "plângere prealabilă", dar care nu este înregistrat si nici datat, nefiind însoţit de nicio 
dovadă de comunicare, deşi in motivarea acţiunii reclamantul susţine ca plângerea prealabilă a fost 
depusă prin postă cu confirmare de primire.  

De asemenea, au mai menţionat pârâţii, la dosar există adresa Primăriei Cluj-Napoca - 
Direcţia Urbanism nr. 103142/43/09.06.2008 în care se menţionează că "privind plângerea 
prealabilă înregistrată sub nr. 103142/43/09.06.2008" se solicita reclamantului să prezinte 
hotărârea irevocabilă din dosarul nr. 1984/211/2008 al Judecătoriei Cluj-Napoca, dar această 
adresă nu se poate substitui dovezii de comunicare a plângerii prealabile, cu atât mai mult că aşa--
zisa plângere ar fi fost înregistrată la data de 09.06.2008 si tot la această dată Primăria ar fi 
întocmit adresa menţionată mai sus.  

În acest context, susţinerea reclamantului că plângerea prealabilă a fost depusă prin postă 
trebuia probată cu dovada de comunicare, dar din nici un act din dosar nu rezultă acest lucru, iar 
cererea reclamantului înregistrată la Primăria Cluj sub nr. 46826/43/11.03.2008 este o simplă 
comunicare a sentinţei civile nr. 5.742/2007 si nu are caracterul unei plângeri prealabile. De 
asemenea, nici cererea de suspendare a autorizaţiei de construire există dar nedată nu se poate 
substitui plângerii prealabile. 

Prin urmare, având in vedere că singura dovadă de înregistrare a plângerii prealabile este 
aceea înregistrată sub nr. 185.013/21.10.2008, pârâţii au apreciat că raportat la data luării la 
cunoştinţă de existenta autorizaţiei de construire, respectiv 24.03.2008, deşi afişarea s-a făcut pe 
şantier anterior, termenul de 6 luni prev. de art. 7 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 este împlinit, 
plângerea prealabilă fiind formulata tardiv, astfel că excepţia prescripţiei este întemeiată, 
impunându-se admiterea ei. 

In drept, au invocat dispoziţiile art. 304 pct. 8 si 9, art. 312 alin. 3, C.pr.civ. 
Pârâtul Municipiul Cluj-Napoca, reprezentat prin primar, prin recursul formulat , în 

temeiul disp. art. art. 304 pct. 9 şi art. 312 C.pr.civ., a solicitat admiterea acestuia, modificarea 
hotărârii atacate în sensul respingerii actiunii introductive de instanţă, solutia pronuntată de către 
prima instanţă fiind lipsită de temei legal, şi dată cu încălcarea si aplicarea gresită a legii. 

În dezvoltarea motivelor de recurs, pârâtul a susţinut că recursul său vizează doar exceptia 
lipsei calităţii procesuale pasive a Municipiului Cluj-Napoca,  solicitare formulată şi în 
întâmpinarea depusă la dosarul cauzei,  dar instanta de fond, în mod eronat a retinut în 
considerentele hotărârii recurate că a invocat aceleasi considerente ca si Primarul municipiului 
Cluj-Napoca. 

Mai mult, a învederat pârâtul, instanta investită cu solutionarea cauzei a omis să se 
pronunte asupra exceptiei invocate si a admis actiunea formulată si faţă de Municipiul Cluj-
Napoca. 

Prin urmare, având în vedere disp. art. 4 alin. 1 lit. b si art. 7 alin. 13 din Legea nr. 50/1991, 
republ., cu modificările si completările ulterioare, pârâtul Municipiul Cluj-Napoca consideră că în 
mod gresit, prima instanţă a admis actiunea si fata de el, solutia care se impunea fiind aceea de 
respingere a cererii faţă de lipsa calităţii procesuale pasive. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, prin recursul declarat a solicitat admiterea 
acestuia, modificarea hotărârii atacate, în sensul respingerii actiunii introductive de instanţă, în 
conformitate cu disp. art. 312 C. pr. civ. 

În motivare recursului său, pârâtul a arătat că prin actiunea introductiva, reclamantul a 
solicitat instantei, în contradictoriu cu Municipiul Cluj-Napoca, să dispună anularea A.C. nr. 
2154/2008, suspendarea actului administrativ atacat până la solutionarea definitivă si irevocabilă a 
cauzei, cu cheltuieli de judecata. 

Ulterior, a precizat pârâtul, reclamantul si-a extins actiunea şi faţă de Primarul 
municipiului Cluj-Napoca, în calitate de emitent al actului administrativ atacat, instanta de fond i-a 
admis actiunea, a dispus suspendarea A.C. nr. 2.154/2008 până la rămânerea irevocabilă a 
hotărârii, a anulat A.C. nr. 2.154/2008 emisă de Primarul municipiului Cluj-Napoca pe numele 
pârâţilor persoane fizice şi a obligat pârâţii Primarul mun. Cluj-Napoca şi Municipiul Cluj-Napoca, 



în solidar, la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 5.950 lei, această solutie fiind lipsită de 
temei legal şi dată cu încălcarea si aplicarea gresită a legii, motiv de recurs prev. de disp. art. 304 
pct. 9 C. pr. civ. 

O altă critică formulată de pârât se referă la faptul că instanţa de fond în mod neîntemeiat a 
respins exceptia tardivităţii formulării plângerii prealabile invocată prin întâmpinare şi  apreciat că 
reclamantul a respectat disp. art. 7 din Legea nr. 554/2004, fără a indica argumente concrete care 
să justifice respingerea exceptiei. 

În sprijinul susţinerilor sale, pârâtul a invocat dispoziţiile art. 7 alin. 3 şi 7 din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, iar faţă de aceste prevederi legale a învederat faptul că, 
în calitate de tert faţă de actul administrativ atacat, reclamantul a luat la cunostinţă despre 
existenta si conţinutul autorizaţiei de construire cel mai târziu la data de 24.03.2008, când a fost 
soluţionată cererea de ordonanţă preşedinţială înregistrată sub nr. de dosar 3.986/211/2008 al 
Judecătoriei Cluj-Napoca. 

Anterior acestei date, prin cererea înregistrată sub nr.  37.128/27.02.2008, pârâţii - 
persoane fizice - au anuntat începerea lucrărilor, dată la care obligatia acestora era si de a afisa 
panoul de începere a lucrărilor, împrejurare faţă de care se poate retine că reclamantul ar fi 
cunoscut existenta actului administrativ atacat de la această dată. 

Având in vedere faptul că reclamantul a formulat plângerea prealabilă abia la data de 
21.10.2008, prin adresele înregistrate sub nr. 185.008 si 185.013, pârâtul consideră că termenul de 
6 luni de la data luării la cunoştinţă de existenta actului administrativ a expirat, asa încât excepţia 
prescripţiei formulării plângerii prealabile era întemeiată, iar consecinta admiterii acestei exceptii 
este inadmisibilitatea cererii de anulare a A.C. 

In ceea ce priveste litigiile care se derulează între reclamant si pârâţii persoane fizice, 
pârâtul a învederat că în conformitate cu disp. art. 7 din Legea nr. 50/1991, republ., cu modificarile 
si completarile ulterioare, la emiterea A.C. s-a solicitat pârâţilor persoane fizice si acestia au depus 
dovada titlului de proprietate asupra terenului, respectiv C.F. nr. 144.751 Cluj-Napoca, precum si 
fisa corpului de proprietate si planul de situaţie vizat de O.C.P.I., astfel încât, la data eliberării A.C. 
nu existau suspiciuni privind limitele de proprietate. 

Raportat la probatoriul administrat si la motivele de recurs invocate, Curtea cu unanimitate 
de voturi va admite recursul declarat de pârâtul MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA si cu majoritate de 
voturi (cu opinei majoritara) va  admite recursurile declarate de pârâţii G.S.M., G.M.M. F.F.D., 
F.F.D., si PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA potrivit art 312 c.pr civ raportat la art 308 
si 309 c. pr. Civ si va modifica sentinţa civila nr. 1.210 din 7 mai 2009 pronuntată de Tribunalul 
Cluj în dosarul nr. 56/117/2009, în sensul că va admite excepţia lipsei calitatii procesuale pasive a 
paratului MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA şi va respinge actiunea formulată de reclamantul 
M.K.G.M. împotriva acestui pârât şi în sensul că va admite excepţia tardivităţii formulării plângerii 
prealabile şi va respinge acţiunea formulată de reclamantul M.K.G.M. împotriva pârâţilor G.S.M., 
G.M.M. F.F.D., F.F.D. si PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA. 

Referitor la recursul declarat de către pârâtul MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 
Potrivit art 4 alin 1 din Legea nr 50/1991 autorizatiile de construire se emit de presedintii 

consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti, de primarii municipiilor, 
sectoarelor municipiului Bucuresti, ai oraselor si comunelor pentru executarea lucrarilor definite la 
art. 3.  

Prin urmare, având în vedere disp. art. 4 alin. 1 lit. b din Legea nr. 50/1991, republ., cu 
modificările si completările ulterioare, potrivit căruia Primarul Municipiului Cluj N.E.e autoritatea 
emitentă a actului administrativ contestat de către pârâţi, în mod gresit, prima instanţă a admis 
actiunea si fata de pârâtul Municipiul Cluj-Napoca, solutia care se impunea fiind aceea de 
respingere a cererii faţă de lipsa calităţii procesuale pasive. 

Referitor la recursurile declarate de pârâţii G.S.M., G.M.M. F.F.D., F.F.D. si PRIMARUL 
MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, Curtea observă că se formulează critici atât cu caracter de 
excepţie cât şi critici care constituie apărări de fond.  

Curtea va da prioritate excepţiilor invocate de către pârâţii recurenţi, întrucât prin 
admiterea  acestora cercetarea fondului este de prisos şi prin urmare nu se mai impune. 

Referitor la excepţia tardivităţii formulării plângerii prealabile, Curtea reţine incidenţa art 7 
din Legea nr 554/2004 care reglementează “Procedura prealabilă”. 



    Potrivit art 7 alin 1 înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ 
competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim 
printr-un act administrativ individual (aşa cum este şi autorizaţia de construire nr. 2.154/2007) 
trebuie să solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta 
există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a 
acestuia. 

       Prin urmare legea a prevăzut un termen de 30 de zile în care persoana care se consideră 
vătămată poate formula plângere prealabilă. Acest termen de 30 de zile începe să curgă de la date 
diferite după cum suntem în situaţia în care actul administrativ este adresat celui care se consideră 
vătămat sau unui terţ care se consideră vătămat. 

În situaţia terţilor care se consideră vătămaţi prin actul administrativ adresat altuia, potrivit 
art 7 alin 3 este îndreptăţită să introducă plângere prealabilă 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, din momentul în care a luat cunoştinţă, pe orice cale, de existenţa acestuia, în 
limitele termenului de 6 luni prevăzut la alin. (7). 

Prin urmare pentru terţul ce se consideră vătămat termenul de formulare a plângerii 
prealabile începe să curgă din momentul în care a luat cunoştinţă, pe orice cale, de existenţa  
actului administrativ vătămător. În cazul în care actul administrativ este adresat celui care se 
consideră vătămat, termenul de 30 de zile de formulare a plângerii prealabile începe să curgă de la 
data comunicării actului vătămător. 

Nedepunerea plângerii prealabile în cele 30 de zile justifică admiterea excepţiei tardivităţii 
plângerii prealabile.  

Cu toate că legea prevede acest termen de 30 de zile pentru formularea plângerii, art 7 alin 
7, prevede un interval maxim de timp, calculat de la emiterea actului (de 6 luni), în care – pentru 
motive temeinice, care au justificat depăşirea termenului de 30 de zile, cel ce se consideră vătămat 
poate formula totuşi plângerea prealabilă, dacă dovedeşte că au existat motive temeinice care au 
dus la depăşirea termenului de 30 de zile prev de art 7 alin 1 sau alin 3. Prin urmare, doar pentru 
motive temeinice, în termen de maxim 6 luni de la emiterea actului administrativ cel prejudiciat 
trebuie să acţioneze pentru a se respecta principiul stabilităţii şi securităţii raporturilor juridice. 

Curtea Constituţională a declarat neconstituţionale prev art 7 alin 7 în măsura în care 
termenul de 6 luni, calculat de la data emiterii actului, se aplică plângerii prealabile formulate de 
persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu 
caracter individual, adresat altui subiect de drept decât destinatarul actului. Curtea apreciază că în 
aceată situaţie termenul de 6 luni trebuie calculat de la data luării la cunoştinţă de către terţul 
vătămat şi nu de la data emiterii actului, cealaltă posibilitate fiind ca terţul vătămat să poate 
formula oricând, începând cu data luării la cunoştinţă plângerea prealabilă. Indiferent de punctual 
de vedere pe care l-am îmbrăţişa, această interpretare nu influenţează soluţia pronunţată.  

În ce priveşte plângerea prealabilă formulată de către reclamant, curtea reţine că acesta este 
un terţ faţă de autorizaţia de construire atacată, actul administrativ fiind adresat pârâţilor intimaţi  
G.S.M., G.M.M. F.F.D., F.F.D.IEL). Prin urmare termenul de 30 de zile de formulare a plângerii 
prealabile începe să curgă din momentul în care reclamantul a luat cunoştinţă, pe orice cale, de 
existenţa autorizaţiei de construire nr 2.154/2007.   

Examinând dosarul de fond şi cronologia demersurilor realizate de către reclamant, curtea 
retine 

- la dosarul de recurs, sub nr 44826/43/11.03.2008 reclamantul depune la Primăria 
Municipiului Cluj Napoca cerere prin care solicită să nu se elibereze pârâţilor G.S.M., G.M.M. 
F.F.D., F.F.D. autorizaţie de construire, iar dacă s-a eliberat să se dispună suspendarea autorizaţiei 
de construire.  

- la dosarul de fond s-a depus ordonanţa preşedinţială nr 662/cc/14.03.2008 a Judecătoriei 
Cluj Napoca, prin care s-a dispus sistarea lucrărilor de construcţii începute de către pârâţii  G.S.M., 
G.M.M. F.F.D., F.F.D. pe terenul situat în str. R. până la soluţionarea definitvă a dosarului nr 
abcd/211/2008 a Judecătoriei Cluj Napoca. Cererea de emitere a ordonanţei preşedinţiale a fost 
depusă la 21.03.2008.  

  - la dosarul de fond şi la cel de recurs, există o cerere formulată de către reclamant prin 
care acesta solicită suspendarea autorizaţiei nr 2154/2007 emisă în favoarea pârâtului F.A.I. 
Această cerere, transmisă de reclamant prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, a fost 



primită de către Primărie, potrivit menţiunilor de pe confirmare la data de 25.03.2008. Rezultă 
că reclamantul cel târziu la 25.03.2008 a luat cunoştinţă despre existenţa 
autorizaţiei de construire nr 21154/10.12.2007.   

- la dosarul de fond, reclamantul - prin acţiunea introductivă susţine că a formulat plângere 
prealabilă care a fost înregistrată la Primăria Municipiului Cluj Napoca sub nr 103142/09.06.2008, 
şi că anterior a formulat mai multe memorii (înregistrate sub nr 46826/43/11.03.2008 si la 
25.03.2008), memorii prin care a solicitat suspendarea efectelor autorizaţiei de construire.    

- la fond, prin concluziile scrise, răspunzând excepţiei tardivităţii invocate de către intimaţi,  
reclamantul reiterează instanţei că  a formulat plângere prealabilă care a fost înregistrată la 
Primăria Municipiului Cluj Napoca sub nr 103142/09.06.2008 

- prin întâmpinarea depusă în dosarul de recurs, şi ulterior prin notele de şedinţă depuse în 
recurs  reclamantul - referitor la excepţia tardivităţii plângerii prealabile  reiterează instanţei de 
recurs că a formulat plângere prealabilă care a fost înregistrată la Primăria Municipiului Cluj 
Napoca sub nr 103142/09.06.2008, iar prin memoriile depuse la 11.03.2008 si 25.03.2008 a 
solicitat suspendarea efectelor autorizaţiei şi depune chitanţa nr 5382/06.06.2008 care atestă 
depunerea la poştă a plângerii prealabile.  

- prin concluziile scrise depuse în recurs, reclamantul arată că art 7 alin 3 permite pentru 
terţele persoane un termen de 6 luni de depunere a plângerii prealabile, calculate de la data luării 
la cunoştinţă pe orice cale, iar referitor la decizia nr 797/2007 a Curţii Constituţionale, reclamantul 
îmbrăţişează teza că pentru terţi acest termen de 6 luni, curge de la data luării la cunoştinţă şi că 
aceasta este şi practica statornică a  ICCJ. În continuarea raţionamentului său reclamantul 
reafirmă că a luat cunoştinţă despre actul administrativ la 25.03.2008 şi că a depus la poştă 
plângerea prealabilă la 06.06.2008, plângere înregistrată la 09.06.2008 sub nr 103142 adică 
înlăuntrul termenului de 6 luni de la luarea la cunoştinţă.  

Rezultă în mod indubitabil că reclamantul a luat la cunoştinţă despre existenţa autorizaţiei 
de construire nr  2154/10.12.2007 la data de 25.03.2008 şi a formulat plângerea prelabilă la 
06.06.2006 (data poştei) plângere înregistrată la 09.06.2008 sub nr 103142. Curtea prezumă că 
scrisoarea depusă de reclamant la poştă la 06.06.2008 este identică cu cea înregistrată la Primăria 
Municipiului Cluj Napoca la 09.06.2008. Indiferent dacă termenul este 06.06.2008 sau 
09.06.2008 consecinţele juridice sunt identice. 

De la data luării la cunoştinţă (25.03.2008) reclamantul avea la dispoziţie un termen de 30 
de zile pentru a formula plângere prelalabilă, termen care s-a împlinit la 25.04.2008. Reclamantul 
a depus plângerea prealabilă peste termenul de 30 de zile, la data de 06.06.2008 – fără a invoca 
însă motivele temeinice, care l-au împiedicat să se încadreze în termenul de 30 de zile.  

Faţă de dispoziţiile art 7 alin 1, care referitor la introducerea plângerii prealabile, foloseşte 
sintagma în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, iar în cazul art 7 alin 3 se foloseşte 
sintagma în limitele termenului de 6 luni, rezultă că nu există un tratament diferenţiat între 
persoana vătămată căreia i se adresează actul administrativ sau terţul vătămat. În ambele situaţii 
(art 7 alin1 si art 7 alin  3) ambele categorii de personae trebuie să formuleze plângerea prealabilă 
în termen de 30 de zile (de la data comunicării respectiv de la data luării la cunoştinţă prin orice 
mod) dar nu mai târziu de 6 luni de la emiterea actului respectiv de la luarea la cunoştinţă. Chiar 
dacă am aprecia că în cazul terţului vătămat  nu ar mai exista un termen de 6 luni ci s-ar putea 
formula oricând (pentru motive temeinice plângerea prealabilă) – urmarea declarării 
neconstituţionale a art 7 alin 7 din Legea nr 554/2004, cât timp nu s-au invocat şi apoi dovedit 
motivele temeinice, care au justificat depăşirea termenului de 30 de zile, respectiv a datei de 
25.04.2008  Curtea va reţine că plângerea prealabilă a fost tardiv formulată. Motivele temeinice ar 
fi justificat lipsa culpei reclamantului în depăşirea termenului de 30 de zile. 

Faţă de această împrejurare, potrivit art 312 c.pr.cov raportat la art 304 pct 8, 9 c. pr. Civ şi 
art 274 c. pr. Civ, în unanimitate  

Va admite recursul declarat de pârâtul MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA împotriva sentinţei 
civile nr. 1.210 din 7 mai 2009 pronuntată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 56/117/2009, pe care o 
va modifica în parte, în sensul că va admite excepţia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului 
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA şi va respinge actiunea formulată de reclamantul M.K.G.M. 
împotriva acestui pârât. 

Şi cu majoritate 



Va  admite recursurile declarate de pârâţii G.S.M., G.M.M. F.F.D., F.F.D.IEL, (identic cu 
DAN) si PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA împotriva impotriva sentinţei civile nr. 
1.210 din 7 mai 2009 pronuntată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 56/117/2009, pe care o va 
modifica în sensul că va admite excepţia tardivităţii formulării plângerii prealabile şi va respinge 
acţiunea formulată de reclamantul M.K.G.M. împotriva pârâţilor G.S.M., G.M.M. F.F.D., F.F.D. si 
PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA. (Judecător Gabriel Năsui) 

 

Certificat de urbanism. Competenţă de emitere 

Autorităţile publice care pot să rezolve favorabil cererea de obţinere a certificatului de 
urbanism sunt expres şi explicit menţionate prin trimitere la textul art. 4 din Legea nr. 50/1991, 
acestea fiind: preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti, de 
primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor si comunelor. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 60 din 14 ianuarie 2010 

Prin sentinţa civilă nr.1272 din 5 iunie 2009 Tribunalul Sălaj s-a admis acţiunea 
reclamantului C.G. şi a anulat certificatul de urbanism nr.1554 din 11.11.2008 şi a obligt pe pârâta 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU prin PRIMAR, să-i elibereze, în condiţiile legii, un nou 
certificat de urbanism cu menţiunea că „poate fi utilizat în scopul declarat, pentru construire CASĂ 
FAMILIALĂ P + M”. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Prin cererea sa, reclamantul C.G. a chemat în judecată pe pârâta Primăria Municipiului 

Zalău solicitând anularea certificatului de urbanism nr.1554 din 11.11.2008, iar pârâta să fie 
obligată la eliberarea unui nou certificat de urbanism cu menţiunea că „poate fi utilizat în scopul 
declarat pentru construire CASĂ FAMILIALĂ P + M”. 

În motivare s-a arătat că autoritatea administrativă locală a refuzat  să-i elibereze 
reclamantului un certificat de urbanism în scopul propus şi anume acela de a construi „CASĂ 
FAMILIALĂ P+M” deşi în alte situaţii similare au fost eliberate astfel de certificate, pentru aceeaşi 
zonă urbanistică. 

Cercetând cauza, Tribunalul a constatat, în baza răspunsului formulat de Primăria 
municipiului Zalău, următoarele: 

În Planul Urbanistic General (PUG) al municipiului Zalău, actual, precum şi în PUG valabil 
în perioada 1990 – 2000, str.F. este situată în zona activităţilor productive, inserţie servicii, 
favorizare implantare I.M.M. nepoluante. În această zonă se admit „locuinţe strict necesare pentru 
asigurarea conducerii, supravegherii şi pazei unităţilor subzonei”.  

Pentru că până în anul 1990 marea majoritate a construcţiilor existente pe această stradă 
erau locuinţe individuale, s-au emis şi după acest an autorizaţii de construire pentru case familiale. 

Refuzul pârâtei în cazul reclamantului, se întemeiază pe aceea că noii beneficiari ai 
autorizaţiilor de construire case familiale din anul 2007, 2008, deşi cunoşteau din momentul 
solicitării acestora funcţiunea dominantă a zonei (activităţi productive, inserţie servicii, favorizare 
implantare I.M.M.) au solicitat în scris Primăriei desfiinţarea unităţilor industriale existente, pe 
motiv că sunt poluante, cauză pentru care s-a decis sistarea emiterii autorizaţiilor de construire 
case familiale sau construcţii cu alte funcţiuni admise în PUG dar care nu respectă condiţiile 
privind suprafaţa minimă, frontul minim la stradă, situarea faţă de vecinăţăţi, conform PUG, 
respectarea Codului civil privind servitutea de vedere şi picurătură. 

A rezultat aşadar, din cele ce preced, că documentaţia de urbanism care a stat la baza 
elaborării P.U.G., aprobat prin H.C.L. nr. 55/03.05.2000, nu a fost respectată în ce priveşte 
regimul economic şi tehnic al zonei în discuţie, având loc o modificare „de facto” a P.U.Z. - ului, în 
această privinţă, cu acordul tacit al administraţiei. 

În această situaţie, instanţa a apreciat că singura soluţie viabilă este aceea de a modifica 
P.U.Z.- ul, în concordanţă cu noile realităţi, cu ocazia elaborării noului P.U.G., şi nicidecum aceea 
de a sista emiterea autorizaţiilor de construire pentru case familiare dacă, bineînţeles, acestea 



respectă condiţiile privind suprafaţa minimă, frontul minim la stradă, situaţia faţă de vecinătăţi, 
etc. 

Prin urmare, refuzul administraţiei de a elibera reclamantului un certificat de urbanism în 
vederea construirii unei locuinţe familiale, cu respectarea tuturor condiţiilor tehnice prevăzute de 
legile şi actele normative în vigoare – în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi proprietari de terenuri din 
zona învecinată – doar pentru motive de ordin general, nu poate fi acceptat de instanţă. 

Această concluzie se impune în virtutea principiului fundamental al egalităţii în drepturi, 
prevăzute de art. 16 alin. (1) din Constituţia României, conform căruia „cetăţenii sunt egali în faţa 
legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminare”. 

Orice îngrădire sau limitare a exercitării dreptului de proprietate, cum este şi interdicţia de 
a construi – poate interveni doar în cazurile şi condiţiile expres prevăzute de lege (general valabile 
pentru toţi cetăţenii care se găsesc în situaţii identice sau similare) şi nicidecum pentru motive 
conjuncturale, cum sunt cele invocate în prezenta cauză. 

Faţă de aceste aspecte, tribunalul, în baza art. 11 din Legea nr. 554/2004, a admis cererea 
reclamantului, a anulat certificatul de urbanism nr. 1554 din 11.11.2008 şi a obligat pârâtul 
Primăria Municipiului Zalău prin Primar să-i elibereze, în condiţiile legii un nou certificat de 
urbanism, în scopul declarat de a construi o casă familială P+M. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs Primarul municipiului Zalău, solicitând 
admiterea recursului, casarea sentinţei recurate şi rejudecând cauza pe fond, să se dispună 
respingerea acţiunii ca netemeinică şi nelegală . 

În motivele de recurs, recurentul arată că prima etapă a procedurii de obţinere a 
autorizaţiei de construire în vederea edificării unei construcţii o reprezintă obţinerea certificatului 
de urbanism prevăzut de art.6 din Legea 50/1991 republicată privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii: „Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile 
prevăzute la art.4, în conformtiate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor 
aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate 
potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al 
terenurilor şi construcţiilor existente la data  solicitării şi stabilesc cerinţele urbanistice care 
urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, precum şi lista cuprinzând 
avizele şi acordurile legale, necesare în vederea autorizării. 

Certificatul de urbanism se emite de autorităţile prevăzute la art.4 abilitate să autorizeze 
lucrările de construcţii şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data 
înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. 

Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii”. 
În vederea obţinerii autorizaţiei de construire, este necesară depunerea următoarelor 

documente prev.de art.7 din Legea nr.50/1991: certificatul de urbanism; dovada titlului asupra 
terenului şi/sau construcţiilor; proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
avizele şi acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism; dovada privind 
achitarea taxelor legale. 

Intimatul a solicitat de două ori eliberarea unui certificat de urbanism în vederea construirii 
unei case familiale cu regim de înălţime P+M dar prin Certificatul de urbanism nr.1554/11.11.2008 
şi, respectiv, nr.1610/ 25.11.2008 i s-a comunicat faptul că nu va putea edifica o astfel de 
construcţie deoarece conform Planului Urbanistic General al municipiului Zalău întocmit în anul 
2000, „amplasamentul propus este situat în zona activităţilor productive, inserţie servicii şi 
favorizare implantare unităţi mici şi mijlocii”. 

Recurentul precizează că Ordinul nr.1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii prevede în 
art.28 alin.2: „în cazul în care scopul declarat de solicitant este autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, iar specificul obiectivului (funcţiune, accesibilitate, relaţii de vecinătate) nu se 
încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism şi/sau de amenajare a teritoriului aprobate, 
ori dacă particularităţile amplasamentului (suprafaţă neconstruibilă ca urmare a unor interdicţii 
sau servituţi, a unor zone de protecţie a dotărilor de infrastructură, rezerve de teren pentru 
investiţii de interes public) nu permit realizarea investiţiei, certificatul de urbanism se eliberează cu 
menţionarea expresă a incompatibilităţilor rezultate, precum şi a imposibilităţii emiterii unei 
autorizaţii de construire pentru obiectivul propus”. 



De asemenea, conform art.57 alin.3 din acelaşi ordin „Autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii de orice fel pe terenurile descrise la alin. (2), este permisă numai în strictă corelare cu 
respectarea funcţiunilor stabilite prin prevederile documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate, 
potrivit legii”.  

 Recurentul mai arată că prin decizia nr.950/1998 Curtea Supremă de Justiţie, Secţia de 
Contencios administrativ a stabilit că „refuzul autorităţii administrative de a elibera autorizaţia 
solicitată nu constituie încălcarea unui drept recunoscut de lege atâta vreme cât recurenta nu a 
respectat dispoziţiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi a încercat, ca prin 
obţinerea autorizaţiei, să acopere aceste încălcări”. 

De asemenea, mai arată recurentul, prin decizia civilă nr.1142/21.03.2003, secţia de 
Contencios Administrativ a Curţii Supreme de Justiţie a stabilit că „instanţa nu se putea substitui 
unei autorităţi în eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiei de construire pentru panouri 
publicitare, Primăria fiind abilitată să aprecieze dacă documentaţia depusă poate determina o 
soluţionare favorabilă”. 

Prin întâmpinarea depusă la dosar, intimatul C.G. a solicitat respingerea recursului înaintat 
de Primăria municipiului Zalău şi obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată. 

Examinând recursul declarat în cauză prin prisma motivelor invocate, Curtea reţine 
următoarele: 

Eliberarea certificatului de urbanism se realizeză în condiţiile prev. de art. 6 alin. 1-4 din 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor, republicată: 

Din conţinutul normelor legale mai sus evidenţiate, se poate concluziona că primăria unei 
localităţii anume nu poate şi nici nu este parte în raportul juridic de drept material administrativ  
născut ca urmare a solicitării de a obţine un certificat administrativ. 

Dimpotrivă, autorităţile publice care pot să rezolve favorabil cererea de obţinere a 
certificatului de urbanism sunt expres şi explicit menţionate prin trimitere la textul art. 4 din Legea 
nr. 50/1991. Astfel acestea sunt: preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al 
municipiului Bucureşti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor si 
comunelor. Conform art. 4 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 50/1991 primarii oraşelor şi comunelor emit 
certificate de urbanism şi, respectiv autorizaţii de construire, între altele, pentru lucrările care se 
execută în interitoriul administrativ al acestora, cu exceptia celor prevazute la lit. a) pct. 1, cu 
excepţia celor care depasesc limita administrativ-teritoriala a unui sector si cele din extravilan. 

Primăria comunei, oraşului sau municipiului, conform art. 77 din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, constituie o structură funcţională cu activitate 
permanentă, constituită din primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi 
aparatul de specialitate al primarului şi care are ca scop principal ducerea la îndeplinire a 
hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, soluţionând problemele curente ale 
colectivităţii locale.  

În general, litigiul de contencios administrativ priveşte ca reclamant persoana ce se 
pretinde vătămată ca urmare a emiterii un ui act administrativ tipic sau în urma incidenţei unui act 
administrativ atipic în sensul prevăzut la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 iar pârâtul este, în 
regulă generală, autoritatea administrativă care are competenţa şi capacitatea de drept 
administrativ de a emite actul administrativ. 

În speţă, deşi reclamantul se plânge prin intermediul acţiunii i se refuză eliberarea unui 
certificat de urbanism în sensul şi în condiţiile evidenţiate de acesta a chemat în judecată Primăria 
municipiului Zalău în loc să cheme în judecată autoritatea administrativă care are competenţe şi 
capacitate de a sta în justiţie într-un astfel de proces. 

Curtea observă că la dosarul iniţial înregistrat la Judecătoria Zalău întâmpinarea a fost 
formulată de Primarul municipiului Zalău, citată a fost în continuare Primăria iar litigiul a fost 
soluţionat în contradictoriu cu Primăria municipiului Zalău. 

Având în vedere natura recursului şi a recurentului, Curtea pus în discuţie din oficiu ca 
motiv de ordine publică conform art. 306 alin. 2 C.pr.civ. cadrul procesual greşit în care a fost 
rezolvată acţiunea de contencios administrativ în faţa instanţei de fond sub aspectul dispoziţiilor 
art. 304 pct. 5 C.pr.civ. corelat cu art. 1 alin. 1, art. 2 ali.1 lit. a) art. 2 alin. 2 art. 8 alin. 1 şi art. 18 
alin. 1 din Legea nr. 554/2004. 

În acest sens, pentru a se putea soluţiona corect şi legal acţiunea de contencios 
administrativ, cu respectarea tuturor exigenţelor în materie, Curtea urmează ca în conformitate cu 



dispoziţiile art. 20 alin. 3 din să admită recursul cu consecinţa casării în întregime a sentinţei 
recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe de fond. 

În rejudecare, instanţa de fond, va urmări ca în conformitate cu prevederile legale mai sus 
analizate să se configureze corect cadrul procesual şi în temeiul art. 161 din Legea nr. 554/2004 va 
pune în discuţia reclamantului necesitatea introducerii în cauză în calitate de pârât a Primarului 
Municipiului Zalău. Într-o astfel de ipostază va putea apoi să antameze fondul acuzei dedusă 
judecăţii ţinând seama de toate criticile şi apărările formulate în cauză inclusiv acelea aduse în 
discuţie pe calea recursului şi pe care Curtea nu le-a avut în vedere dat fiind regimul soluţiei din 
recurs. (Judecător Liviu Ungur) 

  

Angajaţi în administraţia publică locală. Cerere pentru obligarea angajatorului la 
plata unor sume reprezentând „cheltuieli cu ţinuta decentă”. Acord/contract colectiv 

de muncă. Respingere 

Stipulaţia referitoare la acordarea unor sume pentru acoperirea cheltuielilor cu ţinuta 
decentă nu se justifică, raportat şi la situaţia specială în care se găsesc reclamanţii, în privinţa 
acestora clauza din acord fiind lovită de nulitate absolută. 

Legiuitorul a permis acordarea unor „drepturi speciale” doar în situaţia în care acestea 
sunt menite a duce la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi la menţinerea sănătăţii şi securităţii 
muncii personalului angajat, respectiv care presupun avansarea unor cheltuieli de investiţii 
şi/sau servicii, însă numai la nivel de instituţie. În esenţă, această reglementare legislativă nu 
permite acordarea, pe calea ocolită a măsurilor privind menţinerea sănătăţii şi securităţii 
muncii, a unor drepturi sau sporuri salariale, or, raportat la starea de fapt dedusă judecăţii, 
tocmai acest lucru este urmărit de către reclamanţi. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ, decizia nr. 2 
din 11 ianuarie 2010 

Prin sentinţa civilă nr.1358 din 12 iunie 2009 a Tribunalului Sălaj, s-a respins ca nefondată 
acţiunea reclamanţilor (angajaţi în cadrul aparatului administrativ al consiliului local şi primăriei) 
împotriva pârâţilor PRIMARUL MUNICIPIULUI ZALĂU, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
ZALĂU, SERVICIUL PUBLIC – POLIŢIA COMUNITARĂ ZALĂU şi DIRECŢIA GENERALĂ DE 
ASISTENŢĂ COMUNITARĂ ZALĂU, pentru obligarea la plata sumelor de 180 lei lunar, 
reprezentând cheltuieli cu ţinuta decentă, pe perioada 01.09.2006 – 30.08.2007. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că, prin cererea lor, 
reclamanţii au chemat în judecată Primarul municipiului Zalău, Consiliul local al municipiului 
Zalău, Serviciul Public Poliţia Comunitară Zalău solicitând obligarea pârâţilor la plata sumelor 
reprezentând cheltuieli cu ţinuta decentă în cuantum de 180 lei lunar pentru perioada 01.09.2006 
– 30.08.2007 indexate şi actualizate în funcţie de rata inflaţiei, plata către fiecare reclamant a 
sumelor reprezentând drepturi pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii muncii, în cuantum de 
650 lei lunar pentru perioada 01.09.2007 – 31.12.2007 indexate şi actualizate în funcţie de rata 
inflaţiei. 

În motivarea acţiunii lor reclamanţii au arătat că drepturile solicitate prin acţiune sunt 
prevăzute în acordul/contract colectiv de muncă, înregistrat la Direcţia pentru Dialog, Familie şi 
Solidaritate sub nr. 10 din 10.01.2006, dar în perioada 01.09.2006 – 30.08.2007, dreptul privind 
plata sumei de 180 lei lunar, nu s-a acordat, iar din data de 1.09.2007 nu a mai fost acordat nici un 
drept special prevăzut de A.C.M. 

Prin sentinţa civilă nr. 2843/2008, Tribunalul Sălaj a admis acţiunea reclamanţilor aşa cum 
a fost formulată, însă prin Decizia civilă nr. 1288/2009, Curtea de Apel Cluj a casat această 
hotărâre şi a dispus trimiterea cauzei spre soluţionare aceleiaşi instanţe. 

În considerentele deciziei de casare instanţa de control judiciar a reţinut că pârâţii au 
formulat mai multe apărări, care nu au fost analizate în totalitate. 

În rejudecare, tribunalul, conformându-se acestei cerinţe, în virtutea art. 315 Cod proc.civ., 
a reţinut următoarele: 



Potrivit art. 948 Cod civil, condiţiile esenţiale pentru validitatea unei convenţii sunt 
capacitatea de a contracta, consimţământul valabil al părţii ce se obligă, un obiect determinat şi o 
cauză licită, iar art. 966 din acelaşi cod, prevede că „obligaţia fără cauză sau fondate pe o cauză 
falsă sau nelicită, nu poate avea nici un efect”. 

În sfârşit, art. 5 Cod civil prevede – ca o normă generală – că „nu se poate deroga prin 
convenţii sau dispoziţii particulare, de la legile care interesează ordinea publică şi bunele 
moravuri”. 

În speţă, prevederile legale mai sus enunţate au incidenţă prin aceea că, pe de o parte, 
drepturile subiective invocate de reclamanţi au o bază contractuală şi anume art. 24 din Acordul 
colectiv de muncă încheiat în anul 2006, care, la rândul său, are o bază legală şi anume art. 72 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. 

Prin urmare, clauzele contractuale cuprinse în art. 24 trebuie să fie în deplină concordanţă 
cu conţinutul şi finalitatea urmărită de legiuitor prin dispoziţiile art. 72 din Legea nr. 188/1999 şi, 
totodată, ele nu trebuie să contravină dispoziţiilor de ordin general, prevăzute de art. 5 şi art. 948 
Cod civil, privind încheierea valabilă a convenţiilor. 

Verificând aceste aspecte, este de reţinut, în continuare, că acordurile colective de muncă 
încheiate între funcţionari şi instituţiile la care lucrează pot să cuprindă numai „măsurile” 
prevăzute de art. 72 din Legea nr. 188/1999, cum ar fi cele privind îmbunătăţirea condiţiilor la 
locul de muncă şi menţinerea sănătăţii şi securităţii muncii, însă, prin art. 24 din A.C.M. s-au 
prevăzut „drepturi speciale” ce se acordă lunar acestora, în cuantum total de 650 lei, pentru 
„acoperirea unei părţi” din cheltuielile cu tratamente medicale, hrană, medicamente, ţinută 
decentă, muncă în condiţii de stres, la care se adaugă un „spor de fidelitate şi L.itate”, în scopul 
menţinerii stabilităţii în instituţie a angajaţilor. 

Rezultă aşadar, cu puterea evidenţei că „drepturile speciale” stabilite prin acordul colectiv 
de muncă reprezintă în realitate veritabile „drepturi sau sporuri salariale” acordate angajaţilor, pe 
calea ocolită a măsurilor privind menţinerea sănătăţii şi securităţii muncii. 

Aşa fiind, tribunalul a constatat, pe calea incidentală a excepţiei de nulitate, invocată de 
pârât în apărare, că prevederile art. 24 alin. (1) şi (2) lit. a) şi b) din A.C.M. sunt nelicite şi bazate pe 
o cauză falsă, aşa încât acestea nu îşi pot produce efectele. 

Consecinţa directă şi imediată a constatării nulităţii absolute – pe cale incidentală – a 
clauzelor contractuale supuse examinării instanţei este aceea că „drepturile speciale” pretinse de 
reclamanţi nici nu există, aşa încât, tribunalul a respins acţiunea în pretenţii (drepturi băneşti 
contractuale) îndreptată împotriva pârâţilor, ca nefondată. 

Împotriva hotărârii au declarat recurs reclamanţii solicitând admiterea acestuia, casarea 
hotărârii şi rejudecând cauza în fond, admiterea acţiunii. 

În motivarea recursului s-a arătat, în esenţă, că instanţa de fond a reţinut în mod greşit că la 
încheierea A.C.M au fost încălcate dispoziţiile prevăzute de art. 948 Cod civil şi art. 966 Cod civil 
coroborate cu art. 5 Cod civil, mai mult aceasta nu a motivat în concret de ce dispoziţiile art. 24 din 
menţionatul A.C.M şi art. 72 din Legea nr. 188/1999 contravin dispoziţiilor art.5, 948 şi art. 966 
din Codul civil, încălcând dispoziţiile prevăzute de art. 4 Cod civil potrivit căruia este oprit 
judecătorul de a se pronunţa, în hotărâri le ce dă, prin cale de dispoziţii generale şi reglementare, 
asupra cauzelor ce-i sunt supuse. 

Instanţa a mai reţinut, în mod greşit, că nu există concordanţă între conţinutul A.C.M. şi 
finalitatea stabilită de legiuitor prin dispoziţiile art. 72 din Legea 188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici şi că prevederile art. 24 alin. (1) şi (2) lit. a) şi b) din A.C.M. sunt nelicite şi 
bazate pe o cauză falsă. Or, potrivit art. 968 Cod civil cauza este nelicită când este prohibită de legi, 
când este contrarie bunelor moravuri şi ordinii publice, ceea ce nu s-a dovedit în prezenta cauză. S-
a considerat că instanţa a interpretat greşit dispoziţiile art. 24 din A.C.M. cu privire la acoperirea 
unei părţi din cheltuielile cu ţinuta decentă, întrucât executarea acestuia este obligatorie pentru 
părţi şi constituie legea lor, fiind încălcate astfel dispoziţiile prevăzute de art. 969 Cod civil. 

Concluzionând, recurenţii au arătat că instanţa nu este în drept să intervină, chiar la cererea 
uneia din părţi, pentru a revoca sau modifica contractul, în afară de cauze determinate de lege. 
Astfel instanţa trebuie să procedeze la punerea în executare a contractului, aşa cum l-a determinat 
voinţa comună a părţilor. 

Analizând recursul declarat de către reclamanţi, prin prisma dispoziţiilor legale incidente 
speţei, Curtea reţine că el este nefondat, pentru următoarele considerente: 



Prin cererea soluţionată de către prima instanţă, reclamanţii, funcţionari publici în cadrul 
Serviciului Public al Poliţiei Comunitare Zalău, au solicitat obligarea pârâţilor Primarul mun.Zalău, 
Consiliul Local al mun.Zalău şi Serviciul Public Poliţia Comunitară Zalău, la plata sumei de câte 
180 lei lunar pentru perioada 1.09.2006 – 30.08.2007, indexată şi actualizată în funcţie de rata 
inflaţiei, reprezentând cheltuieli cu ţinuta decentă, în temeiul acordului colectiv de muncă 
înregistrat la Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate sub nr.10 din 10.01.2006. 

Într-un prim ciclu procesual, cererea a fost admisă, luându-se act de faptul că sunt 
incidente prevederile art.24 alin.1 din acordul colectiv de muncă, reclamanţii fiind îndreptăţiţi la 
acordarea acestei sume. 

Recursul declarat de către pârâţi împotriva sentinţei a fost admis de către Curtea de Apel 
Cluj, prin decizia civilă nr.1288/2009, cauza fiind trimisă spre rejudecare, cu îndrumarea de a fi 
analizate punctual apărările formulate de către pârâţi, conform cărora clauza din acord referitoare 
la acoperirea cheltuielilor cu ţinuta decentă, este lovită de nulitate absolută, în baza prev.art.966 
C.civ. şi art.72 din Legea nr.188/1999. 

În rejudecare, prin sentinţa ce face obiectul prezentului recurs, cererea a fost respinsă, 
judecătorul fondului apreciind că prevederile cuprinse în art.24 din acord contravin celor ale art.72 
din Legea nr.188/1999, prin raportare la cele ale art.5 şi 948 C.civ. 

Prin recursul declarat în cauză de către reclamanţi, este criticată această abordare, 
relevându-se că nu s-au dezvoltat motivele pentru care prevederile art.24 alin.1 şi 2 lit.a şi b din 
acordul colectiv de muncă, ar fi ilicite şi bazate pe o cauză falsă. 

De asemenea, s-a arătat că acordul încheiat între angajaţi şi angajator, are, între părţi, 
putere de lege, fără ca instanţa să poată interveni pentru a-l revoca sau modifica. 

Din conţinutul cererii de chemare în judecată rezultă că reclamanţii şi-au întemeiat 
pretenţiile pe prevederile art.24 din acordul colectiv de muncă înregistrat sub nr.11 din 10.01.2006, 
încheiat pe o durată de 1 an, conform cărora, în baza prev.art.61 din Legea nr.188/1999 şi ale 
titlului VIII din Legea nr.53/2003, funcţionarilor publici li se acordă lunar drepturi speciale pentru 
menţinerea sănătăţii şi securităţii muncii, în cuantum de 650 lei. 

Aceste drepturi se împart în două categorii, iar din cea aferentă securităţii muncii face parte 
şi acoperirea unei părţi din cheltuielile cu ţinute decentă, în cuantum de 180 lei. 

Conform art.61 alin.1 din Legea nr.188/1999, în forma în vigoare la momentul semnării 
acestui acord, „autorităţile şi instituţiile publice pot încheia anual, în condiţiile legii, acorduri cu 
sindicatele reprezentative ale funcţionarilor publici sau cu reprezentanţii funcţionarilor publici, 
care sa cuprindă numai măsuri referitoare la: 

 a) constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de munca; 
 b) sănătatea şi securitatea în munca; 
 c) programul zilnic de lucru; 
 d) perfecţionarea profesională; 
 e) alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referitoare la protecţia celor aleşi în organele de 

conducere ale organizaţiilor sindicale”. 
Prima instanţă a respins cererea, pe considerentul că stipulaţia referitoare la acordarea 

unor sume pentru acoperirea cheltuielilor cu ţinuta decentă nu se justifică, raportat şi la situaţia 
specială în care se găsesc reclamanţii, în privinţa acestora clauza din acord fiind lovită de nulitate 
absolută. 

Curtea achiesează la aceste statuări, verificările efectuate de către tribunal putând fi făcute 
chiar în absenţa unei cereri reconvenţionale, cu luarea în considerare a prevederilor art.5, 948 şi 
966 C.civ., apreciind că această clauză este prohibită de legi. 

Astfel, din analiza prevederilor legale mai sus citate, respectiv cele ale art.61 alin.1 din Legea 
nr.188/1999, devenit art.72 alin.1 în urma republicării, rezultă că acordarea sumelor pentru 
acoperirea cheltuielilor cu ţinuta decentă, nu poate fi încadrată în premisele acestei reglementări. 

Aceasta întrucât, aşa cum a reţinut şi tribunalul, legiuitorul a permis acordarea unor 
„drepturi speciale” doar în situaţia în care acestea sunt menite a duce la îmbunătăţirea condiţiilor 
de muncă şi la menţinerea sănătăţii şi securităţii muncii personalului angajat, respectiv care 
presupun avansarea unor cheltuieli de investiţii şi/sau servicii, însă numai la nivel de instituţie. În 
esenţă, această reglementare legislativă nu permite acordarea, pe calea ocolită a măsurilor privind 
menţinerea sănătăţii şi securităţii muncii, a unor drepturi sau sporuri salariale, or, raportat la 
starea de fapt dedusă judecăţii, tocmai acest lucru este urmărit de către reclamanţi. 



Aşadar, pretenţiile reclamanţilor contravin şi prev. art. 31 alin. 2 din Legea nr. 188/1999. 
Mai mult, în ceea ce priveşte disp. art.24 alin.2 lit.a din acordul colectiv de muncă, Curtea 

constată că, în situaţia specială a reclamanţilor, acestea încalcă şi prevederile art.14 lit.g din Legea 
nr.371/2004 şi pe cele ale art. 32 din Legea nr.188/1999. 

Conform acestor reglementări legale, funcţionarii din cadrul poliţiei comunitare au 
obligaţia de a purta uniformă, care se asigură de către angajator, în mod gratuit, la dosarul de fond 
fiind depusă dovada îndepliniri acestor obligaţii din partea pârâţilor. 

Aşa fiind, nu se poate justifica raţiunea reglementării referitoare la acordarea cheltuielilor 
cu ţinuta decentă, aspecte subliniate de către instanţa de fond, contrar susţinerilor din recurs, şi 
aceasta indiferent dacă aceste cheltuieli sunt solicitate pentru procurarea sau întreţinerea ţinutei. 

Totodată, Curtea constată că nu pot fi reţinute nici prevederile art.969 C.civ., invocate în 
susţinerea recursului, întrucât acestea sunt aplicabile doar în situaţia convenţiilor legal încheiate, 
ceea ce nu este cazul în speţă. 

Pentru toate aceste considerente, în baza art.20 din Legea nr.554/2004 şi art.312 alin.1 
C.pr.civ., recursul declarat urmează a fi respins, cu consecinţa menţinerii sentinţei atacate. 
(Judecător Mirela Budiu) 

 
 

Dreptul de preemţiune la cumpărare prevăzut de Legea nr. 215/2001. Consecinţe.  

Dreptul de preemţiune la cumpărare unui bun imobil, teren, este acordat, proprietarilor 
de bună credinţă a supraedificatelor existente pe acel imobil, de lege (Legea nr. 215/2001) şi nu 
depinde de manifestarea de voinţă a părţilor, indiferent că este exprimată contractual sau sub 
altă formă. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr.138 din 21 ianuarie 2010 

 Prin sentinţa civilă nr. 1.216 din 8 mai 2009 a Tribunalului Cluj s-a respins acţiunea 
formulată de către reclamanta S.C. F.L. S.R.L. CLUJ-NAPOCA, în contradictoriu cu pârâţii 
COMUNA MICA prin PRIMAR şi  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a stabilit că reclamanta nu a făcut dovada existenţei 
vreunei dispoziţii legale prin care pârâtul Consiliul Local al Comunei Mica să poată să fie obligat la 
adoptarea unei hotărâri având ca obiect vânzarea terenului aferent construcţiei, teren deţinut de 
reclamantă în baza unui contract de închiriere. 

A mai arătat instanţa de fond că asupra vânzării, concesionării sau închirierii bunurilor 
aparţinând domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale, autoritatea deliberativă locală se 
pronunţă prin hotărâre, iar atribuirea efectivă se poate realiza numai prin licitaţie publică. 

Analizând incidenţa disp. art. 123 alin. 3 din Legea nr. 215/2001, instanţa de fond a 
constatat că reclamanta nu a făcut dovada că pârâtul Consiliul Local al Comunei Mica a hotărât 
vânzarea terenului aferent construcţiei, nu s-a organizat o licitaţie publică şi nici nu s-a întocmit un 
raport de evaluare în funcţie de care să se stabilească preţul de vânzare pentru ca reclamanta să 
poată beneficia de dreptul său de preemţiune. 

S-a mai arătat că nu a fost transmisă notificare prev. la pct. 4 din acelaşi articol,  pentru ca 
reclamanta să-şi poată manifesta opţiunea. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta, solicitând, în principal, casarea cu 
trimitere spre rejudecare, în vederea suplimentării probaţiunii cu expertize judiciare de evaluare 
imobiliară. 

În subsidiar, reclamanta a solicitat modificarea hotărârii în sensul admiterii cererii de 
chemare în judecată, cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea recursului, reclamanta arată că în mod greşit instanţa de fond a ignorat 
opţiunea de cumpărare existentă în contractul de închiriere şi, în această situaţie, în mod greşit nu 
a dat curs solicitării reclamantei de administrare a probei cu expertiza în vederea stabilirii valorii 
de cumpărare a terenului. 



Arată reclamanta că prin cererea din 12 iunie 2007 şi-a exprimat opţiunea de a cumpăra 
ternul, moment de la care s-a născut obligaţia corelativă a pârâtei ca în baza unei hotărâri să 
procedeze la încheierea contractului autentic de vânzare-cumpărare. 

A mai arătat reclamanta că instanţa de fond nu a corelat dispoziţiile art. 123 din Legea nr. 
215/2001 cu dispoziţiile art. 1073 şi urm. Cod civil, arătând că în momentul în care şi-a exprimat  
opţiunea de a cumpăra terenul, înscrisul dintre părţi s-a transformat într-o promisiune de vânzare-
cumpărare ce conţine şi obligaţia legală a pârâtului Consiliul Local al Comunei Mica de emitere a 
unei hotărâri de vânzare a imobilului închiriat. 

Pârâtul Consiliul Local al Comunei Mica s-a opus admiterii recursului arătând că nu a fost 
emisă o hotărâre de vânzare a terenului. 

 Analizând recursul formulat din prisma motivelor invocate, Curtea l-a apreciat ca fiind 
fondat din următoarele considerente.  

Potrivit pct. III.1 din contractul de închiriere încheiat de părţi la data de 24 februarie 2005 
pentru suprafaţa de 4.100 mp. teren aferentă imobilului situat în comuna Mica, satul Sânmarghita, 
la sfârşitul duratei de închiriere, respectiv 25 februarie 2010, părţile pot prelungi contractul de 
închiriere de comun acord, iar opţiunea pentru cumpărare poate fi exercitată din primul an de 
închiriere şi până la sfârşitul contractului. 

Potrivit art. 123 alin. 3 din Legea nr. 214/2001, titularii dreptului de proprietate asupra 
construcţiilor edificate cu bună-credinţă pe terenul proprietate privată a unităţilor administrativ-
teritoriale au drept de preemţiune la cumpărarea terenurilor în situaţia în care autorităţile locale 
decid să vândă terenul. ” Art. 123 al.3- Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul în care 
consiliile locale sau judeţene hotărăsc vânzarea unui teren aflat în proprietatea privată a unităţii 
administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, constructorii de bună-credinţă ai 
acestora beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor. 
Preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau 
judeţean, după caz.” 

În speţă, din modul de redactare a disp. pct. III.1 din contract rezultă cu certitudine că 
voinţa consiliului local de vânzare a terenului în discuţie a fost manifestată de către acesta prin  
acordarea opţiunii pentru cumpărare în favoarea chiriaşului. 

Numai prin această modalitate de interpretare a dispoziţiilor contractuale, se poate 
determina care a fost voinţa reală a părţilor şi se poate da eficienţă dispoziţiei contractuale în care a 
fost inserată opţiunea pentru cumpărare. 

Astfel, se poate constata că ar fi lipsită de sens inserarea acelei caluze în contract, dacă nu s-
ar constata că pârâtul şi-a monifestat opţiunea s-a de a vinde, acordând reclamantei dreptul de a-şi 
exprima opţiunea într-un anumit interval de timp.  

În situaţia în care Curtea ar primi argumentaţia utilizată în apărare de către pârâtă, 
respectiv că ar fi necesar ca pârâta să se decidă cu privire la vânzarea terenului şi să notifice acest 
lucru reclamantei urmând ca aceasta să transmită răspunsul în alte 15 zile, s-ar constata că 
dispoziţiile pct. III.1 din contract nu au nici o finalitate, nu ar produce nici un fel de consecinţe 
juridice. Dreptul de preemţiune la cumpărare este acordat de lege (Legea nr. 215/2001) şi nu 
depinde de manifestarea de voinţă a părţilor, indiferent că este exprimată contractual sau sub altă 
formă. 

Este cert că pârâtul şi-a exprimat cu prilejul încheierii contractului voinţa de a înstrăina 
reclamantei terenul aferent construcţiei la data la care aceasta îşi va manifesta opţiunea pentru 
cumpărare. 

Aşa cum au relevat probele administrate în faţa instanţei de fond, reclamanta şi-a 
manifestat intenţia de a cumpăra terenul prin cererea înregistrată în data de 12 iunie 2006. 

De la data formulării acestei cereri, oferta de vânzare a pârâtei s-a întâlnit cu opţiunea de 
cumpărare a reclamantei şi s-a realizat astfel acordul de voinţă al părţilor pentru încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare. 

Este adevărat că art. 123 din Legea nr. 215/2001 impune o anumită procedură pentru 
vânzarea bunurilor aflate în proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale pe care se află 
construcţii aparţinând unui alt proprietar, acesta fiind de bună-credinţă în dobândirea dreptului de 
proprietate asupra construcţiei. 

Curtea constată însă că procedura urmată de către pârât în privinţa vânzării terenului către 
reclamantă nu încalcă dispoziţiile art. 123 din Legea nr. 215/2001. 



Astfel, instanţa constată că terenul în litigiu face parte din domeniul privat al unităţii 
administrativ-teritoriale şi că reclamanta este o dobânditoare de bună-credinţă pentru 
supraedificatele existente pe acel teren. 

Voinţa consiliului local se manifestă de regulă printr-o hotărâre, în speţă însă Curtea 
constată că voinţa pârâtului de a înstrăina terenul aferent construcţiei s-a manifestat încă de la data 
încheierii contractului de închiriere, fiind dovedită prin acordarea opţiunii de cumpărare 
chiriaşului. 

Nimic nu obliga pârâtul să acorde această opţiune, deoarece, aşa cum a sesizat şi acesta, 
acordarea opţiunii este subsecventă hotărârii de vânzare a terenului. 

Acordând opţiunea de cumpărare, în mod cert pârâtul şi-a manifestat public faţă de 
reclamantă intenţia de a vinde în momentul în care aceasta va da curs opţiunii ce i-a fost acordată. 

Sub acest aspect, hotărârea instanţei de fond este greşită, deoarece ignoră succesiunea în 
timp a manifestării de voinţă a părţilor şi ignorând faptul că oferta pârâtului de a vinde s-a întâlnit 
cu acceptarea acesteia din partea reclamantei. 

În condiţiile art. 123 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 pentru determinarea preţului de 
vânzare, era necesară efectuarea unei expertize de evaluare a imobilului.  

O astfel de probă ar fi trebuit administrată în faţa instanţei de fond, în recurs operând 
interdicţia prev. de art. 305 C.pr.civ.  

În această situaţie se impune casarea hotărârii atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare 
în vederea suplimentării probaţiunii pentru stabilirea preţului de vânzare al imobilului. 

În condiţiile art. 315 alin. 1 din C.pr.civ., instanţa de fond va pronunţa hotărârea conform 
dezlegărilor asupra problemei de drept a vânzării terenului realizată în recurs, urmând a stabili 
doar preţul la care se va realiza vânzarea. (Judecător Delia Marusciac) 

 
 

Schimbarea numelui persoanei pe cale administrativă. Minor. Motive 

Punctul b) al alin.2, art.4 din OG nr.41/2003, se referă la o persoană care a folosit în 
exercitarea profesiei numele pe care doreşte să îl obţină. Acestei descrieri nu i se circumscrie însă 
situaţia minorului care s-ar fi obişnuit să se prezinte şi să fie cunoscut în societate sub numele pe 
care doreşte să-l obţină. Eventualele urmări psihice asupra minorului în cazul în care acesta este 
strigat cu numele cu care este înregistrat în actele de stare civilă nu pot fi prezumate ci trebuie 
dovedite. 

Nici înregistrarea eronată a prenumelui în actele de stare civilă nu poate constitui un caz 
temeinic justificat, în condiţiile în care nu s-a efectuat nici un demers în vederea îndreptării 
acestei erori timp de mai mulţi ani de zile. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 139 din 21 ianuarie 2010 

Prin sentinţa civilă nr.2262 din 24 iunie 2009 Tribunalul Maramureş, a respins acţiunea în 
contencios administrativ formulată de reclamanta M.E. în contradictoriu cu pârâtul Consiliul 
judeţean Maramureş. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Prin dispoziţia nr. 568 din 31.X.2008 emisă de pârâtul Consiliul Judeţean Maramureş, a 

fost respinsă ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantă privind schimbarea prenumelui 
minorului M.I.L. născut la 7 ianuarie 2002 din I.L. în M.I.. 

Împotriva acesteia, reclamanta a depus plângere prealabilă iar prin adresa nr. 6.999/2008 
pârâtul i-a comunicat că motivul invocat de aceasta nu este unul întemeiat în sensul prevederilor 
O.G. nr. 41/2003 modificată, iar minorul nu poate fi asimilat persoanei care a folosit în exercitarea 
profesiei, numele pe care doreşte să îl obţină. 

Potrivit dispoziţiilor art. 4 al. 2 lit. b şi m din O.G. nr. 41/2003, modificată, texte de lege 
invocate de reclamantă, cetăţenii români pot obţine, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale 
administrativă a numelui de familie sau a prenumelui, în condiţiile prezentei ordonanţe, când 
persoana în cauză a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte să îl obţină, făcând 



dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului că este cunoscută în societate cu acet nume, 
sau alte cazuri temeinic justificate. 

Reclamanta a încercat să dovedească faptul că fiul minor preşcolar este cunoscut la 
grădiniţă de colegi şi cadrele didactice precum şi în afara acesteia cu prenumele de M.I. însă în 
cauză trebuie îndeplinite cumulativ cele două condiţii prevăzute de art. 4 al. 2 lit. b, respectiv să fi 
folosit numele în exercitarea profesiei, împrejurare ce presupune exercitarea unei ocupaţii 
permanente, ori preşcolarul nu poate fi asimilat persoanei ce exercită o profesie. 

Nu poate fi primită apărarea reclamantei conform căreia cererea sa îndeplineşte cerinţele 
prevăzute la lit. m din acelaşi articol, motivat de înregistrarea eronată a prenumelui în actele de 
stare civilă, având în vedere că minorul s-a născut la l7 ianuarie 2002, ori, până la  formularea 
cererii au trecut şase ani şi jumătate, situaţie în care dacă exista un interes, acesta ar fi trebuit să fie 
imediat. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta M.E., sentinţă pe care o consideră 
nelegală şi netemeinică. 

În motivele de recurs, reclamanta arată că a solicitat instanţei de fond, anularea dispoziţiei 
privind respingerea cererii de schimbare a prenumelui nr.568/31.10.2008 a Consiliului judeţean 
Maramureş şi admiterea pe cale judecătorească a schimbării prenumelui fiului său M.I.L. în M.M.I. 
Arată că interpretarea şi motivarea sentinţei sunt în contradictoriu cu prevederile legale, respectiv 
OG 41/2003, cu probele administrate în cauză şi dicţionarul explicativ al limbii române. Solicită 
anularea ca nelegală şi netemeinică a sentinţei de fond şi admiterea pe cale judecătorească a 
schimbării prenumelui fiului său minor conform art.7 şi 8 coroborat cu art.4 alin.2 lit.b) şi m) din 
O.G.nr.41/2003, modificată. 

Prin întâmpinarea depusă la dosar, Consiliul judeţean Maramureş a solicitat instanţei 
respingerea recursului formulat de reclamanta M.E. şi menţinerea ca legală şi temeinică a sentinţei 
civile nr.2262/2009 a Tribunalului Maramureş. 

Pârâtul-intimat arată că motivele invocate de recurentă pentru schimbarea numelui 
minorului nu sunt întemeiate în înţelesul prevederilor OG nr.41/2003 privind dobândirea şi 
schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, întrucât prevederile pct.b) al 
alin.2, art.4 din OG nr.41/2003, se referă la o persoană care a folosit în exercitarea profesiei 
numele pe care doreşte să îl obţină. În ceea ce priveşte pct.m) al alin.2, art.4 din OG nr.41/2003, 
pârâtul consideră că „eroarea” constatată după şase ani de la înregistrarea datei naşterii nu poate 
constitui un motiv întemeiat pentru schimbarea numelui în înţelesul prevederilor actului mai sus 
amintit. 

      Asupra recursului declarat în cauză, Curtea va reţine următoarele: 
     Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Maramureş, reclamanta M.E. a solicitat 

anularea Dispoziţiei nr. 568/31.10.2008 emise de Consiliul Judeţean Maramureş, prin care i s-a 
respins cererea prin care solicita, pentru fiul său minor M.I.L., schimbarea prenumelui din I.L. în 
M.I. 

Potrivit dispoziţiilor invocate de reclamantă, respectiv art. 4 alin. 2 lit. b şi m din OG nr. 
41/2003, cetăţenii români pot obţine, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativă 
a numelui de familie sau a prenumelui, în condiţiile prezentei ordonanţe, când persoana în cauză a 
folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte să îl obţină, făcând dovada cu privire la 
aceasta, precum şi asupra faptului că este cunoscută în societate cu acest nume, sau în alte cazuri 
temeinic justificate. 

Astfel cum corect a reţinut şi instanţa de fond, pentru a putea fi admisă cererea de 
preschimbare a numelui în conformitate cu dispoziţiile art. 4 alin. 2 lit. m din OG nr. 41/2003, 
trebuie să fie îndeplinite cumulativ ambele condiţii prevăzute de textul legal, respectiv folosirea, de 
către persoana interesată, a numelui pe care doreşte să îl obţină, în exercitarea profesiei, precum şi 
dovedirea faptului că este cunoscută în societate cu acel nume. 

Dacă cea de-a doua condiţie poate fi apreciată ca dovedită de reclamantă, prin înscrisurile 
depuse la dosar care atestă că minorul este cunoscut în societate cu prenumele M.I. şi nu de I.L., 
astfel cum este menţionat în certificatul de naştere, în speţă nu este îndeplinită şi prima condiţie 
impusă de lege, respectiv folosirea acestui nume în exercitarea profesiei. 

  Curtea nu poate reţine alegaţiile reclamantei potrivit cărora profesia minorului ar fi cea de 
elev, iar ocupaţia cea de preşcolar. 



Astfel, profesia reprezintă specialitatea (calificarea) deţinută de o persoană prin studii, fiind 
unul dintre principalele criterii pentru determinarea felului muncii. 

Aşa fiind, dacă profesia reprezintă specialitatea obţinută prin studii, nu se poate afirma că 
activitatea de preşcolar sau cea de şcolar este echivalentă cu exercitarea unei profesii, în sensul 
legii. 

Prin urmare, nefiind îndeplinite cumulativ condiţiile cerute de lege, din perspectiv 
dispoziţiilor art. 4 alin. 2 lit. b din OG nr. 41/2003, cererea apare ca fiind neîntemeiată. 

În ceea ce priveşte cazul temeinic justificat, cerut de dispoziţiile art. 4 alin. 2 lit. m, Curtea 
constată că nici acesta nu este dovedit în speţă. Astfel, aşa cum a reţinut şi instanţa de fond, Curtea 
constată că înregistrarea eronată a prenumelui în actele de stare civilă nu poate constitui un caz 
temeinic justificat, în condiţiile în care reclamanta nu a efectuat nici un demers în vederea 
îndreptării acestei erori timp de 6 ani. De asemenea, nu sunt dovedite în cauză nici afirmaţiile 
reclamantei privind urmările psihice asupra minorului în cazurile în care acesta este strigat cu 
numele cu care este înregistrat în actele de stare civilă. 

Prin urmare, pentru toate considerentele expuse anterior, Curtea constată că recursul 
formulat este nefondat, motiv pentru care, în temeiul dispoziţiilor art. 312 Cod procedură civilă, va 
dispune respingerea acestuia. (Judecător Monica Diaconescu) 

 
 

Ordonanţă preşedinţială. Prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de 
studii. Admisibilitate. Aparenţa dreptului 

Dreptul de şedere temporară nu poate fi exercitat în deplinătatea prerogativelor sale, 
prerogative care permit inclusiv părăsirea teritoriului României şi revenirea în ţară. Prin 
formularea contestaţiei, persoana interesată se pune la adăpostul nereturnării, în sensul 
suspendării dispoziţiei de returnare. Faptul că persoana respectivă este înscrisă la o formă de 
pregătire, respectiv urmează cursuri postuniversitare de perfecţionare în specialitate, cursuri 
pentru care nu este necesar un ordin de înmatriculare emis de MECI, crează aparenţa că 
reclamanta este îndreptăţită la prelungirea dreptului de şedere temporară.  

Rămâne ca pe fondul dreptului prin administrarea întregului probatoriu să se clarifice 
toate aspectele legate de forma de pregătire profesională şi necesitatea sau nu a emiterii unui 
ordin MECI pentru asemenea formă de instruire, însă până la această clarificare, aparenţa 
dreptului este în favoarea reclamantei.  

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi 
familie, ordonanţa preşedinţială nr. 12 din 13 ianuarie 2010 

Prin cererea înregistrată la data de 22 decembrie 2009, reclamanta M.E., în contradictoriu 
cu OFICIUL ROMAN PENTRU IMIGRARI - DIRECTIA MIGRATIE, SERVICIUL PENTRU 
IMIGRARI AL JUDETULUI CLUJ, a solicitat instanţei emiterea unei ordonanţe preşedinţiale prin 
care să se dispună acordarea în favoarea sa a prelungirii dreptului de sedere temporară în scop de 
studii, până la solutionarea irevocabilă a dosarului nr. xxxx/33/2009 aflat pe rolul Curtii de Apel 
Clui – Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal, dar nu mai târziu de data 
30.04.2009. 

În motivarea cererii, reclamanta a relevat că în conditiile prevăzute de legea română, a 
intentionat să obtină prelungirea dreptului de sedere temporară în scop de studii, sens în care, la 
data de 30.11.2009 a solicitat autorităţii competente, respectiv Oficiului Roman pentru Imigrări - 
Serviciul pentru Imigrări al jud.Cluj, încuviintarea prelungirii regimului de sedere temporară în 
scop de studii cu începere de la data de 01.11.2009, sens în care a depus la dosarul înaintat pârâtei 
întreaga documentatie necesară pentru a dovedi faptul ca îndeplineşte toate conditiile legale în 
vederea admiterii cererii si a prelungirii dreptului de sedere temporară în scop de studii. 

Cu toate acestea, a menţionat reclamanta, prin decizia contestată, autoritatea pârâtă i-a 
comunicat faptul că s-a dispus măsura returnării de pe teritoriul României, ca o consecinţă a 
respingerii cererii de prelungire a dreptului de sedere temporară în scop de studii pe care l-a 
solicitat si cu motivarea că nu îndeplineşte conditiile prev. de art. 52 alin. 1 din O.U.G. nr. 



195/2002, respectiv că de la dosarul cauzei ar lipsi ordinul de înmatriculare emis de Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovării. 

Impotriva acestei decizii, reclamanta a formulat cererea de chemare în judecată care 
formează obiectul dosarului nr. xxxx/33/2009 aflat pe rolul Sectiei comerciale, de contencios 
administrativ si fiscal a Curtii de Apel Cluj, criticând legalitatea si temeinicia acesteia. 

În acest context, reclamanta a învederat faptul că este cetăţean albanez de etnie aromână 
fiind înscrisă ca membru activ în cadrul Societatii "Aromanjli dit Albania", Filiala Pogradec, astfel 
cum rezultă din cuprinsul carnetului de membru ordinar al acestei asociatii. 

In anul 1999 reclamanta a venit în România ca bursieră de studii, efectuând un an 
pregătitor de limba română la Constanta, iar în anul 2000, a venit în Cluj-Napoca, unde domicilia 
la acea dată si fratele său, înscriindu-se la cursurile Colegiului National "George Baritiu" - Sectia 
uman-bilingv, pe care l-a absolvit in anul 2004, ca mai apoi, primind bursa Statul Român s-a 
înscris la Facultatea de Farmacie din cadrul U.M.F. "Iuliu Hateganu" din Cluj-Napoca, cursuri pe 
care Ie-a promovat prin sustinerea examenului de licenta din anul 2009. 

A mai susţinut reclamanta că pe toată durata celor 10 ani în care a rămas pe teritoriul 
României a avut o sedere legală si continuă, fiind titulara unui permis de sedere temporară în scop 
de studii până la data de 01.11.2009. Intrucât a dorit să-şi perfectioneze si să aprofundeze studiile 
în domeniul farmaceutic, încă dinainte de sustinerea examenului de licenţă, a făcut demersuri 
pentru a afla conditiile de înscriere la cursurile de nivel postlicenţă în domeniul farmaceutic, 
solicitând universităţii si ministerului de resort informatii cu privire la organizarea 
masteratelor/cursurilor postuniversitare/alte forme de studii accesibile studentilor de cetăţenie 
albaneză, dar a fost înstiintată că astfel de cursuri nu mai pot fi accesibile pentru cetăţenii străini, 
ministerul de resort hotărând să nu mai aloce locuri pentru cetăţenii străini rezidenti pe teritoriul 
României. 

În aceste condiţii, a arătat reclamanta, şi datorită faptului că esenta specializării farmacie 
constă în perfectionarea continuă, inclusiv după parcurgerea nivelului licenţă si faţă de faptul ca 
promovarea unor cursuri similare în statul de origine nu este posibilă (dată fiind terminologia 
medicală diferită, tehnicile utilizate, metodologia si programa scolară diferită), s-a înscris la 
cursurile postuniversitare organizate de U.M.F. "Iuliu Hateganu" pe durata noiembrie 2009 - 
aprilie 2010, în domeniul farmaceutic, fiind declarată înscrisă la aceste cursuri postuniversitare, 
sens în care i s-a eliberat o adeverinţă de studii de către U.M.F. "Iuliu Hateganu" din Cluj-Napoca. 
In baza acestui document, reclamanta şi-a completat întregul dosar necesar pentru obtinerea 
prelungirii dreptului de sedere temporară în scop de studii, achitând anticipat inclusiv taxele 
aferente, în vederea reglementării caracterului legal al sederii sale pe teritoriul Statului român.  

A mai susţinut reclamanta că nu a fost nevoită să prezinte un ordin ori o aprobare a 
M.E.C.I., întrucât, conform reglementărilor legale si a celor referitoare la autonomia universitară, i 
s-a comunicat că pentru absolvirea acestor cursuri nu este necesară o astfel de aprobare prealabilă 
a ministerului de resort, fiindu-i eliberată o a doua adeverinţă de către U.M.F. "Iuliu Hateganu", în 
care s-a mentionat în mod expres că "pentru perfectionarea prin cursuri postuniversitare nu este 
necesar avizul M.E.C.I. din România". 

Cu toate acestea, dorind reglementarea clară a statutului său, reclamanta a apelat la 
Directia Afaceri Europene si Relatii Internationale din cadrul M.E.C.I. care i-a adus la cunostinţă 
că pentru forma de organizare si acreditare a cursurilor postuniversitare organizate de U.M.F. 
"Iuliu Hateganu" Cluj-Napoca nu este necesară aprobarea prealabilă a ministerului. 

In acest sens, ulterior depunerii întregului dosar la autoritatea pârâtă si numai ca urmare a 
demersurilor realizate pe cont propriu, reclamanta a intrat în posesia adresei nr. 
4281/CPC/03.12.2009 eliberată de M.E.C.I. prin care această institutie îi aducea la cunostinţă, că 
M.E.C.I. nu emite ordin de înmatriculare pentru cetăţenii de origine etnică română cu domiciliul 
stabil în străinatate care doresc să urmeze cursuri postuniversitare de perfectionare în specialitate" 
si că aceste cursuri în domeniul medical, acreditate de organismele de resort, se organizează în 
baza autonomiei universitare, conform Regulamentului de învăţământ postuniversitar propriu 
Universităşii de Medicina si Farmacie din Clui-Napoca. 

Având în vedere această stare de fapt, reclamanta a apreciat solutia adoptată de pârâtă ca 
fiind lipsită de temei legal si nejustificată, în conditiile în care prin această decizie se stăruie, în 
realitate, în obtinerea unui Ordin M.E.C.I. care nu este nici necesar si nici posibil a fi eliberat 



pentru reglementarea dreptului său de sedere, după cum însusi ministerul de resort si institutia de 
învăţământ superior recunosc fără echivoc. 

În aceste condiţii, apreciind că îndeplineşte în integralitate si cumulativ conditiile prev. de 
art. 50 alin. 2 lit. a - l din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, reclamanta a 
solicitat instantei de fond să pronunte o hotărâre irevocabilă prin care să admită contestatia, astfel 
cum aceasta a fost formulată, tinand cont si de faptul că a avut o conduita ireprosabilă pe întreaga 
durată a sederii în România, iar din adeverinta de asigurat nr. 1152/22.10.2009, rezultă că este 
asigurat fiind în evidentele Casei de Asigurări de Sănătate a Judetului Cluj, achitând contributiile 
aferente si beneficiind de servicii medicale. Nu în ultimul rând, reclamanta a arătat si faptul că 
dispune de mijloacele de întretinere pe teritoriul României, suportul financiar fiind asigurat de 
familia sa si având un caracter statornic si neconditionat pe durata celor peste 10 ani de sedere pe 
teritoriul Statului Român. 

In ceea ce priveste conditiile generale de admisibilitate a procedurii prev. de art. 581 
C.pr.civ., reclamanta a învederat următoarele: 

Desi potrivit disp. art. 84 alin. 3 din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul strainilor, 
contestaţi a împotriva deciziei de returnare suspendă executarea măsurii de îndepărtare, această 
prevedere legală nu este suficientă pentru a reglemementa situtii speciale precum cea descrisă de 
reclamantă, în care, desi i se permite a sta pe teritoriul Romaniei până la solutionarea actiunii de 
fond, regimul sederii sale este nereglementat si produce consecinte prejudiciabile faţă de 
reclamantă, vătămând si îngrădind drepturile de care se bucură. 

Astfel, spre deosebire de dispozitiile art.14, 15 din Legea nr. 554/2004, prevederile O.U.G. 
nr. 195/2002 nu consacră o procedură specială prin care să poată fi reglementat dreptul de sedere 
al petentului cu caracter provizoriu, respectiv până la solutionarea actiunii de fond, astfel încât o 
astfel de procedură specială să facă inadmisibilă recurgerea la disp. art. 581 C.pr.civ. 

Din această perspectivă, prevederile O.U.G. nr. 194/2002 reprezintă o reglementare 
specială în raport de Legea contenciosului administrative nr. 554/2004, ce urmează a se completa, 
pentru identitate de ratiune, cu normele de drept comun în materie, respectiv cu legea procesual-
civilă. Sub acest aspect, a apreciat reclamanta, recurgerea la calea prevăzută de art. 581 C.pr.civ., în 
modalitatea solicitată de reclamantă, respectă conditiile obiective de admisibilitate prevăzute de 
art. 581 C.pr.civ. privitoare la existenta unui litigiu aflat pe rolul instantei de fond, al simetriei 
competentei materiale, dar si a neprejudecarii fondului, astfel că nu există fine de neprimire ori alt 
impediment de natură a face indezirabilă procedura reglementată de art. 581 C.pr.civ. în material 
reglementării dreptului de sedere, cu atât mai mult cu cât O.U.G. nr. 194/2002 nu interzice expres 
o astfel de procedura de drept comun. 

Cu privire la conditiile speciale de admisibilitate ale cererii întemeiate pe prev. art. 581 
C.pr.civ., respectiv urgenţa, vremelnicia măsurii şi neprejudecarea fondului, reclamanta a făcut 
următoarele precizări: 

Astfel, în ceea ce priveşte urgenţa, a arătat faptul că reglementarea cu caracter provizoriu a 
regimului său de sedere pe teritoriul României se impune pentru păstrarea unui drept care s-ar 
păgubi prin întârziere, dar si pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, 
statutul actual al reclamantei constituind o restrângere nejustificată a drepturilor si libertăţilor sale 
fundamentale, respectiv o ingerinta nepermisă în dreptul său la familie si viaţă privată, la educatie 
si formare profesională continuă precum si o vătămare eo ipso a dreptului său la circulatie.  

În acest context, reclamanta a mai arătat că desi a achitat taxele aferente si a fost înscrisă la 
cursurile postuniversitare de specialitate ale U.M.F. Cluj-Napoca, parcurgerea acestui nivel 
postlicenţă si mai ales absolvirea lui este practic imposibilă, câtă vreme exista riscul ca reclamanta 
să nu poată frecventa aceste cursuri până la capăt si, respectiv, să sustină examenul de absolvire, 
având în vedere că regimul nereglementat al sederii sale este de natură a pune la îndoială 
îndeplinirea de către reclamantă a conditiilor de eligibilitate pentru absolvirea acestor cursuri. 

Cu privire la vremelnicia măsurii cerute prin prezenta ordonanţă preşedenţială, reclamanta 
a menţionat faptul că solicită reglementarea regimului său de sedere pe teritoriul României cu 
caracter provizoriu, respectiv până la solutionarea actiunii de fond prin hotărâre definitivă si 
irevocabilă de către Curtea de Apel Cluj. Totodata, întrucât nu doreşte a beneficia de un drept 
nelimitat ori care să o favorizeze fără drept, reclamanta a solicitat ca durata dreptului de sedere 
temporara în scop de studii să nu poată depăşi ultima zi a lunii aprilie, avand în vedere că aceasta 
este data finală la care urmează a finaliza stagiul cursurilor postuniversitare. 



Referitor la neprejudecarea fondului, condiţie care decurge din caracterul vremelnic al 
măsurii, reclamanta a precizat că justifică îndeplinirea acestei condiţii prin solicitarea de cercetare 
a aparenţei dreptului si care, apreciază, că îi este favorabilă. Practic, a apreciat reclamanta, se 
impune prin forţa evidenţei realizarea unui examen sumar al cauzei, tocmai pentru a se stabili 
aparenţa dreptului pretins, faţă de decizia de returnare emisă de autoritatea pârâtă, prin care s-a 
retinut ca respingerea cererii de prelungire a dreptului de sedere temporară în scop de studii se 
impune prin aceea că lipseste Ordinul de înmatriculare al M.E.C.I.  

Din această perspectivă, reclamanta apreciază că apar cel putin două înscrisuri care creează 
o evidenţă aparentă a dreptului reclamat de si anume: adresa nr. 4281/CPC/O3.12.2009 eliberată 
de M.E.C.I. şi adeverinta de studii eliberată de către U.M.F. "Iuliu Hateganu", acte la care a făcut 
referire pe larg în cuprinsul motivelor acţiunii.  

Totodată, la data de 22 decembrie 2009 reclamanta M.E., în temeiul art. 84 din O.U.G. nr. 
192/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a înregistrat şi o contestaţie împotriva deciziei 
de returnare nr. 3343671 din data de 17.12.2009 emisă de Oficiul Român pentru Imigrări – Direcţia 
Migraţiune, Serviciul pentru Imigrări al Judeţului Cluj, prin care a solicitat instanţei pronunţarea 
unei hotărâri prin care să se dispună anularea contestaţiei şi drept urmare, anularea deciziei de 
returnare ca fiind nelegală şi nefondată, cu consecinţa acordării în favoarea sa a dreptului de şedere 
temporară în scop de studii, în condiţiile pe care le-a solicitat autorităţii pârâte. 

În dezvoltarea motivelor contestaţiei, reclamanta a reiterat cele menţionate în cuprinsul 
cererii de emitere a ordonanţei preşedinţiale. 

Pârâtul OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRI - DIRECŢIA MIGRAŢIUNE, SERVICIUL 
PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI CLUJ a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
cererii formulată de reclamantă, în principal ca inadmisibilă, iar în subsidiar ca neîntemeiată. 

În primul rând, pârâtul a ridicat excepţia inadmisibilităţii cererii formulate de reclamantă  
precizând că prin art. 28 alin (1) din Legea nr. 554 din 02 decembrie 2004 a contenciosului 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se consacră completarea procedurii 
contencioase cu dreptul comun, adică cu dispoziţiile Codului de Procedură Civilă, însă această 
completare este limitată în ce priveşte prezenta cauză, prin incidenţa repetată a principiului de 
drept specialia generalibus derogant. În concret, dacă legea contenciosului administrativ se aplică 
cu prioritate faţă de Codul de Procedură Civilă, ea devine act normativ cu caracter general în 
abordarea anumitor noţiuni de drept faţă de legea specială la care se raportează de fapt prezentul 
conflict juridic supus analizei instanţei, şi anume O.U.G. nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind 
regimul străinilor în România, republicată. 

Pe de altă parte, pârâtul a menţionat că reclamanta a solicitat la nivelul Serviciului pentru 
Imigrări al judeţului Cluj prelungirea unui drept de şedere, adică o rezidenţă temporară, iar această 
chestiune constituie de fapt fondul problemei, aspect care face obiectul dosarului nr. xxxx/33/2009 
aflat tot pe rolul acestei instanţe, condiţii în care obiectul prezentei cauze se confundă din punct de 
vedere al efectelor ireversibile cu obiectul cauzei de fond.  

În privinţa acestor aspecte, pârâtul a relevat că în domeniul contenciosului administrativ, 
tocmai pentru plasarea justiţiabilului persoană fizică într-o zonă tampon ferită de intervenţia 
celeilalte părţi din proces - statul, legiuitorul a trasat un perimetru juridic consacrat prin 
suspendarea actului administrativ supus cenzurii judecătoreşti. Astfel, dacă Legea nr. 554 din 02 
decembrie 2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare prevede 
anumite cazuri, condiţii şi proceduri de urmat pentru a se ajunge la suspendarea actului respectiv, 
O.U.G. nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România, republicată, prin art. 
84 alin (3) prevede în mod expres şi fără echivoc: " (3) Contestaţia prevăzută la alin. (1) şi (2) 
suspendă executarea măsurii de îndepărtare.". 

În acord cu raportul de precădere între actele normative arătat mai sus, pârâtul consideră 
că dispoziţiile acestei ordonanţe de urgenţă se aplică prioritar, astfel încât actul administrativ emis 
de Serviciul pentru Imigrări al judeţului Cluj (Decizia de returnare care face obiectul dosarului nr. 
xxxx/33/2009) este suspendat de drept. 

Din moment ce măsura de îndepărtare este suspendată de drept, în temeiul unui act 
normativ special, o cerere de ordonanţă preşedinţială întemeiată pe dreptul comun nu este nici 
permisă şi nici favorabilă părţii. Astfel, o eventuală admitere a acestei cereri de ordonanţă 
preşedinţială ar favoriza în mod nelegal reclamanta prin încuviinţarea măsurii solicitate (cererea 
subsecventă cererii principale prin care se solicită prelungirea dreptului de şedere), dar şi prin 



anularea efectelor produse de art. 84 alin. (3) din O.U.G. nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind 
regimul străinilor în România, republicată. 

În argumentarea poziţiei sale referitoare la inadmisibilitatea unei cereri de ordonanţă 
preşedinţială în materia contenciosului administrativ, pârâtul a invocat mai multe decizii, atât ale 
Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, cât şi ale 
Tribunalului Mehedinţii şi Curţii de Apel Cluj - Secţia comercială, apreciind că în speţa de faţă, 
inadmisibilitatea este cu atât mai pregnantă cu cât incidenţa unui alt act normativ cu caracter 
special în raport cu legea menţionată a produs deja efecte, iar efectele sale trebuie considerate ca 
atare de instanţa de judecată, deoarece sunt efecte legale. 

În fapt, a arătat pârâtul, prin art. 50 şi 58 din O.U.G. nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind 
regimul străinilor în România, republicată, legiuitorul a dat în competenţa Oficiului Român pentru 
Imigrări, direct sau prin intermediul structurilor sale teritoriale, dreptul de a încuviinţa sau nu 
şederea în România a cetăţenilor străini şi a apatrizilor, în conformitate cu maniera de abordare a 
politicii statului român suveran faţă de controlul imigraţiei. 

Prin prisma acestui argument, pârâtul consideră că petitul subsecvent cererii de ordonanţa 
preşedinţială nu are suport legal, întrucât se solicită ca în mod direct instanţa să prelungească 
reclamantei dreptul de şedere în România, adică se solicită o subrogare a instanţei în atribute 
acordate de către legiuitor exclusiv Oficiului Român pentru Imigrări. 

În acest sens, pârâtul a precizat faptul că Oficiul Român pentru Imigrări este, potrivit art. 1 
alin. 2 din H.G.R. nr. 639 din 20 iunie 2007, privind structura organizatorică şi atribuţiile Oficiului 
Român pentru Imigrări, cu modificările şi completările ulterioare, "...structura specializată, cu 
personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative, la nivel de direcţie generală, care exercită atributele ce îi sunt date prin lege pentru 
implementarea politicilor României în domeniile migraţiei, azilului şi al integrării străinilor, 
precum şi a legislaţiei relevante în aceste domenii." 

De asemenea, pârâtul a mai invocat şi prev. Capitolul III din acelaşi act normativ - 
Atribuţiile Oficiului român pentru Imigrări - art. 5 lit. a, în raport de care a apreciat că nici un alt 
act normativ nu conferă instanţelor judecătoreşti un asemenea drept. Instanţele judecătoreşti se 
pot pronunţa asupra respectării de către autoritatea publică emitentă a condiţiilor impuse de lege 
privind legalitatea, oportunitatea, forma şi fondul actului administrativ, precum şi îndeplinirea 
criteriilor de competenţă a respectivei autorităţi, iar o esenţă a acestei concluzii se regăseşte în 
textul art. 84 alin. (1) din O.U.G. nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în 
România, republicată. 

Din moment ce contestaţia care face obiectul dosarului nr. xxxx/33/2009 suspendă de 
drept executarea măsurii luate prin Decizia de returnare de pe teritoriul României, pârâtul 
consideră că posibilitatea prelungirii dreptului de şedere în România solicitată prin cererea de 
ordonanţa pteşedinţială este o modalitate neprevăzută şi nepermisă de legea specială. 

Drept urmare, în prezenţa textelor legale menţionate, nici instanţa şi nici Oficiul Român 
pentru Imigrări nu mai pot dispune prelungirea dreptului de şedere temporară, întrucât printr-o 
asemenea operaţiune administrativă s-ar depăşi cadrul legal, lucru de altfel inadmisibil. 

Astfel, pe de o parte, instanţa nu se poate pronunţa asupra unei asemenea cereri, deoarece 
interpretarea art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 554 din 02 decembrie 2004 a contenciosului 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare limitează aprecierile instanţei asupra 
actului administrativ dedus judecaţii, nu asupra faptului administrativ în integralitatea lui, pe care 
justiţiabilul încearcă să îl aducă în faţa instanţei. Este neîndoielnic că legiuitorul a avut în vedere 
această perspectivă, deoarece interpretarea textului de lege menţionat în sensul celor cerute expres 
de reclamantă ar plasa respectiva particulă în sfera nocivă a neconstituţionalităţii, prin raportare 
directă şi antagonică la prevederile art. 126 alin. (6) din Constituţie.  

Pe de altă parte, Oficiul Român pentru Imigrări nu mai are posibilitatea legală de a prelungi 
dreptul de şedere temporară în România unei persoane plasată de legiuitor într-o situaţie 
intermediară de protecţie tocmai faţă de o eventuală intervenţie în situaţia sa efectuată chiar de 
autoritatea publică situată pe o poziţie contrară, şi cu care se află În conflict. 

În altă ordine de idei, a mai precizat pârâtul, textul art. 581 din Codul de Procedură Civilă al 
României prevede ca şi condiţie de exercitare a ordonanţei preşedinţiale neprejudicierea fondului, 
însă, din motivele arătate în cererea de ordonanţă preşedinţială, rezultă fără echivoc că reclamanta 
invocă şi supune analizei în această cauză chiar chestiunile de fond din dosarul xxxx/33/2009. 



În aceste condiţii, a apreciat pârâtul, în cazul în care o asemenea cerere ar fi admisă, soluţia 
dată ar însemna o prejudiciere a fondului cauzei, cu vădite elemente favorabile reclamantei, dar 
care ar contraveni şi normei speciale. 

De asemenea, motivaţia reclamantei referitoare la condiţiile de admisibilitate ale 
ordonanţei preşedinţiale sunt total străine de esenţa textului art. 581 din Codul de Procedură 
Civilă, întrucât urgenţa la care se referă textul legal nu se poate confunda cu interesul personal al 
reclamantei de a-şi rezolva urgent această problemă. 

Faţă de argumentele invocate de reclamantă, pârâtul a arătat aceasta  va putea oricând să îşi 
justifice prezenţa pe teritoriul României cu exemplarul deciziei de returnare care i-a fost înmânat şi 
cu un certificat eliberat de grefa instanţei. Acest două documente îi pot servi chiar la deplasări în 
ţară de origine şi revenirea pe teritoriul României, până la finalizarea dosarului nr. xxxx/33/2009. 
Asemenea situaţii nu sunt ieşite din comun, s-au mai întâmplat şi se vor mai întâmpla, tocmai pe 
fondul Deciziilor de returnare suspendate prin simpla lor contestare. 

În plus, prin cererea de prelungire a dreptului de şedere depusă la Serviciul pentru Imigrări 
al judeţului Cluj, reclamanta a solicitat o rezidenţă pentru o perioadă în care va urma mai multe 
cursuri postuniversitare. Din analiza celor două dosare, cel prezent şi cel de fond, pârâtul a relevat 
că în dosarul de fond reclamanta cere ceva, iar în cererea de ordonanţă preşedinţială cere altceva, 
situaţie apreciată de pârât ca inadmisibilă raportat la acelaşi moment 30.04.2010. 

De asemenea, din motivarea aceleiaşi cereri de ordonanţă preşedinţială, dar şi din petitul 
subsecvent formulat, rezultă fără echivoc că reclamanta doreşte de fapt obţinerea din partea 
instanţei de judecată o obligare a Serviciului pentru Imigrări a judeţului Cluj la prelungirea 
dreptului său de şedere în România până la data de 30.04.2010, în condiţiile în care ea cunoaşte că 
nu are suport legal pentru un asemenea deziderat. Practic, se urmăreşte transformarea instanţei de 
judecată într-un furnizor de rezidenţă, fiind cunoscut faptul că hotărârile judecătoreşti trebuie puse 
în executare. 

Pe de altă parte, a subliniat pârâtul, intenţiile reclamantei sunt devoalate şi de caracterul 
petitului subsecvent formulat în cererea de ordonanţa preşedinţială, petit care din motivare şi 
probatoriu nu este altceva decât obiectul cererii principale, raportat la data finalizării cursurilor 
postuniversitare. 

Faţă de cele mai sus prezentate, pârâtul a solicitat instanţei să constate că cererea 
reclamantei este neîntemeiată, impunându-se respingerea ei ca atare. 

În subsidiar, pârâtul a solicitat ca în cazul în care instanţa admite prezenta cerere de 
ordonanţă preşedinţială şi a petitului subsecvent, să indice Serviciului pentru Imigrări cadrul legal 
în baza căruia acesta să prelungească reclamantei dreptul de şedere în România, deoarece potrivit 
celor explicate mai sus o asemenea operaţiune administrativă este ilegală. 

În final, pârâtul a solicitat instanţei a aprecia corespunzător faptul că punctul de vedere al 
reclamantei care consideră admisibilă prelungirea dreptului de şedere în România prin dispoziţia 
instanţei este eronat şi fără un fundament juridic serios, deoarece achiesând la această solicitare 
instanţa ar executa o ingerinţă nepermisă a autorităţii judecătoreşti în exprimarea puterii executive 
ci statului, situaţie transpusă în realitatea judiciară prin încălcarea principiului de drept al 
separaţiei puterilor în stat. 

Raportat la probatoriul administrat instanta retine urmatoarele 
Reclamanta deţine un permis de şedere temporată (ROU  0128922) eliberat la 26.09.2007 

şi cu valabilitate până la 01.11.2009, la rubrica scopul şederii fiind menţionat „STUDENT”. – fila 
20.  

Reclamanta a intentionat să obtină prelungirea dreptului de sedere temporară în scop de 
studii, sens în care, a solicitat autorităţii competente, respectiv Oficiului Roman pentru Imigrări - 
Serviciul pentru Imigrări al jud.Cluj,  prelungirea regimului de sedere temporară în scop de studii 
cu începere de la data de 01.11.2009, si a depus documentatiea necesară (potrivit aprecierii 
acesteia) pentru a dovedi faptul ca îndeplineşte toate conditiile legale în vederea admiterii cererii si 
a prelungirii dreptului de sedere temporară în scop de studii. 

Autoritatea pârâtă i-a comunicat faptul că s-a dispus măsura returnării de pe teritoriul 
României, ca o consecinţă a respingerii cererii de prelungire a dreptului de sedere temporară în 
scop de studii pe care l-a solicitat si cu motivarea că nu îndeplineşte conditiile prev. de art. 52 alin. 
1 din O.U.G. nr. 195/2002, respectiv că de la dosarul cauzei ar lipsi ordinul de înmatriculare emis 
de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovării – fila 14. 



Impotriva acestei decizii, reclamanta a formulat cererea de chemare în judecată care 
formează obiectul dosarului nr. xxxx/33/2009 aflat pe rolul Sectiei comerciale, de contencios 
administrativ si fiscal a Curtii de Apel Cluj, criticând legalitatea si temeinicia acesteia. 

Separat, prin cererea înregistrată la data de 22 decembrie 2009, reclamanta M.E., în 
contradictoriu cu OFICIUL ROMAN PENTRU IMIGRARI - DIRECTIA MIGRATIE, SERVICIUL 
PENTRU IMIGRARI AL JUDETULUI CLUJ, a solicitat instanţei emiterea unei ordonanţe 
preşedinţiale prin care să se dispună acordarea în favoarea sa a prelungirii dreptului de sedere 
temporară în scop de studii, până la solutionarea irevocabilă a dosarului nr. xxxx/33/2009 aflat pe 
rolul Curtii de Apel Clui – Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal, dar nu mai târziu 
de data 30.04.2010. 

Instanţă constată că în materia prelungirii dreptului de şedere tempoară sunt incidente 
următoarele dispozitii din OUG nr 194/2002:art. 50 referitor la condiţiile de prelungire a dreptului 
de şedere temporară; art. 51 referitor la solicitarea prelungirii dreptului de şedere temporară; art. 
52 referitor la refuzul prelungirii dreptului de şedere temporară în România; art. 58  referitor la 
prelungirea dreptului de şedere temporară pentru studii; art. 81 al. 1;  art. 82 referitor la decizia de 
returnare a străinilor de pe teritoriul României; art. 83 referitor la comunicarea deciziei de 
returnare şi art. 84 referitor la contestarea deciziei de returnare 

    Referitor la excepţia inadmisibilităţii invocată de către pârâtă instanţa o va respinge. Nu 
se poate reţine că au prioritate dispoziţiile Legii nr 554/2004 faţă de dispoziţiile Codului de 
procedură civilă la care trebuie să se raporteze dispoziţiile OUG nr 194/2002, iar de vreme ce 
decizia de returnare este suspendată de drept nu este permisă o cerere de ordonanţă preşedinţială.   

Curtea apreciază admisibilă o cerere de emitere a ordonanţei preşedinţiale care să confere 
un drept de şedere temporară, tocmai pentru că decizia de returnare este suspendată. Suspendarea 
actului administrativ prin formularea contestaţiei înseamnă că efectele deciziei nu se produc până 
la examinarea legalităţii deciziei. Efectul formulării contestaţiei (dosar nr xxxx/33/2009 al Curţii 
de Apel Cluj) este că suspendă dispoziţia de returnare şi nu că ar naşte prin simpla contestaţie un 
drept de şedere temporară. Consecinţa neaplicării deciziei de returnare, este că pe perioada 
litigiului reclamanta nu poate fi returnată. Consecinţa suspendării returnării este posibilitatea de a 
rămâne în România, însă fără a putea obţine un permis de şedere temporară, şi fără a avea un  
statut reglementat.  

Pe de altă parte sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate cerute de art 581 cod proc civilă, 
instanţa fiind îndreptăţită să examineze temeinicia cererii. 

In ce priveşte excepţia lipsei de interes invocată de către procuror  instanţa o va respinge.  
Se invocă împrejurarea că prin art 84 alin 3 din OUG nr 194/2002 s-a suspendat actul 

administrativ astfel că nu mai există un folos practic pe care l-ar putea trage reclamanta prin 
admiterea cererii. 

Dreptul de şedere temporară nu poate fi exercitat în deplinătatea prerogativelor sale, 
prerogative care permit inclusiv părăsirea teritoriului României şi revenirea în ţară. Prin 
formularea contestaţiei, reclamanta s-a pus la adăpostul nereturnării, în sensul suspendării 
dispoziţiei de returnare. Desigur că există o prerogativă a dreptului de şedere, care rezultă ca şi o 
consecinţă a returnării (dreptul de a rămâne pe teritoriul României până la soluţionarea 
contestaţiei). Ori dreptul de şedere temporară cuprinde şi alte prerogative, inclusiv posibilitatea de 
a circula în străinătate (în ţara natală în speţă).    

In soluţionarea prezentei cauze instanţa nu va tranşa fondul dreptului, urmând însă a 
examina aparenţa dreptului.  

In esenţă potrivit art 51 rap la art 58 din OUG nr 194/2002 reclamanta a solicitat pârâtei 
prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de studii întrucât permisul său de şedere expira 
la 01.11.2009. Justificarea cererii reclamantei este că după absolvirea Facultăţii de Farmacie din 
cadrul UMF Cluj Napoca,  s-a înscris la o formă de studii postuniversitare din cadrul UMF Cluj 
Napoca.  

Pârâta a emis decizia de returnare nr 3343671/17.12.2009  prin care cererea de prelungire a 
dreptului de şedere a fost refuzată, întrucât lipseşte ordinul de înmatriculare MECI – fila 14. 
Reclamanta a depus adresa nr 4281/03.12.2009 emisă de MECI (Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării) şi adresa nr 29079/09.11.2009 emisă de UMF Cluj Napoca din care rezultă că pentru 
perfecţionarea prin cursuri postuniversitare nu este nevoie de avizul MECI – fila 16, şi că MECI nu 



emite ordin de înmatriculare pentru cetăţenii de origine etnică română care doresc să urmeze 
cursuri postuniversitare de perfecţionare în specialitate 

  Rezultă că în aparenţă reclamanta este îndreptăţită la prelungirea dreptului de şedere 
temporară de vreme ce este înscrisă la o formă de pregătire, respectiv urmează cursuri 
postuniversitare de perfecţionare în specialitate, cursuri pentru care nu este necesar un ordin de 
înmatriculare emis de MECI.  

Rămâne ca pe fondul dreptului prin administrarea întregului probatoriu să se clarifice toate 
aspectele legate de forma de pregătire profesională a reclamantei, de necesitatea sau nu a emiterii 
unui ordin MECI pentru asemenea formă de instruire, însă până la clarificarea acestor aspecte, 
aparenţa dreptului este în favoarea reclamantei, în sensul că nu este necesar un ordin MECI în 
cazul cursurilor postuniversitare de perfecţionare în specialitate.  

Întrucât se creează prin prezenta decizie un drept de şedere temporor, prin prelungirea 
dreptului de şedere al reclamantei până cel târziu la 30.04.2010, nu se realizează decât o protecţie a 
drepturilor invocate de către reclamantă, în sensul conservării lor până la clarificarea situaţiei 
juridice a reclamantei. 

În consecinţă de la data pronunţării prezentei şi până la data de 30.04.2010 se poate elibera 
permis de şedere temporară în scop de studii în favoarea reclamantei aşa cum este acesta prevăzut 
în anexa nr 1 din HG 1016/2003. (Judecător Gabriel Năsui) 

 
 

Avocat stagiar. Definitivare în funcţia deţinută anterior intrării în avocatură. Cerere 
pentru înscrierea în tabloul avocaţilor definitivi. Condiţii 

Legea nr. 51/1995, art. 19 alin.(2) 
Statutului profesiei de avocat, art. 281 alin 1 

Uniunea Naţională a Barourilor din Romania a interpretat textul art 281 alin 1 din Statut 
în sensul că ar fi posibilă dobândirea calităţii de avocat definitiv în maniera solicitată, de vreme 
ce a reglementat contrariul începând cu 21.08.2008. Potrivit principiului tempus regit actum 
reclamanta este îndreptăţită la înscrierea în tabelul avocaţilor definitivi ca urmare a definitivării 
în funcţia de consilier juridic, cât timp condiţiile erau împlinite, iar cererea a fost formulată cu 
mult timp înainte de data modificării Statutului. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, 
sentinţa nr. 58 din 10 februarie 2010 

Prin actiunea înregistrată iniţial pe rolul Tribunalului Cluj, reclamanta A.B.C. a solicitat 
instanţei, în contradictoriu cu pârâţii CONSILIUL BAROULUI CLUJ si CONSILIUL UNIUNII 
NAŢIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA,  să  se  dispună anularea actelor administrative 
emise de: Consiliul Baroului Cluj sub nr. 256 din data de 11.12.2007 intitulat Decizie care i-a  fost  
comunicată  la  data  de   01.10.2008; Baroul Cluj sub nr. 1.875/20.06.2008 intitulat Adresa, 
comunicată reclamantei la data de 02.07.2008; Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din 
România, sub nr. 469 din data de 21.02.2009 intitulat Decizie, care i-a fost comunicată la data de 
18.03.2009. 

De asemenea, reclamanta a solicitat repararea pagubei ce i-a   fost   cauzată prin emiterea 
actelor administrative mai sus menţionate,  cu consecinta obligării pârâtului Baroul Cluj să 
efectueze înscrierea reclamantei pe  tabloul  avocaţilor definitivi. 

In motivarea actiunii, reclamanta a arătat că la data de 26.11.2007 s-a adresat Baroului Cluj 
cu o cerere privind scutirea de la efectuarea stagiului în avocatură si înscrierea pe tabloul avocaţilor 
definitivi. La această solicitare, Baroul Cluj prin adresa nr. 1.875/20.06.2008, comunicată  la data 
de 02.07.2008, i-a respins cererea de înscriere pe tabloul avocaţilor definitivi în temeiul art. 281 
din Statutul profesiei. 

Ulterior primirii adresei nr. 1.875/20.06.2008, în termen de 15 de zile de la comunicare, 
conform art. 46 din Statutul profesiei de avocat, respectiv pe data de 10.07.2008, reclamanta s-a 
adresat Uniunii Naţionale a Barourilor din România cu o contestaţie îndreptata împotriva adresei 
susmenţionate. 



La această contestaţie, Uniunea Naţionala a Barourilor din România a comunicat 
reclamantei faptul ca pentru soluţionarea ei U.N.B.R. a solicitat Baroului Cluj să comunice 
motivarea adresei, actele si lucrările care au stat la baza acesteia precum si punct de vedere scris. 

A mai arătat reclamanta că în luna septembrie 2008 s-a întrunit Consiliul U.N.B.R., iar din 
documentele trimise de către Baroul Cluj s-a constatat faptul că lipseşte decizia Consiliului 
Baroului care avea competenta să soluţioneze cererea reclamantei, astfel că s-a amânat 
soluţionarea contestaţiei până la următoarea şedinţa, Baroului Cluj punându-i-se în vedere să 
comunice reclamantei decizia Consiliului Baroului Cluj. Baroul Cluj a comunicat decizia nr. 
256/11.12.2007 la data de 01.10.2008, ulterior comunicării adresei care făcea obiectul contestaţiei 
si numai după ce i s-a pus in vedere de către Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor . 

In aceste conditii, a menţionat reclamanta, la data de 14.10.2008, a  depus completare la 
contestaţie prin care a arătat că îşi menţine contestaţia asa cum a fost formulată împotriva adresei 
Baroului Cluj nr. 1.875/20.06.2008 şi formulând contestaţie si împotriva deciziei nr. 
256/11.12.2007 emisă de Baroul Cluj si comunicată pe data de 01.10.2008, conform confirmării de 
primire din data de 21.10.2008. 

A învederat reclamanta că pârâtul Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România a 
respins ca inadmisibilă contestaţia formulată împotriva deciziei nr. 256/11.12.2007 emisă de 
Consiliul Baroului Cluj si comunicată pe data de 01.10.2008, pe motiv că această din urmă decizie 
nu a fost contestată, astfel că reclamanta considerându-se lezată în dreptul său de a exercita 
profesia de avocat a formulat prezenta actiune. 

In drept,s-au invocat  dispoziţiile art. 82 Cod procedura civila; art. 8, art. 10 alin. 1 si art. 11 
alin. 1 lit. a din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ; art. 12 din Legea nr. 
514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; dispoziţiile Legii 51/1995 
si ale Statutului avocaţilor; Decizia nr. 186/2006 Baroului Cluj; Hotărârea nr. 50/ 03.04.2008 
emisa de Baroul Cluj. 

Prin întâmpinare, pârâtul CONSILIUL BAROULUI CLUJ a invocat excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive, învederând că potrivit dispoziţiilor art. 48 alin. 2 din Legea nr. 51/1995, baroul 
are personalitate juridică, patrimoniu si buget propriu, astfel că reclamanta a chemat în judecată în 
mod greşit Consiliul Baroului Cluj, în condiţiile în care acesta, alături de adunarea generală si 
decan, este organ de conducere a baroului, la fel, U.N.B.R. este organ de conducere al Uniunii 
Barourilor din România, neavând personalitate juridică. 

Pe fond, pârâtul a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, decizia nr. 256/11.12.2007 
emisă de Consiliul Baroului Cluj fiind legală si temeinică.  

În acest context, pârâtul a menţionat că prin decizia nr. 186/2006 reclamanta a fost primită 
în profesia de avocat, urmare a promovării examenului, iar de la acea dată, reclamanta devenea 
incompatibilă pentru a exercita alte activităţi sau funcţii, cu excepţia celei de cadru didactic. A mai 
precizat pârâtul că reclamanta a înţeles să dobândească calitatea de avocat stagiar si să se înscrie, 
în această calitate, pe tabloul avocaţilor stagiari, renunţând astfel la exercitarea oricărei alte funcţii 
juridice. 

Cu toate acestea, a subliniat pârâtul, reclamanta îşi păstrează calitatea de membru al 
Asociaţiei Profesionale ”Drepturile Omului” a consilierilor juridici Maramureş, această asociaţie a 
emis decizia nr. 40/02.08.2007 de definitivare în profesia de consilier juridic si în mod arbitrar a 
decis că reclamanta poate dobândi calitatea de avocat definitiv. Or, a apreciat pârâtul, decizia nr. 
40/2007 nu are efecte juridice în ceea ce priveşte Baroul Cluj, nefiind opozabilă acestuia. 

Un alt aspect învederat de pârât se referă la faptul că la data de 26.11.2007 reclamanta a 
solicitat scutirea de la efectuarea stagiului în avocatură si înscrierea  pe tabelul avocaţilor definitivi, 
cerere respinsă în mod întemeiat prin decizia Baroului Cluj întrucât condiţia pentru dobândirea 
calităţii de avocat  definitiv ca urmare a definitivării în funcţia juridică exercitata anterior primirii 
în profesia de avocat trebuie să fie anterioară primirii în profesie, conform dispoziţiilor art. 19 alin. 
2 din Legea nr. 51/1995. 

La întâmpinarea formulată de pârât, reclamanta a depus la dosarul cauzei răspuns la 
întâmpinare, solicitând respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Consiliului Cluj si a 
Consiliului U.N.B.R. ridicată de către Baroul Cluj. 

Totodată, reclamanta a precizat că susţinerile pârâtului referitoare la incompatibilitatea sa 
de a exercita alte funcţii sau activităţi cu excepţia celei de cadru universitar, deoarece a dobândit 
calitatea de avocat stagiar sunt eronate, având în vedere faptul că pentru dobândirea calităţii de 



avocat stagiar nu este suficient să promovezi examenul de primire în profesie, ci trebuie să 
îndeplinite şi alte cerinţe, astfel cum prevede Decizia Baroului Cluj nr. 50/2008 şi art. 208 alin. 2 şi 
art. 282 din Statutul profesiei de avocat, reclamanta promovând doar examenul de primire în 
profesie.  

Referitor la adresa nr. 1.875/20.06.2008  prin care i s-a comunicat decizia luată de 
Consiliul Baroului Cluj în legătură cu solicitarea de a efectua stagiul, reclamanta menţionează că 
aceasta i s-a înmânat abia pe data de 02.07.2008, când s-a deplasat la sediul Baroului si a solicitat 
comunicarea deciziei Consiliului Baroului, dar a primit o simpla adresa, astfel că a în lipsa acestei 
decizii, reclamanta a fost nevoită să conteste adresa nr. 1.875/20.06.2008 la Consiliul U.N.B.R. 

Faţă de aceste considerente, reclamanta a susţinut că starea de incompatibilitate invocată 
de către pârâtă nu există, deoarece din etapele şi cerinţele obligatorii pe care ar fi trebuit să le 
îndeplinească, a promovat doar examenul de primire în profesie, fără a încheia contract de formare 
profesională sau de salarizare cu un avocat definitiv care îndeplinea condiţiile pentru a fi 
îndrumător si fără a  depune cerere de înscriere pe tabloul avocaţilor stagiari.  

În final, reclamanta a precizat că şi în prezent lucrează ca si consilier juridic si cu toate că a 
promovat examenul de primire în profesia de avocat, celelalte etape i-au fost imposibil de 
îndeplinit. 

Prin sentinţa civilă nr. 3.010 din data de 30 octombrie 2009 pronunţată de Tribunalul Cluj 
- Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale s-a 
admis excepţia necompetenţei sale materiale, invocată din oficiu, în privinţa soluţionării acţiunii 
formulate de reclamantă şi a declinat competenţa în favoarea  Curţii de Apel Cluj – Secţia 
comercială de contencios administrativ şi fiscal. 

Raportat la probatoriul administrat, Curtea retine urmatoarele: 
Prin actiunea înregistrată iniţial pe rolul Tribunalului Cluj, reclamanta A.B.C. a solicitat 

instanţei, în contradictoriu cu pârâţii CONSILIUL BAROULUI CLUJ si CONSILIUL UNIUNII 
NAŢIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA,  să  se  dispună anularea actelor administrative 
emise de: Consiliul Baroului Cluj sub nr. 256 din data de 11.12.2007 intitulat Decizie care i-a  fost  
comunicată  la  data  de   01.10.2008; Baroul Cluj sub nr. 1.875/20.06.2008 intitulat Adresa, 
comunicată reclamantei la data de 02.07.2008; Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din 
România, sub nr. 469 din data de 21.02.2009 intitulat Decizie, care i-a fost comunicată la data de 
18.03.2009. 

De asemenea, reclamanta a solicitat repararea pagubei ce i-a   fost   cauzată prin emiterea 
actelor administrative mai sus menţionate,  cu consecinta obligării pârâtului Baroul Cluj să 
efectueze înscrierea reclamantei pe  tabloul  avocaţilor definitivi. 

Prin sentinţa civilă nr. 3.010 din data de 30 octombrie 2009 de Tribunalul Cluj - Secţia 
mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale s-a admis 
excepţia necompetenţei sale materiale, invocată din oficiu, în privinţa soluţionării acţiunii 
formulate de reclamantă şi a declinat competenţa în favoarea  Curţii de Apel Cluj – Secţia 
comercială de contencios administrativ şi fiscal. 

Reclamanta a fost primită în Baroul Cluj în profesia de avocat (cu examen) în baza 
dispoziţiilor art 16 alin 1 din Legea nr 51/1995 , în calitate de avocat stagiar – prin decizia nr 
186/14.12.2006 a Consiliului Baroului Cluj. La data primirii în profesia de avocat stagiar, 
reclamanta avea calitatea de jurisconsult. Ulterior primirii în profesia de avocat stagiar, reclamanta 
a dobândit calitatea de consilier juridic definitiv, potrivit deciziei nr 40/02.08.2007 emisă de 
Asociaţia Profesională „Drepturile Omului” a Consilierilor Juridici Maramureş.  

Prin cererea formulată reclamanta solicită Baroului Cluj să fie scutită de efectuarea 
stagiului de avocat, deoarece a efectuat stagiul ca şi consilier juridic stagiar şi să fie înscrisă pe 
tabloul avocaţilor definitivi (cerere înregistrată sub nr 1875/23.11.2007).   

Prin decizia nr 256/11.12.2007 a Consiliului Baroului Cluj, decizie comunicată reclamantei 
la 01.10.2008, s-a respins cererea de înscriere a reclamantei pe tabloul avocaţilor definitivi. În 
motivarea deciziei se arată că reclamanta a fost primită în profesie cu examen ca avocat stagiar 
(prin decizia nr 186/14.12.2006) şi întrucât definitivarea în funcţia juridică deţinută anterior nu a 
avut loc anterior primirii în profesia de avocat, conform art 19 alin 2 din Legea nr 51/1995 se 
impune respingerea cererii.  

Potrivit adresei nr 1875/20.06.2008 comunicată reclamantei la 02.07.2008 (adică anterior 
deciziei nr 256/2007) se arată că cererea reclamantei de  înscriere pe tabloul avocaţilor definitivi a 



fost respinsă în temeiul art 281 din Statutul profesiei, întrucât definitivarea în funcţia juridică 
deţinută anterior nu a avut loc anterior primirii în profesia de avocat – fila 9 dosar fond. 

Ulterior primirii adresei nr. 1.875/20.06.2008, la 10.07.2008, în termen de 15 de zile de la 
comunicare, conform art. 46 din Statutul profesiei de avocat, reclamanta s-a adresat Uniunii 
Naţionale a Barourilor din România cu o contestaţie îndreptata împotriva adresei susmenţionate. 

La această contestaţie, Uniunea Naţionala a Barourilor din România a comunicat 
reclamantei prin adresa nr 1083/17.07.2008 -  faptul ca pentru soluţionarea ei U.N.B.R. a solicitat 
Baroului Cluj să comunice motivarea adresei, actele si lucrările care au stat la baza acesteia precum 
si punct de vedere scris. 

Urmare a comunicării deciziei nr 256/11.12.2007 (la 01.10.2008) – la data de 14.10.2008 
reclamanta formulează o completare a contestaţiei formulată iniţial împotriva adresei nr. 
1.875/20.06.2008, completare prin care contestă şi decizia nr 256/11.12.2007 a Consiliului 
Baroului Cluj şi prin care solicită înscrierea pe tabloul avocaţilor definitivi. 

Prin decizia nr 469/21.02.2009 Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România a 
respins ca inadmisibilă contestaţia formulată împotriva deciziei nr. 256/11.12.2007 emisă de 
Consiliul Baroului Cluj si comunicată prin adresa nr 1875/20.06.2008. În motivare se arată că 
decizia nr 256/11.12.2007 nu a fost contestată, devenind definitivă prin necontestare, singurul act 
atacat fiind adresa nr 1875/20.06.2008. La această concluzie profund nelegală Consiliul Uniunii 
Naţionale a Barourilor din România  a ajuns deşi pe aceeaşi pagină a deciziei nr 469/2009 se reţine 
„prin completarea la contestaţia înregistrată la Uniunea Naţionala a Barourilor din România la nr 
1083/21.10.2008, doamna [A.B.C.] consideră decizia nr 256/11.12.2007 emisă de Consiliul 
Baroului Cluj nelegală …” – ori este de domeniul evidenţei că prin completarea la contestaţie 
Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România a fost investit cu o contestaţie împotriva 
deciziei nr. 256/11.12.2007 emisă de Consiliul Baroului Cluj. Din această perspectivă decizia nr 
469/21.02.2009 Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România este nelegală urmând a fi 
anulată de către instanţă. 

Examinând iniţial excepţiile invocate, curtea reţine că în prezenta cauză au fost atacate acte 
emise de Consiliul Baroului Cluj (decizia nr. 256 din data de 11.12.2007), Baroul Cluj (adresa nr. 
1.875/20.06.2008),  Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, (decizia nr. 469 din 
data de 21.02.2009). Faţă de această împrejurare este corectă împrocesuarea emitentului actului. 
Uniunea Naţionale a Barourilor din România nu a emis un act care în prezenta cauză să fie supus 
controlului instanţei. Faţă de această împrejurare curtea va admite excepţia lipsei calităţii 
procesuale a pârâtului UNIUNEA NAŢIONALĂ  A BAROURILOR DIN ROMÂNIA si va respinge 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor CONSILIUL BAROULUI CLUJ şi CONSILIUL 
UNIUNII NAŢIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA. Se face confuzie între calitatea 
procesuală şi capacitatea procesuală atunci când se invocă excepţiile lipsei calităţii procesuale.  

Examinând fondul dreptului curtea observă că decizia nr 469/21.02.2009 Consiliul Uniunii 
Naţionale a Barourilor din România este nelegală urmând a fi anulată de către instanţă. Prin 
respingerea ca inadmisibilă a contestaţiei formulate a fost încălcat dreptul reclamantei de a fi supus 
recursului graţios actele administrative emise de Baroul Cluj şi Consiliul Baroului Cluj. De vreme ce 
iniţial reclamantei i s-a comunicat prin adresa nr 1875/20.06.2008 că cererea de  înscriere pe 
tabloul avocaţilor definitivi a fost respinsă în temeiul art 281 din Statutul profesiei, întrucât 
definitivarea în funcţia juridică deţinută anterior nu a avut loc anterior primirii în profesia de 
avocat, reclamanta a fost îndreptăţită să creadă că acel înscris este singurul act prin care a fost 
soluţionată cererea sa (de vreme ce un alt act nu i s-a comunicat iar adresa nu face referire la un act 
anterior emis). Mai mult prin adresă se şi motivează de ce a fost respinsă cererea reclamantei, 
indicându-se inclusiv temeiurile legale avute în vedere. 

Din această perspectivă a fost creată aparenţa că prin adresa nr 1875/20.06.2008 a fost 
soluţionată cererea reclamantei, de un alt organ de cât cel îndrituit de lege, astfel că este justificată 
atacarea acestui act administrativ de către reclamantă.     

Ulterior reclamantei i s-a comunicat decizia nr 256/11.12.2007, care a fost contestată în 
termen la Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România.  

Problema de drept care trebuie soluţionată de către instanţă este dacă reclamanta este 
îndreptăţită la înscrierea pe tabloul avocaţilor definitivi, indiferent de momentul la care a avut loc 
definitivarea în funcţia juridică deţinută anterior sau dacă aşa cum se reţine în adresa nr 



1875/2008 şi în decizia nr 256/11.12.2007 această definitivare trebuia să aibă loc anterior primirii 
în profesia de avocat. 

Textele de lege aplicate potrivit actelor administrative atacate sunt art 19 alin 2 din Legea nr 
51/1995 si art 281 din Statutul profesiei. 

Potrivit art 16 alin 1 – forma în vigoare la data emiterii actelor administrative contestate -
primirea în profesie se obţine numai pe baza unui examen organizat potrivit prezentei legi şi 
Statutului profesiei de avocat. Reclamanta a susţinut examen de intrare în profesia de avocat şi a 
fost numită avocat stagiar prin decizia nr 186/14.12.2006 a Consiliului Baroului Cluj. Reclamanta a 
fost primită în Baroul Cluj în profesia de avocat (cu examen) în baza dispoziţiilor art 16 alin 1 din 
Legea nr 51/1995 , în calitate de avocat stagiar. 

 Ulterior primirii în profesia de avocat stagiar, reclamanta a dobândit calitatea de consilier 
juridic definitiv, potrivit deciziei nr 40/02.08.2007 emisă de Asociaţia Profesională „Drepturile 
Omului” a Consilierilor Juridici Maramureş.  

Potrivit art 17 alin 1 si 2 din Legea nr 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de 
avocat - la începutul exercitării profesiei avocatul efectuează în mod obligatoriu un stagiu de 
pregătire profesională cu durata de 2 ani, timp în care are calitatea de avocat stagiar. Condiţiile 
efectuării stagiului, drepturile şi obligaţiile avocatului stagiar, ale avocatului îndrumător, precum şi 
ale baroului faţă de aceştia sunt reglementate prin statutul profesiei. 

Potrivit art 17 alin 4 după efectuarea stagiului avocatul stagiar va susţine examenul de 
definitivare. 

Potrivit art 19 alin 1 dobândeşte calitatea de avocat definitiv, avocatul stagiar care a 
promovat examenul de definitivare în condiţiile art. 17, precum şi avocatul care a promovat 
examenul de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, în 
condiţiile prevăzute de statutul profesiei. 

    Potrivit art 19 alin 2 dobândeşte calitatea de avocat definitiv cel înscris în profesie în 
condiţiile art. 16 alin. (2), dacă a fost definitivat în funcţia juridică pe care a exercitat-o înainte de 
primirea în avocatură. 

    Potrivit art 19 alin 3 dobândeşte calitatea de avocat definitiv cel care a fost înscris în 
profesie în condiţiile art. 16 alin. (2), dacă a promovat examen de definitivare în funcţia juridică pe 
care a exercitat-o anterior. Cei care nu îndeplinesc condiţiile de vechime în profesiile anterioare vor 
fi obligaţi să susţină examenul de definitivare în avocatură. 

    Ambele texte de lege invocate anterior nu impun ca definitivarea în profesia anterioară să 
se fi realizat anterior primirii în profesia de avocat, astfel că acolo unde legea nu distinge nici cel 
care o interpretează nu va distinge. Din această perspectivă rezultă că textul de lege invocat 
permitea reclamantei la 11.12.2007 (data emitrerii deciziei nr 256) dobândirea calităţii de avocat 
definitive urmare a definitivării într-o altă profesie juridică, indifferent de momentul la care a 
intervenit această fefinitivare.   

Potrvit art 23 alin 1 din Legea nr 51/1995 Baroul are obligaţia sa întocmească anual tabloul 
avocaţilor definitivi şi stagiari în ordine alfabetică, cu menţionarea numelui, prenumelui, titlului 
ştiinţific, datei înscrierii în barou, sediului profesional, formei de exercitare a profesiei şi a 
instanţelor la care au dreptul sa pună concluzii. 

Examinând şi textele incidente din Statutul profesiei de avocat (forma in vigoare la data 
emiterii deciziei nr 256/11.12.2007) curtea reţine că potrivit art 281 alin 1 persoana care anterior 
primirii în profesie a fost definitivata în funcţia juridică pe care a exercitat-o înainte de primirea în 
profesia de avocat sau a promovat examen de definitivare in aceasta funcţie, dobândeşte, potrivit 
art. 19 alin. (2) şi (3) din Lege, calitatea de avocat definitiv. 

Si acest text de lege nu impune în ipoteza promovării examenului de definitivare, 
împrejurarea ca acesta să se fi realizat anterior primirii în profesia de avocat. 

    Doar prin Hotărârea nr. 6 din 21 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Statutului 
profesiei de avocat, Uniunea Naţională a Barourilor din Romania - articolul 281 alin 1 a fost 
modificat în sensul că are următorul cuprins: ”Persoana care anterior primirii in profesie a fost 
definitivata in funcţia juridica pe care a exercitat-o înainte de primirea în profesia de avocat sau a 
promovat examen de definitivare in acesta funcţie, dobândeşte, potrivit art.19,al.2 si 3 din Lege, 
calitatea de avocat definitiv, cu excepţia cazurilor in care primirea in profesie s-a făcut prin 
examen, in condiţiile disp.art.16 alin. (1) din Lege”. Prin urmare începând cu 21.06.2008 nu mai 



este posibilă dobândirea calităţii de avocat definitiv pentru cei care au intrat în profesie potrivit art 
16 alin 1 din Legea nr 51/1995.  

Rezultă două concluzii: că însăşi Uniunea Naţională a Barourilor din Romania a interpretat 
textul art 281 alin 1 din Statut în sensul că ar fi posibilă dobândirea calităţii de avocat definitive în 
maniera solicitată de reclamantă, de vreme ce a reglementat contrariul începând cu 21.08.2008 şi 
că potrivit principiului de drept tempus regit actum reclamanta este îndreptăţită la înscrierea în 
tabelul avocaţilor definitive ca urmare a definitivării în funcţia de consilier juridic prin deciziei nr 
40/02.08.2007 emisă de Asociaţia Profesională „Drepturile Omului” a Consilierilor Juridici 
Maramureş.  

Pentru motivele anterior expuse , curtea va admite excepţia lipsei calităţii procesuale a 
pârâtului UNIUNEA NAŢIONALĂ  A BAROURILOR DIN ROMÂNIA, va respinge excepţia lipsei 
calităţii procesuale pasive a pârâţilor CONSILIUL BAROULUI CLUJ şi CONSILIUL UNIUNII 
NAŢIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA şi în consecinţă: va anula Decizia nr. 
256/11.12.2007 a Consiliului Baroului Cluj. 

Va anula Adresa nr. 1875/20.06.2008 a Baroului Cluj. 
Va anula Decizia nr. 469/21.02.2009 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din 

România. 
Va obliga BAROUL CLUJ să efectueze înscrierea reclamantei în tabelul avocaţilor 

definitivi.(Judecător Gabriel Năsui) 
 

Solicitare de informaţii de interes public. Obiect  

Împrejurarea că reclamantul este nemulţumit de răspunsul primit, nu-l îndreptăţeşte pe 
acesta să formuleze plângere în sensul dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public.  

Acuzaţiile referitoare la susţinerea de către autorităţile statului a anumitor societăţi cu 
factor de risc pentru mediu nu reprezintă cereri de informaţii de interes public, în sensul 
dispoziţiilor Legii nr. 544/2001, care să poată primi un răspuns potrivit dispoziţiilor acestei legi. 

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 409 din 18 februarie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 2508/10.07.2009, a Tribunalului Maramureş, s-a respins cererea 
formulată de reclamantul T.V. în contradictoriu cu  Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că  reclamantul a trimis mai multe petiţii 
pârâtei având acelaşi conţinut, astfel că aceasta răspunzând solicitării de comunicare a 
informaţiilor solicitate a dat aplicare prevederilor Legii 544/2001 şi faţă de  împrejurarea că 
reclamantul este nemulţumit de răspunsul primit aceasta nu-l îndreptăţeşte să formuleze plângere 
în condiţiile acestei legi. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul T.V. considerând că a solicitat 
aceste informaţii deoarece autorităţile statului nu pun în aplicare dispoziţiile legale pentru 
asigurarea unui mediu sănătos şi că soluţia de respingere a acţiunii îi încalcă dreptul de acces la 
informaţii publice ce îl privesc în calitate de cetăţean al acestei ţări. 

Pârâta a depus întâmpinare solicitând respingerea recursului ca nefondat pentru motivele 
arătate în cuprinsul hotărârii judecătoreşti. 

Asupra recursului, Curtea va reţine următoarele: 
Pe fondul cauzei, Curtea va aprecia că recursul reclamantului este nefondat pentru 

următoarele considerente: 
Prin solicitarea de informaţii de interes public reclamantul a cerut pârâtei să îi comunice 

răspunsul la următoarele informaţii: 
1.) – de ce până în prezent, la 2 (două) luni de la sentinţa, hotărârea CEDO (27.01.2009 

anexată în extras) prin care „România a fost condamnată pentru că a încălcat dreptul la un mediu 
sănătos, protejat care este garantat ca parte a dreptului la viaţa privată şi de familie”, nu a luat 
măsura(……)în funcţia ce o deţine, de punere în aplicare pe întreg teritoriul României – inclusiv în 



Baia Mare, a prevederilor sentinţei care are caracter obligatoriu – definitiv – irevocabil, pentru  
Statul – Autorităţile române ? Care sunt motivele (motivul)?, 

2.) – de ce susţine, apără, acţionează (punând în pericol viaţa şi sănătatea a sute de mii de 
români – maramureşeni, moţi şi nu numai) şi în prezent pentru punerea în funcţiune a SRL R.M. 
Baia Mare şi al G.C. Roşia Montana (care funcţionează exact la fel ca şi tehnologie cu fosta SC A.T. 
SA, bazată pe cianură în circuit închis şi mediu deschis în localităţi) când există o sentinţă 
definitivă şi irevocabilă dată împotriva României, tocmai într-un caz precedent, când folosirea 
cianurii, a adus grave prejudicii mediului şi sănătăţii oamenilor ? Ale cui interese le apără, 
protejează ? În nici un caz ale cetăţenilor, locuitorilor din zonă. Al românilor ? Nu.  

3.) - pentru ce motive susţine cu vehemenţă funcţionarea SC R. SA (care prelucrează numai 
materie primă din străinătate, pentru străinătate, nouă rămânându-ne numai produsele toxice, 
otrăvitoare) În continuare în Baia Mare, în condiţiile în care rezultatele plumbemiei (anexată în 
extras) făcute la băimăreni indică valori cu mult peste limita de siguranţă admisă de către O.M.S. 
(de circa 2,3,5 – 10 ori mai mari)?.   

Potrivit dispoziţiilor art. 2 lit. „b” din Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de 
interes public, prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile 
sau rezultă din activităţile unei autorităţi sau instituţii publice, indiferent de scopul ori de forma 
sau de modul de exprimare a informaţiei, iar, întrebările adresate de reclamant au primit răspunsul 
conform dispoziţiilor acestei legi. Legea 544/2001 priveşte doar comunicarea unor informaţii de 
interes public nu şi luarea de măsuri sau emiterea de acte administrative de către autorităţile 
publice.  

Prin adresa de răspuns pârâta a comunicat reclamantului răspunsul la informaţiile de 
interes public solicitate înainte de introducerii cererii de chemare în judecată.   

Împrejurarea că reclamantul este nemulţumit de răspunsul primit, nu-l îndreptăţeşte pe 
acesta să formuleze plângere în sensul dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public.  

În ceea ce priveşte acuzaţiile reclamantului cu referire la susţinerea de către autorităţile 
statului a anumitor societăţi cu factor de risc pentru mediu, Curtea constată că acestea nu 
reprezintă cereri de informaţii de interes public, în sensul dispoziţiilor Legii nr. 544/2001, care să 
poată primi un răspuns potrivit dispoziţiilor legale menţionate 

Aşa fiind, în mod întemeiat instanţa de fond a respins ca nefondată solicitarea 
reclamantului astfel că instanţa de recurs în conformitate cu prevederile art.312 C.proc.civ. va 
respinge recursul ca nefondat. (Judecător Radu Duşa) 

 
 

Cerere având ca obiect obligarea pârâtului MAN la recunoaşterea dreptului şi 
calităţii de pensionar de invaliditate a reclamantului şi acordarea procentelor 

cuvenite de 0,8 % pentru fiecare an potenţial până la realizarea vechimii complete 
(de la 44 la 55 de ani) în conformitate cu art. 33 alin.2 lit.b din Legea nr. 164/2001. 

Competenţa de soluţionare a cererii. 

Acţiunea în contencios administrativ formulată, având ca obiect obligarea pârâtului 
Ministerului Apărării Naţionale la recunoaşterea dreptului şi calităţii de pensionar de 
invaliditate a reclamantului şi acordarea procentelor cuvenite de 0,8 % pentru fiecare an 
potenţial până la realizarea vechimii complete (de la 44 la 55 de ani) în conformitate cu art. 33 
alin.2 lit.b din Legea nr. 164/2001, fiind îndreptată împotriva actelor emise de o autoritate 
centrală, în speţă Ministerul Apărării Naţionale, atrage, potrivit art. 3 pct.1 din Codul de 
procedură civilă raportat la art. 10 alin 1 teza finală din Legea nr. 554/2004, competenţa în 
primă instanţă a curţilor de apel iar nu a tribunalelor. 

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 170 in 26 ianuarie 2010 

 Prin sentinţa civilă nr.2290 din 29 iunie 2009, pronunţată de Tribunalul Maramureş, s-a 
respins acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul C.F.I., în contradictoriu cu 



pârâtul MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PENTRU DIRECŢIA FINANCIAR CONTABILĂ – 
SECŢIA PENSII MILITARE, având ca obiect refuz acordare drepturi. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că reclamantul a fost militar de carieră, în 
perioada 20.09.1970 – 20.08.1971 urmând cursurile şcolii militare, iar în perioada 20.08.1971- 
10.02.1997 a fost subofiţer în cadrul Ministerului Apărării Naţionale. 

Potrivit certificatului – decizie medicală cu nr.A/1450/3 din 29.11.2996 eliberat de  către 
Comisia de expertiză medico militară de pe lângă Spitalul Militar Timişoara, a fost diagnosticat cu 
„spondilită anchilopoetică stadiu III” şi „clasat inapt pentru serviciu militar în timp de pace, apt 
limitat la război”, boala fiind contractată în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare şi 
diagnosticată încă din anul 1975. 

La cererea sa, reclamantul a fost pensionat, la data de 10.06.1997 emiţându-se decizia 
nr.067610 de către Secţia Pensii Militare din cadrul M.A.N. 

Decizia de pensie a fost emisă  în conformitate cu Decretul 214/1977 privind pensiile 
militare de stat fiind denumită impropriu „pensie de serviciu cu vechime incompletă” de art.15 
alin.1 lit.b din acest decret, fiind în fapt o pensie de serviciu anticipată întrucât, deşi îndeplinea 
condiţiile de vechime în serviciu pentru pensionare nu avea vârstă necesară. 

Această decizie de pensionare nu a fost contestată de către reclamant şi reprezintă o pensie 
de serviciu şi nicidecum o pensie de invaliditate cum susţine acesta. 

Reclamantul nu se încadrează în ipoteza legală prevăzută de art.33 alin.2 lit.b din Legea 
nr.164/2001 aceasta vizând persoanele care sunt pensionate pentru invaliditate de gradul II fără a 
avea la data pensionării, vechimea în serviciu completă ceea ce nu este cazul reclamantului. 

Acest lucru i-a fost comunicat de către pârâtă reclamantului ca răspuns la cererea sa cu 
adresa P.6235/06.04.2009, după ce în prealabil cu adresele P.5373/04.07.2008 şi P.6235/ 
06.04.2009 i-a mai fost adus la cunoştinţă argumentat acest punct de vedere. 

Prin urmare, nu se poate pune problema unui refuz nejustificat de a-i soluţiona cererea din 
partea pârâtului în sensul art.2 lit.i din Legea nr.554/2004 neputându-se reţine o exprimare 
explicită cu exces de putere a voinţei de a nu rezolva cererea reclamantului. 

Prin urmare instanţa a apreciat neîntemeiată acţiunea reclamantului şi conform art.18 din 
Legea nr.554/2004 modificată a respins-o. 

Împotriva acestei sentinţe reclamantul C.F.I., a declarat recurs solicitând admiterea 
recursului, modificarea sentinţei în sensul admiterii acţiunii aşa cum a fost formulată. 

În motivarea recursului arată că motivele pe care instanţa le invocă pentru a respinge 
acţiunea formulată se referă numai la un singur fapt arătat şi anume potrivit Certificatului – decizie 
1450/3 din 29.11.1996 eliberat de către Comisia de expertiza medicală-militară de pe lângă Spitalul 
Militar Timişoara a fost diagnosticat cu spondilită anchilopoetică, stadiul III şi declarat inapt 
pentru serviciul militar, boala fiind contractată în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor 
militare. 

         Arată că din conţinutul acestui certificat instanţa nu a reţinut gradul de invaliditate sau 
care este cauza pensionării.  

         Susţine că a fost trecut în rezervă prin aplicarea prevederilor art. 85 alin. 1, lit. b din 
Legea nr.80/1995, primind pensie pe baza Decretului nr. 214/1977, art 15, alin.1 lit.b. 

Corespondentul acestei pensii din Decretul nr. 214/1977, art. 15 lit. b, se află şi în Legea 
164/2001, art.13, lit. B, sub denumirea de pensie de serviciu anticipată, anticipată din cauza 
invalidităţii.  

         Mai mult, pensia are în conţinut un drept câştigat, cei 30 de ani de vechime dar tot 
anticipată rămâne, până la împlinirea a 55 ani, când reclamantul poate cere trecerea la pensie de 
serviciu pentru limită de serviciu în conformitate cu art. 36 Legea 164/2001. Numai în această 
situaţie are dreptul şi se poate aplica art. 33, alin. 2, lit. B, adică în cazul de faţă din mai 2007. 

În esenţă, hotărârea este nelegală fiind dată cu aplicarea greşită a legii deoarece trebuia să 
beneficieze de prevederile art. 35 alin.6 respectiv art. 13 lit b din Legea nr. 164/2001. 

Prin întâmpinarea de la f.8-13, pârâtul Ministerul Apărării Naţionale a solicitat respingerea 
recursului ca nefondat. 

Analizând recursul prin prisma motivelor invocate şi având în vedere dispoziţiile art.3041 
C.proc.civ. Curtea de apel constată că hotărârea primei instanţe a fost dată cu încălcarea 
competenţei materiale pentru următoarele considerente: 



În fapt, reclamantul recurent a avut calitatea de subofiţer în cadrul Ministerului Apărării 
Naţionale în perioada 20 august 1971-10 februarie 1997 iar în anul 1975 a fost diagnosticat medical 
cu „spondilită anchilopoetică” şi clasat „apt limitat în timp de pace” cu revizuiri periodice ale 
clasării. 

Comisia de expertiză medico-militară de pe lângă Spitalul Militar Timişoara a emis 
certificatul- decizie medicală cu nr. A/1450/3 din 29 noiembrie 1996 prin care recurentul a fost 
încadrat în gradul II de invaliditate, cu revizuire în luna noiembrie 1997 şi recomandarea de 
concediu medical până la emiterea ordinului de trecere în rezervă. 

La data de 10 decembrie 1996 Comisia centrală de expertiză medico-militară de pe lângă 
Spitalul Militar Central Bucureşti a avizat propunerea făcută de Comisia Spitalului Militar 
Timişoara privind diagnosticul, aptitudinea pentru îndeplinirea obligaţiilor militare, legătura 
cauzală, gradul de invaliditate şi termenul de revizuire, aşa încât începând cu 10 februarie 1997 
recurentul a fost trecut în rezervă cu gradul de plutonier adjutant, prin aplicarea prevederilor art. 
85 alin.1 lit b din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare fiind beneficiarul unei pensii 
militare de serviciu urmare a emiterii deciziei 067610/10 iunie 1997. 

Decizia de pensie menţionată a fost emisă având la bază prevederile Decretului nr. 214/1977 
privind pensiile militare de stat iar prin aceasta s-a stabilit că începând cu data de 1 aprilie 1997 
recurentul are dreptul la o pensie militară de stat în cuantum de 394902 şi la o pensie 
suplimentară 164540. 

Această decizie nu a fost contestată de către recurent motiv pentru care a rămas definitivă 
în baza dispoziţiilor art. 46 alin 2 din Decretul nr. 214/1977. 

Ulterior, în perioada 2007-2009 recurentul a solicitat MAN ca pensia militară de serviciu 
să-i fie calificată drept pensie de invaliditate, pentru a beneficia de prevederile art. 33 alin.2 din 
actuala lege a pensiilor militare (Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat) susţinând în 
esenţă că pensia de invaliditate este una şi aceeaşi cu pensia de serviciu cu vechime incompletă 
deoarece o asemenea calificare este posibilă şi totodată legală. 

Litigiul înregistrat pe rolul Tribunalului Maramureş ce formează obiectul prezentului dosar 
are în principal ca temei obligarea pârâtei MAN la recunoaşterea dreptului şi calităţii de pensionar 
de invaliditate a recurentului şi acordarea procentelor cuvenite de 0,8 % pentru fiecare an potenţial 
până la realizarea vechimii complete (de la 44 la 55 de ani) în conformitate cu art. 33 alin.2 lit.b din 
Legea nr. 164/2001. 

Tribunalul Maramureş prin sentinţa civilă nr. 2290/29 iunie 2009 ce face obiectul 
prezentului recurs a pronunţat o hotărâre cu încălcarea competenţei materiale pentru următoarele 
considerente: 

Acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamant este îndreptată împotriva 
actelor emise de o autoritate centrală în speţă MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE aşa încât în 
raport de prevederile art. 3 pct.1 din Codul de procedură civilă raportat la art. 10 alin 1 teza finală 
din Legea nr. 554/2004 competenţa în primă instanţă în litigiile şi procesele în materie de 
contencios administrativ privind actele autorităţilor şi instituţiilor centrale, revine în primă 
instanţă curţilor de apel iar nu tribunalelor. 

Aşa fiind, în temeiul prevederilor art. 304 pct.3 Cod procedură civilă instanţa constată 
întemeiat motivul de recurs vizând pronunţarea hotărârii cu încălcarea competenţei altei instanţe 
şi drept urmare în raport de prevederile art. 312 alin 7 Cod procedură civilă recursul declarat de 
reclamant urmează a fi admis cu consecinţa casării hotărârii Tribunalului Maramureş şi stabilirii 
competenţei soluţionării acţiunii în primă instanţă în favoarea Curţii de Apel Cluj- Secţia 
comercială, de contencios administrativ şi fiscal. (Judecător Claudia Idriceanu) 

 
 
 
 

Calitatea de participant la procedura de achiziţie publică. Calitatea de parte într-un 
litigiu de achiziţii publice. Consecinţe 

            Parte într-un litigiu de achiziţie publică devine orice participant la procedura de 
achiziţie publică, persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim 



printr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor 
publice şi care formulează o contestaţie în faţa CNCSC în temeiul şi în condiţiile Ordonanţei de 
urgenţă nr. 34/2006. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 404 din 18 februarie 2010 

Prin plângerea înregistrată la data de 27 octombrie 2009, reclamanta S.C. S. S.R.L. 
Localitatea Făget, jud. Timiş a chemat în judecată pe pârâţii Consiliul Judeţean Sălaj, S.C. A. S.A. 
Oiejdea jud. Alba, S.C. D. S.A. Vatra Dornei, jud. Suceava, solicitând ca prin hotărârea ce se va 
pronunţa să se dispună următoarele: 

 (1) - anuleze decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
nr.5434/2C2/5636, 5894 pronunţata la 12.10.2009 ("Decizia CNSC"), şi pe fond să se respingă 
contestaţiile formulate de A. şi D. împotriva rezultatului procedurii comunicat către A. şi D. prin 
adresa nr.8274/27.08.2009 emisă de pârâtul Consiliul Judeţean Sălaj, cu consecinţa menţinerii 
rezultatului procedurii, în temeiul art.281 şi următoarele din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii ("OUG nr.34/2006");  

(2) - să se constate suspendarea de drept Deciziei CNSC, potrivit prevederilor art.283 alin.3, 
corobora cu art.28716 alin.2 din OUG nr.34/2006; 

(3) - în subsidiar faţă de cererea de la punctul (2) de mai sus, să dispună suspendarea 
efectelor Decizia CNSC, potrivit art.15 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ 
("Legea nr.554/2004" coroborat cu prevederile art.2877 din OUG nr.34/2006). 

Totodată mai solicită şi obligarea pârâtelor nr.2 şi 3 la plata cheltuielilor de judecată. 
În motivare se arată că, prin anunţul de participare nr.82087/ 14.07.2009 (Anexa 2), 

autoritatea contractantă Consiliul Judeţean Sălaj a deschis procedura de achiziţie publică având ca 
obiect Furnizarea produselor lactate acordate pentru elevii din clasele I- VIII din învăţământul 
de stat şi privat precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi privat cu program 
normal de 4 ore din judeţul Sălaj. Caietul de sarcini şi fişa de date a achiziţiei sunt ataşate 
prezentei plângeri ca Anexele 3 şi 4. 

Ofertele depuse de participanţii A. şi D. au fost declarate neconforme de autoritatea 
contractantă datorită faptului că nu îndeplineau condiţiile minime obligatorii de calificare, lipsind 
o serie de documente justificative a capacităţii tehnice (astfel cum au fost solicitate prin fişa de date 
a achiziţiei). Potrivit susţinerilor A. şi D., decizia Consiliului Judeţean Sălaj în sensul 
neconformităţii ofertelor acestor participanţi a fost comunicată acestora prin adresa nr.8274 din 
27.08.2009. 

A. şi D. au formulat contestaţii (Anexele 5 şi 6) împotriva adresei 8274/27.08.2009 a 
Consiliului Judeţean Sălaj, contestaţii care au fost înaintate spre soluţionare CNSC. 

Prin decizia atacată prin prezenta plângere (ataşată ca Anexa 7), CNSC a admis contestaţiile 
formulate, a dispus anularea deciziilor de respingere ca neconforme a ofertelor depuse A. şi D. şi 
anularea tuturor actelor ulterioare deciziilor sus-menţionate, precum şi continuarea procedurii 
prin reprogramarea fazei finale de licitaţie electronică cu invitarea la participare a tuturor 
ofertanţilor care au depus oferte admisibile. 

ARGUMENTAREA PLÂNGERII 
Chestiune preliminară: necomunicarea motivelor Deciziei CNSC. 
Subliniază faptul că, până în momentul de faţă, NU le-au fost comunicate nici dispozitivul 

Deciziei CNSC, nici motivarea acesteia, de asemenea nici adresa nr.8275/27.08.2009 prin care au 
fost comunicate deciziile CNSC de respingere ca neconforme a ofertelor A. şi D.. Din toate aceste 
documente, doar dispozitivul Deciziei CNSC a avut posibilitatea să-l preia de pe website-ul CNSC. 

Din acest motiv, se află în imposibilitate obiectivă de a motiva în mod corespunzător 
prezenta plângere, fiind nevoită să se limiteze la informaţiile conţinute în diverse alte documente 
de care avem cunoştinţă. Pe de altă parte, pentru a nu ne expune la interpretarea (care totuşi ni s-
ar părea neîntemeiată) că o introducere a plângerii după recepţionarea motivelor Deciziei CNSC ar 
fi efectuată cu depăşirea termenului procedural de exercitare a acestei căi de atac, sunt nevoiţi să 
introducă această plângere. 

2. Argumentele plângerii 



2.1. Necomunicarea Deciziei CNSC 
Apreciază că necomunicarea către reclamanta S. a motivelor Deciziei CNSC reprezintă per 

se un motiv pentru formularea acestei plângeri. De asemenea, nu ne-au fost comunicate 
contestaţiile formulate de A. şi D. (încălcându-se astfel prevederile art.271 alin.2 din OUG 
nr.3412006). 

Este în afară de orice îndoială că Decizia CNSC produce efecte negative faţă de interesele 
legitime ale subscrisei petente (în calitate de participant la procedura de achiziţie publică); efectele 
acestei Decizii nu pot fi limitate doar la relaţia dintre contestatorii A./D., pe de o parte, şi 
autoritatea contractantă, pe de altă parte. În acest sens, orice alt participant la procedura de 
achiziţie publică, indiferent de faptul dacă a formulat sau nu conte staţie împotriva actelor de 
procedură, are interesul şi dreptul de a cunoaşte conţinutul complet al Deciziei CNSC, întrucât 
interesele şi drepturile sale substanţiale sunt în mod direct afectate prin dispoziţiile acestui act 
administrativ-jurisdicţional.  

Având în vedere caracterul colectiv al procedurii de achiziţie publică, din punct de vedere 
procedural toţi participanţii la procedura de achiziţie publică au calitatea de parte în procedura 
administrativ-jurisdicţională (în sensul că actul administrativ-jurisdicţionale este opozabil). Or, 
fiind parte în sens procedural, toţi participanţii la procedura de achiziţie publică au dreptul la 
comunicarea integrală a actului administrativ-jurisdicţional (inclusiv motivarea acestuia), pentru a 
putea aprecia asupra legalităţii şi temeiniciei sale. 

Având în vedere cele de mai sus, continuarea procedurii de achiziţie publică în temeiul 
Deciziei CNSC, fără ca motivele acesteia să-i fie comunicate pentru a putea evalua legalitatea şi 
temeinicia lor, îi prejudiciază grav drepturile şi încalcă totodată principiile tratamentului egal şi 
transparenţei prevăzute de art.2 alin.2 din OUG nr.34/2006. 

2.2. Nedovedirea capacităţii tehnice şi profesionale a ofertanţilor. 
Respingerea ca neconforme a ofertelor depuse de A. şi D. a fost motivată de lipsa dovedirii 

capacităţii tehnice a ofertanţilor, datorită lipsei sau neconformităţii unor documente esenţiale, 
solicitate în mod obligatoriu prin fişa de date a achiziţiei - în special, certificate de calitate ISO 
9001 (sau echivalent) dovedind faptul că distribuitorul şi producătorul au documentat, 
implementat şi menţin un sistem de management al calităţii şi certificate de calitate ISO 14001 (sau 
echivalent) dovedind faptul că distribuitorul şi producătorul au implementat şi menţin un sistem 
de management de mediu. În plus, cu privire la ofertantul A., graficul de livrare a produselor depus 
de acesta în susţinerea ofertei este incomplet. 

Din perspectiva depunerii documentelor care dovedesc capacitatea tehnica şi profesională a 
ofertantului, procedura de achiziţie publică are un caracter formal. Decizia Consiliul Judeţean Sălaj 
de a declara neconforme ofertele A. şi D. a fost una întemeiată, documentele justificative solicitate 
nefiind depuse în forma corespunzătoare şi cu respectarea termenelor procedurale stabilite.  

Mai consideră că, datorită importanţei deosebite a aspectelor care au fost contestate de 
ofertanţi, se impune ca instanţa de judecată să îşi exercite rolul de control şi să verifice dosarul 
achiziţiei publice, pentru a se putea stabili cu certitudine respectarea prevederilor legale. 

2.3. Efectele introducerii plângerii; 
Potrivit prevederilor art.283 alin.3, coroborat cu art.286 alin.2 din OUG nr.34/2006, 

introducerea plângerii suspendă de drept executarea Deciziei CNSC de la momentul introducerii 
sale. 

Din punct de vedere procedural, regimul juridic al plângerii împotriva deciziei CNSC este 
acelaşi cu regimul juridic aplicabil căii de atac a recursului, sens în care efectele lor sunt aceleaşi; o 
interpretare contrară (în sensul că efectele deciziei CNSC nu ar fi suspendate de drept ca urmare a 
introducerii plângerii) ar conduce la concluzia absurdă că o decizie a CNSC produce efecte mai 
puternice decât o sentinţă pronunţată în primă instanţă de Tribunal (întrucât efectele acesteia din 
urmă sunt neîndoielnic suspendate urmare a introducerii recursului). 

În măsura în care se va aprecia că plângerea nu suspendă de drept executarea Deciziei 
CNSC şi se va analiza solicitarea reclamantei subsidiară indicată la punctul (3) din petitul plângerii, 
suspendarea procedurii de atribuire este admisibilă potrivit art.15 din Legea nr.554/2004 
coroborat cu art.287 ind. 7 din OUG nr.34/2006. 

În drept, îşi întemeiază prezenta plângere pe dispoziţiile art.281, 283, 285, 2877, 28716 din 
OUG 34/2006, art.15 din Legea nr.554/2004, art.3041 şi art.274 Cod procedură civilă. 



Prin întâmpinare intimata autoritate contractantă Consiliul Judeţean Sălaj a invocat 
excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentei şi totodată excepţia lipsei calităţii procesuale 
pasive a intimatului, fiind necesar a se constat că plângerea a fost introdusă împotriva unei 
persoane fără calitate procesuală pasivă, iar pe fond să fie respinsă plângerea ca nemotivată. 

Curtea, în armonie cu prevederile art. 137 alin. 1 C.pr.civ. va analiza mai întâi cele două 
excepţii procesuale având în vedere regimul acestora, absolut, peremptoriu şi dirimant, dar 
constată că prima excepţie trebuie analizată cu prioritate faţă de cea de a doua deoarece dacă 
prima va fi găsită întemeiată, analiza celei de a doua nu mai are sens. 

Aşa cum a rezultat din expunerea de mai sus, petenta SC S. SRL  Făget Timiş a formulat 
plângere împotriva Deciziei CNSC nr. 5434/2C2/5894/2009 solicitând anularea acesteia iar în 
rejudecarea cauzei pe fond instanţa judecătorească să dispună respingerea  contestaţiilor formulate 
de SC A. SA şi SC D. SA . 

Speţa de faţă pune problema în ce măsură, în ce cadru şi cu aplicarea căror dispoziţii legale 
un participant la licitaţie poate formula plângere împotriva unei decizii a CNSC care nu a soluţionat 
contestaţia în contradictoriu cu acesta. 

Altfel spus, în ce manieră un  participant la procedura de licitaţie îşi poate justifica 
legitimarea procesuală activă prin formularea plângerii împotriva unei decizii a CNSC. 

Dreptul la plângere ca şi cale de atac specifică de contestare a legalităţii şi temeiniciei 
deciziei CNSC de soluţionare a contestaţiei formulată pe cale administrativă este recunoscut 
exclusiv părţilor. 

Că este aşa rezultă din economia dispoziţiilor art. 281 din OUG nr. 34/2006 în special din 
conţinutul alineatului al treilea care utilizează explicit termenul de parte care formulează 
plângerea. 

În accepţiunea acestei prevederi legale, noţiunea de parte nu se confundă cu noţiunea de 
participant la licitaţie. 

Astfel, parte devine orice participant, persoană care se consideră vătămată într-un drept 
ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor 
legale în materia achiziţiilor publice, care formulează o contestaţie în faţa CNCSC în temeiul şi în 
condiţiile Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006. 

De altfel noţiunea de persoană vătămată este explicitată pe larg la art. 256 din aceeaşi 
ordonanţă de urgenţă şi are în vedere orice operator economic implicat în procedura de atribuire, 
care: 

    a) are un interes legitim în legătură cu respectiva procedură de atribuire; şi 
    b) a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecinţă a unui act al 

autorităţii contractante, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesoluţionării în 
termenul legal a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire. 

Din concepţia contenciosului special administrativ prevăzut ca atare de OUG nr. 34/2006 
rezultă fără putinţă de tăgadă că părţi ale litigiului derulat în faţa CNSC pot fi, în regulă generală, 
persoana vătămată în sensul art. 255 din OUG nr. 2006 şi autoritatea contractantă al cărui act 
vatămă pe contestator. 

Noţiunea de contencios special a fost utilizată de Curte tocmai plecând de la dispoziţiile art. 
255 alin. 1 din OUG nr. 34/2006 conform cărora orice persoană care se consideră vătămată într-
un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea 
dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, poate solicita anularea actului, obligarea 
autorităţii contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului 
legitim pe cale administrativ-jurisdicţională sau în justiţie, în condiţiile prezentei ordonanţe de 
urgenţă. De asemenea, Curtea are în vedere că potrivit dispoziţiilor art. 28718 din aceeaşi 
ordonanţă dispoziţiile acesteia se completează cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care nu sunt contrare acestei 
reglementări. 

De asemenea, dacă în litigiul derulat  în faţa CNSC mai intervin şi alţi participanţi aceştia 
pot dobândi la rândul lor calitatea de parte. Şi este aşa, deoarece conform art. 271 alin. 2 din OUG 
nr. 34/2006 autoritatea contractantă are obligaţia, ca în termen de zi lucrătoare de la comunicarea 
contestaţiei, să înştiinţeze despre aceasta şi pe ceilalţi participanţi încă implicaţi în procedura de 
atribuire, această înştiinţare trebuind să conţină inclusiv o copie a contestaţiei respective. 



În altă ordine de idei şi în spiritul acestei norme legale, până la soluţionarea contestaţiei de 
către CNSC, participanţii în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire se pot asocia la contestaţie 
printr-o cerere proprie care trebuie să conţină toate elementele prevăzute de ordonanţă privind 
contestaţia (art. 270). 

Aşa fiind, într-un astfel de cadru CNSC poate trece la procedura de soluţionare a 
contestaţiei care urmează a se desfăşura cu respectarea principiilor legalităţii, celerităţii, 
contradictorialităţii şi a dreptului la apărare. 

Este evident că decizia pronunţată de CNSC produce efecte juridice doar în limitele sesizării 
şi în cadrul procesual definit (art. 280 alin. 3), relevante în acest sens fiind  şi dispoziţiile art. 275 
alin. 1, 5 şi 6, art. 278 alin. 2 - 7 din OUG nr. 34/2006. 

Astfel pot fi înţelese şi dispoziţiile conform cărora decizia CNSC se comunică exclusiv cu 
părţile, aşa cum rezultă din economia dispoziţiilor art. 279 alin. 3 din OUG nr. 34/2006, fiind 
necesară doar postarea pe site a minutei deciziei şi mai apoi publicarea în întregime. 

Urmând această raţiune se poate conchide că dreptul la plângere poate fi recunoscut doar 
acelor persoane care au avut calitatea de parte în faţa CNSC, prezumându-se că numai acelea pot fi 
vătămate eventual prin efectele deciziei CNSC. 

De altfel, cadrul procesual definitivat în faţa CNSC se strămută prin efectele plângerii şi în 
faţa Curţii de apel atunci când este învestită cu plângere. 

În speţă, petentei i s-a adus la cunoştinţă de existenţa contestaţiei formulată de cele două 
participante la procedură dar din varii motive, explicate într-o oarecare măsură de apărătorul 
acesteia, nu a formulat la rându-i o cerere de a participa în cadrul procedurii administrativ – 
jurisdicţionale pentru a solicita ceea ce se solicită de fapt pentru prima dată în cadrul plângerii, 
anume respingerea celor două contestaţii. 

Curtea reţine că plângerea având ca obiect hotărârea CNSC prin care se solicită anularea 
acesteia şi respingerea contestaţiilor, fără ca petenta să intervină în faza administrativ-
jurisdicţională este formulată omisso medio şi deci nu poate fi acceptată. 

De aceea, Curtea reţine că într-o atare ipostază petenta este terţ faţă de cadrul procesul de 
soluţionare a celor două contestaţii şi deci nu are şi nici nu poate avea calitate procesuală activă. 

S-ar putea reţine legitimare procesuală activă a acesteia dacă s-ar dovedi că prin manevre 
dolosive (exempli graţia, omisiunea de face înştiinţarea prev. de art. 271 alin. 2 din OUG nr. 
34/2006) autoritatea contractantă ar fi împiedicat-o să-şi exercite în mod legal drepturile 
recunoscute de lege ca participant la o procedură de atribuire a unui contract de achiziţie publică. 

Este incorectă afirmaţia petentei conform căreia caracterul colectiv al procedurii de 
achiziţie publică are ca efect din punct de vedere procedural că toţi participanţii au calitate de parte 
în procedura administrativ – jurisdicţională şi că dacă s-ar admite astfel s-ar încălca dreptul la 
justiţie al petentei vătămată prin premisă de un act care nu l-ar putea ataca. 

Curtea notează că dreptul de acces la justiţie garantat de art. 6 parag. 1 din Convenţia 
pentru apărarea drepturilor omului nu este un drept absolut acesta putând fi restricţionat (cauza 
Golder împotriva Marii Britanii din 1975). 

În cauza de faţă, dreptul de acces al petentei la instanţă a fost restricţionat pentru că aceasta 
nu poate justifica calitatea de parte la procedura derulată în faţa CNSC, calitate care o putea 
dobândi în mod voluntar prin formularea unei simple cereri, fără să fie împiedicată de alte 
condiţionări procedurale. (Judecător Liviu Ungur) 

 

Sfera decizională stabilită prin OUG 34/2006 în sarcina CNSC. Cadrul în care 
instanţa competentă poate să dispună asupra deciziilor CNSC. Aplicarea art. 278 alin 
2 din OUG 34/2006 respectiv  art. 285 din OUG 34/2006. Atribuirea unui contract de 

achiziţie publică prin decizie a CNSC sau prin hotărâre a instanţei de judecată 

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, 
încheiere din 3 februarie 2010 

Prin cererea înregistrată la data de 15 ianuarie 2010, intimata Regia Autonomă Oradea 
Transport Local a solicitat lămurirea dispozitivului deciziei civile nr.3113/2009 a Curţii de Apel 
Cluj, referitoare la procedura de licitaţie publică deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie 



a 20 autobuze cu podea joasă pentru transportul urban de călători şi servicii de reparare şi de 
întreţinere, procedura de achiziţie organizată în anul 2008 şi care s-a încheiat prin anulare pentru 
lipsa de finanţare, în temeiul art.209 lit.d din OUG.nr.34/2006. 

În motivarea cererii intimata a arătat că prin Decizia civ.nr.3113/02.12.2009 a Curţii de 
Apel Cluj s-au dispus următoarele: - modificarea Decizie CNSC 1234/118C.4//2009, în sensul 
admiterii în parte a contestaţiei nr. 6504/12. 03.2009,  obligarea pârâtei RA-OTL la emiterea 
actului de adjudecare în urma verificării punctajelor obţinute de ofertanţi şi raportat la Deciziile 
CNSC anterioare,  obligarea pârâtei să încheie contractul de achiziţie publică în condiţiile art.204 
din OUG.nr.34/2006. 

În această procedură de achiziţie s-au parcurs următoarele etape:  
a) Şedinţa de deschidere a ofertelor depuse de ofertanţii SC S. SA - Polonia şi SC E.R. SRL 

are loc la data de 24.04.2008 şi se încheie cu Raportul procedurii înregistrat sub 
nr.4899/20.06.2008 prin care s-a declarat ca ofertant câştigător SC E.R. SRL. Împotriva acestui 
raport a formulat o primă contestaţie ofertantul SC S. SA-Polonia - soluţionată prin Decizia CNSC 
nr.3186/418/C4/2790/18.07.2008. 

Prin Decizia CNSC nr.3186/418C4/2790 din 18.07.2008 se anulează raportul procedurii 
nr.4899/20.06.2008 şi comunicările rezultatului procedurii nr.4931 şi 4932 din 23.06.2008, ca 
acte subsecvente ale raportului procedurii şi se dispune reanalizarea şi reevaluarea ofertelor 
depuse, cu respectarea art.200 din Ordonantă, în termen de 10 zile de la comunicarea deciziei; b) 
faza de reexaminare şi reevaluare oferte - dispusă prin decizia CNSC - are loc la data de 31.07.2008 
când se încheie Procesul verbal nr.6281/31.07.2008 şi alt Raport al procedurii nr.6283/3J.07.2008 
- prin care s-a anulat procedura de achiziţie publică - pentru motivul de încălcare a principiului de 
folosire eficientă a fondurilor publice (La reexaminarea ofertelor din punct de vedere al factorului 
de evaluare "perioada de garanţie suplimentară" şi ţinând seama de dispoziţiile Deciziei CNSC, 
comisia a constatat că: - nu poate stabili oferta câştigătoare şi nu poate atribui contractul deoarece 
procedura este afectată datorită unor omisiuni şi erori din documentaţia de atribuire: - în concret 
nici o ofertă "nu a făcut corelarea dintre perioada de timp de 12 luni şi nr. de 60.000 Km/autobuz 
parcurşi în 12 luni la factorul de evaluare "perioada de garanţie suplimentară" - la acest factor nu 
mai pot fi adoptate masuri corective deoarece ofertele depuse au fost deschise şi evaluate odată iar 
rezultatul procedurii a fost contestat - prin oferta SC S. SA cu "aşa zisa garanţie suplimentară" 
acordată de 48 de luni sau 120.000 km, autoritatea contractantă constată că în fapt nu are 
acoperită efectiv perioada garanţiei suplimentare sub aspectul cheltuielilor cu întreţinerea, reviziile 
şi reparaţiile peste cei 2 ani sau 120.000 km obligatorii. 

O eventuală solicitare a autorităţii de clarificări/completări la acest factor de evaluare ar fi 
determinat apariţia unui avantaj evident în favoarea SC S. SA. 

c) faza de a doua contestaţie formulată de SC S. SA soluţionată cu admitere prin Decizia 
CNSC nr.4045/501C.4/3495/04.09.2008 - prin care este anulat Raportul procedurii 
6283/31.07.2008 şi procesul verbal al şedinţei de reexaminare nr.6281/31.7.2008. 

d) faza în care autoritatea contractantă formulează Plângere (nr.7585/18.09.2008) 
soluţionată de Curtea de Apel Oradea prin Decizia nr.452/CA/3 decembrie 2008 cu respingere şi 
menţine Deciziile CNSC anterioare, adică Decizia CNSC nr.4045/2008 care a dispus ce s-a dispus 
şi prin Decizia CNSC anterioară 3186 şi pe care autoritatea contractantă a executat-o întocmai, la 
termenul stabilit şi în spiritului Dispozitivului primei Decizii. 

e) faza de ducere la îndeplinire a Deciziei Curţii de Apel Oradea nr.452/CA/03.12.2008 
respectiv a Deciziei CNSC nr.4045/501/C4/3495 din 04.09.2008. 

Ca urmare a reluării procedurii - comunicările nr.10169/19.12.2008 - comisia de evaluare 
încheie procesul verbal nr.10262/23.12.2008 prin care reanalizează ofertele şi stabileşte punctajul 
şi ierarhia ofertelor depuse de cei doi ofertanţi în baza Deciziei CNSC. 

Se comunică masurile la CNSC şi ofertanţi cu adresa nr.l0279/24.12.2008. 
La această comunicare şi proces verbal se depune contestaţie de ofertantul SC E.R. SRL 

(nr.1313/05.01.2009) care este soluţionată cu respingere prin Decizia CNSC nr .445/ 
43C4/23/28.0 1.2009. 

Se comunica decizia CNSC cu adresa nr.1559/11.02.2009 la ofertanţi şi UCV AP Bihor. 
Se comunică comisiei de evaluare HCA-OTL nr.5/29.12.2008 privind imposibilitatea 

încheierii contractului din lipsa finanţare - imposibilitatea încheierii contractului de împrumut cu 
banca Dexia - Austria; 



f) faza de anulare licitaţie pentru lipsă fonduri cofinanţare. 
În baza Referatului de specialitate al Direcţiei economice din cadrul PMO 

nr.19793/24.02.2009 se adoptă HCL-PMO nr.111/26.02.2009 prin care se aprobă anularea 
procedurii de achiziţie ca urmare a imposibilităţii preluării de către municipalitate a cofinanţării 
achiziţiei de autobuze la RA-OTL. 

Comisia de evaluare se întruneşte în şedinţă de evaluare pe data de 11.03.2009 cu care 
ocazie se încheie procesul verbal cu nr.2600/11.03.2009 prin care, analizând starea procedurii de 
atribuire raportată la HCA-OTL şi HCL-PMO de imposibilitate încheiere contract din lipsa de 
realizare a cofinanţării, propune anularea procedurii în baza art.209 lit.d din OUG nr.34/2006. 

Raportul procedurii se înregistrează la autoritatea contractanta sub nr.2710/12.03.2009, 
prin aceasta se aprobă anularea procedurii în baza art.209 lit.d din OUG nr.34/2006 fiind 
imposibilă încheierea contractului pentru motivele enunţate in act. g) faza de contestaţie - a treia - 
formulată de SC S. SA - contestaţia înregistrată la CNSC cu nr.6504/12.03.2009. 

Prin aceasta contestaţie se solicită: obligarea autorităţii contractante la emiterea actului de 
atribuire, obligarea la declararea SC S. SA ca având oferta câştigătoare, obligare la încheierea 
contractului de achiziţie. 

Contestaţia este comunicata ofertanţilor şi UCV AP cu adresa nr.2796/16.03.2009 şi 
punctul de vedere cu nr.2807/116.03.2009. 

Contestaţia a fost soluţionată de CNSC prin Decizia nr.1234/118/C4/993/30.03.2009 şi s-a 
respins ca nefondate cererile SC S. SA, care depune Plângere la instanţă - ce admite plângerea 
conform Deciziei nr.3113/2009 - obiectul prezentei cereri. 

h) contestaţia - a patra - formulată de SC Solaris Rus &Coach SA inregistrată la CNSC cu 
nr.9268/13.04.2009 - împotriva comunicării RA-OTL nr.3668/07.04.2009 prin care se informează 
că s-a anulat procedura de achiziţie - este soluţionată de CNSC prin Decizia nr.1549/143 
C4/1524124.04.2009 - care a rămas definitivă şi executorie, nemaifiind contestată de părţi, 
respectiv de SC S. SA. 

Faţă de această stare de fapt aplicarea Deciziei civile 3113/02.12.2009 se circumscrie 
următoarelor acte emise in cadrul procedurii de achiziţie ( la aproape un an de la anulare): 

1. Primul aliniat din dispozitiv: modifică Decizia CNSC nr.1234/118/C4/993/30.03.2009 în 
sensul că admite în parte contestaţia nr.5504/12.03.2009 - nu rezultă ce anume nu a admis 
instanţa câtă vreme în aliniatele următoare admite în întregime contestaţia/plângerea. 

Comisia de evaluare a şi îndeplinit aceste decizii în anul 2008, cum rezultă din procesul 
verbal nr.10262/23.12.2008 şi acordă cele 8 puncte ofertantului SC S. SA şi stabileşte ierarhia 
punctajelor. 

S-a considerat că - pentru acest capăt de cerere - comisia de evaluare poate să-l aducă la 
îndeplinire în parte în sensul verificării punctajelor obţinute deja de ofertanţi şi raportat la deciziile 
CNSC anterioare, deci reexaminarea procesului verbal nr.10262/23.12.2009 - dar care va conduce 
doar la faptul că punctajul a fost acordat corect şi clasamentul ofertelor la fel - deci că s-a întocmit 
corect acel act. 

Dar acest proces verbal nu a fost anulat nici măcar în parte şi nici nu a fost contestat de 
altfel. Se pune întrebarea: in ce măsură comisia mai poate adăuga la el, şi in ce temei al legii 
achiziţiilor publice (OUG34/2006) trebuie să facă o nouă reexaminare şi reevaluare a ofertelor care 
evident ar da acelaşi rezultat? 

Emiterea actului de adjudecare raportat la deciziile anterioare. 
 În contextul actelor deja emise şi neanulate din cadrul procedurii: procesul verbal sus citat 

- nr. l0262/23.12.2008 şi procesul verbal nr.2600/11.03.2009 - care nu au fost anulate (nici nu au 
fost contestate) de instanţă şi la care consideră că nu putea interveni în sensul anulării şi 
reexaminării acestora. 

Mai mult, mai există şi raportul procedurii nr.2710/12.03.2009 prin care s-a anulat legal 
procedura de achiziţie în baza art.209 lit.d - care nici acesta nu a fost atacat şi nici anulat de 
instanţă ori Decizie CNSC şi pe care nici comisia nu poate să-l anuleze ca să emită un alt raport al 
procedurii de stabilire ofertă câştigătoare şi atribuire contract, deoarece in baza acestui Raport s-a 
publicat anunţul de anulare in SEAP - nr.13355/08.05.2009 prin care s-a inchis procedura. 

Faţă de aceste acte sus menţionate, neanulate/necontestate de ofertantul SC S. SA -- 
consideră că este in imposibilitatea reală de a duce la indeplinire intocmai dispoziţiile instanţei de 
judecată, neputându-se relua procedura de achiziţie şi să emitem alte acte în cadrul ei, procedura 



fiind "în nefiinţă" /anulată; deci actele de adjudecare şi de atribuire contract (aşa cum sunt 
prevăzute în Ghidul ANRMAP) nu le poate emite deoarece actele anterioare emise sunt definitive si 
comunicarea rezultatului procedurii de anulare este menţinută de ultima Decizie CNSC 
nr.1549/143C411524/24.04.2009 - care nu a fost contestata la instanţă. 

Cu atât mai mult nu se poate încheia contractul de achiziţie publică în baza art.204 din 
OUG.nr.34/2006 deoarece în procedură s-a aplicat chiar excepţia prevăzută de la art.204 - adică 
cea prevăzută la art.209 lit.d din OUG.nr.34/2006 de anulare a procedurii - nu se poate emite un 
act de atribuire contract peste actele deja emise şi neanulate/în vigoare - pe de o parte, şi nici nu s-
ar putea încheia contractul câtă vreme nu se poate realiza efectiv obligaţia de plată a autobuzelor 
din lipsa de finanţare pe de altă parte - situaţia financiară atestată de actele emise în cadrul 
procedurii şi neanulate / necontestate: procesul verbal nr.2600/11.03.2009 şi raportul procedurii 
nr.2710/12.03.2009. 

Prin întâmpinarea depusă, intimata S. S.A., a solicitat respingerea recursului. 
În susţinerea poziţiei procesuale, intimata a arătat că potrivit art. 2811 alin.1C.p.c: "în cazul 

în care sunt necesare lamuriri cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului 
hotarârii ori acesta cuprinde dispozitii potrivnice, partile pot cere instantei care a pronuntat 
hotarârea sa lamureasca dispozitivul sau sa înlature dispozitiile potrivnice." 

Interpretarea acestui text de lege este in sensul ca prin lamurirea hotararii nu poate fi 
modificat dispozitivul, ci se clarifica, se interpreteaza doar masurile dispuse de instanta prin 
hotararea a carei lamurire se doreste. Aceasta procedura a fost pusa la dispozitia partii interesate 
atunci cand, din culpa instantei, dispozitivul hotararii nu este suficient de clar si este utilizata 
numai atunci cand exista contradictii in cadrul dispozitivului, iar nu si atunci cand se invoca 
existenta unor contradictii intre dispozitiv si considerente.(Codul de procedura civila comentat si 
adnotat - Mihaela Tabarca, Gheorghe Buta -pag.752, editura Universul Juridic, Bucuresti 2007). 

Se observa faptul ca interpretarea dispozitiilor legale amintite anterior este stricta, in sensul 
ca aceasta vizeaza exclusiv neclaritatea sau ambiguitatea dispozitivului hotararii din punct de 
vedere al formularii acestuia si nu aspecte ce tin de considerente sau chiar de fondul cauzei. Ori in 
situatia de fata, dispozitivul deciziei civile nr.3113/02.12.2009 este cat se poate de clar si de concis, 
stabilind exact si fara putinta de tagada obligatiile RAOTL, neexistand nici o dispozitie neclara sau 
interpretabila. 

Faptul ca Regia Autonoma Oradea Transport Local nu are capacitatea de a pune in 
executare o decizie a unei instante, datorita propriei culpe, nu o exonereaza de aceasta obligatie si 
nu inseamna ca instanta de judecata se face vinovata de formularea unui dispozitiv a unei hotarari 
ce necesita lamuriri suplimentare. 

Regia Autonoma Oradea Transport Local incearca prin cererea formulata sa gaseasca o 
serie de motive prin care sa nu duca la indeplinire decizia instantei, insa omite sa aduca in discutie 
propria culpa si faptul ca prin orice mijloace a incercat sa nu incheie contractul de achizitie publica 
cu intimata. 

Astfel, Regia Autonoma Oradea Transport Local vrea sa sugereze faptul ca, urmare a 
faptului ca societatea nu a atacat documentul intitulat raportul procedurii nr.2710/12.03.2009 
emis de catre aceasta din urma, in acest moment, se afla in imposibilitate de a pune in aplicare 
dispozitivul hotararii amintite anterior, raportat la faptul ca acest document nu a fost anulat. 

Ceea ce nu precizeaza RAOTL este faptul ca pentru a putea ataca un document este necesar 
ca acesta sa se comunice partilor in termenul stabilit de lege (in speta de fata, in termenul stabilit 
de art.210 din OUG nr.34/2006).  

Ori RAOTL nu a comunicat acest document, dovada reprezentand-o chiar inscrisul intitulat 
"completare la punctul de vedere nr.2807/16.03.2009" nr.3932/23.03.2009, in care RAOTL arata 
ca: "in data de 12.03.2009 s-a intocmit raportul procedurii nr.2710 prin care s-a hotarat anularea 
procedurii de atribuire a contractului de fumizare autobuze, datorita lipsei finantarii necesare 
achizitiei. In data de 13.03.2009 s-a primit de la CNSC adresa nr.4768/993-C4/13.03.2009 prin 
care s-a luat la cunostinta faptul ca s-a transmis la CNSC contestatia fara numar depusa de catre S. 
SA. Ca urmare, autoritatea contractanta nu a mai avut cand sa transmita catre participantii la 
procedura comunicarile privind anularea procedurii de atribuire a contractului de furnizare 
autobuze". 

Totodata pe lista documentelor care nu le-au fost de asemenea comunicate se mai afla: - 
procesul verbal nr.1 0262/23.12.2008; - procesul verbal nr.2600/11.03.2009; - Hotararea 



Consiliului de Administratie a RAOTL nr.5/29.12.2009 privind imposibilitatea incheierii 
contractului din lipsa sursei de finantare; - Hotararea Consiliului Local Oradea nr.111/26.02.2009 
prin care se aproba anularea procedurii de achizitie ca urmare a imposibilitatii preluarii de catre 
municipalitate a cofinantarii achizitiei de autobuze la RAOTL. 

Aceasta din urma hotarare a fost contestata de intimată in sensul formularii unei cereri de 
anulare a sa, cerere ce a facut obiectul dosarului nr. 24850/3/2009 ce s-a aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti, dosar solutionat prin admiterea cererii de anulare a hotararii mentionate 
(anexat certificat de grefa privind solutia). 

Afirmatiile reprezentantilor RAOTL sunt cel putin neintemeiate, aberante si hilare, in 
sensul ca, actele pe care le-au emis trebuie anulate de catre instanta de judecata, in caz contrar 
neexistand posibilitatea punerii in aplicare si respectarii deciziei civile nr.3113/02.12.2009 
pronuntate de Curtea de Apel Cluj. Cu alte cuvinte, fiecare documente emis de RAOTL trebuia 
contestat si anulat de catre instantele competente si numai in acest context exista posibilitatea 
punerii in executare a deciziei civile nr.3113/02.12.2009. 

La fel de surprinzatoare, incredibile si hilare sunt si sustinerile potrivit carora: - contractul 
de achizitie publica nu poate fi incheiat in baza art.204 alin.1 din OUG nr.34/2006, deoarece in 
procedura s-a aplicat chiar exceptia de la art.204 si anume cea prevazuta de art.209 lit.d din OUG 
nr.34/2006 si astfel nu se poate emite un act de atribuire peste actele deja emise si neanulate; - 
contractul nu se poate incheia cata vreme nu se poate realiza efectiv obligatia de plata a 
autobuzelor din lipsa surselor de finantare. 

S-a considerat ca la aceste aspecte ar fi trebuit sa se gandeasca reprezentantii RA-OTL 
inainte sa demareze o procedura de achizitie publica pe care sa o anuleze din considerente 
personale si ulterior anularii acesteia, la interval de 30 de zile, sa dispuna efectuarea unei noi 
proceduri de achizitie publica avand acelasi obiect, gasind totodata in mod miraculos si sursa de 
finantare. 

In aceste imprejurari, intimata ca dispozitivul deciziei civile nr.3113/02.12.2009 este cat se 
poate de clar, corect si legal, motiv pentru care solicită respingerea cererii formulata de catre 
contestatoarea Regia Autonoma Oradea Transport Local ca neintemeiata. 

Analizând cererea astfel formulată, în condiţiile art. 281 ind. 1 Cod proced. civilă, Curtea 
reţine următoarele: 

Autoritatea contractantă REGIA AUTONOMĂ ORADEA DE TRANSPORT LOCAL, 
solicitând lămurirea dispozitivului DC 3113/2009 a Curţii e Apel Cluj, critică primul alineat al 
acesteia, arătând că, în condiţiile în care contestaţia a fost admisă în parte,  nu rezultă ce anume s-a 
respins. 

Trecând în revistă solicitările formulate de către reclamantă cu prilejul formulării 
contestaţiei nr. 6504/12.03.2009, se constată că CNSC a fost investită cu următoarele: 

- obligarea pârâtei RA – OTL la emiterea actului de adjudecare a procedurii de licitaţie 
desfăşurate în 24.04.2008 

- obligarea pârâtei RA – OTL de a declara S.  SA drept adjudecatară a procedurii de licitaţie  
- obligarea pârâtei RA – OTL la încheierea contractului de achizitie publică ca obiect 

achiziţionarea a 20 de autobuze cu podea joasă pentru transportul urban de călători şi servicii de 
reparare şi întreţinere a autobuzelor, cod CPV 34121400-0 respectiv 50113000-0, în condiţiile 
art.204 alin. din OUG 34/2006 

Prin DC 3113/2009, Curtea de Apel a dispus, raportat la cele de mai sus, admiterea in parte 
a contestaţiei astfel: 

- obligarea pârâtei la emiterea actului de adjudecare; 
- obligarea pârâtei să încheie contractul de achiziţie publică având ca obiect achiziţionarea a 

20 de autobuze cu podea joasă pentru transportul urban de călători şi servicii de reparare şi 
întreţinere a autobuzelor, cod CPV 34121400-0 respectiv 50113000-0, în condiţiile art.204 alin. din 
OUG 34/2006; 

Printr-o analiză comparativă a datelor de mai sus, se poate lesne constata faptul că instanţa 
nu a considerat oportun să se pronunţe în sensul obligării pârâtei RA – OTL de a declara S.  SA 
drept adjudecatară a procedurii de licitaţie astfel încât nelămurirea autorităţii contractante, sub 
aspectul admiterii în parte a contestaţiei, este neîntemeiată. 



Trebuie subliniat faptul că, pentru a ajunge la această soluţie, Curtea a avut în vedere sfera 
decizională stabilită prin OUG 34/2006 în sarcina CNSC respectiv cadrul în care instanţa 
competentă poate să dispună asupra deciziilor CNSC. 

Astfel, potrivit art. 278 alin 2 din OUG 34/2006,, Consiliul va examina, din punct de vedere 
al legalităţii şi temeiniciei, actul atacat şi poate pronunţa o decizie prin care îl anulează în tot sau în 
parte, obligă autoritatea contractantă să emită un act sau dispune orice altă măsură necesară 
pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire,, 

Pe de altă parte, potrivit art. 285 din OUG 34/2006:,,  Instanţa, admiţând plângerea, 
modifică decizia Consiliului, dispunând, după caz: 

    a) anularea în tot sau în parte a actului autorităţii contractante; 
    b) obligarea la emiterea actului de către autoritatea contractantă; 
    c) îndeplinirea unei obligaţii de către autoritatea contractantă, inclusiv eliminarea 

oricăror specificaţii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anunţul/invitaţia de 
participare, din documentaţia de atribuire sau din alte documente emise în legătură cu procedura 
de atribuire; 

    d) orice alte măsuri necesare remedierii încălcării dispoziţiilor legale în materia 
achiziţiilor publice,, 

În articolele sus menţionate nu se regăseşte posibilitatea atribuirii unui contract de achiziţie 
publică prin decizie a CNSC sau a instanţei de judecată, prerogativa de atribuire a unui contract de 
achizitie publică fiind acordată de legiuitor în mod expres autorităţii contractane în urma aplicării 
porcedurii de atribuire, potrivit acelaşi act normativ: 

Astfel, textele de lege incidente în speţă sunt:  
ART. 20  alin  1 din OUG 34/2006: 
     ,, Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica 

prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restransa,, 
ART. 200 alin 1 din OUG 34/2006: 
    ,,În termen de 20 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea contractantă are 

obligaţia de a stabili oferta câştigătoare, pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de 
participare şi în documentaţia de atribuire, în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte 
criteriile de selecţie şi calificare impuse,, 

ART. 204 alin 1 din OUG 34/2006: 
,, Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu 

ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, pe baza propunerilor tehnice si 
financiare cuprinse in respectiva oferta,, 

ART. 71 alin 1 din Hotărârea nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanţa de 
urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii: 

,, Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna, pentru atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se constituie într-o 
comisie de evaluare,, 

Prin urmare, Curtea consideră că nici CNSC şi nici instanţele nu se pot substitui 
Autorităţilor Contractante în etapele de calificare,  evaluare, finalizare a procedurii de achiziţie 
publică şi nu pot dispune atribuirea unui contract unui subiect de drept determinat. 

Chiar dacă, în practică, pot fi regăsite decizii ale CNSC prin care se eludează dispoziţiile 
legale anterior menţionate şi se dispune de către acesta atribuirea unui anumit contract, unui 
anumit participant, pe de-o parte, Curtea nu împărtăşeşte această manieră de interpretare şi 
aplicare a legii iar pe de altă parte, jurisprudenţa instanţelor este constantă în sensul arătat ( al 
imposibilităţii de interferenţă în atributul exclusiv al autorităţii contractante de a  atribui 
contractul de achiziţie publică ). 

Acestea au fost considerentele pentru care contestaţia reclamantei a fost admisă doar în 
parte, cererea privind obligarea pârâtei RA – OTL de a declara S.  SA drept adjudecatară a 
procedurii de licitaţie fiind apreciată ca fiind de competenţa exclusivă a autorităţii contractante. 

Este real faptul că etapele parcurse în procedură au ajuns până în punctul în care, în 
31.12.2008, RA-OTL a adus la cunoştinţa participanţilor la licitaţie, prin adresa nr. 10409, faptul că 
oferta depusă de SC SOLARIS ocupă locul 1, cu un nr. de 96,3105 puncte. 



Prin menţiunea inserată în dispozitivul a cărei lămurire se solicită: ,, obligă pârâta la 
emiterea actului de adjudecare în urma verificării punctajului obţinut de ofertanţi ,,  nu se doreşte 
ajungerea la un alt rezultat decât cel consemnat în procesul verbal nr. 10262/23.12.2008, Curtea 
încercând doar să evite a interfera în procedură şi a declara ea însăşi câştigătorul. 

Precizarea ,, emiterea actului de adjudecare în urma verificării punctajului obţinut de 
ofertanţi şi ţinând seama de deciziile CNSC anterioare,, a fost făcută cu scopul de a sugera 
autorităţii contractante să facă aplicarea art. art. 204 alin 1 din OUG 34/2006 şi să îşi 
îndeplinească obligaţia legală de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui 
oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare. 

Rezervele exprimate de către autoritatea contractantă în ceea ce priveşte modul de ducere la 
îndeplinire a deciziei nr. 3113/2.12.2009 exced preocupărilor Curţii cu atât mai mult cu cât au fost 
făcute, cu ocazia motivării acesteia,  referiri cu privire la  conduita surprinzătoare a  RA-OTL vis–a 
–vis de această procedură precum şi cu privire  la actele ulterioare momentului sesizării CNSC cu 
privire la contestaţia analizată în speţă. 

Faţă de aceste considerente, Curtea va respinge ca neîntemeiată cererea formulată de pârâta 
REGIA AUTONOMĂ ORADEA TRANSPORT LOCAL privind lămurirea dispozitivului Deciziei 
civile nr. 3113/2.12.2009 a Curţii de Apel Cluj. (Judecător Hrudei Maria) 

 
 
 

Achiziţii publice. Anularea procedurii. Oferte neconforme cu caietul de sarcini. 
Solicitare de reevaluare a ofertelor. Respingere 

Este legală anularea procedurii şi respingerea solicitării de reevaluare a ofertelor – ca 
rămasă fără obiect, în cazul în care se constată că ofertanţii au propus soluţii în alte variante 
decât cele specificate în caietul de sarcini, tocmai datorită neconformităţii acestora. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ, decizia nr. 
403 din 18 februarie 2010  

Prin decizia CNSC nr.4607/C5/4627/4706 din 10.06.2009 s-au admis în parte contestaţiile 
formulate de SC A.A. asociţia P.H. SL, T. SA şi SC O.I. SRL în contradictoriu cu Autoritatea 
Contractantă SC Compania de Apă S. SA dispunându-se anularea procedurii, respingându-se 
solicitarea reevaluarii ofertelor ca rămasă fără obiect. 

În motivarea deciziei se arată că ambele contestatoare au criticat costurile de operare 
prevăzute în oferta declarată câştigătoare şi s-a constatat din documentele înaintate cu dosarul 
achiziţiei că în lista nr.5, garanţia costurilor de exploatare nu este prevăzută cantitatea de clorură 
ferică prevăzută a fi consumată în cele două situaţii corespunzătoare condiţiilor de exploatare 
specificate de autoritatea contractantă la preţul unitar precizat în lista respectivă. 

Prin prezentarea cantităţii de clorură ferică, la o altă rubrică, prin modificarea preţului 
prevăzut de autoritatea contractantă oferta apare ca nefiind conformă. Chiar dacă modificarea 
preţului substanţei chimice nu duce la modificarea clasamentului final al preţurilor ofertante, prin 
acceptarea modificării preţului precizat în documentaţia de atribuire pentru a putea compara 
costurile de exploatare prevăzute de ofertanţi, autoritatea a adus atingere principiului 
tratamentului egal. 

Celelalte critici formulate de SC A.A. SA apar ca tardiv formulate, iar criticile formulate de 
P.H. SL, T. şi SC O.I. SRL privind subevaluarea ofertei declarate câştigătoare, nu sunt susţinute de 
documente doveditoare, astfel că au fost respinse ca neîntemeiate. 

În ce priveşte celelalte oferte depuse, consiliul a reţinut că fiecare din ofertele prezentate au 
fost acceptate deşi nu respectau prevederile documentaţiei de atribuire. 

Având în vedere că ofertele au fost declarate adminisibile în mod eronat şi cu încălcarea 
prevederilor legale , Consiliul a dispus anularea procedurii. 

A.A. SA a formulat plângere împotriva acestei decizii, solicitând să se constate nelegalitatea 
şi netemeinicia acesteia şi în consecinţă, să se dispună obligarea autorităţii contractante la 



reevaluarea ofertei sale şi la constatarea conformităţii acesteia cu documentaţia de atribuire 
precum şi la stabilirea drept câştigătoare a ofertei petentei-reclamante. 

În motivarea plângerii a arătat că oferta a fost întocmită ţinând cont de toate condiţiile 
impuse de documentaţia de atribuire, valorile ofertate de petentă sunt situate sub valorile estimate 
de către autoritatea contractantă în studiul de dezabilitate, iar în ce priveşte afirmaţia autorităţii 
contractante că aceste date sunt oferite doar pentru informare în volumul III pct.1 se precizează că 
informaţia are caracter contractual. 

Referitor la cantitatea de clorură ferică prezentată de această firmă, aceasta este calculată în 
conformitate cu datele autorităţii contractante iar calculul cantităţii de fosfor ce trebuie precipiat 
chimic,este în concordanţă cu soluţia de retehnologizare. Oferta prezentată de petentă, a respectat 
întocmai cerinţele impuse de directiva Uniunii Europene 91/271/EEC s-a aplicat adliteram 
normativa 131 din 2000 iar calculul s-a bazat pe opiniile unor specialişti în domeniu. Pe lângă 
faptul că oferta este conform avantajoasă din punct de vedere tehnic şi financiar nu a depăşit 
costurile de exploatare, astfel că decizia Consiliului vine în sprijinul petentei în sensul că a 
constatat că autoritatea contractantă din comisia de evaluare nu a verificat propunerile tehnice 
prezentate de ofertanţi a modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de 
sarcini, aşa cum este prevăzut la art.172 alin.2 lit.f din HG 925/2006. 

Aşa fiind, se solicită a se constata că decizia CNSC încalcă dispoz.art.278 din OUG 34/2006. 
SC Compania de Apă S. SA a depus întâmpinare solicitând respingerea plângerii şi 

menţinerea deciziei atacate. 
În motivarea întâmpinării se arată că toate ofertele depuse sunt inadmisibile, situaţie 

constatată de CNSC prin decizia 4607/C5/4627/4706/10.09.2009, soluţie care este în concordanţă 
cu contestaţia formulată de petenta SC A.A. SA care a solicitat anularea raportului procedurii a 
actelor subsecvente, reevaluarea ofertelor şi anularea procedurii de atribuire. Cum prin decizie s-a 
acordat tot ce s-a solicitat de către reclamantă, prezenta plângere este lipsită de obiect. 

De altfel, oferta petentei nu este conformă cu documentaţia de atribuire lipsind scrisoarea 
de garanţie a cărei valabiltiate a expirat în data de 3.12.2009. La aplicarea factorilor de evaluare, 
reclamanta s-a situat în clasament pe locul V, iar valoarea costurilor operaţional reprezintă o 
rezultantă a erorilor de interpretare a reclamantului. Motivaţia reclamantului cu privire la 
insuficienţa unei diluţii de 19% clorură ferică nu este susţinută de raportul experţilor tehnici 
cooptaţi, iar susţinerile reclamantei nu au o acoperire tehnică. 

Se susţine în continuare de către autoritatea contractantă că oferta reclamantei nu este 
evantajoasă din punct de vedere tehnic şi financiar, şi chiar şi în cazul în care s-ar dispune la 
obligarea reevaluării ofertei petentei, aceasta nu îndeplineşte cerinţele solicitate prin documentaţia 
de atribuire. 

S.A. a formulat cerere de intervenţie accesorie în interesul intimatei SC Compania de Apă S. 
arătând că justifică interesul de a interveni, deoarece a fost desemnată câştigătoarea licitaţiei 
publice organizată de intimata Compania de Apă S.. 

Reclamanta a adus precizări la plângerea formulată în sensul că solicită admiterea 
plângerii, modificarea deciziei atacată, iar pe fond admiterea în parte a contestaţiei şi pe cale de 
consecinţă, anularea deciziei de stabilire a ofertei declarate câştigătoare, anularea raportului 
procedurii şi obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii de la etapa verificării 
admisibilităţii ofertelor participante în procedura, declararea ofertei depuse de S.A. Austria ca 
neconformă şi stabilirea ofertei câştigătoare doar dintre ofertele admisibile. 

Petenta susţine că CNSC trebuia să aplice dispoziţiile art.278 alin.2 din OUG 34/2006 
respectiv, să oblige autoritatea contractantă să efectueze o verificare cu rigurozitate solicitând 
clarificări cu privire la utilajele propuse, cantitatea de clorură ferică propusă în raport de cerinţele 
stabilite de autoritatea contractantă în documentaţia de atribuire. 

Cum, nu au fost solicitate aceste clarificări, au fost încălcate principiile nediscriminării şi al 
asumării răspunderii reglementate de art.2 alin.2 lit.a şi g din OUG 34/2006. 

SC Compania de Apă S. SA a reiterat excepţiile tardivităţii depunerii plângerii, tardivităţii 
motivării plângerii şi a nulităţii plângerii formulate de către petenta SC A.A. SA rap.la art.303, 306 
C.pr.civ. şi art.281 alin.1 din OUG 34/2006. 

Intimata susţine că plângerea este asimilată cu calea de atac a recursului şi prin precizarea 
depusă la data de 28.01.2010 a schimbat motivele invocate în plângerea iniţială formulând practic 
un nou recurs după 30 de zile de la comunicarea deciziei atacate. 



În ceea ce priveşte petitul de anulare deciziei de stabilire a ofertei câştigătoare şi a adresei 
de comunicare a rezultatului procedurii înregistrată cu nr.15957/24.07.2009 invocă excepţia lipsei 
de interes în promovarea plângerii şi excepţia inadmisibilităţii plângerii. 

Aceasta deoarece solicitarea formulată de petentă prin acest petit, a rămas fără obiect CNSC 
a admis în parte contestaţia formulată şi admiţând cererea de anulare a procedurii de atribuire a 
anulat şi decizia de stabilire a ofertei câştigătoare şi actele subsecvente. În cazul în care, instanţa va 
constata că nu este în esenţă unul şi acelaşi petit, intimata invocă prevederile art.294 alin.1 
C.pr.civ.şi principiul tantum devolutum tantum judicatum. Cum petenta nu a investit CNSC cu 
soluţionarea acestei cereri, aceasta nu este admisibilă a fi formulată în calea de atac. 

Raportat la petitul privind anularea raportului procedurii, invocă lipsa de interes deoarece 
prin pronunţarea de către CNSC acest petit a rămas fără obiect. În ceea ce priveşte, obligarea 
autorităţii contractante la reluarea procedurii de la etapa verificării admisibilităţii ofertelor 
participante în procedura, declararea ofertei depuse de către S.A. Austria ca neconform şi stabilirea 
câştigătoare doar dintre ofertele admisibile, se invocă excepţia inadmisibilităţii acestui petit pentru 
că formulează o nouă cerere în etapa judiciară, fapt inadmisibil, iar pe de altă parte, atributul 
declarării ofertelor ca neconform este doar al autorităţilor contractante prin comisia de evaluare. 

Şi cea de a treia teză nu este admisibilă pentru că aparţine doar autorităţii contractante şi 
este formulată doar în etapa judiciară. 

Împotriva deciziei CNSC 4607/C5/4627/2706/10.09.2009, a formulat plângere şi petenta 
H. Essen prin reprezentant legal H. Essen – Sucursala Bucureşti şi F.T. şi convenţional SPRL 
„R.M.” solicitând modificarea deciziei CNSC în sensul de a se admite în parte contestaţia formulată 
de către SC A.A. SA Asociaţia P.H. , T. SA şi SC O.I. SRL numai în măsura în care privesc 
constatarea neconformităţii declarate necâştigătoare.  

Asupra excepţiilor şi fondului cauzei, Curtea va reţine următoarele: 
În ceea ce priveşte plângere formulată de H. E., aceasta a fost formulată de o sucursală fără 

personalitate juridică şi printr-o altă societate, fără ca acestea să fi avut mandat expres pentru 
formularea acţiunii în justiţie. 

În acest sens prin dispoziţiile art.67 alin.2 şi 68 C.pr.civ.astfel că societatea în cauză 
neavând dat un mandat expres pentru formularea prezentei plângeri, sucursalei şi celelaltei 
societăţi precum şi avocatului care a redactat plângerea, urmează să fie admisă excepţia lipsei 
calităţii de reprezentant şi în consecinţă, să fie anulată plângerea formulată de H. E. 

Referitor la excepţiile lipsei de interes şi inadmisibilităţii, Curtea va aprecia că se impun a fi 
respinse, întrucât plângerea formulată de A.A. SA a fost precizată de această societate iar în lipsa 
unei menţiuni exprese Curtea nu poate aplica dispoziţiile prevăzute de art.303 C.pr.civ. 

Aşa fiind, chiar dacă petenta a modificat considerentele pentru care îşi susţine plângerea şi 
pentru care apreciază decizia CNSC ca nelegală şi netemeinică, nu îi pot fi opuse prevederile din 
Codul de procedură civilă ce se referă la depunerea motivelor de recurs înăuntrul termenului de 
recurs deoarece în acest caz, se aplică doar procedura de soluţionare a plângerii care este cea a 
recursului şi anume, secţiunea a II-a din capitolul I titlul V C.pr.civ. 

Petenta A.A. a justificat interesul său tocmai prin faptul că a apreciat încălcarea principiilor 
nediscriminării şi asumării răspunderii reglementate de art.2 alin.2 din OUG 34/2006 care 
impuneau autorităţii contractante să solicite clarificări şi care în opinia sa ar fi putut conduce la o 
altă soluţie, astfel că, să reia procedura de la etapa verificării admisibilităţii ofertelor participante în 
procedură cu declararea ofertei depuse de S.A. Austria ca neconformă şi stabilirea ofertei 
câştigătoare doar dintre ofertele admisibile. 

Chiar dacă autoritatea contractantă ar fi avut posibilitatea de a solicita lămuriri cu privire la 
aceste aspecte, aceasta nu înlătură aprecierile CNSC cu privire la constatarea faptului că toate 
ofertele depuse în cadrul procedurii sunt neconforme. 

Criteriul de atribuire a contractului a fost în formula cea mai avantajoasă ofertă economică, 
situaţie care trebuiau analizate şi costurile de exploatare. Propunerile tehnice trebuiau analizate de 
către autoritatea contractantă conform art.72 alin.2 lit.e din HG 925/2006 rezultând  că într-
adevăr toţi ofertanţii au propus soluţii în alte variante decât cele specificate în caietul de sarcini. În 
privinţa ofertantului A.A. s-a reţinut faptul că acesta a propus utilaje adecvate scopului de a 
supradimensiona în ceea ce priveşte puterea motorului, ceea ce ar conduce la un consum de 
energie mare, iar pentru reactivul clorură ferică a propus o cantitate foarte mare raportat la 
consumurile acceptate de normele individuale.  



Petenta, în susţinerea sa nu a adus în sprijinul soluţiei sale, aspecte care să ducă la 
concluzia conformităţii sale cu caietul de sarcini.  

Potrivit art.72 alin.1 lit.h din HG 925/2006 stabilirea ofertelor inacceptabile sau 
neconforme intră în atribuţiile comisiei de evaluare, situaţie în care declararea ofertei depuse de 
către S.A. Austria ca neconformă, nu este posibilă. 

Totodată, şi solicitarea de stabilire a ofertei câştigătoare doar dintre ofertele admisibile atât 
timp cât aceasta este o atribuţie a comisiei de evaluare conform art.72 alin.1 lit.i din HG 925/2006 
nu este posibilă. 

Ca atare, Curtea va aprecia că plângerea petentei SC A.A. SA este neîntemeiată datorită 
faptului că pe de o parte, decizia CNSC a dispus anularea procedurii considerând că reevaluarea 
ofertelor este rămasă fără obiect, tocmai datorită neconformităţii acestora cu caietul de sarcini a 
faptului că nici în etapa judiciară nu s-a dovedit că aceste oferte ar fi conforme cu cerinţele 
autorităţii contractante iar pe de altă parte, pentru faptul că reluarea procedurii şi stabilirea ofertei 
câştigătoare dintre ofertele admisibile, excede atribuţiile instanţei de judecată urmând ca acest 
atribut să fie realizat de către autoritatea contractantă prin comisia de evaluare. 

Din moment ce comisia de evaluare nu a făcut aplicarea prevederilor art.209 alin.1 lit.b din 
OUG 34/2006, în sensul de a anula procedura datorită faptului că au fost depuse doar oferte 
neconforme, în mod temeinic şi legal CNSC a făcut aplicarea art.278 alin.4 şi 6 din OUG 34/2006, 
astfel că în conformitate cu prevederile art.283 şi 285 alin.4 din OUG 34/2006 , Curtea va respinge 
plângerea pe fond.(Judecător Radu Duşa) 

 

Achiziţii publice. Ofertă respinsă ca inacceptabilă urmare a unei modificări solicitate 
de autoritatea contractantă. Contestaţie  

Modificarea de pret subsecventa si corelata cu deplina conformare a ofertantului la 
cerintele solicitate, nu este imputabila ofertantului; dimpotriva, aceasta modificare a fost 
solicitata de catre autoritatea contractanta care a solicitat precizarea ,,eventualelor modificari,, 
pe care petenta doreste sa le realizeze. Este strain oricaror principii de echitate si buna credinta 
sa soliciti anumite modificari ale ofertei si ulterior sa declari oferta neconforma tocmai pentru ca 
aceste modificari solicitate au fost  realizate. 

Autoritatea contractanta trebuie sa faca aplicarea principiului privind eficienta utilizarii 
fondurilor publice si sa nu declare toate ofertele neconforme in baza unui formalism excesiv si 
tendentios.  

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 387 din 16 februarie 2010 

La data de 18 decembrie 2009, petenta S.C. C N. S.A. CLUJ- NAPOCA, a formulat plângere 
împotriva deciziei nr. 6830/C2/7536, 7650 din 10.12.2009 a CONSILIULUI NATIONAL DE 
SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR BUCURESTI, în contradictoriu cu autoritatea contractantă 
PRIMĂRIA COMUNEI LUNA, solicitând admiterea plângerii, modificarea deciziei atacate, în 
sensul anulării actului de comunicare a rezultatului procedurii si a actelor subsecvente emise de 
autoritatea contractantă si reluarea procedurii de la etapa de evaluare a ofertelor. 

În motivare, petenta a arătat că a participat, în calitate de lider, împreună cu asociaţii S.C. 
A.P.P. S.R.L. şi S.C. P.C. S.R.L. la procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică "Proiectare şi executie alimentare cu apa, colectarea si epurarea apelor uzate 
menajere, modernizare drumuri locale, modernizare si dotare cămin cultural, constructie grădiniţă 
cu program normal în localitatea Luncani, comuna Luna, judetul Cluj" -licitatie deschisă, criteriul 
de atribuire fiind oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. 

In cadrul procedurii a depus, alături de un număr de 5 ofertanti, fapt consemnat în 
procesul-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor nr. 3.245/28.10.2009. 

Cu adresa nr. 43/30.10.2009, autoritatea contractantă i-a făcut cunoscut petentei că în 
urma evaluării ofertelor depuse, comisia de evaluare a hotărât anularea procedurii de atribuire, 
întrucât în cadrul procedurii au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme. 



Totodată, i s-a comunicat şi faptul că oferta sa a fost declarată neconformă si inacceptabilă pentru 
următoarele motive:  

Neconformă deoarece în urma solicitării de clarificări nr. 35 din 19.10.2009, prin care 
aceasta comunica petentei faptul ca a declarat că subcontractanti 3 verificatori de proiect si că în 
oferta financiară au fost incluse si servicii de verificare a proiectului, desi în documentatia de 
atribuire nu s-a solicitat acest lucru, iar prin răspunsul la solicitarea de clarrificări a acceptat 
modificarea propunerii, în sensul ca a renuntat la prestatia verrificatorilor de proiect si, în 
consecinţă, a modificat si oferta financiară în sensul diminuării acesteia cu suma de 10.855 lei, fără 
TVA; 

Inacceptabilă, întrucât petenta nu îndeplineşte cerinta minimă privind resursele umane 
pentru serviciile de proiectare, respectiv nu face dovada detinerii de ingineri proiectanti pentru 
instalatii electrice, strict necesari la obiectivul statie de epurare. 

Impotriva actului de comunicare a rezultatului procedurii petenta a formulat, în termen 
legal, contestatia nr. 1267//03.11.2009, prin care a solicitat C.N.S.C. anularea actului de 
comunicare a procedurii nr. 43/30.10.2009, anularea ca netemeinică si nelegală a deciziei 
autorităţii contractante privind anularea procedurii şi reluarea procedurii de la etapa de evaluare a 
ofertelor. 

Prin decizia nr. 6.830/C2/7536, 7650 din 10.12.2009, C.N.S.C. Bucuresti a respins ca 
nefondată atât contestatia pe care a formulat-o petenta împotriva actului de comunicare a 
rezultatului procedurii nr. 43/30.10.2009 cât şi împotriva deciziei autorităţii contractante, 
Primăria Comunei Luna, de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică.  

Petenta a precizat că procedura de atribuire a fost contestată si de ofertantul S.C. Confort 
Design S.R.L. Satu Mare, ambele contestatii fiind respinse, prin aceeasi decizie. 

In motivarea deciziei sale, C.N.S.C. Bucuresti retine că petenta, din eroare, a prevăzut suma 
de 10.855 lei fără T.V.A pentru verificatorii de proiect si a nominalizat ca subantreprenori 3 
persoane cu atestatele necesare, desi această activitate nu se regăseste în obiectul contractului ce 
urmează a fi atribuit, iar la solicitarea de clarificări emisă de autoritatea contractanta, recunoscând 
eroarea, petenta a solicitat eliminarea propunerii financiare cu această valoare. Prin această eroare, 
a apreciat Consiliul, s-au încălcat prevederile art. 170 din O.U.G. nr. 34/2006, iar pe de altă parte, 
acceptarea unei oferte cu o valoare modificată ar duce la încălcarea prevederilor art. 79 alin. (3) din 
H.G. nr. 925/2006. 

Cu privire la motivul declarării ofertei petentei ca inacceptabilă, ca urmare a faptului că nu 
a prezentat dovada detinerii de ingineri proiectanti pentru instalatii eIectrice,  Consiliul a respins 
ca nefondate sustinerile potrivit cărora autoritatea contractanta avea obligatia de a solicita 
clarificări în temeiul art. 201 din O. U. C. nr. 34/2006, deoarece aceste prevederi legale prevăd 
dreptul si nu obligatia autorităţii contractante de a solicita clarificări si completări ale 
documentaţiei depuse în măsura în care acestea nu determină apariţia unui avantaj evident în 
favoarea unui ofertant. 

În raport de aceste susţineri, petenta a apreciat decizia Consiliului, de respingere a 
contestatiei, ca fiind lipsită de temei legal, fiind pronuntată cu aplicarea gresită a legii. 

În argumentarea acestor susţineri, petenta a arătat  că oferta pe care a depus-o a fost 
elaborata în conformitate cu documentatia de atribuire potrivit căreia obiectul contractului îl 
constituie, pe lângă executie si proiectarea lucrărilor ce urmează a fi executate, adică elaborarea 
proiectelor si a documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi acordurilor, Proiectul Tehnic si 
Proiectul pentru obtinerea autorizatiei de construire, ceea ce presupune, implicit şi verificarea 
tehnică a proiectelor, cerinţă obligatorie pentru obţinerea autorizaţiei de construire. 

Faptul că în etapa de evaluare a ofertelor depuse, prin solicitarea de clarificări nr. 
35/19.10.2009, anexa 4, autoritatea contractantă vine cu o precizare la documentatia de atribuire, 
petenta apreciază că aceasta  nu îi este imputabil, mai mult, în situatia în care nu  ar fi oferit aceste 
servicii de verificare a proiectelor, erau întrunite toate conditiile ca  oferta sa să fie calificată de 
autoritatea contractantă ca neconformă. Ca atare, faţă de "solicitarea" autorităţii contractante, în 
temeiul art. 79 alin.  (2), lit. b) din H.G. nr. 925/2006, si având în vedere că suma reprezentând 
valoarea serviciilor de verificare a proiectelor reprezintă un procent de 0,001 din oferta financiară, 
iar modificarea ofertei nu modifica clasamentul, a procedat la eliminarea din ofertă a serviciilor 
mentionate. 



Un alt motiv pentru care se impune admiterea plângerii, a susţinut petenta,  este acela că 
C.N.S.C. a ignorat în totalitate prevederile art. 78 din H.G. nr. 925/2006, potrivit cărora comisia de 
evaluare avea obligatia si nu numai dreptul de a stabili care sunt clarificările si completările 
formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum si perioada de timp 
acordată pentru transmiterea clarificărilor si numai în situaţia în care ofertantul nu transmite în 
perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care 
explicatiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, aceasta avea posibilitatea să califice oferta 
petentei drept inacceptabilă si să dispună anularea procedurii. 

Un alt aspect ce priveşte etapa de evaluare a ofertelor depuse, este faptul că prin solicitarea 
de clarificări nr. 20/08 octombrie 2009 comisia de evaluare a solicitat petentei să 
clarifice/completeze documentatia cu anumite documente privind criteriile de calificare şi de 
selectie ale asociatului S.C A.P.P. S.R.L., dar autoritatea contractantă nu a făcut nici o referire la 
completarea documentatiei cu actele care fac dovada detinerii de ingineri proiectanti pentru 
instalatii electrice, strict necesari la obiectivul statie de epurare. 

Intrucât autoritatea contractantă a încălcat dispozitiile legale prevăzute de art. 78 din H.G. 
nr. 925/2006, eludând o întreagă etapă a procedurii de atribuire, respectiv aceea de a stabili care 
sunt clarificăriIe si completările formale sau de confirmare necesare pentru evaluarea fiecarei 
oferte, precum si perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor, sanctiunea 
neconformării fiind prevăzută la art. 79 alin. 1 din H.G. nr. 925/2006, petenta susţine că a fost în 
imposibilitate de aduce clarificările la documentele prezentate, în sensul completării 
documentaţiei, cu toate ca, asa cum a demonstrat, asociatul S.C. A.P.P. SRL detine personal 
specializat În proiectare instalatii electrice. 

Drept urmare, petenta a apreciat că această împrejurare este de natura să creeze o îndoială 
serioasă cu privire respectarea principiilor prevăzute de O. U. G. nr. 34/2006 si, în special, a 
principiului privind eficienta utilizării fondurilor publice, motiv pentru care a solicitat admiterea 
plângerii, modificarea deciziei atacate, în sensul anulării actului de comunicare a rezultatului 
procedurii si a actelor subsecvente emise de autoritatea contractanta si reluarea procedurii de la 
etapa de evaluare a ofertelor. 

În drept, petenta a invocat dispoziţiile art. 281, 283, 285 din O.U.G. nr. 34/2006. 
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA COMUNEI LUNA a depus întâmpinare prin care a 

solicitat, în baza prev. art. 285 alin. 4 din O.U.G. nr. 34/2006, respingerea plângerii ca 
neîntemeiată si, pe cale de consecintă, mentinerea în tot a deciziei nr. 6830/C2/7536,7650 din 
10.12.2009 a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor ca temeinică si legală. 

În fapt, COMUNA LUNA, în calitate de autoritate contractantă, a initiat procedura de 
achiziţie publică pentru atribuirea contractului de lucrări "Proiectare si execuţie alimentare cu apă, 
colectarea si epurarea apelor uzate menajere, modernizare drumuri locale, modernizare si dotare 
cămin cultural, construcţie grădiniţa cu program normal în localitatea Luncani, comuna Luna, 
judetul Cluj", procedură organizată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34 din 19 aprilie 
2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de lucrări, cu modificările si completările ulterioare, ale 
Hotărârii nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din ordonanţă precum şi ale 
instrucţiunilor privind achizitiile publice pentru beneficiarii FEADR. 

De asemenea, a menţionat că a ales ca şi procedură "Licitaţia Deschisă", iar criteriul aplicat 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică a fost oferta cea mai avantajoasa din punct de 
vedere economic. 

Anunţul de participare privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de 
lucrări a fost publicat in SEAP sub nr. 86008 / 09.09.2009, prevăzând data de 28.09.2009 ora 
09:00, ca termen limită de depunere a ofertelor şi data de 28.09.2009 ora 12:00, pentru 
deschiderea publică a documentelor de participare la procedura de achiziţie publică, la sediul 
Primăriei Comunei Luna, iar documentaţia de atribuire elaborată cuprinzând toate datele necesare 
pentru ofertanţi în vederea întocmirii corecte şi complete a ofertelor. 

Au depus oferte de participare 5 societăţii, printre care şi Asocierea S.C.C. „Napoca” S.A. - 
S.C. A.P.P.s.R.L. - S.C. P.C. S.R.L., ofertele participanţilor fiind analizate în conformitate cu 
prevederile art. 72 alin. 2 din H.G. nr. 925/2006, în final, comisia de evaluare a respins toate 



ofertele în conformitate cu prev.  81 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006. 

Prin urmare, întrucât in cadrul procedurii au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau 
neconforme, în conformitate cu prevederile art. 209 alin. 1 lit. b O.U.G. nr. 34/2006, comis a 
hotărât anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică. 

Impotriva hotărârii de anulare a procedurii, au formulat contestatie o parte dinte 
participanţi printre care şi Asocierea S.C.C.N. S.A. - S.C. A.P.P. S.R.L. - S.C. P.C. S.R.L., contestatii 
care au fost respinse ca nefondate prin decizia nr. 6830/C2/7536,7650 din data de 10.12.2009 a 
Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor Bucuresti, dispunându-se totodată 
continuarea procedurii de atribuire în cauză. 

Referitor la decizia C.N.S.C., autoritatea contractantă a arătat că   aceasta este temeinică si 
legală, deoarece astfel cum rezultă din propunerea financiară depusă de petentă acesta a inclus în 
oferta sa si servicii de verificare a proiectelor tehnice, prevăzând pentru aceste servicii suma de 
10.855 lei fără TVA, declarând totodată ca si subcontractanti trei persoane cu atestările necesare 
pentru activitatea de verificare a proiectelor, desi această activitate nu face obiectul contractului ce 
urmează a fi atribuit, iar in urma solicitării de clarificări, în temeiul art. 78 din H.G. nr. 925/2006, 
ofertantul a modificat prin răspunsul prezentat continutul propunerii financiare. 

În acest context, au fost solicitate clarificări ofertantului cu privire la acest aspect, la care, 
ofertantul a răspunsăca S.C. A.P.P. S.R.L. acceptă modificarea propunerii prin care si-a declarat ca 
subcontractanti trei verificatori de proiecte atestati MLPTL, in sensul ca, renunţă la prestatia 
acestora. 

In consecinţă, ofertantul si-a modificat oferta financiară pentru serviciile de proiectare, în 
sensul diminuării acesteia cu suma de 10.855 lei fără TVA, adică de la suma de 290.126 lei, la suma 
de 279.271 lei, prezentând in acest sens formularul de ofertă, de detaliere a costurilor pentru 
achizitii de servicii si un centralizator de preturi, corectate cu noile valori. 

Astfel, oferta a fost considerată neconformă, in baza prevederilor art. 79 alin. 3 din H.G. nr. 
925/2006, deoarece prin răspunsul ofertantului la solicitările de clarificări nr. 35 din 19.10.2009, 
acesta a modificat continutul propunerii financiare. 

Sustinerile reclamantei cu privire la faptul că documentatia de atribuire a lăsat să se 
"deducă" faptul că obiectul contractului ce urmează a fi atribuit cuprinde si servicii de verificare a 
proiectelor si doar cu ocazia solicitărilor de clarificări autoritatea contractantă vine cu o precizare la 
documentatia de atribuire si comunică faptul că obiectul contractului nu cuprinde serviciile de 
verificare a proiectelor, autoritatea contractantă a apreciat că sunt nefondate deoarece, pe de o 
parte, documentatia de atribuire a fost întocmită în mod clar, fără posibilitatea de a interpreta 
cerintele acesteia, iar pe de altă parte, în cazul în care ofertantul ar fi avut dubii cu privire la 
documentatie ar fi avut posibilitatea să solicite clarificări, fapt care însă nu a avut loc. 

De asemenea oferta a fost considerată inacceptabilă şi din perspectiva prevederilor art. 36, 
alin. 1 lit. b) din H.G. nr. 925/2006, deoarece oferta depusa de reclamantă nu îndeplineşte cerinta 
minimă de calificare privitoare la resursele umane, solicitată  atât în anuntul de participare cât si în 
fisa de date a achizitiei, la capitolul V. Criterii de calificare lit. d), respectiv nu face dovada detinerii 
de ingineri proiectanti pentru instalatii electrice, strict necesari la obiectivul statie de epurare. 

Pe de altă parte, s-a mai arătat că în cuprinsul documentaţiei de atribuire se precizează 
faptul că ofertantul are obligaţia să întocmească proiectul tehnic numai cu ingineri 
calificati/licentiati pentru domeniile/specialităţile pentru care semnează. 

Contrar sustinerilor petentei, autoritatea contractantă nu are obligatia să solicite clarificări 
cu privire la toate aspectele din oferta depusă, art. 78 din H.G. nr. 925/2006 prevăzând doar 
obligaţia de a stabili care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare, necesare 
pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea 
clarificărilor. 

Ca dovadă a acestei sustineri, autoritatea contractantă a invocat prev. art. 201 din O.U.G. 
nr. 34/2006, respectiv faptul că pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor 
prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor stabilite prin 
criteriile de calificare şi selecţie sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele 
solicitate, iar prin aceste clarificări autoritatea contractantă nu are dreptul să determine apariţia 
unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat. 



Mai mult, comisia de evaluare luând act de raportul de specialitate tehnic înregistrat sub nr. 
40 din 26.10.2009, raport în care au fost analizate propunerile tehnice ale ofertantilor, a constatat 
ca oferta depusa de petentă este neconforma si din punct de vedere al propunerii tehnice, deoarece 
la elaborarea propunerii tehnice nu au fost respectate în totalitate cerintele prevăzute în caietul de 
sarcini.  

S-a mentionat şi faptul că în raportul de anulare a procedurii nu s-a retinut continutul 
raportului tehnic, însă cele trei rapoarte, respectiv juridic, economic si tehnic au fost transmise 
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, împreuna cu întreg dosarul achiziţiei. 

În final, autoritatea contractantă a aarătat că oferta depusă de asocierea al cărei lider este 
petenta,  nu a îndeplinit mai multe conditii de calificare prevăzute in documentatia de atribuire si 
nu cum eronat sustine aceasta ca modificarea ofertei financiare a fost motivul exclusiv ce a stat la 
baza descalificării sale. 

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele: 
Argumentele invocate de catre S.C. C.N. S.A. Cluj-Napoca  in sustinerea demersului dedus 

judecatii sunt apreciate ca fiind intemeiate. Astfel, analiza conditiilor considerate de catre 
autoritatea contractanta ca fiind neindeplinite releva faptul ca in mod eronat oferta depusa de catre 
contestatoare a fost apreciata ca neconforma. 

Conform inscrisurilor depuse in probatiune, rezulta faptul ca oferta petentei a fost elaborata 
in conformitate cu documentatia de atribuire potrivit careia obiectul contractului il constituie, pe 
langa executie si proiectarea lucrarilor ce urmeaza a fi executate, adica elaborarea proiectelor si a 
documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor, in concret Proiectul Tehnic si Proiectul 
pentru obtinerea autorizatiei de construire, ceea ce presupune implicit si verificarea tehnica a 
proiectului de catre verificatori atestati MLPAT, cerinta obligatorie pentru obtinerea autorizatiei de 
construire. 

In urma unei solicitari de clarificari comunicata de catre autoritatea contractanta catre 
petenta cu numarul 35/19.10.2009, s-a specificat faptul ca aceste servicii nu fac obiectul 
contractului, desi in opinia instantei erau indispensabile pentru realizarea lucrarii, prin prisma 
faptului ca in lipsa unei verificari tehnice a proiectelor de catre verificatori atestati MLPAT nu se 
poate obtine autorizatie de construire pentru realizarea obiectivului urmarit de catre autoritatea 
contractanta.  

Petenta, pentru a evita respingerea ofertei ca neconforma a acceptat modificarea propunerii 
tehnice in sensul ca a renuntat la oferirea serviciului de verificare a proiectului, conform solicitarii 
exprese a autoritatii contractante, si implicit, eliminand acest serviciu din oferta a procedat la o 
scadere a pretului din oferta. Modificarea ofertei cu privire la pret este modica, de la 290.126 Ron 
la suma de 279.271 Ron, nu conduce la modificarea clasamentului ofertelor, prezentand in acest 
sens formularul de oferta, formularul de detaliere a costurilor pentru achizitia de servicii si un 
centralizator de preturi. Mai mult, instanta retine ca modificarea de pret este subsecventa si 
corelata cu deplina conformare a petentei la cerintele solicitate, desi serviciul oferit in plus de catre 
petenta era absolut util si necesar in vederea realizarii obiectivului care a prilejuit demararea 
procedurii. In aceste conditii, instanta retine ca modificarea ofertei nu este imputabila petentei, 
dimpotriva, aceasta modificare a fost solicitata de catre autoritatea contractanta care a solicitat 
precizarea ,,eventualelor modificari,, pe care petenta doreste sa le realizeze. Este absolut strain 
oricaror principii de echitate si buna credinta sa soliciti anumite modificari ale ofertei si ulterior sa 
declari oferta neconforma tocmai pentru ca aceste modificari solicitate au fost (culmea !) realizate. 

Autoritatea contractanta trebuia sa faca aplicarea principiului privind eficienta utilizarii 
fondurilor publice si sa nu declare toate ofertele neconforme in baza unui formalism excesiv si 
tendentios.  

Mai mult, autoritatea contractanta trebuia sa retina incidenta dispozitiilor art. 79 alin. 2 lit. 
b din HG nr. 925/2006, in sensul ca este vorba despre o abatere tehnica minora, ca modificarea 
pretului indusa de aceste corectari nu conduce la modificarea clasamentului si in consecinta, sa 
califice oferta petentei drept ,,conforma,,. Astfel, conform textului anterior enuntat  ,,Modificări ale 
propunerii tehnice se acceptă în măsura în care acestea:  b) reprezintă corectări ale unor abateri 
tehnice minore, iar o eventuală modificare a preţului, indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la 
modificarea clasamentului ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire; prevederile art. 79 
alin. (3) rămân aplicabile,,.  



Referitor la calificarea ofertei ca fiind ,,inacceptabila,, instanta apreciaza ca aceasta 
calificare a fost realizata deasemenea cu incalcarea dispozitiilor art. 78 din H.G. 925/2006, text 
conform caruia ,,Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt clarificările şi completările 
formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada de timp 
acordată pentru transmiterea clarificarilor. Comunicarea transmisă în acest sens către ofertant 
trebuie sa fie clara, precisa şi sa definească în mod explicit şi suficient de detaliat în ce consta 
solicitarea comisiei de evaluare,,. Doar subsecvent lipsei unui raspuns la aceste solicitari devine 
incident art. 79 din H.G. 925/2006 conform caruia ,,In cazul în care ofertantul nu transmite în 
perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care 
explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată neconforma,,.  

In speta, fara a solicita aceste clarificari, cu riscul pierderii finantarii, autoritatea 
contractanta a preferat in considerarea unor argumente neconsistente sa declare toate ofertele ca 
fiind inacceptabile (inclusiv pe cea a petentei) motivand ca aceasta nu detine personal calificat in 
proiectare instalatii electrice. Conform inscrisurilor depuse in probatiune, asociatul SC A.P.P. SRL 
detine personal specializat in acest domeniu, iar inscrisuri in acest sens au fost comunicate si 
autoritatii contractante.  

Conform pozitiei exprimate de catre autoritatea contractanta prin intampinare, solicitarea 
de lamuriri reprezinta un drept si nu o obligatie pentru aceasta. Principiul in sine este corect si 
justificat prin prisma dispozitiilor art. 201 din OUG 34/2006, insa aplicarea acestuia trebuie 
circumstantiata la datele fiecarui caz. Astfel, reprezinta o atitudine total abuziva declararea unei 
oferte ca fiind neconforma pentru anumite aspecte evident minore raportat la complexitatea de 
ansamblu a ofertei si la multitudinea de date pretinse de aceasta. Prin prisma interesului public 
care trebuie satisfacut prin utilizarea fondurilor europene, solicitarea de lamuriri suplimentare se 
impune cu forta evidentei, fiind preferabila unei solutii de declarare a tuturor ofertelor ca 
neconforme sau inacceptabile, fara solicitarea vreunei lamuriri suplimentare.  

Pentru toate aceste argumente, in baza dispozitiilor art. 281, 283 si 285 din O.U.G. 
34/2006, plangerea va fi admisa, decizia nr. 6830/C 2/7356 din 10.12.2009 a CONSILIULUI 
NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR BUCURESTI, va fi modificata în sensul că 
se va anula actul de comunicare a rezultatului procedurii şi a actele subsecvente iar in consecinta 
instanta va dispune reluarea procedurii de la etapa de evaluare a ofertelor. (Judecător Andrei Irinel 
Axente) 

 
 

Contract de muncă încheiat cu un absolvent al unei instituţii de învăţământ. 
Subvenţii din bugetul asigurărilor de şomaj. Încetarea contractului prin acordul 

părţilor, anterior expirării duratei de 3 ani. Sancţiuni  

Potrivit art. 83 din Legea nr. 76/2002, angajatorul avea obligaţia menţinerii raporturilor 
de muncă ale absolventului cel puţin 3 ani de la data încadrării în muncă a acestuia. Angajatorii 
care încetează raporturile de muncă ale absolvenţilor, anterior termenului prevăzut, sunt 
obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, sumele încasate 
pentru fiecare absolvent, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la 
data încetării raporturilor de muncă, dacă încetarea raporturilor de muncă a avut loc în temeiul 
art. 55 lit. b, 56 lit. c, e şi f şi art. 65 din Legea nr. 53/2003, cu modificările ulterioare. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 408 din 18 februarie 2010 

Prin sentinţa civilă nr.2900 din 23.09.2009 Tribunalul Maramureş, a respins acţiunea în 
contencios administrativ formulată de reclamanta S.C. A.C. SRL Baia Mare împotriva pârâţilor 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureş şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Maramureş. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Prin procesul verbal nr. 130 din 4.09.2008 întocmit de pârâta Agenţia Judeţeană pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş, s-a constatat că reclamanta nu a respectat prevederile art. 



83 din Legea nr. 76/2002 şi cele ale convenţiei nr. 281/1.XI.2007 încheiată cu A.J.O.F.M., raportat 
la faptul că a încetat raportul de muncă cu absolventul unei instituţii de învăţământ anterior 
expirării duratei de 3 ani de la angajare, aspect ce determină obligaţia societăţii să plătească 
bugetului asigurărilor pentru şomaj, sumele încasate plus dobânda în sumă totală de 2488,08 
RON, urmând ca pe o perioadă de 2 ani de la data încetării contractului de muncă, reclamanta să 
nu mai poată beneficia de o nouă subvenţie din bugetul asigurărilor de şomaj. 

Contestaţia formulată de S.C. A.C. SRL a fost respinsă prin Decizia nr. 151 din 15.X.2008 iar 
procesul verbal menţinut în totalitate motivat de împrejurarea că din cererea doamnei C.A.M. 
precum şi din adresa S.C. A.C. SRL reiese că voinţa reală a părţilor a fost desfacerea raporturilor de 
muncă prin acordul părţilor în baza art. 5 lit. b din Legea nr. 53/2003, ca atare nu se poate reţine 
eroarea invocată de contestatoare. 

Prin dresa nr. 2924 din 11.03.2008, reclamanta a comunicat Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Maramureş încetarea raportului de muncă cu salariatul C.A.M. începând cu 6.02.2008, în 
baza art. 55 lit. b din Codul Muncii, sens în care a fost formulată cererea de către angajată. 

Din adeverinţa cu acelaşi număr, eliberată de I.T.M. Maramureş rezultă că numita C.A.M. a 
fot angajata societăţii reclamante în perioada 9.X.2007 – 6.02.2008. 

Faţă de cele de mai sus, nu poate fi primită susţinerea reclamantei referitoare la eroarea 
determinată de formularul completat, cu atât mai mult cu cât aceasta a fost invocată abia după 
controlul efectuat în ziua de 4.09.2008 de A.J.O.F.M. Maramureş, aspect ce rezultă din adresa nr. 
851 din 5.09.2008. 

Din perspectiva celor arătate, este nejustificată emiterea deciziei nr. 012 din 6 februarie 
2008 privind încetarea contractului individual de muncă prin demisie, începând cu 21.02.2008 şi 
înregistrarea acesteia la Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureş sub nr. 7782/7.X.2008, cu 
atât mai mult cu cât cererea formulată de angajată la 1 octombrie 2008 referitoare la eliberarea 
unei alte adeverinţe privind încetarea raportului de muncă urmare demisiei, nu a fost înregistrată 
la pârâtul ITM. 

Având în vedere cele descrise anterior, tribunalul a constatat că decizia nr. 151 din 
15.X.2008 şi procesul verbal de control nr. 130 din 4.09.2008 înregistrat la A.J.O.F.M. sub nr. 
3286/19.09.2008, au fost întocmite cu respectarea prevederilor art. 83 din Legea nr. 76/2002, 
potrivit cărora, angajatorii care încetează raporturile de muncă ale absolvenţilor anterior expirării 
termenului prevăzut la alin. 1, sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea 
forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare absolvent plus dobânda de referinţă a Băncii 
Naţionale a României în vigoare la data încetării raportului, dacă aceasta a avut loc în temeiul art. 
55 lit. b din Legea nr. 53/2003, modificată, urmând ca pe o perioadă de 2 ani de la data încetării 
contractului de muncă, angajatorul să nu mai poată beneficia de o nouă subvenţie din bugetul 
asigurărilor de şomaj. 

Împotriva acestei sentinţe, a declarat recurs reclamanta SC A.C. SRL Baia Mare solicitând 
instanţei, admiterea recursului şi casarea hotărârii recurate, ca fiind nelegală şi netemeinică. 

În motivele de recurs, reclamanta arată că sentinţa recurată este neîntemeiată deoarece 
instanţa de fond a luat drept dovadă adresa nr.2924/11.03.2008, adică înscrisul a cărei anulare o 
cere pe motiv de eroare şi invocat de pârâtă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureş. Arată 
că, a solicitat rectificarea acestui act aducând în probaţiune înscrisuri şi solicitând proba 
testimonială. În mod ilegal instanţa nu a luat în considerare solicitarea sa, de probaţiune 
testimonială, aspect care nu a fost motivat în sentinţa dată.  

Reclamanta-recurentă invederează art.291 Codul muncii, care dispune completarea 
acestuia cu prevederile C.proc.civ.şi art.942 C.civ. prin care înţelege că „contractul este acordul 
între două sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge între dânşii un raport juridic”, 
solicită admiterea probei testimoniale din care să rezulte realul acord de voinţă a părţilor, şi care 
are forţă probantă superioară faţă de acel formulat eronat completat pe care se bazează sentinţa 
2900/23.09.2009. 

Prin întâmpinarea sa, Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureş, a motivat 
neconcordanţa între înscrierea din cartea de muncă referitoare la încetarea raportului de muncă 
din data de 6.02.2008 şi aceea din adresa nr.7782/7.10.2008, prin care s-a solicitat încetarea 
raportului de muncă la data de 21.02.2008 motivând şi prin faptul că angajata a figurat cu 6 zile 
lucrate. Această motivaţie a fost reluată de instanţa ca şi fiind corectă fără a ţine cont că din data de 
6.02.2008 până la data de 21.02.2009 angajata a fost în perioada de preaviz iar ca dovadă sunt cele 



6 zile lucrătoare, deoarece până în data de 6.02.2008 nu au fost decât 3 zile lucrătoare, dintre care 
una cu program redus, în continuare până în data de 21.02.2008 angajata a lucrat norme parţiale 
în perioada de preaviz conform art.79 pct.4 C.muncii. 

Reclamanta-recurentă îşi întemeiază recursul pe dispoziţiile art.299-308 C.pr.civ. şi Legea 
554/2004. 

Pârâta-intimată Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureş prin întâmpinarea depusă  la 
data de 8 februarie 2010 solicită respingerea cererii de recurs ca nelegală şi nefondată şi 
menţinerea în totalitate a sentinţe recurate ca legală şi temeinică. 

În fapt, intimata arată că, numita C.A.M. a fost angajata la reclamanta SC A.C. SRL cu 
contract individual de muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureş. Aceasta 
a prestat muncă la reclamantă în perioada 9.10.2007-06.02.2008, pe funcţia de secretară, iar 
raportul de muncă a încetat în temeiul art.55 lit.b) din Legea nr.53/2003, la data de 06.02.2008. 

De asemenea, intimata arată că, din documentul emis de către reclamantă şi înregistrat sub 
nr.2924/11.03.2008, rezultă cu exactitate că raporturile de muncă au încetat prin acordul părţilor, 
dată fiind cererea expresă a salariatului de încetare a raporturilor de muncă şi acceptarea 
reclamantei, prin semnarea de către administratorul ei a încetării prin acordul părţilor. Se arată că, 
reclamanta a ştiut ce semnificaţie au dispoziţiile art.55 lit.b) dată fiind şi modalitatea de completare 
a formularului. 

Ulterior, în luna septembrie 2008, printr-o adresă, reclamanta (după controlul efectuat de 
către AJOFM MM) a solicitat rectificarea prin modificarea al articolului de încetare a contractului 
individual de muncă. Astfel, i s-a cerut să modifice art.55 lit.b) din Legea nr.53/2003 cu art.79 al 
aceluiaşi act normativ. Date fiind dispoziţiile legale imperative, respectiv art.7 din Decretul 
92/1976 privind carnetul de muncă, i s-a dat un răspuns prin care s-a arătat imposibilitatea 
operării acestei modificări. Documentele depuse de către reclamantă la momentul încetării 
raportului de muncă nu au cuprins şi acea cerere de demisie a pârâtului de rangul I. 

Mai mult, decizia de încetare a acestui raport de muncă, în temeiul art.79 din Legea 
nr.53/2003 – demisie reclamanta a prezentat-o şi s-a înregistrat sub nr.7782 la pârâta de rangul I, 
ulterior controlului efectuat de pârâta de rangul II, respectiv la 7.10.2008. 

În privinţa operării rectificării în carnetul de muncă a încetării raportului de muncă, 
intimata face precizarea ca societatea nu a depus cererea, intenţia, de a demisiona a pârâtei de 
rangul I. În aceste condiţii având în vedere dispoz.art.7 din Decr.92/1976 privind carnetul de 
muncă era imposibil să dea curs solicitării reclamantei de a proceda la rectificări. 

La data de 16 februarie 2010, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Maramureş, prin întâmpinarea depusă la dosar, reiterează aceleaşi motive invederate de intimata-
pârâtă Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureş prin întâmpinare, cu obligarea pârâtei-
intimate AJOFM Maramureş la plata sumei de 2488,08 lei, la plata daunelor pretinse, precum şi la 
plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu. 

Examinând recursul formulat în cauză, prin prisma motivelor invocate, Curtea constată 
că acesta este nefundat, pentru următoarele considerente: 

Recurenta a încheiat cu AJOFM Maramureş convenţia nr. 281/01.11.2007 prin care a 
beneficiat de subvenţiile acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în temeiul art. 80 din 
Legea nr. 76/2002, în urma încadrării unui absolvent de învăţământ superior, C.A.M., constând în 
plata lunară a 1,5 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată la data încadrării în 
muncă. 

Potrivit art. 83 din Legea nr. 76/2002, recurenta avea obligaţia menţinerii raporturilor de 
muncă ale absolventei cel puţin 3 ani de la data încadrării în muncă a acesteia. În continuare, 
dispoziţiile art. 83 slin. 2 din acelaşi act normativ stipulează că angajatorii care încetează 
raporturile de muncă ale absolvenţilor, anterior termenului prevăzut la alin. 1, sunt obligaţi să 
restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, sumele încasate pentru fiecare 
absolvent, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării 
raporturilor de muncă, dacă încetarea raporturilor de muncă a avut loc în temeiul art. 55 lit. b, 56 
lit. c, e şi f şi art. 65 din Legea nr. 53/2003, cu modificările ulterioare. 

Or, din actele care au stat la baza emiterii procesului verbal de control, respectiv din cererea 
formulată de angajata C.A.M., depusă la dosar, rezultă cu certitudine intenţia părţilor de încetare a 
raporturilor de muncă prin acordul părţilor, respectiv în conformitate cu dispoziţiile art. 55 lit. b 



Codul muncii. Din nici unul dintre actele dosarului nu rezultă intenţia angajatei de a înceta 
raporturile de muncă în baza demisiei, demisie care nici nu există în cauză. 

Curtea observă că toate înscrisurile invocate de recurentă în probaţiune sunt ulterioare 
întocmirii procesului verbal de control contestat, fiind înscrisuri constituite pro causa, care nu pot 
fi avute în vedere pentru soluţionarea favorabilă a recursului. 

De asemenea, nu există nici o explicaţie rezonabilă care să justifice presupusa eroare în care 
s-ar fi aflat, atât angajata, în momentul completării formularului prin care solicita încetarea 
raporturilor de muncă, cât şi angajatorul, în ceea ce priveşte adresa înaintată Inspectoratului 
Teritorial de Muncă Maramureş prin care se solicita înscrierea menţiunii în carnetul de muncă al 
angajatei referitor la încetarea contractului de muncă în baza art. 55 lit. b din Codul muncii.  

O altă neconcordanţă apare între cererea angajatei de încetare a raporturilor de muncă 
începând cu data 06.02.2008 (dată de la care s-a şi constatat încetat contractul individual de 
muncă) şi decizia nr. 012/2008, care emană tocmai de la recurentă şi este înregistrată la ITM 
Maramureş ulterior întocmirii procesului verbal de control, respectiv la data de 07.10.2008, prin 
care se stipulează încetarea raporturilor de muncă începând cu data de 21.02.2008. Afirmaţia 
recurentei potrivit căreia perioada 06.02.2008-21.02.2008 ar fi reprezentat perioada de preaviz în 
care angajata ar fi lucrat cu normă parţială, potrivit dispoziţiilor art. 79 pct. 4 Codul muncii, nu este 
susţinută de nicio probă administrată în cauză.    

Prin urmare, având în vedere considerentele expuse anterior, Curtea apreciază că actele 
contestate au fost emise cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale, recursul formulat fiind 
nefondat, motiv pentru care, în conformitate cu dispoziţiile art. 312 Cod procedură civilă raportat la 
art. 20 din Legea nr. 554/2004, îl va respinge. (Judecător Monica Diaconescu) 

 

Contestarea unui act de control al organelor fiscale. Exigenţe pe care trebuie să le 
îndeplinească decizia dată în soluţionarea contestaţiei 

Potrivit prevederilor art.213 alin.1 C.pr.fiscală în soluţionarea contestaţiei organul 
competent va verifica motivele de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii actului 
administrativ fiscal. Analiza contestaţiei se face în raport de susţinerile părţilor, de dispoziţiile 
legale invocate de acestea şi de documentele existente la dosarul cauzei. Soluţionarea contestaţiei 
se face în limitele sesizării. Organul de soluţionare competent se va pronunţa mai întâi asupra 
excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, 
nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei. 

Procedura instituită în ceea ce priveşte contestarea actelor organelor de control, ca parte 
obligatorie a demersului judiciar pentru asigurarea accesului deplin şi integral la o instanţă 
implică asigurarea unui acces efectiv al părţii la toate structurile care fac parte din cele investite 
de legiuitor cu soluţionarea acestor cereri astfel că în faţa tuturor acestor organe pretenţiile 
părţilor şi apărările acestora trebuie efectiv ascultate şi analizate. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ, decizia nr. 4 
din 11 ianuarie 2010  

Prin sentinţa civilă nr.1737 pronunţată la data de 3 iunie 2009 de Tribunalul Maramureş a 
fost admisă în parte acţiunea precizată formulată de reclamanta SC X. SRL împotriva pârâtelor 
D.G.F.P. Maramureş şi Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj şi a fost anulată 
Decizia nr. 99/03.12.2008 pronunţată de Biroul pentru soluţionarea contestaţiilor de pe lângă 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş şi s-a dispus rejudecarea în fond a contestaţiei 
formulate de reclamantă şi înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş sub 
nr. 20320/09.10.2008, de către organul administrativ jurisdicţional.  

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a reţinut că la originea litigiului stă procesul 
verbal de control din 26.08.2008 încheiat de Biroul vamal Sighet sub nr. 2989/26.08.2008, care a 
stabilit o datorie vamală (taxe + comision) de 8.035 lei, pe considerentul că nu s-a dovedit originea 
preferenţială a mărfurilor. Actul constatator face trimitere la dispoziţiile legale aplicabile pe care le 
interpretează în sensul celor arătate mai sus. 



Constatatorul reclamant formulează contestaţia nr.3473/29.09.2008. Corespunde 
adevărului că această contestaţie este sumară şi greşit motivată în drept, cu trimitere la dispoziţiile 
arat. 7 din Legea 554/2004, care nu se aplică în materie fiscală.  

În mod justificat Biroul de soluţionare a contestaţiilor, cu adresa 20320/15.10.2008 a cerut 
reclamantei să-şi completeze contestaţia, ceea ce ea a şi făcut cu adresa 194/18.11.2008.  

Examinând această adresă a reclamantei, s-a constatat că toate motivele de fapt şi de drept 
necesare pentru soluţionarea pe fond a contestaţiei sunt enumerate în cuprinsul ei. 

Concluzia la care a ajuns Biroul de soluţionare a contestaţiilor, la pagina 7 din Decizia 
99/2008, în sensul că reclamanta nu a prezentat „motivele de drept pe care îşi întemeiază 
contestaţia” este excesiv şi neîntemeiat. 

Dacă reclamantul susţine că interpretarea unor texte de lege dată de organul de control este 
eronată, nu trebuie să invoce „temeiuri de drept pentru aceste susţineri” , fiind de atributul 
organului de control jurisdicţional să verifice dacă legea a fost corect interpretată la stabilirea 
obligaţiei vamale.  

A proceda în alt mod ar însemna încălcarea prevederilor art. 21 din Constituţie, care 
garantează accesul la justiţie, cunoscând că procedura administrativă jurisdicţională în materie 
fiscală este parte obligatorie în procedura judiciară. 

Pentru considerentele de mai sus s-a dispus ca organul administrativ jurisdicţional să reia 
judecata, de această dată pe fond a contestaţiei formulate de reclamant. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice Maramureş solicitând admiterea recursului şi modificarea sentinţei instanţei de fond pe 
care o consideră netemeinică şi nelegală, în sensul menţinerii ca legală şi temeinică a Deciziei 
nr.99/03.12.2008 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş - Biroul Soluţionarea 
Contestaţiilor. 

În motivare se arată că instanta de fond a apreciat eronat cand considera ca este atributul 
organului de control sa verifice daca legea a fost corect interpretata la stabilirea obligatiei vamale 
trecand peste obligativitatea indeplinirii procedurii in materie administrativ-fiscala. 

Pe fond, arată că pin decizia de regularizare a situatiei privind obligatiile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr.14/26.08.2008, emisa in baza procesului verbal de control incheiat 
in data de 26.08.2008, organele fiscale din cadrul Biroului vamal Sighet au stabilit in sarcina 
reclamantei se X. SRL obligatii fiscale in suma totala de 17.211 lei, reprezentand datorie vamala in 
suma de 8.035 lei si majorari de intarziere in suma de 9.176 lei. 

Împotriva masurilor dispuse prin decizia nr.14/26.08.2008 reclamanta a depus contestatie, 
inregistrata la Biroul Vamal Sighet sub nr.3473/29.09.2008. 

Avand in vedere ca, contestatia formulata nu cuprinde motivele de drept pe care se 
intemeiaza, prin adresa nr.20320/15.10.2008, Biroul Solutionarea Contestatiilor din cadrul 
Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Maramures, a solicitat contestatoarei, in 
conformitate cu prevederile pct 2.5 din Instructiunile pentru aplicarea titului IX din Ordonanta 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, aprobate prin Ordinul 
presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.519/2005, precizarea acestora, sub 
sanctiunea respingerii contestatiei ca nemotivata. Prin adresa nr. 194/18.11.2008, inregistrata la 
Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Maramures sub nr. 24919/20.11.2008, SC X. 
SRL precizeaza urmatoarele: decizia de regularizare a situatiei privind obligatiile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr. 14/26.08.2008 nu cuprinde data la care aceasta isi produce efectele 
si mentiunile privind audierea contribuabilului, fiind incalcate prevederile art.43 litb) si j) din 
Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, coroborate cu dispozitiile 
art. 87 din acelasi act normativ. 

Decizia de impunere se emite potrivit art. 86 din Ordonanta Guvernului 92/2003 de catre 
organul fiscal competent In speta, conform art.33 al aceluiasi act normativ, competenta apartine 
organului fiscal teritorial in a carui raza se afla domiciliul fiscal al contribuabilului, respectiv Baia 
Mare. 

Decizia emisa de Biroul vamal Sighet este lipsita de efecte juridice deoarece emana de la o 
entitate fara personalitate juridica, respectiv Biroul vamal Sighet si nu poarta stampila Directiei 
Regionale pentru Accize si Operatiuni Vamale Cluj. 

Procesul verbal de control in baza caruia a fost emisa decizia a fost încheiat cu încalcarea 
regulilor procedurale privind inspecţia fiscala, prevazute de art.l O 1 si 102 din Codul de procedura 



fiscala, respectiv lipsa si necomunicarea avizului de inspectie fiscala precum si ale art.l07 din 
acelaşi act normativ priv , nerespectarea dreptului contribuabilului de a fi informat. 

Referitor la exceptiile ridicate de contestatoare privind forma si continutul deciziei de 
regularizare a situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. 
14/26.08.2008 si a procesului verbal de control nr. 2989/26.08.2008, se retin urmatoarele: 

Procedura de realizare a controlului vamal ulterior, intocmirea actelor de control vamal si a 
deciziei de regularizare a situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal sunt 
reglementate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind realizarea supravegherii si controlului vamal ulterior nr. 
7521/2006, prin urmare, decizia de regularizare a situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite 
de controlul vamal nr. 14/26.08.2008 cuprinde toate datele prevazute de anexa nr.8 la Normele 
metodologice privind realizarea supravegherii si controlului vamal ulterior. 

In ceea ce priveste competenta Biroului vamal Sighet de a emite decizia de regularizare a 
situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. 14/26.08.2008, se retine 
ca aceasta ii apartine in conformitate cu prevederile art. 62 si 78 din Ordinul nr. 7521/2006, 
intrucat operatiunea de import s-a derulat prin Biroul vamal Sighet, acesta fiind birou vamal de 
destinatie, deoarece marfa importata de catre SC X. SRL cu declaratia vamala de import nr. I 
4164/11.07.2005 este destinata pentru activitatea pe care o desfasoara la punctul de lucru deschis 
in Sighetu Marmatiei, str. Unirii, nr.40. 

Referitor la sustinerea contestatoarei privind necomunicarea avizului de inspectie fiscala, s-
a retinut că in conformitate cu prevederile art. 25 din Ordinul nr. 7521/2006, realizarea controlului 
vamal ulterior se face de regula cu instiintarea prealabila a persoanei verificate, insa conform art. 
28 al aceluiasi act normativ, comunicarea avizului de control nu este obligatorie in speta de fata 
deoarece controlul vamal ulterior a fost efectuat in urma raspunsului primit de la Autoritatea 
Nationala a Vamilor - Directia Tehnici de Vamuire si Tarif Vamal cu adresa nr. 
44803/TFO/11.08.2008 la solicitarea Biroului vamal Sighet de a se efectua de catre administratia 
vamala engleza controlul" a posteriori" a certificatului EUR 1 nr. S 5414963. Prin acest raspuns se 
comunica faptul ca administratia vamala engleza a informat ca exportatorul mentionat" in casuta 1 
din certificat nu a prezentat documente pentru a dovedi originea preferentiala a marfurilor 
acoperite de acest certificat, prin urmare nu se poate confirma ca marfurile in cauza sunt originare 
in sensul prevederilor Protocolului 4 anexa la Acordul european, astfel marfurile nu beneficiaza de 
regimul preferential prevazut de acord. 

Avand in vedere cele precizate, se retine ca reclamanta nu a prezentat motivele de drept in 
baza carora considera ca nu datoreaza obligatiile fiscale reprezentand datorie vamala si majorari de 
intarziere aferente, stabilite de Biroul vamal Sighet iar exceptiile invocate privind forma actelor 
administrative atacate sunt nefondate, intrucat acestea au fost corect emise in conformitate cu 
Normele metodologice privind realizarea supravegherii si controlului vamal ulterior aprobate prin 
Ordinul vicepresedintelui Asgentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7521/2006. 

In temeiul art.206 alin (1) lit.c) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, precizeaza: "Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde: 
motivele de fapt si de drept;" Pct.2.5. din Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, aprobate prin Ordinul 
presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.519/2005 prevede ca : "In exercitarea 
rolului activ, organul de solutionare va solicita contestatorului, pe baza de scrisoare recomandata 
cu confirmare de primire, prezentarea, in termen de cinci zile de la data comunicarii acesteia, a 
motivelor de fapt si de drept, sub sanctiunea respingerii contestati ei ca nemotivata." 

Art.213 alin.(l) si (5) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, prevede: "( 1) Analiza contestati ei se face in raport de sustinerile partilor, 
dispozitiile legale invocate de acestea si de documentele existente la dosarul cauzei. (5) Organul de 
solutionare competent se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de 
fond, iar cand se constata ca acestea sunt intemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a 
cauzei." 

Din dispozitiile legale mentionate, se retine ca prin contestatia formulata societatea trebuia 
sa precizeze motivele de drept pe care se intemeiaza aceasta, respectiv actul normativ, articolul sau 
aliniatul in baza caruia considera ca are dreptul sa beneficieze de regimul vamal preferential, 



organele de solutionare neputandu-se substi u.i con.testatoarei cu privire la motivele pentru care 
intelege  

conteste un act admInIstratIv fiscal. 
Tinand seama de cele precizate mai sus, precum si de faptul ca S.C. X. SRL nu a prezentat 

motivele de drept, pe care isi intemeiază contestatia, prin care sa combata si sa inlature constatarile 
organelor fiscale din cadrul Biroului vamal Sighet, Biroul Solutionarea Contestatiilor din cadrul 
Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Maramures nu se poate pronunta pentru 
solutionarea pe fond a contestatiei. 

Prin concluziile scrise reclamanta intimată solicită în temeiul dispoziţiilor art.312 din 
C.pr.civ., să se pronunţe o decizie prin care să se dispună respingerea recursului declarat de către 
pârâta-recurentă D.G.F.P. - Maramureş ca nefondat şi menţinerea în tot ca legală şi temeinică a 
sentinţei civile nr.1737/3.06.2009 a Tribunalului Maramureş. 

În motivare se arată că prin sentinţa civilă nr.1737/3. 06. 2009 Tribunalul Maramureş a 
admis în parte acţiune a precizată formulată de către reclamantă şi urmare a excepţiei ridicate din 
oficiu la termenul de judecată din data de 27.05.2009 a dispus anularea deciziei nr.99/03.12.2008 
emisă de recurenta-pârâtă şi totodată rejudecarea în fond de către aceasta din urmă în calitate de 
organ administrativ jurisdicţional a contestaţiei fiscale formulate de către S.C. X. S.R.L. 

În motivarea hotărârii, instanţa de fond a reţinut că se impune ca recurenta în calitate de 
organ administrativ jurisidicţional să reia soluţionarea pe fond a contestaţiei fiscale iniţiale 
formulate conform prevederilor legale din OG nr.92/2003 rep. 

Potrivit tezei însuşite de către instanţa de fond soluţia de respingere a contestaţiei fiscale ca 
nemotivată şi adoptată de către D.G.F.P. Maramureş prin decizia nr.99/2008 este una excesiv, 
neîntemeiată şi contrară chiar prev. art.21 din Constituţie. 

Apreciază recursul formulat împotriva hotărârii instanţei de fond ca fiind nefondat, 
impunându-se respingerea acestuia, raportat la următoarele considerente:  

Prin motivele de recurs invocate în conţinutul acestuia se învederează şi se solicită a se avea 
în vedere ca temei al modificării hotărârii adoptate de Tribunal aspecte de fond referitoare la 
procedura de realizare a controlului vamal ulterior, competenţa autorităţilor de a emite decizii de 
regularizare a situaţiei, respectiv împrejurări legate de originea preferenţială a mărfurilor pentru 
care s-au stabilit debite în sarcina reclamantei. Mai mult, prin aceleaşi critici de recurs se aduc 
argumente în fapt şi în drept referitoare la excepţiile iniţiale ridicate de reclamantă în cadrul 
contestaţiei fiscale iniţiale, dar care niciodată nu au făcut obiectul vreunei analize din partea 
recurentei în calitate de organ administrativ jurisdicţional şi nu au fost reţinute în considerentele 
deciziei atacate prin acţiunea în contencios administrativ. 

Cauza având ca obiect contestaţie act administrativ fiscal şi anume decizia nr.99/2008 a 
fost soluţionată de către instanţa de fond avându-se în vedere excepţia nemotivării considerându-
se de altfel că nu se impune a se proceda la analizarea acesteia pe fond până la reluarea soluţionării 
contestaţiei fiscale de către organul administrativ abilitat la a soluţiona conform Codului de 
procedură fiscală. 

Examinând întreaga documentaţie existentă la dosarul cauzei, respectiv contestaţia iniţială 
înregistrată sub nr.3473/29.09.2008, precum şi adresa nr.194/18.11.2008 rezultă în mod 
indubitabil că reclamanta - prin administratorul său - a prezentat motivele de fapt dar şi de drept 
cerute prin prisma dispoziţiilor art.213 alill. 1 şi 5 din O.G. nr.92/2003 vizând analiza contestaţiei, 
iar D.G.F.P. Maramure în mod neîntemeiat a respins-o ca fiind nemotivată. 

Prin considerentele expuse în aceste înscrisuri reclamanta a invocat şi temeiuri de drept, a 
ridicat excepţii de formă şi conţinut pe care recurenta însă nu le-a analizat in nici un fel ceea ce 
în mod corect a îndreptăţit instanţa de fond să adopte soluţia de trimitere a cauzei către organul 
administrativ jurisdicţional în vederea soluţionării sale pe fondul contestaţiei şi prin raportare la 
toate aspectele de fapt şi de drept avute în vcdere la momentul stabilirii unei datorii de natură 
vamală. 

Analizând recursul promovat prin prisma motivelor invocate şi a prevederilor art.3041 
C.pr.civ., prin raportare la dispoziţiile din legile speciale incidente Curtea reţine următoarele: 

Reclamanta S.C. X. SRL prin acţiunea în contencios administrativ promovată în 
contradictoriu cu pârâtele Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş şi Direcţia Regională 
pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj a solicitat anularea DRS nr.14 din 26.08.2008 şi a DU 
nr.4566 din 18.12.2008 şi înlăturarea obligaţiei de plată a reclamantei. 



În motivare reclamanta a învederat că prin decizia nr.99 din 3.12.2008 a Direcţia Generală 
a Finanţelor Publice Maramureş s-a dispus respingerea ca nemotivată a contestaţiei formulate de 
reclamanta S.C. X. SRL împotriva măsurilor dispuse prin procesul verbal de control din 26 august 
2008. 

Prin decizia nr.99 din 3.12.2008 Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş Biroul 
Soluţionare a Contestaţiilor a respins ca nemotivată contestaţia formulată de S.C. X. SRL reţinând 
incidenţa prevederilor art.206 alin.1 lit.c din OG nr.92/2003 a punctului 2.5 din Instrucţiunile 
pentru aplicarea Titlului IX din OG nr.92/2003 aprobate prin Ordinul Preşedintelui ANAF 
nr.519/2005 şi a prevederilor art.213 alin.1 şi 5 din OG nr.92/2003. 

Probatoriul administrat a relevat o altă stare de fapt decât cea reţinută de către Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice Maramureş în sensul că subsecvent formulării solicitării de către 
această instituţie în exercitarea rolului activ care îi incumba în temeiul textelor legale invocate în 
chiar cuprinsul deciziei contestate organul de soluţionare a contestaţiei a primit un înscris prin 
care reclamanta a înţeles să-şi completeze contestaţia, în cuprinsul căruia reclamanta a invocat o 
serie de excepţii care ar fi atras nulitatea procedurii derulate în ceea ce o priveşte şi subsecvent a 
formulat apărări de fond. 

Contestatoarea a învederat că înţelege să invoce excepţia lipsei menţiunilor obligatorii din 
cuprinsul deciziei de regularizare invocând incidenţa prevederilor art.43 lit.b şi j C.pr.fiscală 
precum şi disp. art.87 din acelaşi act normativ. 

În subsidiar contestatoarea a învederat instanţei că la emiterea actului atacat au fost 
încălcate normele care reglementează competenţa invocând incidenţa prevederilor art.85 din 
C.pr.fiscală. 

Contestatoarea a invocat un al treilea motiv de nulitate în viziunea sa a deciziei de 
regularizare invocând faptul că procesul verbal de control invocat ca temei al actului contestat a 
fost încheiat în baza unui control realizat cu încălcarea legilor procedurale de efectuare a inspecţiei 
fiscale invocând prevederile art.101, 102 C.pr.fiscală şi art.107 C.pr.fiscală. 

Potrivit prevederilor art.213 alin.1 C.pr.fiscală în soluţionarea contestaţiei organul 
competent va verifica motivele de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ 
fiscal. Analiza contestaţiei se face în raport de susţinerile părţilor, de dispoziţiile legale invocate de 
acestea şi de documentele existente la dosarul cauzei. Soluţionarea contestaţiei se face în limitele 
sesizării. Organul de soluţionare competent se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de 
procedură şi asupra celor de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se va mai 
proceda la analiza pe fond a cauzei. 

Analiza dispoziţiilor legale enunţate şi reţinute în cuprinsul deciziei contestate relevă că 
organul de soluţionare a contestaţiei a ignorat aceste dispoziţii legale imperative, fiind atributul 
organului de control jurisdicţional să verifice în raport de motivele de fapt şi de drept invocate, 
chiar şi subsecvent solicitării exprese a acestora , corecta aplicare şi interpretare a dispoziţiilor 
legale de către organele de control. 

Procedura instituită în ceea ce priveşte contestarea actelor organelor de control, ca parte 
obligatorie a demersului judiciar pentru asigurarea accesului deplin şi integral la o instanţă implică 
asigurarea unui acces efectiv al părţii la toate structurile care fac parte din cele investite de legiuitor 
cu soluţionarea acestor cereri astfel că în faţa tuturor acestor organe pretenţiile părţilor şi apărările 
acestora trebuie efectiv ascultate şi analizate. 

Soluţia pronunţată apare în acest context ca fiind una temeinică şi legală organul 
administrativ jurisdicţional fiind primul investit de către legiuitor cu obligaţia de a asculta şi 
soluţiona pretenţiile contestatoarei. 

Aserţiunile recurentei vizând împrejurarea că reclamanta nu a prezentat motivele de drept 
în baza cărora consideră că nu datorează obligaţiile fiscale reprezentând datorie vamală şi majorări 
de întârziere aferente nu pot primi valenţele urmărite de recurentă prin raportare la dispoziţiile 
art.206 alin.1 lit.c din OG nr.92/2003 atâta timp cât în conţinutul contestaţiei, aşa cum a fost 
aceasta completată urmarea solicitării Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş, aceasta 
cuprindea invocarea unor dispoziţii legale a căror nesocotire a fost apreciată de către contestatoare 
ca atrăgând sancţiuni care din perspectiva sa atrăgeau nelegalitatea actelor de control. 

Celelalte motive enunţate în cuprinsul memoriului de recurs vizează fondul cauzei care nu a 
fost antamat prin hotărârea recurată astfel că enunţarea acestora nu poate fi valorificată în acest 
stadiu procesual. 



Considerentele evidenţiate au relevat că recursul promovat este nefondat iar prima instanţă 
a aplicat corect dispoziţiile legale incidente stării de fapt determinate astfel că în temeiul 
dispoziţiilor art.312 C.pr.civ. Curtea va respinge recursul declarat de pârâta DIRECŢIA GENERALĂ 
A FINANŢELOR PUBLICE MARAMUREŞ împotriva sentinţei civile nr. 1737 din 3.06.2009 
pronunţată în dosarul nr. 1176/100/2009 al Tribunalului Maramureş care va fi menţinută în 
întregime. (Judecător Augusta Chichişan) 

 
 

Excepţie de nelegalitate a titlurilor de creanţă ce au stat la baza emiterii titlurilor 
executorii privind creanţe fiscale. Neformularea în termen a vreunor contestaţiilor 

în temeiul Codului de procedură fiscală. Respingerea excepţiei  

Atunci când partea îndreptăţită să formuleze o acţiune în anulare împotriva unui act 
administrativ depăşeşte termenul limită pentru introducerea acestei acţiuni, trebuie să accepte 
faptul că i se va opune caracterul definitiv al actului respectiv şi nu va mai putea solicita în 
instanţă controlul de legalitate al lui, nici chiar pe cale incidentală a excepţiei de nelegalitate. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ, decizia nr. 
144 din 25 ianuarie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 2796 din 26 august 2009 a Tribunalului Maramureş, s-a respins 
excepţia de nelegalitate invocată de către contestatoarea SC B. SA, în contradictoriu cu intimata 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş, cu privire la înştiinţarea de plată prin care i-au 
fost comunicate sumele înscrise în titlul de creanţă, cât şi la titlul de creanţă care a stat la baza 
emiterii titlurilor executorii nr. 34658/04.11.2004, respectiv nr. 34659 din 04.11.2004. 

S-a dispus restituirea dosarulului Tribunalului Maramureş în vederea continuării judecăţii. 
Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că instanţa de contencios 

administrativ a fost sesizată potrivit art. 4 din Legea nr. 554/2004, prin încheierea din 19.06.2009 
pronunţată de Tribunalul Maramureş – Secţia Comercială, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
cu soluţionarea excepţiei de nelegalitate formulată de către contestatoarea SC B. SA Baia Mare, cu 
privire la înştiinţarea de plată prin care i-au fost communicate sumele inserate în titlul de creanţă 
cât şi la titlul de creanţă care a stat la baza emiterii titlurilor executorii nr. 34.658 din 4.11.2004, 
respectiv 34659/4.11.2004 de către intimata Diecţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş.  

Excepţia a fost ridicată de către contestatoarea SC B. SA în cadrul soluţionării contestaţiei 
în anulare pe care a formulat-o împotriva Deciziei civile nr. 568/R din 16.12.2005 pronunţată de 
Tribunalul Maramureş în dosarul nr. 5560/2005 pe rolul acestei instanţe.  

Contestatoarea, fără a menţiona în concret motivele de nelegalitate ale titlului de creanţă şi 
înştiinţării de plată în legătură cu care a invocat această excepţie de nelegalitate, s-a mărginit la a 
face consideraţii teoretice pe seama acesteia şi a menţiona diferenţierile dintre excepţia de 
nelegalitate şi cea de neconstituţionalitate.  

Intimata Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş a arătat prin întâmpinarea 
formulată în cauză că se impune respingerea excepţiei invocate.  

S-a arătat că executarea silită a fost pornită de către intimată în baza titlurilor executorii 
reprezentate de declaraţiile fiscale depuse de către contestatoare şi semnate de către 
administratorul acesteia. 

Analizând excepţia de nelegalitate a înştiinţării de plată prin care au fost comunicate 
sumele înscrise în titlul de creanţă, precum şi titlul de creanţă care a stat la baza emiterii titlurilor 
executorii nr. 34658 respectiv 34659 din 4.11.2004, instanţa de contencios administrativ a reţinut 
următoarele :  

Potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 nu pot fi atacate pe calea 
contenciosului administrativ acte administrative pentru modificarea sau desfiinţarea cărora se 
prevede, prin lege organică, o altă procedură judiciară, în speţă cea prevăzută de dispoziţiile 
Codului de procedură fiscală.  

Intimata, prin executorii bugetari din cadrul Biroului de colectare şi executare silită a 
persoanelor juridice, au emis în sarcina contestatoarei somaţia nr. 34657/4.11.2004 precum şi 



titlurile executorii nr. 34658 respectiv 34659 pe baza declaraţiilor lunare depuse de societate sub 
semnătura administratorului ei, privind obligaţiile datorate bugetului general al statului.  

Declaraţia fiscală întocmită potrivit art. 79 alin. 2 este asimilată cu o decizie de impunere, 
potrivit art. 33 alin. 4 Cod procedură fiscală, sub rezerva unei verificări ulterioare.  

Împotriva titlului de creanţă contestatoarea putea formula contestaţie, conform art. 172 din 
OG nr. 92/2003, cale administrativă de atac cu privire la suma înscrisă în somaţie.  

Potrivit art. 141 alin. 2 din OG nr. 92/2003 titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la 
care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de 
organul competent, ori în alt mod prevăzut de lege.  

În speţă, fiind vorba de o declaraţie fiscală, în sensul prevederilor art. 81 din OG nr. 
92/2003, nu suntem în prezenţa unui act administrativ care să poată face obiectul unei excepţii de 
nelegalitate, în sensul prevederilor art. 2 lit. “c” din Legea nr. 554/2004.  

Mai mult, înştiinţarea de plată a cărei nelegalitate o invocă, în fapt nu există, tocmai acest 
lucru constituind motiv al contestaţiei la executare ce a făcut obiectul dosarului Judecătoriei Baia 
Mare, în care s-a pronunţat sentinţa 5945/19.05.2005, verificată în recurs prin decizia ciilă nr. 
568/R/16.12.2005, care face obiectul contestaţiei în anulare în a cărui soluţionare a fost invocată 
prezenta excepţie de nelegalitate.  

Prin recursul declarat împotriva acestei sentinţe de către reclamanta SC”B.”SA Baia Mare, 
s-a solicitat modificarea ei în sensul admiterii excepţiei şi a constatării nelegalităţii titlului de 
creanţă care a stat la baza emiterii titlurilor executorii nr.34659 din 4.11.2004 şi 34658 din 
4.11.2004 ale AFP Baia Mare, respectiv a documentului declarat de Ministerul Finanţelor Publice, 
DGFP Maramureş şi AFP Baia Mare, ca titlu executoriu, precum şi a înştiinţării de plată prin care 
s-au comunicat sumele datorate incluse în titlul de creanţă, care a stat la baza emiterii acestor 
titluri executorii. 

În drept, au fost invocate prevederile art.304 pct.5,7,8 şi 9 C.pr.civ., solicitându-se şi 
aplicarea disp.art.3041 C.pr.civ. 

În motivare s-a relevat că a fost invocată excepţia de nelegalitate cu privire la actele mai sus 
enumerate, de către reclamantă, făcându-se aplicarea prev.art.4 alin.1 din Legea nr.554/2004 şi 
fiind sesizată instanţa competentă material cu soluţionarea acesteia. 

Prima instanţă a respins excepţia invocată, însă recurenta apreciază că a procedat în mod 
nelegal, in condiţiile în care a confundat titlul de creanţă cu titlul executoriu şi nu s-a pronunţat 
asupra actului administrativ constând în înştiinţarea de plată. 

De asemenea, la respingerea acţiunii, au fost validate exclusiv susţinerile făcute de către 
DGFP Maramureş, fiind ignorate în totalitate motivele de nelegalitate invocate de către recurentă, 
în cuprinsul înscrisului ce conţine dezvoltarea motivelor excepţiei de nelegalitate. 

Nu sunt reale susţinerile conform cărora înştiinţarea de plată nu este un act administrativ, 
existând o altă cale procedurală de desfiinţare a acesteia, iar prima instanţă nu şi-a motivat în nici 
un fel aceste alegaţii. 

Pe de altă parte, se relevă că nu există o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, deţinută de către 
AFP Baia Mare împotriva societăţii, în condiţiile în care sumele cuprinse în titlurile executorii 
emise nu corespund cu cele cuprinse în declaraţiile fiscale depuse de către societate. 

Mai mult, întinderea obligaţiilor accesorii nu este certă, atâta timp cât nu există un titlu de 
creanţă valabil, care să le constate şi să le individualizeze. 

Au fost astfel încălcate prevederile art.137 al.6 din OG nr.92/2003, neexistând proces verbal 
de calcul al accesoriilor, acesta fiind desfiinţat prin decizia nr.192/15.12.2003 a Biroului de 
soluţionare a contestaţiilor din cadrul DGFP Maramureş. 

Recurenta invocă şi prevederile art.107 al.1 şi 3 şi art.136 al.1-4 C.pr.fiscală, susţinând că 
înainte de începerea executării silite trebuie să existe un titlu de creanţă valabil, condiţie 
neîndeplinită în cauză, raportat la anularea procesului verbal, în cadrul procedurii administrative 
de soluţionare a contestaţiei şi, ca atare, titlul executoriu emis este nul, neputând produce nici un 
fel de efecte juridice. 

Analizând recursul, Curtea constată că el este nefondat, pentru următoarele considerente 
: 

Tribunalul Maramureş a fost sesizat prin încheierea şedinţei publice din data de 
19.06.2009, pronunţată în dosarul aceleiaşi instanţe, în temeiul prev.art.4 alin.1 din Legea 
nr.554/2004, cu excepţia de nelegalitate invocată de către contestatoarea SC”B.”SA în ceea ce 



priveşte titlurile de creanţă ce au stat la baza emiterii titlurilor executorii nr.34659 din 4.11.2004 şi 
34658 din 4.11.2004 emise de AFP Baia Mare şi a înştiinţării de plată prin care s-au comunicat 
sumele datorate înscrise în aceste titluri de creanţă. 

Prima instanţă a respins excepţia invocată, reţinând şi aplicabilitatea disp.art.5 alin.2 din 
Legea nr.554/2004, în condiţiile în care titlurile executorii mai sus arătate au fost emise pe baza 
declaraţiilor lunare depuse de societate, sub semnătura administratorului ei, privind obligaţiile 
datorate bugetului general al statului. 

Cum titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă 
prin expirarea termenului de plată, iar în cauză este vorba de o declaraţie fiscală, nu ne aflăm în 
prezenţa unui act administrativ care să poată face obiectul unei excepţii de nelegalitate. 

Cu privire la înştiinţarea de plată a cărei nelegalitate se invocă, s-a arătat că aceasta s-a 
susţinut că nu există, iar împotriva unui act inexistent nu se poate invoca excepţia de nelegalitate. 

Raportat la susţinerile părţilor şi la contextul în care a fost invocată prezenta excepţie de 
nelegalitate, Curtea constată că soluţia de respingere este corectă, motivarea făcută de către 
tribunal urmând a fi completată, în sensul mai jos arătat. 

Astfel, nu s-a contestat de către nici una dintre părţile litigante faptul că titlurile executorii 
nr.34659 şi 34658/2004 au fost emise în temeiul unor declaraţii fiscale întocmite şi depuse de 
către recurentă. 

Se arată în susţinerea recursului că sumele trecute în declaraţii nu corespund celor înscrise 
în titlurile executorii şi că nu există un proces verbal care să respecte prevederile art.137 alin.6 din 
OG nr.92/2003, prin care să se fi calculat dobânzi şi penalităţi de întârziere, acesta fiind anulat 
prin decizia nr.192/15.12.2003 a Biroului de soluţionare a contestaţiilor din cadrul DFGP 
Maramureş. 

Or, raportat la aceste susţineri, Curtea constată că, în esenţă, ceea ce doreşte recurenta să se 
verifice este legalitatea titlurilor executorii înseşi, iar nu a titlurilor de creanţă, în condiţiile în care 
se arată că sumele înscrise în declaraţiile fiscale sunt corecte, dar nu au fost preluate ca atare în 
titlurile executorii, iar procesul verbal întocmit pentru calculul majorărilor şi penalităţilor a fost 
deja anulat, urmare a contestaţiei administrative promovate de petentă. 

În mod corect a arătat tribunalul faptul că din analiza prevederilor art.79 şi 81, art. 107 alin. 
2 şi 3, art. 136 alin. 2, art. 137 alin. 6 din OG nr.92/2003, raportat la cele ale Capitolului XI din 
Titlul VIII şi la cele ale Capitolului I din Titlul IX C.pr.fisc., existau alte mijloace procedurale 
specifice prin care petenta avea posibilitatea de a sesiza instanţa, în vederea verificării apărărilor 
formulate pe calea excepţiei de nelegalitate. 

Astfel, pe de o parte, dacă s-ar fi apreciat că informaţiile cuprinse în declaraţiile fiscale 
depuse de către societate nu erau corecte, aceasta ar fi putut proceda la corectarea acestora, din 
proprie iniţiativă şi fără a fi nevoie de mijlocirea instanţei. 

De asemenea, în condiţiile în care titlul de creanţă este reprezentat de către declaraţiile 
fiscale întocmite de către recurentă, în mod corect a arătat prima instanţă că acesta nu întruneşte 
exigenţele impuse de art.2 alin.1 lit.c din Legea nr.554/2004, nefiind emis de o autoritate publică, 
în regim de putere publică în vederea organizării sau a executării în concret a legii. 

În egală măsură, titlul de creanţă la care face referire recurenta, a devenit titlu executoriu la 
data scadenţei sumelor înscrise în acesta, petenta având deschisă calea contestaţiei la executare, de 
care, de altfel, a şi uzat, în cadrul dosarului nr. 9914/2004 al Judecătoriei Baia Mare. 

Totodată, funcţie de particularităţile fiecărui act emis în cursul procedurii finalizate prin 
emiterea titlurilor executorii care au stat la baza demarării executării silite, petenta avea 
posibilitatea de a se prevala de prev. art. 174 şi urm. C.pr.fisc., promovând calea administrativă de 
atac. 

În opinia instanţei de recurs, acestea erau singurele posibilităţi procedurale la care ar fi 
putut apela societatea, iar faptul că ele au fost urmate rezultă chiar din cuprinsul susţinerilor 
formulate prin recurs. De altfel, cu privire procesul-verbal de calcul al penalităţilor, Curtea constată 
şi că, raportat la susţinerile petentei, el nu poate face obiectul analizei pe calea excepţiei de 
nelegalitate, în condiţiile în care a fost deja anulat, din această perspectivă susţinerile din recurs 
dovedindu-se contradictorii. 

Or, reiterarea aceloraşi argumente sau completarea lor cu altele noi, pe calea excepţiei de 
nelegalitate, cu eludarea normelor imperative mai sus arătate, care prevăd termene şi proceduri 



restrictive pentru sesizarea instanţei, nu poate fi primită, întrucât s-ar aduce atingere principiului 
stabilităţii şi securităţii raporturilor juridice. 

Astfel, deşi prevederile art.4 alin.1 din Legea nr.554/2004 permit, de principiu, cenzurarea 
legalităţii actelor administrative, pe calea excepţiei de nelegalitate, fără impunerea unui termen 
limită, Curtea apreciază că interpretarea acestui text legal trebuie făcută atât din perspectiva stării 
de fapt specifice fiecărui dosar, cât şi din aceea a prerogativei judecătorului naţional căruia îi revine 
rolul de a aprecia cu privire la eventuala prioritate a tratatelor privitoare la drepturile 
fundamentale ale omului la care România este parte, cum este cazul CEDO, precum şi cu privire la 
compatibilitatea şi concordanţa normelor din dreptul intern cu reglementările şi jurisprudenţa 
comunitară. 

Judecătorului naţional în calitate de prim judecător al Convenţiei Europene a Drepturilor 
Omului, are obligaţia de a asigura efectul deplin al normelor convenţiei, prin recunoaşterea 
preeminenţei lor faţă de oricare altă prevedere contrară de legea naţională fără să fie nevoie să 
aştepte abrogarea acesteia de către legiuitor (cauza Dumitru Popescu / României). 

În egală măsură judecătorul naţional are şi calitatea de prim judecător comunitar, fiind 
obligat „să asigure pe deplin aplicarea dreptului comunitar, îndepărtând sau interpretând, în 
măsura necesară, un act normativ naţional, precum legea generală privind dreptul administrativ, 
care i s-ar putea opune. Instanţa naţională poate pune în aplicare principiile comunitare ale 
securităţii juridice şi protecţiei încrederii legitime în aprecierea comportamentului, atât al 
beneficiarilor fondurilor pierdute, cât şi a autorităţilor administrative, cu condiţia ca interesul 
Comunităţii să fie pe deplin luat în considerare” (CJCE, Hotărârea din 13.03.2008, cauzele 
conexate C-383/06 şi C-385/06). 

Punând în aplicare aceste principii, Curtea apreciază că invocarea, la acest moment 
procesual, a excepţiei de nelegalitate a titlului de creanţă contravine dreptului la un proces 
echitabil, consacrat de art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi în practica CEDO, 
precum şi de art.47 din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, prin prisma 
atingerii aduse principiului securităţii şi dreptului la justiţie garantat de art.6 din Convenţie. 

In egală măsură, această atitudine procesuală este contrară practicii CJCE care, în cauze 
similare, a reţinut că, atunci când partea îndreptăţită să formuleze o acţiune în anulare împotriva 
unui act comunitar depăşeşte termenul limită pentru introducerea acestei acţiuni, trebuie să 
accepte faptul că i se va opune caracterul definitiv al actului respectiv şi nu va mai putea solicita în 
instanţă controlul de legalitate al lui, nici chiar pe cale incidentală a excepţiei de nelegalitate. 

Curtea consideră, de asemenea, că efectele decăderii din dreptul de a îndeplini un act de 
procedură, atunci când partea putea să prevadă în mod rezonabil că pasivitatea sa va duce la o 
astfel de sancţiune, nu pot fi eludate prin alegerea unei alte proceduri în cadrul căruia se poate 
pune în discuţie dreptul alegat, mai generoasă din perspectiva termenului şi a condiţiilor de 
exercitare, cum ar fi cea prevăzută de art. 4 din Legea nr. 554/2004 şi care nu necesită parcurgerea 
unor proceduri prealabile. 

În plus, în ceea ce priveşte înştiinţarea de plată, tribunalul a arătat în mod corect că, în 
condiţiile în care contestatoarea-recurentă a pornit de la premisa că aceasta nu a fost emisă, nu este 
posibilă nici analizarea ei pe calea excepţiei de nelegalitate, nefiind îndeplinite cerinţele prevăzute 
de art.4 alin.1 rap.la art.2 alin.1 lit.c din Legea nr.554/2004, fiind vorba despre un act inexistent. 

Totodată, se constată că alegaţiile recurentei referitoare la acest document, au fost supuse 
analizei instanţei care a soluţionat contestaţia la executare formulată de societate, astfel încât sunt 
pe deplin incidente principiile mai sus arătate referitoare la necesitatea respectării principiului 
stabilităţii şi securităţii raporturilor juridice. 

Concluzionând, nu pot fi primite nici motivele de recurs referitoare la faptul că prima 
instanţă nu s-ar fi pronunţat asupra excepţiei de nelegalitate a înştiinţării de plată sau că nu ar fi 
analizat fondul pretenţiilor deduse judecăţii, din perspectiva faptului că ar fi luat în calcul doar 
susţinerile formulate prin întâmpinare de către AFP Baia Mare. 

Aceasta întrucât, raportat la statuările judecătorului fondului, astfel cum au fost ele 
completate prin considerentele de mai sus, care converg spre soluţia conform căreia este incident 
un fine de neprimire, a devenit de prisos analiza punctuală a motivelor de nelegalitate, prin 
raportare la prevederile art.107 şi 136 din OG nr.92/2003.(Judecător Mirela Budiu) 

 
 



 

Contract de cont. Titular – societate comercială. Condiţii pentru operarea de 
modificări referitoare la persoanele împuternicite. Nerespectare. Consecinţe  

În cazul în care conform cererii de deschidere de cont, conveţia dintre bancă şi titularul 
contului (societate comercială) este că numai o anumită persoană poate dispune operaţiuni prin 
cont, orice operaţiuni asupra contului societăţii, inclusiv emiterea unui card care permite 
operaţiuni asupra contului societăţii, pe numele unei alte persoane, trebuie făcută fie cu 
aprobarea expresă a persoanei autorizate să efectueze operaţiuni asupra contului societăţii, fie 
cu aprobarea adunării generale a societăţii reclamante, care împuterniceşte pe cel în cauză să 
realizeze operaţiuni asupra contului societăţii. 

Împrejurarea că s-a modificat actul constitutiv al titularului contului nu este de natură să 
justifice emiterea cardului menţionat fără acordul unicei persoane autorizată să dispună 
operaţiuni prin cont. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 11 din 10 februarie 2010 

Prin sentinţa comercială nr. 2.288 din data de 05.06.2009 pronunţată de Tribunalul 
Comercial Cluj s-a admis în parte acţiunea formulată de către reclamanta S.C. C.L. S.R.L. CLUJ-
NAPOCA, împotriva pârâtei S.C. Banca X., privindu-l şi pe chematul în garanţie V.P.D.. 

Prin aceeaşi sentinţă s-a admis, în parte, cererea de chemare în garanţie şi a fost obligată 
pârâta S.C. Banca X., să achite reclamantei suma de 9.000 lei, iar chematul în garanţie a fost 
obligat să plătească în favoarea pârâtei suma de 9.000 lei. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că în data de 30 martie 
2006, reclamanta a deschis un cont la banca pârâtă, împuternicit pentru a face aceste operaţiuni 
fiind L.M., acesta având singur semnătură autorizată, conform specimenului depus. Ulterior, în 
data de 12 aprilie 2006. chematul în garanţie, fără a avea încuviinţarea împuternicitului L.M., a 
solicitat băncii şi a obţinut un card tip Business Gold asupra aceluiaşi cont al societăţii, ridicând din 
conturile persoanei juridice suma de 55.657,55 lei. Acest fapt, a precizat instanţa de fond, nu a fost 
contestat de către pârâtă, ea, în cele din urmă, în baza unei înţelegeri avute cu chematul în garanţie 
creditând conturile reclamantei cu suma de 46.657,55 lei. Acest al doilea card a fost eliberat 
chematului în garanţie în urma prezentării unui act modificator al statutului societăţii reclamante, 
în urma căruia, hotărârile persoanei juridice sunt valabil luate doar de către ambii asociaţi, în 
unanimitate. Banca a considerat astfel că este corect să-i elibereze şi celuilalt asociat un card şi 
dreptul de a putea accesa fondurile societăţii din contul deja deschis. 

În aceste condiţii, instanţa de fond a apreciat ca evidentă greşeala băncii, împuternicind un 
alt asociat şi administrator al reclamantei să acceseze conturile societăţii, fără o încunoştiinţare şi 
obţinere a acordului celui care deja avea această calitate. Tocmai faptul că hotărârile societăţii, 
pentru a putea fi valabile trebuie luate de către ambii asociaţi, în unanimitate, trebuia să o oblige pe 
bancă la obţinerea acordului şi celuilalt asociat sau să refuze solicitarea chematului în garanţie. 
Actul prezentat de către chematul în garanţie şi de care se prevalează banca nu putea avea efecte 
decât pentru viitor, toate operaţiunile juridice ale societăţii derulate până atunci, fiind perfect 
valabile şi prin urmare şi existenţa doar a unui împuternicit asupra conturilor societăţii. Totodată, 
a mai precizat instanţa de fond, nu banca era datoare să rezolve situaţia nou apărută, la cererea 
unui asociat, chestiunea putând fi lămurită numai de către ambii asociaţi, prin acordul 
amândurora. 

Convenţiile legal făcute având putere de lege între părţile contractante, aşa cum prevede art. 
969 C.civ., instanţa de fond a constatat că banca a încălcat contractul încheiat cu societatea 
reclamantă, prin împuternicitul acesteia, astfel că acţiunea a fost admisă în parte şi obligată pârâta 
la plata sumei de 9.000 lei către reclamantă. 

Ca o consecinţă a admiterii cererii principale, instanţa de fond a admis şi cererea de 
chemare în garanţie, conform şi art. 60 C.pr.civ., sub acelaşi aspect şi obligat chematul în garanţie, 
în calitate de beneficiar al sumelor luate din conturile societăţii, la plata către pârâtă a sumei de 
9.000 lei. 



A mai precizat instanţa de fond că deşi iniţial din conturile societăţii fusese luată o sumă 
mai mare, ulterior, chematul în garanţie a restituit băncii şi reclamantei, o parte din ea, prin aceste 
operaţiuni fiind practic şi recunoscute temeinicia şi justeţea argumentelor reclamantei, ea fiind 
perfect îndreptăţită la recuperarea în întregime a prejudiciului produs. 

În ceea ce priveşte solicitarea, considerată de către una din instanţele Curţii de Apel Cluj, ca 
fiind principală, de obligare a pârâtei să-i predea documentele în baza cărora a încuviinţat cererea 
de deschidere de cont chematului în garanţie, aceasta a fost respinsă de instanţa de fond ca fiind 
lipsită de obiect, din moment ce banca a susţinut că în afară de cererea de deschidere de cont şi de 
actul prezentat ei şi emis de către O.R.C. Cluj privind istoricul societăţii reclamante, altceva nu 
există. Aceste acte se află la dosar şi dacă nu i-au fost comunicate deja reclamantei procedural, le 
poate obţine de la arhiva Tribunalului Comercial Cluj. Acesta a fost motivul pentru care acţiunea 
reclamantei şi cererea de chemare în garanţie au fost admise doar în parte. Oricum, inexistenţa 
actelor solicitate a fi predate, nu face decât să determine instanţa să tragă concluzia că banca ar fi 
într-o culpă şi mai gravă, prin emiterea unui card fără a fi constituit un dosar în acest sens, sau 
având ceva de ascuns.  

Oricum, a subliniat instanţa de fond, ceea ce dorea reclamanta să obţină şi anume repararea 
prejudiciului, acest fapt a fi realizat, prin admiterea pretenţiilor materiale formulate. Şi după 
părerea acestei instanţe, solicitarea de despăgubiri este capătul principal al acţiunii, însă, întrucât 
instanţele de control judiciar au hotărât altfel, tribunalul nu poate decât să se supună. 

Căzută în pretenţii, în temeiul art. 276 C.pr.civ., pârâta a fost obligată să plătească 
reclamantei cheltuielile de judecată făcute în toate instanţele, în sumă de 646 lei, reprezentând taxe 
de timbru şi timbru judiciar, chematul în garanţie fiind obligat, la rândul său, să plătească pârâtei 
aceeaşi sumă. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel atât pârâta Banca X., cât şi chematul în garanţie 
V.P.D., ambii solicitând admiterea acestuia şi schimbarea în tot a sentinţei atacate. 

Chematul în garanţie V.P.D. prin apelul formulat a apreciat sentinţa comercială nr. 
2.288/06.06.2009 pronunţată de Tribunalul Comercial Cluj ca fiind netemeinică şi nelegală, 
precizând că motivele de apel le va depune printr-un memoriu separat. 

Pârâta Banca X. prin apelul declarat a solicitat instanţei schimbarea în tot a sentintei 
atacate si urmare a rejudecării cauzei, respingerea cererii formulată de intimata-reclamantă, ca 
nelegală si netemeinică, cu cheltuieli de judecată. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 295 
alin. 1 C.pr.civ., pârâta a solicitat instanţei să verifice, în limitele cererii de apel, stabilirea situatiei 
de fapt si aplicarea legii de către prima instanţă. 

În motivarea apelului, pârâta a arătat că instanta de fond a statuat fără administrarea unor 
probe elocvente care să-i formeze convingerea susţinerilor sale, ci exclusiv pe baza afirmaţiilor 
intimatei-reclamante că chematul în garantie a ridicat din conturile persoanei juridice suma de 
55.657,55 lei, iar acest fapt pârâtă nu l-a contestat. 

Din acest punct de vedere, pârâta apreciază că situatia de fapt stabilită de instanta de fond 
este total eronată în sensul că a admis pretentiile intimatei fără a proceda în prealabil la stabilirea 
situatiei reale printr-o expertiza contabilă absolut necesară si utilă, deşi a invocat, în etapele 
procesuale ale soluţionării acestei cauze, necesitatea unei expertize contabile pe de o parte, iar pe 
de altă parte a solicitat interogatoriul pentru cei doi asociaţi si contabilul societăţii. 

A mai susţinut pârâta că utilitatea si pertinenta expertizei contabile a fost recunoscută si 
dispusă si de Curtea de Apel Constanta în dosarul care are ca obiect excludere asociat şi face 
referire la lipsa extraselor de cont pentru perioada aprilie 2006 - 31.12.2006, perioadă în care 
contul intimatei-reclamante a fost accesat de către chematul în garantie prin intermediul cardului 
emis de Banca X. 

Pârâta a criticat sentinţa instanţei de fond şi din perspectiva faptului că aceasta face referire 
în mod expres la existenta unui prejudiciu, fapt care îndreptăţeste reclamanta la recuperarea în 
întregime a acestuia. 

Sub acest aspect, pârâta arată că prima instanţă a omis să precizeze în mod concret 
cuantumul acestui prejudiciu dar, în opinia pârâtei, nici nu putea să-l cuantifice în lipsa unor 
documente care să ateste fără tăgadă, mărimea prejudiciului. 

Pe de altă parte, faptul că instanţa de fond a dispus obligarea pârâtei la plata sumei de 
9.000 lei, ca diferenţă între suma solicitată de intimată, respectiv 55.657,55 lei si suma de 



46.657,55 lei solicitată initial de aceasta, nu este de natură să conducă la stabilirea cu exactitate a 
acestui prejudiciu. 

Pentru edificare, pârâta a învederat faptul că în data de 21.03.2007, chematul în garantie a 
efectuat o depunere în contul său personal în sumă de 33.751,58 lei, care pe baza acordului semnat 
de acesta cu banca, a fost virată în contul intimatei-reclamante, dar instanţa de fond în hotărârea 
apelată a omis să facă vorbire despre această creditare a contului intimatei. 

În raport de cele de mai sus, pârâta a solicitat instantei să dispună efectuarea unei expertize 
contabile care să stabilescă în mod concret mai multe aspecte si anume:  

1. sumele cu care a fost debitat contul intimatei, în intervalul aprilie - noiembrie 2006, prin 
intermediul cardului contestat ; 

2. destinatia acestor sume, în sensul dacă acestea reprezintă plaţi prin card sau ridicări de 
numerar, o mare parte din debitările de cont prin card, reprezintă plăti către furnizorii de servicii si 
utilităţi, care au profitat intimatei-reclamante si care ar trebui să se regăsească în evidentele 
contabile ale acesteia.  

3. soldul lunar al casei si contului bancar al intimatei. 
4. modul concret în care a fost înregistrată în evidentele contabile ale intimatei, atât suma 

de 55.657,55 lei (prejudiciul la care face referire instanţa de fond) cât si suma de 33.751,58 lei.( 
restituită de chematul în garanţie). 

Referitor la culpa sau vinovaţia sa, pârâta a învederat că la data formulării cererii de către 
asociatul P.V. de emitere a cardului Visa Business, respectiv 17.04.2006, exista semnat de către cei 
doi asociaţi actul adiţional la Actul Constitutiv al societăţi care a si fost mentionat la Registrul 
Comertului sub nr. 26777/18.04.2006 conform certificatului constatator O.R.C. nr. 
5.678/15.01.2007, iar acest act modificator a fost listat de pârâtă accesând site-ul O.N.R.C., deşi 
Tribunalul Comercial Cluj a distorsionat starea de fapt susţinând că "Acest al doilea card a fost 
eliberat chematului în garantie în urma prezentării unui act modificator al statutului societăţii 
reclamante", fără însă a preciza de către cine. 

Intimata S.C. C.L. S.R.L. prin întâmpinarea depusă a solicitat respingerea apelului formulat 
de apelanta Banca X. ca fiind nefondat şi mentinerea în întregime a sentintei atacate, cu cheltuieli 
de judecată. 

Totodată, intimata a solicitat respingerea probaţiunii cerute de către apelantă, aceasta fiind 
fără relevanţă în judecarea cauzei, deoarece nu interesează destinatia sumelor ridicate de către 
intimatul V. în mod nelegal cu ajutorul atitudinii culpabile a băncii apelante.  

Din această perspectivă, intimata apreciază că în spetă contează dovedirea împrejurărilor 
de emitere fără drept de către bancă a unui card către apelantul V. si acceptarea din partea băncii a 
accesării de către chematul în garantie fără drept a conturilor societăţii prin intermediul 
operaţiunii de mai sus. De asemenea, a mai arătat intimata, în conditiile în care exista un singur 
specimen de semnătură în bancă, specimen care dădea dreptul doar administratorului societăţii să 
acceseze contul respectiv, emiterea unui card de cont curent către o terţă persoană neautorizată să 
realizeze operaţiuni bancare a dat posiblitatea acestuia să devalizeze acel cont prin care-si 
desfăşura activitatea societatea-intimată. 

In atare conditii, culpa apelantei, culpă ce rezidă în lipsa verificărilor necesare si emiterea 
unui astfel de instrument de acces la conturile societăţii fără existenţa semnăturii autorizate si fără 
acordul celuilalt asociat (hotărârile lunăndu-se în unanimitate) este evidentă si actuală.  

Pe de altă parte, a mai susţinut intimata, apelanta citează trunchiat un raport de expertiză 
extrajudiciar prezentei cauze, în care de fapt se constată că valoarea sumelor trase de chematul în 
garantie din contul societăţii este de 55.657,55 lei, că plătile din aceste sume efectuate de chematul 
în garantie nu au fost în favoarea societăţii si că chematul în garantie a restituit în contul societăţii 
suma de 46.657,55 lei. Ca urmare, suma restantă necesară a fi restituită de către părtile culpabile 
este cea pe care a solicitat-o si anume de 9.000 lei, asa cum corect s-a reţinut în sentinţa instanţei 
de fond. 

In opinia intimatei, din întreg materialul existent la dosarul instantei,  coroborat cu 
normele legale în vigoare si cu condiţiile generale de afaceri ale Băncii Transilvania rezultă culpa 
instituţiei pârâtei în emiterea cardul către o persoană neîndreptătită atât după actele de la dosarul 
băncii cât si raportat la conditiile generale de afaceri ale băncii. 



Raportat la probatoriul administrat, la motivele invocate şi la pozitia procesuală a părţilor, 
Curtea va respinge apelurile formulate de pârâta Banca X. şi de chematul în garanţie V.P.D. pentru 
urmatoarele considerente: 

Prin sentinţa comercială nr. 2.288 din data de 05.06.2009 pronunţată de Tribunalul 
Comercial Cluj s-a admis în parte acţiunea formulată de către reclamanta S.C. C.L. S.R.L. CLUJ-
NAPOCA, împotriva pârâtei S.C. Banca X. şi a chematului în garanţie V.P.D. precum şi în parte, 
cererea de chemare în garanţie formulată de pârâta S.C. Banca X. împotriva chematului în garanţie 
V.P.D.  şi în consecinţă: 

- a fost obligată pârâta S.C. Banca X., să achite reclamantei S.C. C.L. S.R.L. CLUJ-NAPOCA 
suma de 9.000 lei, iar chematul în garanţie V.P.D. a fost obligat să plătească în favoarea pârâtei 
S.C. Banca X. suma de 9.000 lei. 

- a fost obligată pârâta S.C. Banca X. să plătească reclamantei S.C. C.L. S.R.L. CLUJ-
NAPOCA suma de 646 lei, cheltuieli de judecată, iar chematul în garanţie V.P.D.  a fost obligat  să 
plătească pârâtei S.C. Banca X. suma de 646 lei, cheltuieli de judecată. 

Instanţa de fond a reţinut că în data de 30 martie 2006, reclamanta a deschis un cont la 
banca pârâtă, împuternicit pentru a face aceste operaţiuni fiind L.M., acesta având singur 
semnătură autorizată, conform specimenului depus. Ulterior, în data de 12 aprilie 2006. chematul 
în garanţie, fără a avea încuviinţarea împuternicitului L.M., a solicitat băncii şi a obţinut un card tip 
Business Gold asupra aceluiaşi cont al societăţii, ridicând din conturile persoanei juridice suma de 
55.657,55 lei. Acest fapt, a precizat instanţa de fond, nu a fost contestat de către pârâtă, ea, în cele 
din urmă, în baza unei înţelegeri avute cu chematul în garanţie creditând conturile reclamantei cu 
suma de 46.657,55 lei. Acest al doilea card a fost eliberat chematului în garanţie în urma 
prezentării unui act modificator al statutului societăţii reclamante, în urma căruia, hotărârile 
persoanei juridice sunt valabil luate doar de către ambii asociaţi, în unanimitate. Banca a 
considerat astfel că este corect să-i elibereze şi celuilalt asociat un card şi dreptul de a putea accesa 
fondurile societăţii din contul deja deschis. 

În aceste condiţii, instanţa de fond a apreciat ca evidentă greşeala băncii, împuternicind un 
alt asociat şi administrator al reclamantei să acceseze conturile societăţii, fără o încunoştiinţare şi 
obţinere a acordului celui care deja avea această calitate. Tocmai faptul că hotărârile societăţii, 
pentru a putea fi valabile trebuie luate de către ambii asociaţi, în unanimitate, trebuia să o oblige pe 
bancă la obţinerea acordului şi celuilalt asociat sau să refuze solicitarea chematului în garanţie.  

Ca o consecinţă a admiterii cererii principale, instanţa de fond a admis şi cererea de 
chemare în garanţie, conform şi art. 60 C.pr.civ., sub acelaşi aspect şi obligat chematul în garanţie, 
în calitate de beneficiar al sumelor luate din conturile societăţii, la plata către pârâtă a sumei de 
9.000 lei. 

În ceea ce priveşte solicitarea, de obligare a pârâtei să-i predea documentele în baza cărora 
a încuviinţat cererea de deschidere de cont chematului în garanţie, aceasta a fost respinsă de 
instanţa de fond ca fiind lipsită de obiect, din moment ce banca a susţinut că în afară de cererea de 
deschidere de cont şi de actul prezentat ei şi emis de către O.R.C. Cluj privind istoricul societăţii 
reclamante, altceva nu există. Aceste acte se află la dosar şi dacă nu i-au fost comunicate deja 
reclamantei procedural, le poate obţine de la arhiva Tribunalului Comercial Cluj. Acesta a fost 
motivul pentru care acţiunea reclamantei şi cererea de chemare în garanţie au fost admise doar în 
parte.  

Curtea apreciază că în mod corect a reţinut prima instanţă culpa băncii şi a obligat-o la 
plata sumei de 9.000 lei. Ceea ce trebuia stabilit în cauză este împrejurarea dacă emiterea cardului 
în favoarea chematului în garanţie a fost corectă şi dacă emiterea incorectă a cardului constituie o 
faptă ilicită cauzatoare a unui prejudiciu reclamantei, faptă săvârşită cu vinovăţie şi care ar putea 
atrage răspunderea civilă delictuală a emitentului cardului. 

Iniţial reclamanta SC C.L. SRL a solicitat la data de 30.03.2006 deschiderea unui cont la 
Banca X. Cererea a fost formulată de către reprezentantul reclamantei  L.M. Potrivit cererii 
documentele care se depun la bancă vor purta o singură semnătură, care aparţine titularului L.M., 
care a şi depus specimenul de semnătură. Doar titularul dispune operaţiuni prin cont, potrivit 
aceleaşi cereri.   

La aceeaşi dată, 30.03.2006, separat a fost formulată de către administratorul reclamantei, 
numitul L.M. o cerere de emitere a unui card VISA GOLD. La acel moment potrivit certificatului 



constatator ORC depus la bancă L.M. era administrator, şi asociat – deţinând 70% din părţile 
sociale iar chematul în garanţie V.P.D. era acţionar deţinând 30% din părţile sociale.  

Urmare a cererii de deschidere de cont, conveţia dintre reclamantă şi pârâtă a fost că numai 
administratorul L.M. poate dispune operaţiuni prin cont, acesta fiind singurul care avea specimen 
de semnătură în bancă.   

Cu nerespectarea acestei convenţii banca pârâtă, ulterior deschiderii contului de către 
reclamantă, la data de 12.04.2006, emite încă un card Visa Gold în favoarea chematului în 
garanţie. Acesta la data de 12.0.2006 depune o cerere de emitere a unui asemenea card, cerere care 
potrivit răspunsului băncii pârâte nu a fost însoţită de nici o împuternicire din partea celui care 
reprezenta în mod legal reclamanta SC C.L. SRL. Potrivit actului constitutiv depus cu ocazia 
deschiderii contului, administratorul L.M. este cel care reprezintă societatea în relaţiile cu terţii, 
având împuternicirea expres prevăzută de art 11.3 din actul constitutiv să deschidă conturi bancare 
şi să gestioneze fondurile societăţii.  

Din această perspectivă curtea apreciază că orice alte operaţiuni asupra contului societăţii, 
inclusiv emiterea unui card care permitea operaţiuni asupra contului societăţii, trebuia făcută fie cu 
aprobarea expresă a administratorului  L.M., singura persoană autorizată să efectueze operaţiuni 
asupra contului societăţii, fie cu aprobarea adunării generale a societăţii reclamante, care 
împuternicea şi chematul în garanţie, asociat în societate, să realizeze operaţiuni asupra contului 
societăţii. Ori la momentul depunerii cererii de eliberare a unui card de către chematul în garanţie 
precum şi la momentul emiterii şi eliberării cardului, nu existau asemenea înscrisuri care să 
justifice emiterea cardului către chematul în garanţie.  

Împrejurarea că ulterior depunerii cererii (12.04.2006) – s-a modificat actul constitutiv al 
reclamantei, în sensul că hotărârile adunării generale se iau in unanimitate nu este de natură să 
justifice emiterea cardului către  chematul în garanţie. Cu atât mai mult se impunea acordul 
numitului L.M. – fie ca administrator, fie ca asociat în adunarea generală, acord care nu a existat la 
momentul emiterii cardului. 

După eliberarea cardului chematul în garanţie a ridicat suma de 55.657,55 lei (în sensul că a 
ridicat numerar şi a efecutat plăţi în acest cuantum), suma pe care nu era îndreptăţit să o ridice. 
Împrejurarea că banca pârâtă a restituit reclamantei suma de 46.657,55 lei, creditând contul 
reclamantei cu această sumă nu face decât să confirme greşeala băncii. Dacă a procedat corect la 
eliberarea cardului către chematul în garanţie de ce mai era necesară creditarea contului 
reclamantei. 

Curtea reţine că reclamanta a fost prejudicată cu suma de 55.657,55 lei, prejudiciu din care 
în prezent este nerecuperat pentur suma de 9.000 lei, astfel că în cauză sunt întrunite condiţiile 
răspunderii civile delictuale ale băncii.  

Apărările apelantei că sumele de bani au fost folosite de chematul în garanţie exclusiv în 
interesul reclamantei, nu pot fi reţinute, în primul rând că nu sunt reale şi în al doilea rând chiar 
reale fiind nu exonerează de răspundere.  

Pentru cele ce preced instanţa va respinge apelurile declarate de pârâta Banca X. şi de 
chematul în garanţie V.P.D. împotriva sentinţei civile nr. 2.288 din 5 iunie 2009, pronunţată în 
dosarul nr. 1.169/1285/2009 al Tribunalului Comercial Cluj, pe care o va menţine în întregime. 

 

Cerere având ca obiect executare contract de concesiune. Calificare. Cerere 
comercială, neevaluabilă în bani, iar nu de contencios administrativ 

Potrivit art.2 alin.1 lit.c, teza a II-a din Legea nr. 554/2004, sunt asimilate actelor 
administrative şi contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect punerea în 
valoare a bunurilor proprietate publică.  

Dacă bunul imobil identificat în contractul de concesiune nu intră în categoria bunurilor 
proprietate publică, deci acţiunea are ca obiect un bun imobil proprietate privată a unităţii 
administrativ- teritoriale, această acţiune este o cerere comercială neevaluabilă în bani care 
urmează a fi judecată de un complet specializat cu incidenţa normelor civile şi comerciale şi nu a 
celor de drept administrativ. 



Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 137 din 21 ianuarie 2010 

Prin sentinţa civilă nr.2597 pronunţată în 17 iulie 2009 a Tribunalului Maramureş, s-a 
respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamanta SERVICIUL PUBLIC – ADMINISTRAREA 
PATRIMONIULUI LOCAL ŞI UTILITĂŢI BAIA MARE, împotriva pârâtei SC B.I.C. SRL 
BUCUREŞTI având ca obiect executare contract de concesiune precum şi cererea de obligare la 
plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea hotărârii s-a arătat că instanţa de contencios administrativ este competentă 
potrivit art.27/2 pct.3 din Legea 219/1998 calitatea procesuală activă a reclamantei există datorită 
faptului că întreaga activitate de administrare a patrimoniului municipiului Baia Mare, este 
atribuită reclamantei conform HCL 172/2001 şi regulamentului de organizare şi funcţionare a 
serviciului public de interes local administraţia patrimoniului local şi utilităţi. Din acestea ar 
rezulta mandatul general din partea Consiliului local al municipiului Baia Mare. 

Tribunalul a constatat că reclamanta nu şi-a îndeplinit obligaţia de a preda pârâtei terenul 
situat în domeniul privat al municipiului Baia Mare pe care trebuia să construiască pista de 
biciclete pentru că în nouţiunea de predare ar intra o documentaţie completă pusă la dispoziţia 
pârâtei pe baza căreia acesta să poată solicita eliberarea autorizaţiei de construcţie. Pe de altă parte, 
există amenajări care sunt incompatibile cu noţiunea de teren liber şi este necesar ca terenul cu 
destinaţia de pistă să facă obiectul unei hotărâri a Consiliului local de atribuire. Nefiind îndeplinită 
obligaţia de predare, pârâta nu poate fi făcută răspunzătoare pentru neexecutarea obiectului pe 
care şi-a asumat-o la rândul ei. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs Serviciul Public – Administrarea Patrimoniului 
Local şi Utilităţi solicitând admiterea recursului, casarea sentinţei atacate cu trimiterea cauzei în 
rejudecare instanţei comerciale iar în subsidiar, modificarea hotărârii în sensul admiterii acţiunii şi 
obligării pârâtei la construirea unei piste de bicilete, în caz contrar autorizând reclamanta să 
execute această obligaţie pe cheltuiala pârâtei cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea recursului se arată că litigiul  dedus judecăţii este unul comercial, deoarece 
contractul de concesiune are ca obiect un bun aflat în proprietatea privată a municipiului Baia 
Mare, astfel că litigiul nu este incident Legii 554/2004. De asemenea, sub aspectul modificării 
hotărârii,   s-a interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii pentru că pârâta s-a obligat să pună în 
funcţiune o pistă pentru bicicletă conform contractului de concesiune, terenul aferent lucrărilor de 
construire fiind predat iar noţiunea de punere la dispoziţie a terenului trebuie interpretată conform 
voinţei părţilor la data încheierii contractului de concesiune. Cu toate că reclamanta a făcut 
demersuri în vederea încheierii unui proces verbal  de recepţie, acesta nu a fost semnat, reclamanta 
încercând să nu îşi îndeplinească obligaţiile contractuale. 

SC B.I.C. SRL a depus întâmpinare solicitând respingerea recursului declarat de Serviciul 
Public Administrarea Patrimoniului Local şi Utilităţi invocând şi excepţia lipsei calităţii procesuale 
active a recurentei, deoarece mandatul acesteia este acordat de Consiliul local al municipiului Baia 
Mare şi nu poate fi extins, astfel că nu poate promova recursul neavând calitate procesuală activă. 

Motivul de casare nu este întemeiat, pentru că nu există nici un înscris din care să rezulte 
regimul juridic al terenului, iar contractul de concesiune este guvernat de Legea 219/1998. 

Chiar în condiţiile în care instanţa s-a aflat sesizată cu obligaţie de a face, acest lucru atrage 
competenţa contenciosului administrativ. 

Sub aspectul incidenţei unei cauze de modificare nu se poate reţine culpa pârâtei intimate 
deoarece aşa cum a susţinut în mod corect instanţa de fond, amplasamentul destinat pistei de 
biciclete nu a fost predat niciodată acestei intimate liber de sarcini. 

Asupra recursului, Curtea va reţine următoarele: 
Referitor la calitatea procesuală activă a recurentei, Curtea va aprecia că cererea de chemare 

în judecată a fost formulată de către aceasta şi a fost considerată ca având calitate procesuală activă 
de către instanţa de fond în virtutea hotărârii 172/2001 şi a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a serviciului public de interes local – Administraţia Patrimoniului Local şi Utilităţi . 
Fiind considerată că are calitate procesuală, tribunalul a soluţionat pe fond acţiunea formulată, 
astfel că recursul putea fi declarat doar de către partea care a fost considerată că are calitatea de 
parte de către instanţa de fond în acest sens fiind şi prevederile art.302/1 C.proc.civ. 



În ceea ce priveşte incidenţa motivului de casare prevăzut de art.304 pct.3 C.proc.civ.Curtea 
va aprecia că acest motiv de recurs este fondat, deoarece are în vedere soluţionarea proceselor atât 
de către instanţele competente potrivit art.2 C.proc.civ.cât şi de completele specializate să judece în 
primă instanţă procesele şi cererile în funcţie de calificarea dată obiectului cererii de chemare în 
judecată. În cazul de faţă, cauza a fost soluţionată de către secţia comercială şi de contencios 
administrativ şi fiscal a Tribunalului Maramureş fiind însă considerată o cerere în contencios 
administrativ potrivit art.2 pct.1 lit.d C.proc.civ. 

Calificarea dată acestei cereri a fost dată de către instanţa de fond prin raportare la 
prevederile art.27/2 pct.3 din Legea 219/1998. 

Această lege este legea sub incidenţa căreia a fost încheiat contractul de concesiune nr.524 
din 3.01.2006 în baza căreia a fost promovată prezenta acţiune. 

Totuşi, acţiunea a fost introdusă la data de 1.09.2008 la Tribunalul Maramureş, dată la care 
intrase în vigoare Legea 554/2004 a contenciosului administrativ. 

Potrivit art.2 alin.1 lit.c din această lege, teza a II-a sunt asimilate actelor administrative şi 
contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor 
proprietate publică.  

Bunul imobil identificat în contractul de concesiune nu intră în categoria bunurilor 
proprietate publică de interes local prevăzut în anexa 1 pct.III al Legii 213/1998 nu există nici o 
hotărâre a Consiliului local de declarare a acestui imobil ca aparţinând domeniului public şi prin 
urmare, nefiind declarată în domeniul public această suprafaţă, ea aparţine domeniului privat al 
municipiului Baia Mare, fapt constatat şi de instanţa de fond. 

Cum Legea 554/2004 este o lege de procedură de imediată aplicare, urmează să se constate 
că acţiunea formulată de reclamantă în cazul în care are ca obiect un bun imobil proprietate privată 
este o cerere comercială neevaluabilă în bani care urmează a fi judecată de un complet specializat 
cu incidenţa normelor civile şi comerciale şi nu a celor de drept administrativ. 

Sub acest aspect, în conformitate cu prevederile art.312 C.proc.civ., Curtea va admite 
recursul declarat de reclamantă şi va dispune trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei comerciale 
a Tribunalului Maramureş, urmând ca această instanţă să se preocupe de a stabili în mod exact 
dacă traseul pe care pârâta urmează a construi pista de biciclete se află în totalitate în domeniul 
privat şi dacă obligaţia stabilită în contractul de concesiune trebuie sau nu îndeplinite de pârâtă. 
Nu în ultimul rând, fiind un bun al municipiului Baia Mare, instanţa de fond trebuie să se preocupe 
şi să verifice dacă reclamanta este titularul acţiunii având în vedere faptul că independent de 
semnarea contractului de concesiune, municipiul Baia Mare este persoană juridică de drept public 
proprietară a domeniului public şi privat şi titulară a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din 
contractele privind administrarea bunurilor urmând a analiza calitatea procesuală activă a 
reclamantei.(Judecător Radu Duşa) 

 
 

Procedura insolvenţei. Achitarea integrală a creanţei pentru care creditorul 
îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii a formulat această cerere. Consecinţe 

Dacă ulterior pronunţării soluţiei dar înainte de declararea recursului, debitoarea achită 
integral cuantumul creanţei pentru care creditorul îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii 
a formulat această cerere şi suplineşte cu probele depuse la înscrisuri în recurs lichidităţile de 
care aceasta dispune şi care sunt net superioare creanţei invocate de creditoare este răsturnată 
prezumţia stării de insolvenţă vădită a acesteia, astfel încât de poate dispune respingerea cererii 
de deschidere a procedurii de insolvenţă. 

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 167 din 26 ianuarie 2010 

Prin sentinţa comercială nr.3141/C din 7 octombrie 2009, pronunţată de Tribunalul 
Comercial Cluj, s-a dispus disjungerea petitului având ca obiect instituire sechestru asigurator 
privind pe creditoarea SC R. SRL şi pe debitorul M.D.I şi s-a soluţionat pe fond cererea de 
deschidere a procedurii de insolvenţă formulată de către creditoarea SC R. SRL. 



Astfel s-a respins, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de debitoarea SC Z.T. SRL, 
împotriva cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de SC R. SRL. 

S-a admis cererea formulată de creditoarea SC R. SRL împotriva debitoarei SC Z.T. SRL şi 
s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC Z.T. SRL.  

Pentru a pronunţa această hotărâre, judecătorul sindic a reţinut că între părţi s-a încheiat 
contractul de vânzare-cumpărare nr. 110/30 noiembrie 2006 în temeiul căruia creditoarea, în 
calitate de vânzătoare, a vândut debitoarei cumpărătoare diverse produse de natură petrolieră, 
evidenţiate în facturile emise în perioada februarie – iulie 2008. Pentru plata acestor facturi, 
debitoarea a emis la 12 septembrie 2008 un bilet la ordin, în valoare de 50172,72 lei, cu scadenţa la 
30 iunie 2009, refuzat pentru lipsă totală de disponibil în contul debitoarei la 13 iulie 2009. Dată 
fiind natura cauzală a biletului la ordin, orice contestare a facturilor pentru plata cărora a fost emis 
acest instrument devine inutilă, biletul la ordin încorporând un drept de creanţă autonom de 
dreptul de creanţă rezultată din facturi. Mai mult, prin „angajamentul de plată” semnat şi ştampilat 
de administratorul debitoarei, debitoarea a recunoscut un debit de 93.442,68 lei care cuprinde şi o 
parte din penalităţile de întârziere, superior valorii înscrise în biletul la ordin. Deşi debitoarea s-a 
angajat să plătească această sumă în tranşe lunare de minim 10.000 lei, începând cu luna iunie 
2008, nici extrasul contului debitoarei şi nici vreun alt act depus de debitoare la dosar nu fac 
dovada plăţii vreunei astfel de tranşe. Cât priveşte extrasele din propria contabilitate a debitoarei, 
acestea nu au nicio valoare probatorie în favoarea afirmaţiilor debitoarei, putând, cel mult, fi avute 
în vedere împotriva alegaţiilor debitoarei, conform art. 1184 C.civ. 

Chiar dacă, în absenţa învestirii cu formula executorie, biletul la ordin nu constituie titlu 
executoriu, verificarea sa se limitează la aspectele formale prevăzute de art. 106 raportat la art. 2-19 
din Legea nr. 58/1934, iar actul îndeplineşte toate aceste condiţii. Oricum, biletul la ordin se 
coroborează cu actul recognitiv de datorie, ambele acte constatând creanţe certe, lichide şi exigibile 
de mai mult de 30 de zile cu un cuantum superior valorii prag de 30.000 lei.  

Coroborând refuzul de plată constatat cu extrasul contului debitoarei, care atestă creditări 
şi debitări de mică valoare, net inferioare şi cu plata parţială a debitului în cuantum de 25.000 lei, 
efectuată după închiderea dezbaterilor, prin ordinul de plată anexat cererii de redeschidere a 
dezbaterilor, judecătorul sindic concluzionează în sensul stării de insolvenţă a debitoarei, aceasta 
nefăcând dovada capacităţii sale de a plăti datoria scadentă de mai mult de 30 de zile către 
creditoare. 

Cât priveşte plata parţială de 25.000 lei ulterioară închiderii dezbaterilor, aceasta nu poate 
conduce la respingerea cererii pentru neîntrunirea valorii prag prevăzute de art. 3 pct. 12 din Legea 
nr. 85/2006, deoarece potrivit acestei norme juridice valoarea prag reprezintă cuantumul minim al 
creanţei, pentru a putea fi introdusă cererea creditorului, neavând nicio semnificaţie juridică o 
eventuală diminuare ulterioară a creanţei, cu excepţia achitării sale integrale. O eventuală 
interpretare contrară a acestor dispoziţii legale ar conferi debitoarei posibilitatea de a plăti oricând 
o sumă care să conducă creanţa de care se prevalează creditoarea la o valoare imediat inferioară 
valorii prag, cu consecinţa respingerii cererii introductive, aspect care ar constitui, desigur, un abuz 
de drept. În acelaşi sens, judecătorul sindic a reţinut că nu este justificată repunerea pe rol a cauzei, 
în condiţiile în care, aşa cum s-a arătat mai sus, plata parţială a creanţei este lipsită de semnificaţie 
în plan juridic, motiv pentru care, în temeiul art. 1169 C.civ., a respins, ca neîntemeiată. 

Judecătorul sindic a concluzionat în sensul realităţii stării de insolvenţă vădită a debitoarei 
în sensul art. 3 pct. 1 lit. a din Legea nr. 85/2006, la dosar neexistând probe din care să rezulte 
eventuale lichidităţi ale debitoarei care să acopere creanţa invocată de creditoare, motiv pentru 
care, în temeiul art. 33 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, coroborat cu art. 1169 C.civ. şi art. 129 alin. 1 
C.proc.civ., a respins contestaţia, ca neîntemeiată. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs debitoarea S.C. Z.T. S.R.L., reprezentată prin 
M.D.I., în calitate de administrator special, solicitând admiterea acestuia, modificarea sentinţei 
comerciale nr. 3141/C/2009, pronunţată de Tribunalul Comercial Cluj, în sensul admiterii 
contestaţiei formulate de debitoarea S.C. Z.T. S.R.L. şi respingerii cererii creditoarei pentru 
deschiderea procedurii insolvenţei. 

În motivarea recursului arată că prin cererea formulată de S.C. R. S.R.L., s-a solicitat 
deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoare, pentru suma de 50.172,72 lei cu titlu de debit 
principal, la care se adaugă suma datorată cu titlu de penalităţi de întârziere conform contractului 
de vânzare-cumpărare nr. 110/30.11.2006. 



Debitoarea a formulat contestaţie prin care a susţinut că nu există o creanţă certă, lichidă şi 
exigibilă, care să depăşească valoarea prag prevăzută de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006. 

Susţine că sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 304 pct. 9 şi art. 312 din Codul de 
procedură civilă pentru admiterea recursului şi modificarea hotărârii atacate, în sensul admiterii 
contestaţiei şi respingerii cererii de deschiderea procedurii insolvenţei.  Nu există o creanţă certă, 
lichidă şi exigibilă care să depăşească valoarea-prag prevăzută de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 
85/2006. 

Din extrasul de cont anexat de creditoare la cererea de deschidere a insolvenţei rezultă că la 
data de 30.06.2009 S.C. Z.T. S.R.L. figura în evidenţele creditoarei cu suma de 50.172,72 lei. La 
data de 30.06.2009 creditoarea a completat biletul la ordin emis de S.C. Z.T. S.R.L. în data de 
12.09.2008 cu suma de 50.172,72 lei, adică cu suma menţionată în extrasul de cont din data de 
30.06.2009. 

Prin plata sumei de 25.000 lei, efectuată la data de 07.10.2009, debitul a ajuns la nivelul de 
25.172,72 lei, adică cu 4827,28 lei mai mic decât valoarea prag de 30.000 lei stabilită la art. 3 pct. 
12 din Legea nr. 85/2006. La acest nivel al creanţei se impune admiterea contestaţiei şi respingerea 
cererii de deschidere a procedurii insolvenţei. 

Creditoarea nu a mai livrat produse petroliere debitoarei după data de 30.06.2009, situaţie 
în care prin plata efectuată la data de 07.10.2009 debitul a scăzut sub valoarea prag prevăzută la 
art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006. 

S.C. R. S.R.L. a livrat societăţii comerciale Z.T. S. R. L. produse petroliere în baza 
contractului de vânzare-cumpărare nr. 110/30.11.2006. 

Intre cantităţile de carburant înscrise în actele predate debitoarei şi cantităţile înscrise în 
facturi au existat neconcordante, motiv pentru care, de mai multe ori a solicitat societăţii 
comerciale R. S.R.L. să prezinte dovezile alimentării cu combustibil aferent debitului restant, 
desfăşurătoarele cu specimenul de semnătură al persoanelor care au alimentat autovehiculele 
societăţii şi cantităţile aferente, dar aceasta nu a transmis informaţiile solicitate. Chiar şi în aceste 
condiţii, a făcut plata sumei de 25.000 lei şi manifestă disponibilitate să achite şi alte sume în 
măsura în care se dovedeşte că le datorează. 

Mai arată că S.C. Z.T. S.R.L. nu este în stare de insolvenţă, în sensul definit de art. 3 pct. 1 
din Legea nr. 85/2006. In cursul anului 2009, societatea şi-a îndeplinit obligaţiile faţă de alţi 
furnizori de bunuri şi/sau prestatori de servicii, a încasat sume de la alte societăţi comerciale, fapt 
probat cu înscrisurile anexate, precum şi cu cele depuse la dosar. 

Consideră că refuzul justificat de a achita sumele pretinse de S.C. R. S.R.L. nu poate fi 
asimilat stării de insolvenţă. Din moment ce există îndoiala cu privire la cantităţile de produse 
petroliere livrate şi suma datorată, nu se poate reţine existenţa unei creanţe certe, lichide şi 
exigibile şi nici a stării de insolvenţă. In aceste condiţii, deschiderea procedurii insolvenţei pentru o 
datorie discutabilă, a cărei cuantum este în prezent inferioară valorii prag prevăzute la art. 3 pct. 12 
din Legea nr. 85/2006 apare ca o măsură drastică, cu efecte dăunătoare nu numai pentru 
recurentă ci şi pentru salariaţii acesteia şi bugetul statului. 

Deschiderea procedurii insolvenţei are efecte directe asupra beneficiarilor serviciilor 
contractate de către S.C. Z.T. S.R.L., sens în care indică mai multe contracte în curs de derulare, 
anexate la recurs. 

Deschiderea procedurii insolvenţei determină diminuarea veniturilor la bugetul local şi 
bugetele asigurărilor sociale, fiindcă o societate în curs de lichidare ori radiată nu mai achită taxe şi 
impozite, nu plăteşte salarii şi cotele aferente. 

Susţine că sunt îndeplinite cerinţele art. 300 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă 
pentru suspendarea executării sentinţei comerciale nr. 3141/C/2009, deoarece prin plata sumei de 
25.000 lei, efectuată la data de 07.10.2009, debitul indicat de creditoare a scăzut sub valoarea prag 
de 30.000 lei, S.C. Z.T. S.R.L. are în curs de execuţie numeroase contracte, acestea urmând a fi 
desfiinţate ca urmare a deschiderii procedurii insolvenţei, acest lucru generează o multitudine de 
consecinţe negative, atât în ce priveşte posibilităţile de realizare a veniturilor necesare plăţii 
datoriilor faţă de furnizori, bugetul statului şi salariaţi, cât şi asupra beneficiarilor serviciilor 
prestate de recurentă.  

Analizând recursul prin prisma motivelor invocate şi având în vedere dispoziţiile art.3041 
C.proc.civ., Curtea de Apel constată următoarele: 



Creditoarea a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea SC Z.T. SRL 
pentru o creanţă principală de 50172,72 lei la care se adaugă accesorii constând în penalităţi de 
întârziere al căror cuantum urma să-l precizeze ulterior deschiderii procedurii, creanţă ce rezidă 
din încheierea contractului de vânzare-cumpărare nr.1130 din 30.11.2006 în temeiul căruia 
creditoarea, în calitate de vânzătoare a vândut debitoarei cumpărătoare diverse produse de natură 
petrolieră evidenţiate în facturile depuse în dosarul de fond filele 6-10 şi emise în perioada 
februarie – iulie 2009. 

În ceea ce priveşte certitudinea, lichiditatea şi exigibilitatea acestei creanţe, creditoarea  a 
făcut dovada întrunirii condiţiilor sus arătate, de altfel prin contestaţia formulată debitoarea nu a 
negat existenţa acesteia făcând chiar şi o plată parţială a debitului în cuantum de 25.000 lei însă 
după închiderea dezbaterilor. 

Din această perspectivă concluzia judecătorului sindic cu privire la întrunirea condiţiei 
prevăzută de art.3 pct.12 din Legea nr.85/2006 este una corectă în raport de verificarea normei 
juridice a valorii prag a cuantumului minim al creanţei care se raportează la data introducerii 
cererii. 

Totodată judecătorul sindic la pronunţarea acestei soluţii a avut în vedere şi realitatea stării 
de insolvenţă vădită a debitoarei în sensul art.3 pct.1 lit.a din Legea nr.85/2006. 

Cu toate acestea, ulterior pronunţării soluţiei dar înainte de declararea recursului, 
debitoarea achită integral cuantumul creanţei pentru care creditorul îndreptăţit să solicite 
deschiderea procedurii a formulat această cerere şi suplineşte cu probele depuse la înscrisuri în 
recurs lichidităţile de care aceasta dispune şi care sunt net superioare creanţei invocate de 
creditoare motiv pentru care răstoarnă prezumţia stării de insolvenţă vădită a acesteia. 

În aceste condiţii se pune întrebarea de a şti dacă în ipoteza achitării integrale a creanţei 
pentru care creditorul îndreptăţit a solicitat deschiderea procedurii şi dovedirea stării de 
solvabilitate de către debitor, se mai impune deschiderea acestei proceduri cu toate consecinţele ce 
decurg din aceasta. 

Răspunsul nu poate fi decât acela al respingerii cererii de deschidere a procedurii şi de 
admitere a contestaţiei debitorului în situaţia inexistenţei la acest moment a vreunei creanţe certe, 
lichide şi exigibile care să impună o atare măsură. 

Concluzia care se desprinde este aceea că în prezent debitoarea recurentă a achitat integral 
creanţa pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii, aceasta nu mai are alţi creditori iar 
prezumţia stării de insolvenţă vădită a fost răsturnată prin depunerea extraselor de cont din care 
rezultă că aceasta dispune de lichidităţi şi îşi desfăşoară în continuare activitatea. 

Faţă de cele mai sus expuse în temeiul dispoziţiilor art.312 alin.1 raportat la art.304 pct.9 
C.proc.civ. se impune admiterea recursului iar hotărârea pronunţată va fi modificată în sensul 
admiterii contestaţiei formulată de debitoarea SC Z.T. SRL potrivit art.33 alin.5 din Legea 
nr.85/2006 şi se va respinge ca neîntemeiată cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă 
introdusă de creditoarea R. (Judecător Claudia Idriceanu) 

 

Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei admisă. Recurs al debitorului. Plata 
creanţei creditorului care a solicitat deschiderea procedurii. Cerere de renunţare la 
judecată formulată de creditor. Răsturnarea prezumţiei de insolvenţe. Elemente de 

apreciere 

Starea de insolventa a unui debitor nu se raporteaza doar la creanta in baza careia s-a 
solicitat deschiderea procedurii de insolventa, ci se raporteaza la intreg patrimoniul debitoarei si 
la toate creantele detinute de catre terti impotriva sa, asa cum aceste creante au fost inscrise in 
tabelul de creante al debitoarei.  

Nu sunt relevante în sensul concluziei că debitorul este în insolvenţă creanţele înscrise sub 
sancţiunea decăderii şi nici acele creanţe declarate scadente în mod anticipat în baza unor clause 
contractuale, în considerarea deschiderii procedurii insolvenţei. 

În sfârşit, dovada de către debitor a realizării unor rulaje consistente şi a deţinerii de 
disponibilităţi băneşti în cuantumuri care depăşesc cu mult creanţele înscrise sau diferenţele 
neplătite din acestea poate constitui sufficient temei pentru a conchide că debitor a inlaturat cu 
succes prezumţia stării de insolvenţă. 



Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr.230 din 2 februarie 2010 

Prin sentinţa comercială nr. 5.581 din data de 16.11.2009 pronunţată de Tribunalul 
Comercial Cluj, a fost admisă cererea formulată de creditoarea S.C. B.S.R. S.R.L. BAIA MARE, 
împotriva debitoarei S.C.  E.I. S.R.L. CLUJ-NAPOCA şi în consecinţă, s-a dispus deschiderea 
procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei S.C. E.I. S.R.L. şi a fost numit 
administratorul judiciar, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 85/2006. 

Analizând cererea formulată de creditoare, judecătorul sindic a constatat că aceasta 
întruneşte cerinţele formale prev. de art. 31 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, precum şi cele de fond 
prev. de art. 3 pct. 1 lit. a, pct. 6 şi pct. 12 din acelaşi act normativ. 

Astfel, a arătat judecătorul sindic, creditoarea a făcut dovada faptului că deţine împotriva 
debitorului o creanţă certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 30 de zile, raportat şi la înscrisurile 
aflate dosarul cauzei, respectiv comandă şi facturi fiscale, precum şi la împrejurarea că deşi legal 
citată debitoarea nu s-a prezentat în faţa instanţei pentru a face dovada că nu se află în stare de 
insolvenţă, judecătorul sindic a constatat că cererea creditoarei întruneşte condiţiile pentru 
deschiderea procedurii insolvenţei, respectiv creanţa solicitată este mai mare decât valoarea prag 
prevăzută de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006, este o creanţă certă, lichidă şi exigibilă al cărui 
cuantum rezultă din titlurile executorii aflate la dosarul cauzei, scadenţa acestora fiind împlinită cu 
mai mult de 30 de zile în urmă, putându-se astfel prezuma că debitoarea este în insolvenţă potrivit 
disp. art. 3 pct. 1 lit. a din Legea nr. 85/2006. 

Faţă de cuantumul acestui debit, faţă de împrejurarea că debitoarea nu a făcut dovada 
faptului că deţine lichidităţi care ar fi în măsură să acopere creanţa, judecătorul sindic a apreciat că 
debitoarea se află într-o stare de insolvenţă prezumată ca fiind vădită, întrucât, după mai mult de 
30 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditoare. 

Ca atare, în temeiul disp. art. 33 alin. 6 din Legea nr. 85/2006, s-a dispus deschiderea 
procedurii insolvenţei în formă generală împotriva debitoarei SC E.I. SRL. 

În temeiul art. 34 coroborat cu art. 11 alin. 2 lit. c din acelaşi act normativ, modificat prin 
O.U.G. nr. 173/2008, judecătorul sindic a desemnat administratorul judiciar care va îndeplini 
atribuţiile prev. de art. 20 din lege. 

La desemnarea administratorului judiciar, judecătorul sindic a avut în vedere, în raport de 
dispoziţiile mai sus arătate, precum şi de disp. art. 19 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, ofertele de 
servicii depuse la dosarul cauzei de către practicienii în insolvenţă, precum şi experienţa şi 
profesionalismul practicianului în insolvenţă desemnat, manifestat în cadrul altor proceduri în care 
a avut această calitate. 

În temeiul art. 35 din lege, s-a stabilit în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul 
cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 28 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, în termen de 10 zile 
de la deschiderea procedurii, în temeiul art. 47 din lege a dispus ridicarea dreptului de 
administrare al debitoarei, iar în temeiul art. 18 din aceeaşi lege a dispus desemnarea 
administratorului special. 

S-a stabilit în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a întocmi şi depune la dosar un 
raport asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu 
menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform prev. art. 59 din Legea nr. 85/2006, 
iar în temeiul art. 37 din lege a dispus comunicarea prezentei instanţelor judecătoreşti în a căror 
jurisdicţie se află sediul debitoarei şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, această 
din urmă obligaţie  fiind în sarcina administratorului judiciar. 

Conform art. 44 din Legea nr. 85/2006, a stabilit în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la 
dispoziţia administratorului judiciar, toate informaţiile cerute cu privire la activitatea debitoarei 
precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate în cele 120 de zile 
anterioare deschiderii procedurii, iar în temeiul art. 48 alin. 1 din lege, s-a dat dispoziţie tuturor 
băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul 
judecătorului sindic sau al administratorului judiciar sub sancţiunea prevăzută de art. 48 alin. 2 
din Legea nr. 85/2006. 

În temeiul art. 33 alin. 7 din Legea nr. 85/2006 s-a dispus în sarcina administratorului 
judiciar efectuarea notificărilor prev. de art. 61 din Legea nr. 85/2006. 



În baza prev. art. 62 lit. b,c,d din Legea nr. 85/2006 s-a fixat termenul limită pentru  
depunerea cererilor de admitere a creanţelor la data de 18 ianuarie 2010, termenul de verificare, 
întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar al  creanţelor la data de 28 ianuarie 2010, 
termenul pentru depunerea contestaţiilor la data de 8 februarie 2010, termenul pentru 
soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 18 
februarie 2010. 

În temeiul art. 21 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, s-a dispus în sarcina administratorului 
judiciar obligaţia de a depune rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu 
justificarea cheltuielilor, la fiecare termen de continuare a procedurii. 

În final, judecătorul sindic a stabili în sarcina administratorului judiciar, în raport de disp. 
art. 54, obligaţia de a depune raportul prevăzut de textul arătat, în termen de maxim 30 de zile de 
la data desemnării sale, cu obligaţia de a notifica creditoarea şi debitoarea în cazul formulării unei 
propuneri de intrare a debitoarei în faliment în procedură simplificată şi a fixat termen pentru 
dezbaterea acestui raport pentru data de 11 ianuarie 2010, sala 249, ora 12. 

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs atât debitoarea S.C. ENERGO  INSTAL  S.R.L. 
cât şi creditoarea S.C. B.S.R. S.R.L., solicitând admiterea recursului şi modificarea în întregime a 
hotărârii primei instanţe. 

În recursul declarat de debitoarea  S.C. E.I. S.R.L. CLUJ-NAPOCA  s-a solicitat, în principal, 
admiterea acestuia, modificarea în întregime a hotărârii atacate, în sensul respingerii cererii de 
deschidere a procedurii insolvenţei formulate de creditoarea S.C. B.S.R. S.R.L., iar în subsidiar, s-a 
solicitat admiterea recursului, casarea hotărârii atacate, cu consecinţa trimiterii cauzei spre 
rejudecare Tribunalului Comercial Cluj. 

În motivarea recursului, întemeiat pe dispoziţiile art. 3041 coroborat cu art. 304 pct. 6 şi 8 
C.proc.civ., debitoarea a arătat că S.C. B.S.R. S.R.L. a formulat la data de 07.04.2009 pe fondul 
unor relaţii comerciale litigioase o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva sa, 
raportat la o creanţă în cuantum de 16.859,56 Ron. 

În concret, a menţionat debitoarea, convenţia dintre părţi privitoare la achiziţionarea de 
produse de la creditoare nu se concretizase sub forma unui contract de vânzare-cumpărare, în 
formă scrisă, obligaţiile sale de plată fiind consemnate doar în cuprinsul facturilor fiscale nr. 
5548/2008, 5549/2008 şi 5550/2008 în care creditoarea inserase obligaţia de plată a unor 
penalităţi de întârziere ce nu fuseseră negociate, cu atât mai puţin acceptate de debitoare. 

Debitoarea a relevat şi împrejurarea că în faţa instanţei de fond a învederat faptul că nu se 
află în stare de insolvenţă, nefiind întrunite condiţiile expres solicitate de Legea nr. 85/2006 
pentru deschiderea procedurii prevăzute de acest act normativ şi, de asemenea, faptul că urmează 
să achite creanţa creditoarei, în ciuda discuţiilor purtate între părţi privitoare la penalităţile de 
întârziere.  

În acest context, a învederat faptul că la data de 30.06.2009 a achitat creanţa creditoarei, 
dar nu a depus la dosar dovezile privind achitarea creanţei întrucât arhivele tribunalului erau 
închise şi a fost informată că nu este necesar a se prezenta în cauză, urmând a fi citată pentru 
următorul termen de judecată. În acest sens, în lipsa unei citaţii, la dosar nu au fost depuse 
dovezile achitării debitului, aflând de pronunţarea sentinţei comerciale de deschidere a procedurii 
generale a insolvenţei de la administratorul judiciar. 

În raport de cele de mai sus, debitoarea a apreciat că nu sunt întrunite condiţiilor exprese 
pentru care Legea nr. 85/2006 permite deschiderea procedurii insolvenţei, deoarece are o 
activitate comercială intensă (contracte în derulare în valoare de peste 500.000 euro), o cifră de 
afaceri la data de 30.06.2009 de 1.236.337 Ron, 40 de angajaţi, deţine lichidităţi suficiente pentru 
achitarea tuturor obligaţiilor de plată ce îi revin (drepturi salariale, facturi curente, plăţi datorate 
bugetului de stat, plăţi furnizori, etc.). 

Faţă de aceste considerente, debitoarea a apreciat că apare ca lipsită de obiect continuarea 
procedurii de deschidere a procedurii insolvenţei, atâta timp cât societatea nu se află în stare de 
insolvenţă, împrejurare confirmată atât prin înscrisurile depuse în probaţiune, cât şi de creditoare.  

În drept a invocat dispoziţiile art. 3 şi 12 din Legea nr. 85/2006.  
În recursul formulat de creditoarea S.C. B.S.R. S.R.L. BAIA MARE s-a solicitat admiterea 

acestuia, modificarea în întregime a hotărârii atacate, în sensul de a lua act de cererea de renunţare 
la judecata cererii de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei deoarece la data de 



30.06.2009 aceasta a achitat creanţa deţinută, condiţii în care nu mai are alte pretenţii faţă de 
debitoare. 

Analizând actele si lucrările dosarului, instanta de recurs retine următoarele: 
Conform dispozitiilor art. 3 alin. 1 lit a din Legea 85/2006, insolventa este prezumata ca 

fiind vadita atunci cand debitorul, dupa 30 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul 
sau mai multi creditori,,. Textul enuntat instituie o prezumtie relativa, debitorul avand posibilitatea 
de a face dovada faptului ca detine disponibilitatile banesti necesare pentru achitarea datoriilor 
exigibile.  

In cazul concret dedus judecatii, in fata instantei de recurs, prin inscrisurile depuse in 
probatiune recurenta a facut dovada faptului ca pe de o parte a achitat integral creanta in baza 
careia s-a solicitat deschiderea procedurii de insolventa, iar pe de alta parte a facut dovada faptului 
ca detine resursele banesti necesare pentru acoperirea creantelor inscrise in tabelul de creante al 
debitoarei, intocmit de catre practicianul in insolventa in virtutea caracterului executoriu al 
sentintei de deschidere a procedurii de insolventa.  

Astfel, conform unui extras de cont depus in probatiune la data de 1.07.2009 intregul debit 
invocat de catre creditoarea care a solicitat deschiderea procedurii de insolventa a fost achitat. 
Actul juridic al platii si implicit stingerea debitului sunt recunoscute in mod expres de catre 
debitoarea SC B.S.R. SRL chiar printr-o cerere de recurs pe care debitoarea la randul sau l-a 
formulat impotriva sentintei de deschidere a procedurii de insolventa. Prin aceasta cerere de recurs 
recurenta a solicitat la randul sau instantei sa ia act de renuntarea la cererea de descidere a 
procedurii de insolventa, act de dispozitie procesuala argumentat tocmai de achitarea integrala a 
debitului. 

Cu privire la acest recurs, instanta din oficiu a invocat exceptia lipsei de interes, exceptie 
care urmeaza sa fie admisa conform dispozitivului prezentei decizii deoarece nu existe un interes 
legitim, nascut si actual al creditoarea de a recura sentinta prin care s-a admis cererea de 
deschidere a procedurii de insolventa, acest interes apartinand exclusiv debitorului supus acestei 
proceduri, debitor care la randul sau a declarat recurs. 

Conform celor anterior enuntate, starea de insolventa a unui debitor nu se raporteaza doar 
la creanta in baza careia s-a solicitat deschiderea procedurii de insolventa, ci se raporteaza la intreg 
patrimoniul debitoarei si la toate creantele detinute de catre terti impotriva sa, asa cum aceste 
creante au fost inscrise in tabelul de creante al debitoarei. Astfel, subsecvent notificarilor formulate 
de catre administratorul judiciar in tabelul de creante au fost inscrise patru creditori: DGFP Cluj cu 
un cuantum admis de 130.275 Ron, ITM Cluj cu o creanta in cuantum de 2719 Ron, B.R.D. – 
144.114, 8 Ron, si o creanta a SC T.L.I. SA. Cu privire la aceasta ultima creanta, instanta retine 
faptul  ca  a fost inscrisa sub sanctiunea decaderii, asa incat este inutila analiza starii de insolventa 
prin prisma acestei creante care nu confera creditorului dreptul de a participa la vreo distribuire. 

Deasemenea, unitatea bancara si-a inscris intreaga creanta care a fost declarata scadenta in 
mod anticipat in baza unei clauze exprese, tocmai in considerarea deschiderii procedurii de 
insolventa. Astfel, nici aceasta creanta nu este relevanta in aprecierea starii de insolventa, deoarece 
in lipsa unei alte creante care sa intemeieze deschiderea procedurii de insolventa, creanta nascuta 
din contractul de credit bancar era esalonata pe mai multi ani. 

Cu privire la creanta D.G.F.P. Cluj din suma initial invocata de catre creditor de 220.204 
Ron, administratorul judiciar a acceptat pentru inscriere suma de 130.275 Ron, deoarece suma de 
68.409 Ron a fost decontata in luna decembrie din Trezoreria Cluj-Napoca. Mai mult, chiar 
administratorul judiciar comunica instantei faptul ca desi  in tabelul de creante a fost inscrisa suma 
de 130.275 Ron, debitoarea recurenta mai detine un disponibil de 87.048, 63 Ron in cont la 
Trezoreria Cluj-Napoca. Conform inscrisului depus de catre debitoarea recurenta, la data de 
28.01.2010 suma detinuta in contul Trezoreriei era de 103.454, 89 Ron o valoarea apropiata de 
cunatumul creantei invocate de catre DGFP Cluj. Mai mult, conform inscrisurilor depuse in fata 
instantei de recurs constand in extrase de cont, debitoarea recurenta realizeaza rulaje consistente si 
detine disponibil banesc intr-un cuantum care depaseste cu mult atat diferenta ramasa neacoperita 
din creanta DGFP Cluj cat si creanta ITM Cluj, in cuantum de doar 2719 Ron. Astfel, la data de 
21.01.2010 debitoarea recurenta detinea in contul deschis la BRD – Groupe Societe Generale un 
disponibil de 72.389, 76 Ron, la data de 22.01.2010 suma de 47.388, 9 Ron, si exemplele pot 
continua. De remarcat faptul ca este vorba despre inscrisuri care se refera la o perioada foarte 
apropiata temporal de data solutionarii recursului. 



In consecinta, in baza probelor administrate in faza recursului, debitoarea recurenta a 
inlaturat cu succes prezumtia starii de insolventa dovedind faptul ca detine resursele banesti 
dispozibile pentru plata datoriilor exigibile. Pentru aceste argumente, in baza dispozitiilor art. 304 
indice 1 si 312 alin. 1 C.p.c., recursul declarat va fi admis si sentinta recurata va fi modificata in 
sensul respingerii cererii de deschidere a procedurii de insolventa. (Judecător Axente Irinel 
Andrei) 

 

Deschiderea procedurii insolvenţei. Recurs. Achitarea creanţei creditorului care a 
solicitat deschiderea. Lipsa altor declaraţii de creanţă. Inexistenţa procedurii 

colective. Admiterea recursului 

Deşi creanţa a fost achitată ulterior deschiderii procedurii, împrejurările noi intervenite 
până la soluţionarea recursului şi necontestate de către lichidatorul judiciar (nu sunt alţi 
creditori), sunt de natură a infirma atât necesitatea derulării procedurii, cât şi, în ultimă 
instanţă, existenţa stării de insolvenţă, prin raportare la faptul că debitoarea a acoperit integral 
toate creanţele scadente, conform evidenţei contabile. 

Deşi legiuitorul nu a instituit, în mod expres, un remediu într-o astfel de situaţie, se poate 
face o paralelă cu prev.art.134 din Legea nr.85/2006, caz în care, de asemenea, nu există depuse 
declaraţii de creanţă şi, ca atare, nu există o procedură concursuală şi colectivă, scopul 
procedurii fiind atins. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ, decizia nr. 79 
din 18 ianuarie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 3365 din 14.10.2009 a Tribunalului Maramureş, s-a admis cererea 
creditoarei Administraţia Finanţelor Publice Baia Mare. 

În temeiul art. 107 pct. 1 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, s-a dispus 
deschiderea procedurii simplificate, respectiv intrarea în faliment a debitoarei SC P.L. Baia Mare.  

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut constatat că la data de 
13.03.2009, creditoarea Administraţia Finanţelor Publice Baia Mare a formulat o cerere pentru 
deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitoarei SC P.L. Baia Mare întemeiat 
pe dispoziţiile Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

În motivarea acţiunii s-a susţinut că debitoarea datorează la bugetul de stat suma de 21.164 
lei, datorie certă, lichidă şi exigibilă rezultată din neachitarea mai multor obligaţii fiscale şi 
majorări de întârziere. 

Debitoarea a fost citată prin publicitate la 17.03.2009, însă nu şi-a contestat insolvenţa în 
termenul legal de 10 zile de la comunicare, prevăzut de art. 33(2) din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei. În conformitate cu prevederile art. 33(6) din lege, dacă debitorul nu 
contestă în termenul prevăzut la alin. (2) că ar fi în stare de insolvenţă, judecătorul sindic va da o 
sentinţă de deschidere a procedurii, care poate fi generală sau simplificată. 

Debitoarea a fost dizolvată prin sentinţa civilă nr. 992/2008, pronunţată de acest tribunal 
în baza art. 237 al. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 modificată privind societăţile comerciale, pentru 
nedepunerea la termen a situaţiilor financiare prevăzute de lege. 

Având în vedere că debitoarea a fost dizolvată anterior formulării cererii introductive, sunt 
aplicabile prevederile art. 1(2) lit. „d” din Legea nr. 85/2006, coroborat cu art. 3 pct. 25 din lege 
privind procedura simplificată, respectiv intrarea direct în faliment 

Cele trei condiţii pentru declanşarea procedurii: insolvenţa vădită, existenţa unei creanţe 
certe lichide şi exigibile de peste 30 de zile şi cuantumul creanţei, peste pragul minim de 10.000 lei, 
sunt întrunite în speţă. 

Împotriva hotărârii a declarat recurs pârâta SC P.L. Baia Mare, solicitând admiterea 
recursului, casarea sentintei atacate şi respingerea cererii introductive. 

În susţinerea recursului pârâta a arătat că, într-adevăr, societatea a acumulat o datorie către 
Administraţia Finanţelor Publice în sumă de 21.164 lei. A precizat că din această datorie, s-a achitat 
suma de 15.136 lei şi, totodată, până la primul termen de judecată, va face dovada plăţii restului de 
datorie şi astfel consideră că nu se impune deschiderea procedurii insolvenţei faţă de SC P.L. Baia 



Mare, această societate fiind o societate cu activitate curentă, cu angajaţi pentru care se achită toate 
obligaţiile bugetare. 

De asemenea, s-a învederat că sentinţa prin care s-a dispus dizolvarea societăţii a fost 
modificată, cererea fiind respinsă, astfel încât nu se impunea deschiderea procedurii simplificate şi 
intrarea în faliment. 

Analizând recursul, Curtea constată că el este fondat, pentru următoarele considerente: 
Prin sentinţa recurată, la solicitarea creditoarei AFP BAIA MARE, s-a dispus deschiderea 

procedurii simplificate a insolvenţei, respectiv intrarea în faliment a debitoarei SC P.L. Baia Mare, 
fiind desemnat administrator judiciar. 

În motivare s-a arătat că, prin probele administrate, s-a dovedit existenţa unei creanţe 
certe, lichide şi exigibile, în cuantum de 21.164 lei, care nu a fost achitată în termen de 30 de zile de 
la scadenţă. 

De asemenea, s-a reţinut că debitoarea nu a formulat contestaţie, în interiorul termenului 
defipt de lege. 

Prin recursul declarat împotriva acestei sentinţe, debitoarea a învederat că nu se află în 
stare de insolvenţă şi că a achitat creanţa invocată în susţinerea cererii, neavând alte datorii, astfel 
încât se impune respingerea cererii. 

In probaţiune, au fost depuse chitanţele care atestă achitarea creanţei în cuantum de 21.164 
lei, fiind anexată şi o caracterizare a societăţii, emisă de către AFP Baia Mare, din cuprinsul căreia 
rezultă că pârâta este un debitor fără probleme privind comportamentul fiscal. 

De asemenea, administratorul statutar a prezentat dovezi conform cărora a achitat toate 
datoriile scadente care figurau în balanţa contabilă la data deschiderii procedurii insolvenţei, astfel 
încât nu există alte creanţe, fiind plătite şi datoriile curente, faţă de bugetul local şi cel general 
consolidat, precum şi faţă de furnizori. 

De asemenea, Curtea a luat act de faptul că aceste susţineri nu au fost contrazise de către 
lichidatorul judiciar desemnat de către judecătorul sindic, care nu şi-a exprimat poziţia procesuală 
şi nu a învederat instanţei de recurs că ar exista alte declaraţii de creanţă, deşi termenul stabilit în 
vederea depunerii acestora a expirat la data soluţionării prezentului recurs. 

Totodată, se constată că sunt reale şi apărările recurentei conform cărora societatea nu se 
mai află în situaţia prevăzută de disp. art. 1 alin. 2 lit. e din Legea nr. 85/2006. 

În acest context, Curtea consideră că se impune admiterea recursului, cu consecinţa 
respingerii cererii, în condiţiile în care procedura insolvenţei a fost instituită în vederea urmăririi şi 
recuperării creanţelor existente faţă de o debitoare, în cadrul unei proceduri concursuale şi 
colective. 

Astfel, deşi creanţa a fost achitată ulterior deschiderii procedurii, împrejurările noi 
intervenite până la soluţionarea recursului şi necontestate de către lichidatorul judiciar, sunt de 
natură a infirma atât necesitatea derulării procedurii, cât şi, în ultimă instanţă, existenţa stării de 
insolvenţă, prin raportare la faptul că debitoarea a acoperit integral toate creanţele scadente, 
conform evidenţei contabile. 

Deşi legiuitorul nu a instituit, în mod expres, un remediu într-o astfel de situaţie, se poate 
face o paralelă cu prev.art.134 din Legea nr.85/2006, caz în care, de asemenea, nu există depuse 
declaraţii de creanţă şi, ca atare, nu există o procedură concursuală şi colectivă, scopul procedurii 
fiind atins. 

Aşa fiind, Curtea apreciază că nu se justifică menţinerea hotărârii de deschidere a 
procedurii insolvenţei, întrucât s-a făcut dovada contrară a existenţei stării de insolvenţă, sentinţa 
recurată fiind modificată în sensul respingerii cererii, deoarece nu există creditori şi nici masă 
credală şi, ca atare, procedura nu mai poate avea nicio finalitate. (Judecător Mirela Budiu) 

 

Deschidere a procedurii insolvenţei. Plata de către debitor a creanţei creditorului 
care a solicitat deschiderea. Cerere pentru închiderea procedurii ca rămasă fără 

obiect. Respingere 

Chiar dacă debitorul a achitat creditorului suma pentru care acesta a solicitat 
deschiderea procedurii insolvenţei, această procedură îşi va urma cursul, nefiind răsturnată 
prezumţia de insolvenţă dacă ulterior deschiderii procedurii şi alţi creditori şi-au înscris creanţe, 



care nu au fost achitate şi dacă din analiza rezultatelor economico-financiare ale debitorului 
rezultă cu evidenţă precaritatea situaţiei sale. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ, decizia nr. 81 
din 18 ianuarie 2010  

Prin sentinţa comercială nr. 4462 din 29 octombrie 2009 a Tribunalului Comercial Cluj s-a 
admis cererea formulată de creditoarea SC S.S. SRL împotriva debitoarei SC T. SRL; s-a dispus 
deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC T. SRL, a fost numit administrator 
judiciar, s-a stabilit în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi 
informaţiile prevăzute de art. 28 alin.1 din Legea nr. 85/2006, în termen de 10 zile de la 
deschiderea procedurii. 

Pentru a dispune astfel, instanţa a reţinut că între creditoare şi debitoare au existat 
raporturi comerciale, care au fost dovedite prin încheierea unui contract în formă simplificată, 
constând în factura seria BYEO nr.7021978, ce atestă executarea de către creditoare în favoarea 
debitoarei a unor manopere şi vânzarea unor materiale a căror contravaloare totală a fost în 
cuantum de 56.466,95 lei. 

Factura depusă la dosar de creditoare în susţinerea cererii de deschidere a procedurii este 
acceptată la plată, purtând semnătura şi ştampila debitoarei. 

Această factură dovedeşte deţinerea de către creditoare a unei creanţe certe, lichide şi 
exigibile, atâta timp cât s-a acceptat de către debitoare plata integrală a contravalorii acesteia, 
acceptare dovedită prin semnarea şi ştampilarea facturii şi, în plus, exigibile, întrucât nu s-a stabilit 
între părţi un termen în cadrul căruia urmează să fie făcută plata contravalorii facturii, rezultând 
per a contrario că scadenţa la plată este identică cu data emiterii facturii. 

De altfel, existenţa unei declaraţii de creanţă este dovedită şi prin angajamentul de plată şi 
graficul de eşalonare a plăţii ce provin de la debitoare, înscrisuri conform cărora debitoarea s-a 
obligat ca până în luna decembrie 2009 să achite integral o anumită creanţă pe care o avea faţă de 
creditoare. 

Din cuprinsul graficului de eşalonare instanţa a reţinut faptul că debitoarea s-a obligat ca 
începând cu luna iunie să achite lunar câte 7.400 RON până la sfârşitul lunii decembrie 2009, 
pentru stingerea unei creanţe în cuantum de 51.800 lei. 

Graficul de plată nu face referire la factura a cărei contravaloare s-ar impune a fi achitată, 
neindividualizând debitul, instanţa considerând că pentru dovedirea caracterului cert, lichid şi 
exigibil al creanţei invocate de creditoare se impune a fi luată în considerare factura depusă la 
dosar. 

Chiar şi în condiţiile în care instanţa ar avea în vedere graficul de eşalonare a plăţii şi 
angajamentul de plată asumat de debitoare, instanţa ar aprecia că aceasta nu face decât dovada 
recunoaşterii de către debitoare a cuantumului unui debit de 51.800 lei, atâta timp cât nu există la 
dosar o acceptare din partea creditoarei cu privire la termenele de plată şi un acord al acesteia, care 
să fi fost în sensul prelungirii scadenţei în conformitate cu solicitările debitoarei. 

Creditoarea a susţinut că angajamentul de plată nu a fost integral asumat de debitoare şi că 
aceasta îi datorează suma de 48.466,95 lei, sumă rămasă neachitată din contravaloarea facturii 
nr.7021978/27.11.2008. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs debitoarea SC T. SRL solicitând admiterea 
acestuia, casarea cu trimitere spre rejudecare a cauzei către instanţa de fond, iar în subsidiar 
solicită modificarea hotărârii atacate în sensul respingerii cererii creditoarei ca fiind nelegală şi 
rămasă fără obiect. 

În dezvoltarea motivelor de recurs se arată că hotărârea atacată a fost dată cu încălcarea 
prevederilor art. 921 Cod procedură civilă, coroborate cu prevederile art. 89 alin 1, art 87 pct 2, art 
91, art. 100 alin 2 Cod procedură civilă, care reglementează procedura de citare a persoanelor 
juridice de drept privat. 

Mai arată că nu a primit nici o citaţie în legătură cu cererea creditoarei, aflând despre 
deschiderea procedurii în urma comunicării notificării expediate de administratorul judiciar numit 
în cauză, la data de 6 noiembrie 2009. 

Dovada de îndeplinire a procedurii de citare eventual existentă la dosarul cauzei este în 
mod vădit viciată, în sensul că procedura nu a fost îndeplinită. 



În condiţiile în care comunicarea actelor de procedură faţă de o persoană juridică se 
realizează prin persoana desemnată cu primirea corespondenţei, iar programul recurentei de 
funcţionare face posibilă comunicarea sub semnătură şi ştampilă la orice oră din zi sau noapte şi în 
orice zi a săptămânii, singurul scenariu posibil pentru realizarea prin afişare a procedurii ar fi 
refuzul de primire al actelor de către angajatul societăţii recurente. 

Ori, acest lucru ar trebui menţionat expres în cadrul dovezii de comunicare, la fel ca şi cazul 
în care nu ar fi fost găsit nimeni la sediul societăţii recurentei la data şi ora prezentării agentului 
procedural. 

În raport de nerespectarea prevederilor legale în materia comunicării citaţiei şi a actelor 
anexă acesteia, consideră că se impune potrivit prevederilor art. 304 pct 5, coroborat cu art. 312 
alin 3, teza II, Cod procedură civilă , cu atât mai mult cu cât nelegalitatea actelor de procedură a 
dus la lipsirea acesteia de posibilitatea pregătirii apărării faţă de cererea creditoarei, cu atât mai 
mult de formularea contestaţiei prevăzute la art. 33, alin 2 Cod procedură civilă. 

Cât priveşte fondul cauzei, se susţine, în esenţă, că cererea de deschidere a procedurii 
insolvenţei este neîntemeiată întrucât societatea nu se află în dificultate economică de natură a 
genera starea de insolvenţă, având suficiente disponibilităţi pentru plata datoriilor certe, lichide şi 
exigibile, dovadă fiind extrasele de cont aferente lunii octombrie-noiembrie 2009, balanţele lunilor 
august şi septembrie 2009, bilanţul contabil; se susţine, de altfel, că creanţa creditoarei nu mai 
există fiind achitată. 

Se susţine, de asemenea, că în urma analizei financiar-contabile a activităţii recurentei, 
realizată în termenii exigenţei bancare în perioada actuală, a reuşit în luna noiembrie să 
reînnoiască contractul de credit bancar pe care îl are contractat cu BRD-GSG,SUCURSALA CLUJ. 

Ori, decizia băncii de a îi reînnoi contractele de credit nu ar fi fost favorabilă, dacă 
rezultatele financiare ale societăţii nu ar fi demonstrat, că sunt o firmă solvabilă, capabilă să 
desfăşoare activităţi aducătoare de profit, astfel încât să îşi asume un asemenea contract. 

Analizând recursul declarat de către debitoarea SC T. SRL prin prisma motivelor de recurs 
şi a dispoziţiilor art.304 şi 3041C.pr.civ. prin raportate la art.8 din Legea nr.85/2006, Curtea l-a 
apreciat ca fiind nefondat pentru următoarele considerente: 

Demersul judiciar al creditoarei SC S.S. SRL vizează deschiderea procedurii insolvenţei 
debitoarei SC T. SRL pentru recuperarea unei creanţe în cuantum de 48.466,95 lei. 

În scopul soluţionării cererii formulate de către creditoare, instanţa de judecată prin 
judecătorul-sindic a dispus citarea părţilor potrivit art.87 şi urm. C.pr.civ., art. 7 lit. b şi art. 36 alin 
(1) din Legea nr. 31/1990, art. 22 şi 23 alin (2) din Legea nr. 85/2006. 

Înscrisurile existente la dosar relevă împrejurarea că debitoarei i-a fost comunicată citaţia 
la data de 11 septembrie 2009, agentul procedural care a procedat la îndeplinirea actului de 
procedură menţionând că a procedat la afişarea actului pe uşa principală a clădirii întrucât în lipsa 
destinatarului, a persoanelor însărcinate cu primirea corespondenţei, etc. nu s-a putut afla când cel 
citat poate fi găsit. 

1. Potrivit art.921C.pr.civ., comunicarea citaţiei şi a altor acte de procedură nu se poate 
realiza prin afişare în cazul persoanelor juridice, precum şi al asociaţiilor sau societăţilor care, 
potrivit legii, pot sta în judecată, cu excepţia cazurilor în care se refuză primirea sau dacă se 
constată lipsa oricărei persoane la sediul acestora. 

În speţă, agentul procedural a procedat la afişarea citaţiei expediate debitoarei menţionând 
că nu a putut fi identificată nici o persoană care este abilitată de lege să primească acest înscris. 

Probele existente la dosar relevă împrejurarea că acest imobil nu este unul colectiv, cu mai 
multe apartamente astfel că se poate susţine cu temei că la data comunicării actului de procedură 
cu debitoarea s-a constatat lipsa oricărei persoane la sediul acestora. Se poate observa, de 
asemenea, că nu există la dosar nici o probă care să infirme consemnările agentului procedural cu 
privire la motivul afişării citaţiei, cunoscut fiind că acest act de procedură reprezintă un înscris 
oficial iar menţiunile efectuate în cuprinsul acestuia fac dovada deplină până la declararea acestuia 
ca fiind fals.  

Înscrisul depus în probaţiune de către debitoare în susţinerea afirmaţiei potrivit căreia la 
sediul acesteia funcţionează un hotel şi astfel există în permanenţă o persoană la recepţia acestuia 
nu poate conduce la concluzia că procedura de citare nu este legal îndeplinită câtă vreme legalitatea 
menţiunilor efectuate de către agentul procedural nu au fost anulate, susţinerile contrare ale 
debitoarei fiind nefondate.  



Se poate conchide, aşadar, analizând derularea procedurii insolvenţei, că debitoarei i-au 
fost respectate toate drepturile şi garanţiile oferite de legiuitor şi care reglementează dreptul la 
apărare, aceasta beneficiind de un termen apreciat ca fiind rezonabil pentru formularea apărărilor 
sale. 

Probele administrate în cauză relevă împrejurarea că judecătorul sindic, la termenul fixat 
pentru analizarea cererii creditoarei a apreciat că în speţă sunt îndeplinite cerinţele de 
admisibilitate a unei astfel de cereri cu consecinţa deschiderii procedurii insolvenţei debitoarei. 

2. Pentru soluţionarea fondului litigiului se impun a fi lămurite următoarele probleme: dacă 
există o creanţă a creditoarei care a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei, dacă există o 
procedură colectivă împotriva debitoarei şi dacă debitoarea este în insolvenţă. 

a. După cum rezultă din probele existente la dosar, creditoarea, în temeiul raporturilor 
contractuale existente între părţi, a prestat unele servicii debitoarei SC T. SRL şi a livrat, totodată o 
serie de bunuri în valoare totală de 56.466,95 lei iar pentru plata acestora a fost întocmită factura 
fiscală seria BYEO nr.7021978 din data de 27 noiembrie 2008; factura întocmită nu cuprinde un 
termen de plată astfel că se poate susţine cu temei că data emiterii este şi termenul de plată a 
sumelor acolo înscrise. 

Corespondenţa comercială derulată ulterior de părţi evidenţiază împrejurarea că acestea au 
stabilit o reeşalonare a datoriei debitoarei potrivit graficului întocmit la data de 29 mai 2009, 
debitoarea obligându-se să respecte aceste noi termene. 

Probele administrate în cauză relevă împrejurarea că debitoarea a achitat doar în parte 
suma datorată creditoarei astfel că la data de 18 august 2009, creanţa certă, lichidă şi exigibilă a 
creditoarei era de 48.466,95 lei. 

Datoria debitoarei faţă de creditoarea SC S.S. SRL a fost achitată la data de 06 noiembrie 
2009, ulterior datei deschiderii procedurii insolvenţei, iar plata a fost efectuată de către societatea 
bancară ulterior momentului la care aceasta a fost notificată cu privire la situaţia juridică a 
debitoarei (analizarea legalităţii plăţii efectuate excede prezentului cadru procesual, instanţa de 
recurs nefiind investită în acest sens). 

Manifestarea de voinţă a creditoarei SC S.S. SRL ulterior achitării datoriei de către 
debitoare nu permite instanţei să reţină exprimarea neechivocă a acesteia cu privire la renunţarea 
la judecata cererii de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei şi, ca atare, în mod corect a 
statuat judecătorul sindic că SC S.S. SRL este creditoarea debitoarei iar creanţa acesteia întruneşte 
cerinţele art.3 pct.12 din Legea nr.85/2006. 

b. Înscrisurile depuse în probaţiune de către administratorul judiciar al debitoarei relevă 
fără echivoc împrejurarea că procedura deschisă împotriva acesteia a devenit colectivă, că există cel 
puţin 9 creditori iar pasivul este de 16.010.439,21 lei. 

Probele administrate în cauză evidenţiază că unii dintre creditori au renunţat la declaraţiile 
de creanţe, însă, aceste declaraţii (care nu poartă nici viza de înregistrare din dosarul de insolvenţă) 
nu sunt suficiente pentru a statua că procedura debitoarei nu este colectivă, tabelul preliminar al 
creanţelor debitoarei confirmând aceasta. 

c. Raportul de activitate întocmit de către administratorul judiciar al debitoarei arată faptul 
că la data formulării cererii de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei, disponibilul acesteia, 
în numerar era de aproximativ 2000 lei, că în lunile august-septembrie 2009 cuantumul creditării 
societăţii debitoarei de către asociaţi este de 244.781,84 lei, că această operaţiune de creditare a 
continuat şi ulterior ( 400.000 lei în lunile noiembrie-decembrie), iar rezultatul net al exerciţiului 
financiar aferent anului 2009 este pierdere ( de exemplu, -91.683 lei aferent lunilor august-
septembrie 2009). 

Coroborând toate aceste date economico-financiare ale debitoarei se poate conchide fără 
echivoc că debitoarea se află în insolvenţă astfel cum ea rezultă şi din prevederile art.3 pct.1 din 
Legea nr.85/2006. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea va aprecia recursul declarat de către debitoarea SC 
T. SRL ca fiind nefondat iar în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ. raportat la art.8 Legea nr.85/2006 îl 
va respinge şi va menţine în întregime hotărârea recurată. 

La adoptarea acestei soluţii, Curtea a dat eficienţă practicii Curţii Europene a Drepturilor 
Omului care statuează că autorităţile trebuie să asigure aplicarea normelor cu claritate şi o coerenţă 
rezonabilă pentru a evita posibila insecuritate juridică şi incertitudinea pentru subiectele de drept 
vizate de măsurile care însoţesc aplicarea acestei soluţii. 



 De altfel, Curtea a statuat constant că revine în primul rând instanţelor naţionale 
competenţa de a interpreta legislaţia internă, fiind vorba în special de reguli de natură procedurală, 
rolul său limitându-se la a verifica compatibilitatea cu Convenţia a efectelor unei asemenea 
interpretări (Cauza Tejedor Garcia împotriva Spaniei, Hotărârea din 16 decembrie 1997, Culegere 
de hotărâri şi decizii 1997-VIII, paragraful 31, p. 2.796). Cum Convenţia nu îşi propune să 
garanteze drepturi teoretice sau iluzorii, ci drepturi concrete şi efective (Cauza Artico împotriva 
Italiei, Hotărârea din 13 mai 1980, seria A nr. 37, p. 16, paragraful 33), dreptul la un proces 
echitabil nu poate fi considerat efectiv decât dacă cererile şi observaţiile părţilor sunt într-adevăr 
"auzite", adică examinate conform normelor de procedură de către tribunalul sesizat. Altfel spus, 
art. 6 impune "tribunalului" obligaţia de a proceda la o examinare efectivă a motivelor, 
argumentelor şi a cererilor de probatoriu ale părţilor, cu excepţia aprecierii pertinenţei (Cauza Van 
de Hurk împotriva Olandei, Hotărârea din 19 aprilie 1994, seria A nr. 288, p. 19, paragraful 59, şi 
Cauza Dulaurans împotriva Franţei, Hotărârea din 21 martie 2000, Cererea nr. 34.553/1997, 
paragraful 33). (Judecător Mihaela Sărăcuţ) 

 

Deschidere a procedurii insolvenţei. Recurs. Respingere. Stare de insolvenţă. Înţeles 

Potrivit art.3 alin.1 lit.a din Legea nr.85/2006, insolvenţa este acea stare a patrimoniului 
debitorului care se caracterizează prin insuficienta fondurilor băneşti disponibile pentru plata 
datoriilor exigibile, iar insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 30 
de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ, decizia nr. 91 
din 18 ianuarie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 2466 din 8 iulie 2009 a Tribunalului Maramureş s-a admis cererea 
formulată de creditoarea SC G.D. SRL pentru deschiderea procedurii generale de insolvenţă 
împotriva debitoarei SC L. SRL, în temeiul art. 33 al. 6 din Legea nr. 85/2006, s-a dispus 
deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că prin cererea înregistrată la data de 13.04.2009 
creditoarea SC G.D. SRL a solicitat declanşarea procedurii de insolvenţă pentru debitoarea SC SRL 
pentru neplata la scadenţă a sumei de 92.488,70 lei debit, că acţiunea a fost comunicată la data de 
15.04.2009, iar, deşi a fost legal citată, debitoarea nu a contestat insolvenţa în termen de 10 zile de 
la comunicare în conformitate cu prevederile art. 33(2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, astfel că judecătorul sindic a apreciat că se impune deschiderea procedurii generale 
întemeiată pe dispoziţiile art. 33(6) din lege. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs debitoarea SC L. SRL BAIA-MARE solicitând 
admiterea acestuia, în principal, casarea hotărârii atacate cu consecinţa trimiterii cauzei la instanţa 
de fond pentru a se pronunţa asupra apărării formulate de recurentă; iar în subsidiar, solicită 
admiterea recursului, cu consecinţa respingerii cererii creditoarei în temeiul art. 3 pct 12 privind 
valoarea prag, cu cheltuieli de judecată. 

În dezvoltarea motivelor de recurs se arată că, pentru debitoarea SC L. SRL nu s-a prezentat 
nimeni la termenul din 8 iulie 2009, deşi a fost legal citată, situaţie în care s-a reţinut doar faptul 
că societatea recurentă nu a formulat contestaţie, ca apoi să fie ignorate toate apărările sale din 
întâmpinare precum şi actele depuse de aceasta prin care a demonstrat că debitul invocat de 
creditoare este sub valoarea-prag prevăzută de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006, aspect pe care 
l-a confirmat chiar creditoarea prin extrasul de cont semnat şi parafat de aceasta. 

Se susţine că penalităţile invocate de creditoare nu au fost calculate, pentru a verifica modul 
de calcul, nu au fost facturate către societatea recurentă şi nici nu le-au fost solicitate la plată la o 
dată anterioară formulării cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă. 

Intimata SC G.D. SRL prin concluziile scrise depuse la data de 23 noiembrie 2009 solicită 
respingerea recursului formulat de SC L. SRL cu menţinerea hotărârii atacate ca fiind legală şi 
temeinică. 



În dezvoltarea motivelor întâmpinării se arată că, are o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în 
cuantum de 32.887,11 lei, aceasta fiind mai veche de 30 de zile şi având un cuantum superior 
pragului minim de 10.000 lei prevăzut de lege. 

Creanţa intimatei este certă, lichidă şi exigibilă şi se întemeiază atât pe biletele la ordin 
menţionate la fond cât şi pe hotărârile judecătoreşti-definitive şi irevocabile- hotărâri ce se bucură 
de autoritate de lucru judecat. 

Actele de executare întocmite de executorul judecătoresc-cu precădere procesele verbale de 
stabilire a cheltuielilor, sunt titluri executorii - ce nu mai pot fi contestate pe această cale. 

Analizând recursul declarat de către debitoarei SC L. SRL prin prisma motivelor de recurs şi 
a dispoziţiilor art.304 şi 3041C.pr.civ., Curtea l-a apreciat ca fiind nefondat pentru următoarele 
considerente: 

Demersul judiciar al creditoarei SC G.D. SRL vizează deschiderea procedurii insolvenţei 
debitoarei SC L. SRL pentru recuperarea unei creanţe în cuantum de 26.835,91 lei. 

În scopul soluţionării cererii formulate de către creditoare, instanţa de judecată prin 
judecătorul-sindic a dispus citarea părţilor potrivit art.87 şi urm. C.pr.civ., art. 7 lit. b şi art. 36 alin 
(1) din Legea nr. 31/1990, art. 22 şi 23 alin (2) din Legea nr. 85/2006; pentru data fixată pentru 
soluţionarea cererii creditoarei s-a constatat că debitoarea, deşi legal citată nu a formulat 
contestaţie, iar prin reprezentantul său convenţional şi-a susţinut poziţia procesuală făcând 
trimitere la motivele invocate prin întâmpinarea depusă. 

Din cuprinsul acesteia rezultă că debitoarea a solicitat respingerea cererii creditoarei ca 
fiind inadmisibilă întrucât creanţa acesteia este sub valoarea prag impusă de legiuitor, creanţa fiind 
de 6.818,33 lei. 

Hotărârea prin care judecătorul sindic a dispus deschiderea procedurii insolvenţei 
debitoarei menţionează faptul că din probele existente la dosar rezultă că creditoarea deţine o 
creanţă peste valoarea prag de 10.000 lei iar de la scadenţa datoriei au trecut mai mult de 30 de 
zile. 

Potrivit art.3 alin.1 lit.a din Legea nr.85/2006, insolvenţa este acea stare a patrimoniului 
debitorului care se caracterizează prin insuficienta fondurilor băneşti disponibile pentru plata 
datoriilor exigibile, iar insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 30 de 
zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori. 

În speţă, se poate observa că debitoarea nu a plătit datoria sa faţă de creditoarea SC G.D. 
SRL în cuantum de 32.887,11 lei deşi scadenţa la plată a acestei sume este depăşită astfel că se 
poate susţine cu temei că debitoarea se află în stare de insolvenţă, insolvenţa acesteia fiind vădită. 

Întrucât debitoarea nu a demonstrat inexistenţa stării sale de insolvenţă, reţinând că 
creanţa debitoarei întruneşte exigenţele impuse prin art.31 din Legea nr.85/2006, Curtea va 
aprecia recursul debitoarei ca fiind nefondat iar în temeiul art.8 din Legea nr.85/2006 raportat la 
art.312 alin.1 C.pr.civ. îl va respinge şi va menţine în întregime hotărârea recurată. 

Apărările debitoarei referitoare la inexistenţa creanţei şi a stării de insolvenţă nu au fost 
reţinute de către instanţă la soluţionarea recursului. Astfel, înscrisurile depuse în probaţiune nu 
dovedesc plata creanţei către creditoare iar încasările şi plăţile efectuate nu dovedesc inexistenţa 
stării de insolvenţă a debitoarei. Mai mult, debitoarea nici nu contestă împrejurarea că biletele la 
ordin emise creditoarei nu au putut fi încasate din lipsă de disponibil, că opoziţia la executare 
formulată a fost respinsă irevocabil de către instanţa de judecată iar sumele solicitate au la bază 
contractele comerciale încheiat anterior.  

La adoptarea acestei soluţii, Curtea a dat eficienţă practicii Curţii Europene a Drepturilor 
Omului care statuează că autorităţile trebuie să asigure aplicarea normelor cu claritate şi o coerenţă 
rezonabilă pentru a evita posibila insecuritate juridică şi incertitudinea pentru subiectele de drept 
vizate de măsurile care însoţesc aplicarea acestei soluţii. 

 De altfel, Curtea a statuat constant că revine în primul rând instanţelor naţionale 
competenţa de a interpreta legislaţia internă, fiind vorba în special de reguli de natură procedurală, 
rolul său limitându-se la a verifica compatibilitatea cu Convenţia a efectelor unei asemenea 
interpretări (Cauza Tejedor Garcia împotriva Spaniei, Hotărârea din 16 decembrie 1997, Culegere 
de hotărâri şi decizii 1997-VIII, paragraful 31, p. 2.796). Cu toate acestea, având în vedere că 
reglementarea privind formalităţile şi termenele ce trebuie respectate este menită să asigure buna 
administrare a justiţiei şi respectul principiului securităţii juridice, cei interesaţi trebuie să se poată 



aştepta ca aceste reguli să fie puse în aplicare (Cauza Stone Court Shipping Company S.A. 
împotriva Spaniei, Cererea nr. 55.524/2000, paragraful 34, 28 octombrie 2003). 

 Cum Convenţia nu îşi propune să garanteze drepturi teoretice sau iluzorii, ci drepturi 
concrete şi efective (Cauza Artico împotriva Italiei, Hotărârea din 13 mai 1980, seria A nr. 37, p. 16, 
paragraful 33), dreptul la un proces echitabil nu poate fi considerat efectiv decât dacă cererile şi 
observaţiile părţilor sunt într-adevăr "auzite", adică examinate conform normelor de procedură de 
către tribunalul sesizat. Altfel spus, art. 6 impune "tribunalului" obligaţia de a proceda la o 
examinare efectivă a motivelor, argumentelor şi a cererilor de probatoriu ale părţilor, cu excepţia 
aprecierii pertinenţei (Cauza Van de Hurk împotriva Olandei, Hotărârea din 19 aprilie 1994, seria 
A nr. 288, p. 19, paragraful 59, şi Cauza Dulaurans împotriva Franţei, Hotărârea din 21 martie 
2000, Cererea nr. 34.553/1997, paragraful 33).(Judecător Mihaela Sărăcuţ) 

 

Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. Caracterul cert al creanţei 

În lipsa acceptării facturilor şi în lipsa unei alte dovezi privind expedierea şi primirea 
mărfurilor şi a unor formulare de comenzi şi a lipsei menţiunii din contract referitoare la preţul 
produselor nu poate fi reţinut caracterul cert al creanţei. 

Recunoaşterea pretenţiilor deduse judecăţii prin angajament de plată nu poate fi reţinută 
ca fiind reală în lipsa menţiunii exprese a numărului facturii fiscale din cuprinsul 
angajamentului şi identitatea acestora cu facturile fiscale prezentate în justificarea cererii de 
deschidere a procedurii insolvenţei. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ, decizia nr. 
207 din 1 februarie 2010 

Prin sentinţa comercială nr.3587 pronunţată la data de 15.10.2009 de Tribunalul Comercial 
Cluj a fost respinsă excepţia nelegalei timbrări a contestaţiei şi excepţia tardivităţii contestaţiei 
invocate de creditoare. 

A fost admisă contestaţia formulată de debitoarea SC L.C. SRL împotriva cererii de 
deschidere a procedurii formulate de creditoarea SC B.R.C. SRL. 

A fost respinsă cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditoarea SC 
B.R.C. SRL împotriva debitoarei SC L.C. SRL. 

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa a reţinut că prin cererea înregistrată la data de 
4 mai 2009 sub nr. de mai sus, creditoarea SC B.R.C. SRL a solicitat deschiderea procedurii 
insolvenţei împotriva debitoarei SC L.C. SRL, în condiţiile în care s-a susţinut că debitoarea îi 
datorează creditoarei suma de 56.097,09 lei debit principal, la care se adaugă penalităţi 
contractuale în cuantum de 0,10% pe zi de întârziere, conform contractului comercial nr.971 
încheiat la data de 07.10.2008, începând cu data scadenţei şi până la deschiderea procedurii. 

În motivarea cererii creditoarea a susţinut că a încheiat cu debitoarea contractul comercial 
menţionat în baza căruia se obliga să îi vândă en gros materiale de construcţii pe care cumpărătorul 
urma să le utilizeze în procesul de producţie, în conformitate cu obiectul său de activitate, pentru 
realizarea lucrărilor de amenajare exterioară-interioară la un bloc de locuinţe din localitatea Cluj-
Napoca.  

În baza acestui contract, creditoarea susţine că i-a livrat debitoarei marfă aferentă facturilor 
fiscale nr.60007433/07.10.2008 în cuantum de 14.093,49 lei, nr.60007735/16.10.2008 în 
cuantum de 6.402,57 lei, nr.60007814/20.10.2008 în cuantum de 11.541,36 lei, 
nr.60008391/10.11.2009 în cuantum de 7.895,22 lei, nr.60008393/10.11.2008 în cuantum de 
7.713,16 lei şi nr.60008591/19.11.2008 în cuantum de 14.451,29 lei. 

Urmare neachitării contravalorii sumei de 56.097,09 lei, creditoarea apreciază că 
debitoarea este în star de insolvenţă, că a făcut dovada caracterului cert, lichid şi exigibil al creanţei 
prin înscrisurile depuse la dosar, valoarea creanţei depăşind pragul minim prevăzut de lege, 
precizându-se că de la data ultimei plăţi au trecut mai mult de 30 de zile. 

Debitoarea a formulat contestaţie împotriva cererii creditoarei, susţinând că nu se află în 
stare de insolvenţă, pe de o parte, şi că în ceea ce priveşte creanţa invocată de creditoare, aceasta 
nu are un caracter cert, lichid şi exigibil, solicitându-se iniţial obligarea creditoarei la plata unei 



cauţiuni în cuantum de 10%, pentru ca ulterior în şedinţa publică din 15 octombrie 2009 
debitoarea să precizeze să nu-şi mai susţine cererea de obligare a creditoarei la plata cauţiunii. 

În motivarea contestaţiei, debitoarea a arătat că recunoaşte încheierea contractului 
comercial nr.971/06.10.2008 încheiat cu creditoarea, precum şi faptul că în baza acestui contract a 
achiziţionat materiale de construcţii de la debitoare, materiale care însă au fost achitate în 
întregime. 

Cât priveşte facturile invocate de creditoare, debitoarea a arătat că nu le recunoaşte, 
susţinând că o parte din ele nu au ajuns la sediul său şi nici produsele menţionate în cuprinsul 
facturilor. 

Pentru unele din produse, debitoarea a susţinut că a solicitat şi a obţinut retur, întrucât 
acestea nu au corespuns calitativ, onorându-şi obligaţiile de plată faţă de creditoare pentru acele 
mărfuri livrate şi pentru care facturile au fost acceptate la plată. 

În condiţiile în care creditoarea nu face dovada livrării mărfurilor menţionate în facturile 
depuse la dosar, debitoarea apreciază că nu este îndreptăţită să formuleze o cerere de deschidere a 
procedurii insolvenţei, cu atât mai mult cu cât în cuprinsul contractului încheiat între cele două 
părţi litigante s-a stabilit că eventualele litigii vor fi înaintate spre soluţionare Curţii de Arbitraj 
Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. 

Debitoarea susţine că desfăşoară activitate comercială şi că achită în mod curent obligaţiile 
de plată ce rezultă din derularea acestei activităţi, neavând obligaţii restante mai vechi de 30 de 
zile, sens în care a depus la dosarul cauzei înscrisuri. 

Creditoarea a depus la dosar la data de 4 august 2009 un răspuns la contestaţie debitoarei, 
invocând excepţia nelegalei timbrări, în principal şi excepţia tardivităţii formulării contestaţiei iar, 
în subsidiar, susţinând caracterul cert, lichid şi exigibil al propriei creanţe şi faptul că nu s-ar 
justifica stabilirea unei cauţiuni în sarcina sa, în condiţiile în care debitoarea nu a dovedit faptul că 
introducerea cererii de deschidere a procedurii a prejudiciat-o în vreun fel. 

În susţinerea creanţei a fost invocată de creditoare existenţa unui angajament de plată, 
conform căruia aceasta s-ar fi obligat să achite în perioada 15 martie 2009-30 aprilie 2009 un debit 
principal în cuantum de 62.097 lei şi penalităţi de întârziere contractuale în cuantum de 7.000 lei, 
din totalul debitului fiind achitată doar suma de 6.000 lei. 

Referitor la susţinerile debitoarei în sensul că facturile ce fac obiectul cererii de deschidere a 
procedurii nu au fost acceptate la plată şi marfa nu a fost livrată, se arată că reprezintă doar motive 
de tergiversare şi de încercare de sustragere de la obligaţiile asumate contractual. 

Analizând cererea formulată de creditoare, corelativ cu contestaţia formulată de debitoare, 
tribunalul a constatat că între creditoare şi debitoare s-a încheiat la data de 6 octombrie 2008 un 
contract în baza căruia creditoarea se obliga, în calitate de furnizor, să-i livreze debitoarei, în 
calitate de cumpărător, en gros materiale de construcţii pentru realizarea unor lucrări de amenajări 
exterioare-interioare la obiectivul bloc de locuinţe din Cluj-Napoca, furnizorul urmând să livreze 
marfa pe baza comenzilor scrise emise anticipat de cumpărător. 

În baza aceluiaşi contract, părţile au prevăzut în cuprinsul art.3 că mărfurile urmau să fie 
livrate la un preţ ce va fi stabilit de comun acord, locul la depozitul furnizorului, negociate în RON 
fără TVA, în anexa 1 la contractul dintre părţi, anexă ce face parte integrantă din contract, 
prevăzându-se faptul că preţurile erau valabile până la data de 31 decembrie 2008. 

Din cuprinsul anexei nr.1 la contract, depusă la dosar la fila 9 de către creditoare în 
susţinerea cererii de deschidere a procedurii, instanţa reţine faptul că nu rezultă preţurile pe care 
părţile le-au stabilit de comun acord pentru materialele de construcţii ce urmau să fie livrate 
debitoarei, singurul preţ menţionat fiind pentru adezivul Bau und friesenkleber – 13,50 lei fără 
TVA pentru un sac de 25 kg. 

Din cuprinsul convenţiei părţilor, judecătorul sindic reţine faptul că marfa pe care 
creditoarea, în calitate de furnizor, urma să o livreze debitoarei, trebuia să fie solicitată, în 
prealabil, de aceasta, în baza unor comenzi scrise. 

La dosarul cauzei creditoarea a depus comenzile de livrare nr.30/14.10.2008 şi 
32/14.10.2008, conform cărora debitoarea i-a solicitat să-i livreze tencuială MPI 25 vrac în 
cantitate de 16.800 kg şi respectiv adeziv duocontact, tencuială fină de var, mortar MP 25, MPA 35, 
şapă C16, în diferite cantităţi menţionate în cuprinsul comenzii. 



Totodată, creditoarea a depus la dosar facturi fiscale ce susţine că sunt aferente comenzilor 
efectuate de către debitoare, însă aceste susţineri nu sunt în nici un fel confirmate de înscrisurile de 
la dosar. 

Verificând cuprinsul facturilor, instanţa a reţinut că doar în ceea ce priveşte factura 
nr.60007814 ar corespunde parţial cu comanda emisă de debitoare sub nr.32/14.10.2008, data 
emiterii facturii fiind 20.10.2008. Contravaloarea acestei facturi se ridică la suma de 11.541,36 lei, 
fiind necesar a se face precizarea că nici una din facturile depuse la dosarul cauzei nu este acceptată 
la plată de către debitoare. 

În condiţiile în care debitoarea a contestat primirea mărfurilor şi a susţinut că o parte din 
aceste mărfuri nu au corespuns calitativ, solicitându-se de altfel furnizorului, respectiv creditoarei, 
returnarea unora dintre mărfuri, judecătorul sindic consideră că suma solicitată de creditoare cu 
titlu de contravaloare marfă, invocată în considerentele cererii de deschidere a procedurii, nu are 
un caracter cert. 

De altfel, creditoarea a fost citată din oficiu de către judecătorul sindic cu menţiunea de a 
face dovada mărfurilor aferente facturilor anexate cererii introductive, solicitare la care reclamanta 
a depus la dosar avizul de însoţire a mărfii seria BXBO nr.5392704 din data de 20.10.2008, aviz 
care însă nu face dovada livrării întregii cantităţi de marfă a cărei valoare se solicită prin cererea 
introductivă, contravaloarea bunurilor menţionate în respectivul aviz neîntrunind cerinţele prev. 
de art.3 pct.12 din Legea nr.85/2006, chiar în condiţiile în care s-ar accepta ca fiind reale preţurile 
menţionate olograf în cuprinsul comenzii de livrare. 

Întrucât facturile depuse la dosarul cauzei nu sunt acceptate la plată de către debitoare şi nu 
s-a făcut dovada faptului că pentru produsele cuprinse în respectivele facturi creditoarea a formulat 
comenzi, iar mărfurile au fost livrate în cantităţile şi sortimentele solicitate, ţinând cont de faptul că 
nici preţul produselor nu a fost identificat în convenţia părţilor, neexistând pe cale de consecinţă 
posibilitatea verificării caracterului cert al creanţei, judecătorul sindic va respinge cererea 
formulată de creditoare, considerând că aceasta nu întruneşte cerinţele prevăzute de lege în 
cuprinsul disp. art.3 pct.6, creditorul nefăcând dovada faptului că deţine împotriva patrimoniului 
debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 30 de zile. 

Referitor la pretinsul angajament de plată pe care debitoarea l-a semnat şi în cuprinsul 
căruia recunoştea existenţa unui debit în cuantum de 69.027 lei şi 7.000 lei penalităţi de întârziere, 
judecătorul sindic va avea în vedere faptul că respectivul angajament semnat la data de 3 martie 
2009 de către debitoare nu menţionează facturile pentru care a fost recunoscută creanţa pe care 
creditoarea o invoca, nefăcându-se dovada identităţii creanţei solicitate prin cererea introductivă şi 
cea pretins recunoscută de către debitoare şi pentru care aceasta şi-a asumat obligaţia de plată în 
perioada 15 martie -30 aprilie 2009. 

În plus, judecătorul sindic a reţinut faptul că debitoarea a contestat starea de insolvenţă şi a 
depus la dosarul cauzei situaţia plăţilor facturilor către diferiţi furnizori, plăţi efectuate de persoana 
juridică în perioada 1 decembrie 2008-21 mai 2009, ce atestă faptul că debitoarea a făcut plăţi în 
cuantum egal cu creanţa invocată de creditoare, făcându-se de asemenea şi dovada achitării 
contravalorii salariilor şi a diverşilor furnizori, plăţile efectuate de către debitoare pe fiecare 
categorie de furnizor în parte, în perioada 01.12.-21.05.2009, perioadă anterioară deschiderii 
procedurii, făcând dovada faptului că în cele 30 de zile anterioare cererii de deschidere a procedurii 
formulate de creditoare debitoarea nu s-a aflat în stare de insolvenţă, efectuând plăţi care însumate 
depăşesc contravaloarea creanţei invocate de creditoare. 

Faţă de aceste considerente, instanţa a apreciat că neachitarea către creditoare a 
contravalorii unor bunuri pe care aceasta pretinde că le-a livrat debitoarei nu se datorează stării de 
insolvenţă, în condiţiile în care dispoziţiile Legii nr.85/2006 reglementează o procedură a cărei 
aplicabilitate este condiţionată de întrunirea cerinţelor prev. de art.3, respectiv imposibilitatea 
plăţii datoriilor certe, lichide şi exigibile de către debitor datorată insuficienţei fondurilor băneşti 
disponibile, neachitarea acestor datorii după împlinirea unui termen de 30 de zile de la scadenţă şi 
existenţa unei valori prag care la data formulării cererii de către creditoare era stabilită de legiuitor 
la suma de 10.000 lei. 

Refuzul debitoarei de a achita contravaloarea unor mărfuri cu privire la care susţine că nu 
corespundeau calitativ, susţinere care era dovedită prin menţiunea făcută în cuprinsul 
angajamentului de plată, nu poate fi considerat un temei pentru admiterea cererii de deschidere a 
procedurii insolvenţei, atâta timp cât această stare nu a fost dovedită, nefăcându-se dovada faptului 



că debitoarea nu efectuează plăţi şi nu deţine disponibilităţi băneşti care să-i permită plata 
datoriilor lichide şi exigibile. 

Judecătorul sindic a considerat că nedovedirea caracterului cert al creanţei de către 
creditoare, chiar în condiţiile în care s-a depus la dosar angajamentul de plată asumat de debitoare, 
însă în cuprinsul căruia nu se menţionează aceleaşi facturi ce fac obiectul cererii de deschidere a 
procedurii, nu justifică deschiderea procedurii, întrucât această procedură nu este reglementată de 
legiuitor ca fiind o modalitate de constrângere a debitorului să-şi achite obligaţiile băneşti, ci ca o 
procedură menită să confere creditorilor posibilitatea de a-şi recupera creanţele în cadrul unei 
proceduri colective, în acele situaţii în care debitorii sunt în stare de insolvenţă. 

Faţă de considerentele mai sus reţinute, tribunalul a admis contestaţia formulată de 
debitoare împotriva cererii de deschidere a procedurii creditoarei ca fiind fondată, raportat la prev. 
art.33 alin.4 din Legea nr.85/2006 şi, pe cale de consecinţă, a respins cererea formulată de 
creditoare ca fiind nefondată. 

Creditoarea a promovat recurs împotriva acestei hotărâri solicitând casarea sentinţei şi 
admiterea cererii de deschiderea procedurii insolvenţei. 

Recurenta susţine că sentinţa apare ca fiind nulă întrucât procedura de citare şi comunicare 
a contestaţiei formulată de debitor este viciată potrivit dispoziţiilor art.85 C.pr.civ. impuneau 
instanţei de a nu lua nici un fel de măsuri ori pronunţarea hotărârii în aceste condiţii atrage 
nulitatea. 

S-a mai învederat prin motivele de recurs că în derularea raporturilor contractuale a 
furnizat materiale de construcţii debitoarei însă aceasta nu a procedat la plata unui număr de 
facturi însumând un cuantum de 56079,09 lei pe o perioadă mai mare de 30 de zile prezumţia de 
insolvabilitate reieşind în mod evident din angajamentul de plată. 

 Cererea recurentei creditoare se subliniază că întrunea condiţiile prevăzute de Legea 
nr.85/2006 fiind deţinătoarea unei creanţe certe, lichide şi exigibile în sensul art.379 C.pr.civ., 
judecătorul sindic interpretând greşit dispoziţiile legale enunţate precum şi prevederile art.3 din 
Legea nr.85/2006. 

Analizând recursul promovat prin prisma motivele de recurs invocate, Curtea reţine 
următoarele: 

Creditoarea a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei S.C. L.C. SRL 
învederând că aceasta îi datorează suma de 56.097,09 lei debit principal plus penalităţi conform 
contractului comercial nr.971/2008 iar de la data scadenţei au trecut mai mult de 30 de zile fără ca 
aceasta să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale. 

Subsecvent notificării cererii de deschidere a procedurii debitoarea S.C. L.C. SRL a formulat 
contestaţie în termenul legal arătând că în fapt debitoarea nu deţine o creanţă certă, lichidă şi 
exigibilă întrucât facturile prezentate poartă menţiunea expedierii prin poştă fără a se face dovada 
expedierii, nu există dovada livrării mărfurilor aşadar nu poate fi determinată nici data scadenţei 
iar facturile nefiind acceptate apar diferenţe între conţinutul contractului şi mărfurile înscrise pe 
facturi care nu au ajuns în posesia pretinsei debitoare nefiind ataşate nici declaraţiile de 
conformitate ori lipsa achitării mărfurilor conform menţiunilor înscrise pe facturi marfa rămâne 
proprietatea creditoarei neexistând aşadar o obligaţie de plată ci eventual una de restituire a 
bunurilor. 

 Creditoarea mai învederează că pentru unele dintre produse a solicitat şi obţinut retur 
pentru că marfa nu corespundea calitativ iar pentru mărfurile intrate şi-a achitat toate obligaţiile 
astfel că în prezenţa existenţei unor controverse legate de derularea raporturilor comerciale se 
impunea convocarea şi soluţionarea cauzei în condiţiile art.13 din contract în faţa Curţii de Arbitraj 
Comercial Internaţional de pe lângă camera de Comerţ şi Industrie a României. 

În ceea ce priveşte starea de insolvenţă s-a contestat prezumţia invocată de creditoare 
arătând că are o serie de activităţi comerciale pe care le desfăşoară având angajat personal căreia i-
a achitat obligaţiile salariale iar asociatul a împrumutat societatea cu peste 100.000 lei crescând 
astfel lichidităţile. 

Procesul verbal cuprinzând dovada de îndeplinire a procedurii de citare întocmit la 
15.06.2009 relevă că s-a procedat la comunicarea contestaţiei creditoarei procedura de citare 
pentru termenul de 10.09.2009 fiind îndeplinită iar dovada de îndeplinire a procedurii de citare 
întocmită la 17.09.2009 confirmă că şi pentru termenul din 15.10.2009 a fost îndeplinită procedura 



de citare în privinţa recurentei astfel că motivul de recurs prev. de art.304 pct.5 C.pr.civ. invocat de 
recurentă în conexiune cu dispoziţiile art.85 din C.pr.civ. nu este prezent. 

Analiza realizată de judecătorul sindic asupra contestaţiei formulată de debitoare confirmă 
că acesta a procedat în mod corect la examinare tuturor înscrisurilor depuse în probaţiune atât din 
perspectiva susţinerilor debitoarei cât şi cele ale creditoarei. 

Judecătorul sindic a reţinut în mod corect că în lipsa acceptării facturilor şi în lipsa unei alte 
dovezi privind expedierea şi primirea mărfurilor şi a unor formulare de comenzi şi a lipsei 
menţiunii din contract referitoare la preţul produselor nu poate fi reţinut caracterul cert al creanţei. 

Convenţia părţilor prezentată ca fiind înscrisul care asigură caracterul cert al pretenţiilor a 
fost corect interpretat de către prima instanţă care a reţinut că potrivit clauzelor contractuale 
anterior livrării mărfii trebuia redactată o comandă scrisă ceea ce creditoarea nu a prezentat. 

Recunoaşterea pretenţiilor deduse judecăţii prin angajamentul de plată semnat la 3 martie 
2009 nu a fost reţinută ca fiind reală de către judecătorul sindic în mod corect întrucât în lipsa 
menţiunii exprese a numărului facturii fiscale din cuprinsul angajamentului identitatea acestora cu 
facturile fiscale prezentate în justificarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei nu poate fi 
realizată. 

Caracterul cert al creanţei din perspectiva prevederilor art.379 C.pr.civ. aşadar nu a fost 
demonstrat în cauză, lichiditatea pretenţiilor de asemenea nu a fost determinată iar exigibilitatea 
creanţei în raport de clauzele contractuale care determină momentul plăţii de asemenea apare ca 
neconfirmat. 

Legiuitorul a instituit o prezumţie de insolvenţă împotriva creditorului care timp de 30 de 
zile nu onorează obligaţiile de plată pe care le are faţă de unul sau mai mulţi creditori însă această 
prezumţie operează doar pentru ipoteza în care creditorul se poate prevala de o creanţă certă, 
lichidă şi exigibilă. 

De altfel judecătorul sindic a reţinut în mod corect că această prezumţie chiar şi pentru 
ipoteza în care s-ar fi admis existenţa unei creanţe certe, lichide şi exigibile a fost răsturnată. 

Judecătorul sindic a aplicat judicios dispoziţiile legale incidente determinând corect starea 
de fapt relevată de probatoriul administrat astfel că reţinând că nu este prezent motivul de recurs 
prev. de art.304 pct.9 C.pr.civ. astfel că în temeiul disp. art.312 C.pr.civ., Curtea va respinge 
recursul declarat de creditoare împotriva sentinţei civile nr.3587 din 15.10.2009, a Tribunalului 
Comercial Cluj pe care o va menţine în întregime. (Judecător Augusta Chichişan) 

 
 
 

Procedura insolvenţei. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Caracter cert. Înţeles. 
Cerere de înscriere provizorie 

Expertiza efectuata intr-un dosar de asigurare de dovezi nu transeaza intr-o maniera 
neechivoca litigiul dintre parti si nu poate intemeia caracterul cert al vreunei creante. 
Dimpotriva, acesta expertiza constituie doar un mijloc de proba ce ar putea fi utilizata pentru 
dovedirea temeiniciei unei actiuni in pretentii impotriva debitoarei a carei finalitate depinde insa 
de intregul probatoriu administrat (situatie iluzorie in prezent prin prisma dispozitiilor art. 36 
din Legea 85/2006). In nici un caz un raport de expertiza in sine nu poate dovedi caracterul cert 
al unei creante, deoarece natura lui de simplu mijloc de proba nu-i confera vreo astfel de 
aptitudine. 

Un astfel de mijloc de proba este solicitat si obtinut tocmai in vederea promovarii 
ulterioare a unei alte cereri de chemare in judecata avand ca finalitate realizarea creantei, iar 
existenta respectiv intinderea creantei urmeaza a fi stabilite tocmai cu prilejul solutionarii 
acestui litigiu. In cazul concret dedus judecatii un astfel de litigiu nu mai poate fi promovat, 
deoarece s-ar lovi de incidenta dispozitiilor art. 36 din Legea 85/2006. 



Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr.223 din 2 februarie 2010 

Prin sentinţa civilă nr. 2.596 din data de 24 iunie 2009 pronunţată de Tribunalul Comercial 
Cluj s-a admis contestatia la tabelul preliminar formulata de creditoarea S.C. F.I. S.R.L. şi s-a 
respins ca neîntemeiată contestatia la tabelul preliminar formulată de creditoarea S.C. E.F.R. S.A.. 

Prin aceeaşi sentinţă s-au respins ca neîntemeiate contestatiile la tabelul preliminar 
formulate de administratorul special cu privire la creantele S.C. F. S.R.L., S.C. F.C. S.R.L., S.C. A.R. 
S.R.L., S.C. M.P.I. S.R.L., S.C. C.R. S.R.L., S.C. C.R.M. S.A., S.C. T.T. S.R.L. 

S-a definitivat tabelul consolidat de creante privind averea debitoarei S.C. M.C. SRL . 
S-a luat act de desemnarea comitetului creditorilor S.C. M.C. S.R.L. astfel: DGFP CLUJ – 

presedinte; S.C. S.I. S.R.L. şi S.C. A. S.R.L. 
S-a luat act de confirmarea, în calitate de lichidator judiciar,  de către adunarea generala a 

creditorilor S.C. M.C. S.R.L., întrunită la data de 19.06.2009,  a  S.C. H. SPRL. 
De asemenea, s-a luat act de stabilirea de către adunarea generala a creditorilor debitoarei, 

a remuneratiei  lichidatorului judiciar,  de 1.500 lei  lunar si a onorariului de succes de 7% din 
sumele obtinute în contul de lichidare, de la data deschiderii procedurii insolventei. 

În final, s-a amânat examinarea stadiului procedurii pentru 14.10.2009, ora 11, sala 249. 
Împotriva acestei hotărâri, întemeiat pe prev. art. 3041 C.pr.civ. şi art. 8 din Legea nr. 

85/2006, creditoarea S.C. E.F.R. S.A. a declarat recurs, criticând faptul că Tribunalul Comercial 
Cluj a respins contestatia sa la tabelul preliminar al creantelor debitoarei S.C. M. S.A.,  solicitănd 
instantei de recurs admiterea recursului asa cum a fost formulat, modificarea în tot a sentintei 
recurate, in sensul admiterii înscrierii creantei sale în tabelul creditorilor S.C. M.C. S.A. cu suma de 
1.052.014,57 RON. 

În dezvoltarea motivelor de recurs, creditoarea a arătat că prin notificarea nr. 307/2009 a 
fost înstiintată de către lichidatorul judiciar H. SPRL, în urma analizei făcute asupra creantei sale, 
că aceasta nu a fost înscrisă în tabelul preliminar de creante şi că aceasta nu este certă. Totodată, a 
menţionat creditoarea, i s-a comunicat şi faptul că termenul de solutionare a eventualelor 
contestatii la tabelul preliminar de creante este 02.04.2009. 

Referitor la această notificare, creditoarea a arătat că lichidatorul judiciar a calificat în mod 
pripit creanta sa ca nefiind certă, respectiv faptul că plăţile au fost efectuate conform facturilor 
întocmite pe care sunt mentionate situatiile de lucrări efectuate, ceea ce echivalează cu 
recunoasterea obligatiei de plată. 

Sub acest aspect, creditoarea a relevat că într-adevăr s-a angajat la efectuarea acestor plăţi 
şi, de altfel, le-a si efectuat dar, în acelasi timp, exista obligatia corelativă a debitoarei de a efectua 
lucrările plătite.  

Din această perspectivă, nu pot fi reţinute susţinerile lichidatorului judiciar care cunoştea 
foarte bine, fiind citat în cauză în calitate de reprezentant al debitoarei, că pe rolul Judecătoriei Cluj 
se afla dosarul în care creditoarea a solicitat instantei de judecată să constate tocmai faptul că 
lucrările pe care le-a plătit nu au fost executate decât într-o mică parte, împrejurare în urma căreia 
se dovedeste caracterul cert al creantei sale. 

În acest context, creditoarea a învederat că instanta de fond în mod gresit a apreciat ca 
întemeiate sustinerile lichidatorului judiciar în sensul că plăţile efectuate se corelau cu situatia de 
lucrări executate, întrucât lucrările mentionate în facturi nu au fost efectuate în realitate, iar 
această împrejurare fiind tocmai obiectul dosarului aflat pe rolul Judecătoriei Cluj si totodată 
confirmată si de administratorul special al debitoarei în fata judecătorului sindic. 

Faţă de această împrejurare, precum si faţă de faptul că litigiul mentionat nu face parte 
dintre cele prev. de art. 36 din Legea insolventei pentru a se dispune suspendarea sa, era evidentă 
obligativitatea lichidatorului judiciar să facă aplicarea dispozitiilor art. 64 alin 4 din Legea 
insolventei, respectiv să o înscrie pe creditoare, provizoriu, în tabelul creantelor debitoarei până la 
solutionarea definitivă si irevocabilă a litigiului aflat pe rolul instantelor de judecată. 

Pentru aceste considerente, creditoarea a solicitat admiterea recursului si înscrierea 
provizorie a creantei sale în tabloul creantelor debitoarei. 

Prin concluziile scrise depuse, creditoarea a reiterat cele menţionate în cuprinsul recursului 
formulat, cu menţiunea că înscrierea în tabelul creditoarei M.C. S.A. să se facă cu suma de 
872.906,31 RON, aceasta reprezentând cuantumul creanţei sale rezultată cu caracter cert, în urma 



efectuării expertizei judiciare în cadrul procedurii de asigurare dovezi efectuate în dosarul 
Judecătoriei Cluj-Napoca, ca fiind plătită în mod nejustificat de societatea-creditoare pentru 
lucrări pe care debitoarea, în fapt, nu le-a realizat. 

Astfel, a relevat creditoarea, raportul de expertiza care a avut ca obiectiv "constatarea 
stadiului de efectuare a lucrărilor de constructie executate de pârâtă la imobilul situat în Cluj-
Napoca, Bd. Muncii, jud. Cluj  detinut de reclamantă prin raportare la contractul de antrepriza 
încheiat între părti la data de 30.06.2006" a retinut că antreprenorul nu a respectat nici una din 
obligatiile contractuale pe, care şi le-a asumat prin contract, nu a terminat nici una din lucrările 
contractate, iar ceea ce a executat partial a fost de proastă calitate, lucrările partial executate iesind 
din uz înainte de terminarea garantiei de bună executie, procentul de realizare a constructiei în 
cauză, reprezentând doar 25% din lucrarea contractată. 

În continuarea concluziilor scrise, creditoarea a prezentat concluziile expertizei referitoare 
la valoarea lucrărilor efectuate de debitoare, cu menţiunea că în 2006 a plătit suma de 1.315.018,22 
lei (cu TVA) pentru lucrări care la data respectivă valorau cel mult, suma de 371.522,61 lei (fără 
TVA), respectiv 442.111,91 cu TVA si asta plecând de la premisa că lucrările ascunse, prevăzute în 
deviz, au fost în mod real efectuate. 

In concluzie, a menţionat creditoarea, scăzând din suma de 1.315.018:22 lei (cu TVA) 
valoarea lucrărilor efectuate, respectiv suma de 442.111, 91 (cu TVA) rezultă suma de 872.906,31 
RON, sumă pe care debitoarea a încasat-o pentru lucrări care nu le-a efectuat . 

Pentru aceste considerente, creditoarea a solicitat admiterea recursului si înscrierea 
creantei sale în tabloul creantelor debitoarei cu suma de 872.906,31 RON, sumă rezultată în urma 
expertizei judiciare ca fiind plătită în mod nejustificat de societate-creditoare. 

Prin întâmpinarea formulată, H. SPRL, în calitate de lichidator judiciar al S.C M.C. S.R.L., a 
arătat că plăţile au fost efectuate conform facturilor întocmite pe care sunt menţionate situaţiile de 
lucrări efectuate, ceea ce conduce la concluzia că S.C. E.F.R. S.A. a achitat sumele respective cu titlu 
de stadiu de lucrare executată, iar efectuarea plăţii după primirea facturii echivalează cu 
recunoaşterea obligaţiei de plată, astfel că în cauză nu sunt întrunite cerinţele prevazute de art. 3 
pct.  6 din Legea nr. 85/2006, creditoarea nedeţinând o creanţă certă, lichidă şi exigibilă. 

Analizand actele si lucrarile doarului, instanta de recurs retine faptul ca sentinta recurata 
este legala si temeinica, iar calea de ataca recursului formulata de catre contestatoare este 
neintemeiata. 

Astfel, conform dispozitiilor art. 3 punctul 6 din Legea 85/2006, creditorii debitoarei 
trebuie sa detina o creanta certa, lichida si exigibila in baza careia sa solicite in mod intemeiat 
inscrierea in tabelul de creante al debitoarei.  

In sprijinul dovedirii caracterului cert al creantei, contestatoarea recurenta a invocat 
existenta pe rolul Judecatoriei Cluj-Napoca a unui dosar avand ca obiect asigurare de dovezi. Prin 
cererea de chemare in judecata inregistrata sub acest numar de dosar contestatoarea recurenta a 
solicitat instantei sa constate faptul ca lucrarile achitate de catre aceasta nu au fost realizate de 
catre debitoarea supusa procedurii de insolventa decat intr-o foarte mica masura, imprejurare care 
in opinia recurentei dovedeste caracterul cert al creantei ce consta tocmai in valoarea lucrarilor 
neexecutate. 

In opinia instantei de recurs argumentele contestatoarei recurente sunt total neintemeiate. 
Astfel, expertiza efectuata intr-un dosar de asigurare de dovezi nu transeaza intr-o maniera 
neechivoca litigiul dintre parti si nu poate intemeia caracterul cert al vreunei creante. Dimpotriva, 
acesta expertiza constituie doar un mijloc de proba ce ar putea fi utilizata pentru dovedirea 
temeiniciei unei actiuni in pretentii impotriva debitoarei a carei finalitate depinde insa de intregul 
probatoriu administrat (situatie iluzorie in prezent prin prisma dispozitiilor art. 36 din Legea 
85/2006). In nici un caz un raport de expertiza in sine nu poate dovedi caracterul cert al unei 
creante, deoarece natura lui de simplu mijloc de proba nu-i confera vreo astfel de aptitudine. 

Mai afirma recurenta faptul ca o cerere avand ca obiect asigurare de dovezi nu intra sub 
incidenta art. 36 din Legea 85/2006 iar in aceste conditii administratorul judiciar trebuia sa inscrie 
provizoriu creanta in masa credala pana la solutionarea definitiva si irevocabila a a litigiului aflat 
pe rolul instantelor de judecata. In opinia instantei de recurs, este real faptul ca o cerere avand ca 
obiect o asigurare de dovezi nu intra sub incidenta dispozitiilor art. 36 din Legea 85/2006, insa 
tocmai pentru faptul ca un astfel de demers judiciar nu se finalizeaza si nu are ca obiect realizarea 



vreunui drept impotriva paratului ci doar obtinerea si conservarea unui mijloc de proba impotriva 
acestuia, mijloc de proba care in sine nu dovedeste detinerea unei creante certe, lichide si exigibile.  

Un astfel de mijloc de proba este solicitat si obtinut in conditii procedurale specifice tocmai 
in vederea promovarii ulterioare a unei alte cereri de chemare in judecata avand ca finalitate 
realizarea creantei, iar existenta respectiv intinderea creantei urmeaza a fi stabilite tocmai cu 
prilejul solutionarii acestui litigiu. In cazul concret dedus judecatii un astfel de litigiu nu mai poate 
fi promovat, deoarece s-ar lovi de incidenta dispozitiilor art. 36 din legea 85/2006. 

Mai mult, conform art. 64 alin. 4 din Legea 85/2006, text invocat de catre recurenta 
,,creantele nescadente sau sub conditie la data deschiderii procedurii vor fi admise provizoriu la 
masa credala si vor fi indreptatite sa participe la distribuiri de sume in masura ingaduita de 
prezenta lege,,. In realitate, instanta de recurs retine faptul ca recurenta contestatoare nu a facut 
dovada detinerii vreunei astfel de creante afectata de o conditie sau termen, ci se prevaleaza de o 
simpla stare de fapt sustinuta de un raport de expertiza ale carui efecte juridice au fost anterior 
analizate. In aceste conditii, dispozitiile art. 64 alin. 4 din Legea 85/2006 nu sunt incidente in cazul 
concret dedus judecatii. 

Pentru aceste considerente, in baza dispozitiilor art. 312 alin. 1 Cpc, recursul declarat va fi 
respins ca neintemeiat si sentinta recurata va fi mentinuta ca fiind pe deplin legala si temeinica. 
(Judecător Axente Irinel Andrei) 

 

Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. Creanţă stabilită prin somaţie de plată 
împotriva căreia s-a promovat cerere în anulare. Admiterea contestaţiei debitorului. 

Proces echitabil 

Raportat la specificul procedurii judecării cererii prevăzute de art. 31 din Legea nr. 
85/2006, devine necesară activarea prev. art. art. 10 alin. 2 sau art. 11 indice 1 alin. 1 din OG 
nr.5/2001, părţile fiind îndrumate către calea dreptului comun, inclusiv în materie de executare 
silită, care să le acorde posibilitatea de a-şi susţine şi proba pretenţiile invocate, prin toate 
mijloacele de probe permise de lege, fără limitările impuse de caracterul sumar al procedurii 
urmate până în prezent. 

Respectarea exigenţelor impuse de textul art.6 paragraf 1 din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale se poate realiza numai în această modalitate, în 
temeiul textelor legale mai sus arătate, principiile fundamentale ale dreptului la apărare şi 
contradictorialităţii putând fi astfel puse efectiv în practică, dat fiind şi specificul cererilor de 
deschidere a procedurii şi cel al derulării procedurii insolvenţei. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ, decizia nr. 92 
din 18 ianuarie 2010 

Prin sentinţa civilă nr.3125 din 5.10.2009 a Tribunalului Maramureş, s-a respins 
contestaţia promovată de debitoarea SC T.B. SRL. 

S-a admis cererea formulată de creditoarea SC S.C. SRL, pentru deschiderea procedurii 
insolvenţei (procedură generală) împotriva debitoarei SC T.B. SRL şi s-a dispus deschiderea 
procedurii insolvenţei debitoarei SC T.B. SRL,  

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că prin cererea înregistrată 
sub numărul de mai sus, creditoarea SC S.C. SRL a solicitat deschiderea procedurii generale de 
insolvenţă împotriva debitoarei SC T.B. SRL, motivat de neîncasarea unei creanţe în sumă de 
53.213 lei debit şi 39,3 lei cheltuieli de judecată. 

Cererea formulată la data de 14.07.2009 de creditoarea SC S.C. SRL a fost comunicată 
debitoarei, împotriva acesteia debitoarea a formulat contestaţie, potrivit art. 33 alin. 6 din Legea 
privind procedura insolvenţei. 

În cuprinsul contestaţiei debitoarea arată că împotriva sentinţei prin care a fost soluţionată 
cererea în anulare promovată împotriva Sentinţei nr. 997 din 29.04.2009 a fost declarat recurs, 
acesta nefiind soluţionat, următorul termen de judecată fiind fixat la 06.11.2009 motiv pentru care 
se apreciază că în prezent nu se cunoaşte întinderea creanţei. 



Debitoarea recunoaşte că a cumpărat de la creditoare la data de 17.10.2008 o autoutilitară 
şi o remorcă cu preţul de 91.213,5 lei, însă a susţinut că a plătit preţul integral, respectiv la data de 
23.10.2008 a plătit 25.000 lei, la data de 28.10.2008 a plătit 13.000 lei, la 28.10.2008 a mai plătit 
suma de 12.690 Euro iar la 16.07.2009 a plătit 8.000 lei. 

Prin Încheierea nr. 3126/05.10.2009 pronunţată în Dosarul nr. 5134/100/2009 al 
Tribunalului Maramureş s-a dispus conexarea acestui dosar la Dosarul de faliment nr. 
4118/100/2009 al Tribunalului Maramureş. 

Examinând cererile, instanţa a reţinut următoarele: 
Prin sentinţa civilă nr. 997 din 29.04.2009, pronunţată de Judecătoria Sighetu Marmaţiei, 

s-a admis în parte cererea privind emiterea somaţiei de plată înaintată de creditoarea SC S.C. SRL, 
şi în consecinţă debitoarea SC T.B. SRL a fost somată şi obligată ca în termen de 20 de zile să 
plătească creditoarei suma de 53.213 lei cu titlu de pretenţii şi 39,3 lei cheltuieli de judecată. 

S-a reţinut faptul depunerii de către creditoare a facturii seria MM, nr. 596/17.10.2009, în 
sumă de 91.213,50 lei, ce reprezintă contravaloarea vânzării autoutilitarei DAF, factură achitată 
parţial de debitoare. 

Împotriva sentinţei sus menţionate debitoarea a promovat cerere în anulare, aceasta fiind 
respinsă prin Sentinţa civilă nr. 1931/29.07.2009, această sentinţă fiind irevocabilă potrivit 
dispoziţiilor art. 8 alin. 5 din OG 5/2001. 

Prin precizarea cererii creditoarea a învederat faptul că debitoarea a achitat din suma de 
91.213,50 lei suma de 25.000 lei la data de 23.10.2008 şi suma de 13.000 lei la data de 28.10.2008, 
rămânând astfel o diferenţă de 53.213 lei, cu titlu de debit. Referitor la plata sumei de 8.000 lei 
invocată de debitoarea arată că aceasta a fost achitată cu titlu de majorări de întârziere potrivit 
înscrisurilor depuse la dosar. 

În ceea ce priveşte celelalte plăţi invocate de debitoare respectiv suma de 6.000 Euro la data 
de 22.10.2008 şi suma de 6.690 Euro la data de 28.10.2008, acestea au fost analizate de instanţa 
învestită cu soluţionarea cererii în anulare. 

Astfel, s-a apreciat că în situaţia de faţă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă fiind atestată 
de o hotărâre judecătorească irevocabilă, motiv pentru care în baza art. 33 alin. 4 din Legea nr. 
85/2006 contestaţia a fost respinsă cu consecinţa deschiderii procedurii, potrivit dispozitivului. 

Împotriva hotărârii a declarat recurs debitoarea S.C. T.B. SRL, solicitând admiterea 
acestuia şi modificarea în totalitate a hotărârii atacate, în sensul respingerii cererii S.C. S.C. SRL de 
deschidere a procedurii insolvenţei faţă de societatea debitoare. 

În motivarea recursului, s-a arătat că această sentinţă este nelegală şi netemeinică, întrucât 
debitoarea a dovedit în instanţă faptul că a plătit datoria faţă de reclamantă, respectiv a depus la 
dosar un înscris semnat şi ştampilat de administratorul intimatei prin care acesta a recunoscut 
primirea de la debitoare a sumei de 12.690 Euro, echivalentul a 47.333,7 lei ( 1 euro la cursul BNR 
la data de 28.10.2008 = 3,73 lei) , cu titlu de diferenţă de preţ pentru o autoutilitară şi o remorcă pe 
care le-a cumpărat de la aceasta, conform facturii nr. 596/17.10.2008. 

De asemenea, a depus la dosar şi Ordinul de plată nr. 112/16.07.2009, cu care a făcut 
dovada achitării sumei de 8000 lei, cu acelaşi titlu, deci a plătit intimatei SC S.C. SRL, în total, 
suma de 55.333,7 lei, în loc de 53.213 lei, deci în plus cu 2120,7 lei 

Tribunalul Maramureş nu a ţinut cont la pronunţarea sentinţei de plăţile făcute de 
debitoare, ci doar de Sentinţele nr. 997/2009, prin care s-a admis cererea de emitere a somaţiei de 
plată faţă de societatea debitoare pentru suma de 53.213 lei şi de sentinţa civilă nr. 
1931/29.07.2009, prin care s-a respins acţiunea în anulare, ambele hotărâri fiind date de 
Judecătoria Sighetu Marmaţiei. 

Intimata a profitat de faptul că procedura somaţiei de plată nu permite administrarea de 
noi probe, iar somaţia de plată a fost emisă la primul termen de judecată, pe baza facturii, nr. 
596/2008, depusă la dosar de reclamanta intimată S.C. S.C. SRL , când administratorul firmei era 
plecat în străinătate şi nu s-a putut apăra respectiv nu a putut depune în instanţă înscrisul cu care 
dovedea plata sumei de 12.690 euro iar la acţiunea în anulare cu ocazia prezentării în instanţă a 
înscrisurilor doveditoare ale plăţii, instanţa nu a ţinut seama de acestea. 

A făcut contestaţie la creanţă la Tribunalul Maramureş, însă contestaţia a fost conexată la 
dosarul având ca obiect cererea de deschidere a procedurii insolvenţei , fără a fi administrate nici 
un fel de probe şi aici refuzându-i-se audierea martorului, care a asistat la predarea banilor. 



Intimata SC S.C. SRL nu a mai recunoscut în instanţă înscrisul pe care l-a remis la predarea 
sumei de 12.690 euro, când s-a obligat ca ulterior să dea chitanţă pentru aceşti bani şi a declarat că 
acesta ar fi fals, dar nu a dovedit prin nimic acest lucru. Intimata a invocat prevederile OG nr. 
15/1996 privind întărirea disciplinei financiare respectiv faptul că plăţile între firme se fac fără 
numerar şi prin mijloace de plată cum sunt CEC-ul şi altele. Practic, prin invocarea acestui act 
normativ intimata nu contestă primirea sumei de 12.960 euro. Această modalitate de plată, ar 
constitui eventual o abatere administrativă şi nu este o dovadă de neplată. 

Din cele de mai sus se poate constata că recurenta a plătit preţul datorat intimatei şi nu 
existau motive legale pentru deschiderea procedurii insolvenţei. 

Prin întâmpinare, creditoarea SC”S.C.”SRL s-a opus admiterii recursului, relevând că 
înscrisul care atestă plata sumei pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei este un 
fals. 

Analizând recursul declarat, Curtea reţine următoarele : 
În susţinerea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de către creditoarea 

SC”S.C.”SRL, aceasta a arătat că deţine faţă de debitoarea SC”T.B.”SRL o creanţă certă, lichidă şi 
exigibilă în sumă de 53.213 lei, reprezentând contravaloarea autoutilitarei DAF şi a semiremorcii 
SCHMITZ, achiziţionate de către aceasta din urmă la data de 17.10.2008, în baza facturii seria MM 
nr.596, în sumă totală de 91.213,5 lei, din care s-au făcut plăţi parţiale, la data de 23.10. şi 
28.10.2008. 

În condiţiile în care scadenţa a fost stabilită la 30 de zile de la facturare, iar bunurile au fost 
predate efectiv debitoarei, s-a arătat că există faţă de aceasta o creanţă care întruneşte cerinţele 
legale pentru a sta la baza pronunţării unei sentinţe de deschidere a procedurii insolvenţei. 

Pârâta a depus la dosar contestaţie, prin intermediul căreia a solicitat respingerea cererii, 
întrucât societatea nu se află în stare de insolvenţă, iar debitul invocat de către reclamantă a fost 
achitat, anterior introducerii cererii. 

Judecătorul sindic a respins contestaţia şi a admis cererea introductivă, constatându-se că 
împotriva debitoarei există emis un titlu executoriu, respectiv sentinţa civilă nr.997/2009 a 
Judecătoriei Sighetu Marmaţiei, în cadrul acelui proces fiind analizate şi apărările debitoarei 
referitoare la pretinsa plată efectuată. 

Recursul formulat de către pârâtă împotriva sentinţei fondului se întemeiază pe 
împrejurarea că se află în posesia unor înscrisuri care atestă achitarea integrală a creanţei, cu 
privire la care judecătorul sindic nu s-a pronunţat, acesta luând act numai de existenţa sentinţei 
nr.997/2009 a Judecătoriei Sighetu Marmaţiei. 

De asemenea, se relevă că susţinerile creditoarei conform cărora înscrisul care atestă 
predarea sumei de 12.690 euro ar fi fals, nu se întemeiază pe nici o probă. 

Curtea consideră că, raportat la susţinerile părţilor, recursul este fondat, urmând a fi admis 
în consecinţă : 

Pentru a dispune astfel, s-a luat în considerare faptul că prin sentinţa civilă nr.997 din 29 
aprilie 2009, a Judecătoriei Sighetu Marmaţiei, a fost admisă în parte cererea formulată de 
creditoarea SC”S.C.”SRL şi a fost somată debitoarea SC”T.B.”SRL să-i achite acesteia suma de 
53.213 lei şi 39,3 lei cheltuieli de judecată, în termen de 20 de zile de la comunicare. 

Din motivare reiese că cererea formulată a fost analizată în conformitate cu prevederile art.1 
şi 6 din OG nr.5/2001, constatându-se că debitoarea a acceptat factura seria MM nr.596 din 
17.10.2008, în sumă de 91.213,5 lei, din care s-au achitat doar 32.691,92 lei. Această sumă 
reprezintă contravaloarea vânzării unei autoutilitare DAF. 

De reţinut este faptul că această hotărâre a fost pronunţată în lipsa debitoarei. 
Ulterior, aceasta a formulat cerere în anulare, respinsă prin sentinţa civilă nr.1931 din 29 

iulie 2009 a Judecătoriei Sighetu Marmaţiei, pe considerentul că chitanţa care atestă predarea 
sumei de 6.000 euro, la data de 22.10.2008 şi 6690 euro, la data de 28.10.2008, ca diferenţă de 
plăţi la factura nr.596/2008, nu poate fi luată în considerare, întrucât reprezentantul creditoarei 
nu a recunoscut primirea acestor sume, susţinând că acest act este un fals. 

Cum pentru verificarea acestui aspect este necesară administrarea de probe, posibilă doar 
pe calea dreptului comun şi văzând şi prev.art.5 din OG nr.15/1996, cererea în anulare a fost 
respinsă. 

În primul rând, Curtea constată că instanţa care a soluţionat cererea în anulare, deşi a luat 
act de susţinerile contradictorii ale părţilor şi a apreciat că acestea nu pot fi soluţionate decât pe 



calea dreptului comun, a ajuns la o soluţie care contrazice aceste reţineri, în condiţiile în care a fost 
respinsă acţiunea, astfel încât s-a conferit caracterul de titlu executoriu hotărârii pronunţate în 
procedura somaţiei de plată. 

Într-o astfel de situaţie, instanţa de recurs apreciază că s-a ajuns la situaţia în care 
debitoarei i-a fost încălcat dreptul de a invoca, în cadrul acţiunii în anulare, apărări de fond, 
întrucât, în esenţă, acestea nu au fost analizate, apreciindu-se că procedura aplicabilă este cea a 
dreptului comun, astfel încât pârâtei îi rămâne deschisă calea prevăzută de art. 10 alin.2 sau art. 11 
indice 1 alin. 1 din OG nr.5/2001, având posibilitatea ca, în cadrul contestaţiei la executare sau pe 
calea dreptului comun, să formuleze apărări de fond. 

Aşa fiind, admiterea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, cu toate consecinţele ce 
decurg din aceasta, încalcă dreptul debitoarei la un proces echitabil, negându-i-se posibilitatea ca 
apărările sale să fie efectiv analizate de către instanţa de judecată. 

Aceasta întrucât recurenta se află în posesia unui înscris, aparent semnat de către 
reprezentantul legal al creditoarei şi care poartă ştampila societăţii reclamante, atestând achitarea 
sumei de 6.000 euro, în data de 22.10.2008 şi 6690 euro, în data de 28.10.2008, ca diferenţă de 
preţ la factura nr.596/2008, menţionându-se şi faptul că pentru aceste sume urmează a se emite 
chitanţe, iar instanţele care au fost învestite în procedura sumară a somaţiei de plată au refuzat să 
se pronunţe asupra relevanţei lui. Aşa fiind, Curtea apreciază că în cauză nu erau îndeplinite 
cerinţele prevăzute de disp.art.3 pct.1 lit.a, pct.6 şi pct.12 din Legea nr.85/2006, creditoarea 
neputând susţine cu temei că este titulara unei creanţe certe, lichide şi exigibile, în cuantum mai 
mare decât valoarea prag. 

Pentru a statua astfel, Curtea a luat în considerare, pe de o parte, împrejurarea că 
reclamanta nu a adus nici o probă pertinentă în susţinerea afirmaţiilor conform cărora acest înscris 
ar fi fals şi nici nu a înţeles să urmeze procedura prev.de art.177 şi urm. C.pr.civ., iar, pe de altă 
parte, faptul că documentul are aparenţa unui înscris veridic, iar raportat la conţinutul său, nu mai 
este îndeplinită cerinţa valorii prag. 

În acest context, instanţa apreciază şi că, raportat la specificul procedurii judecării cererii 
prevăzute de art. 31 din Legea nr. 85/2006, devine necesară activarea prev. art. art. 10 alin. 2 sau 
art. 11 indice 1 alin. 1 din OG nr.5/2001, părţile fiind îndrumate către calea dreptului comun, 
inclusiv în materie de executare silită, care să le acorde posibilitatea de a-şi susţine şi proba 
pretenţiile invocate, prin toate mijloacele de probe permise de lege, fără limitările impuse de 
caracterul sumar al procedurii urmate până în prezent. 

Respectarea exigenţelor impuse de textul art.6 paragraf 1 din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale se poate realiza numai în această modalitate, în 
temeiul textelor legale mai sus arătate, principiile fundamentale ale dreptului la apărare şi 
contradictorialităţii putând fi astfel puse efectiv în practică, dat fiind şi specificul cererilor de 
deschidere a procedurii şi cel al derulării procedurii insolvenţei. 

Pentru a dispune astfel, instanţa a luat în considerare şi împrejurarea că reclamantei i se 
poate imputa nerespectarea prevederilor art.129 alin.1 şi 723 alin.1 C.pr.civ., aceasta fiind în culpă 
din perspectiva faptului că, aşa cum s-a arătat mai sus, nu a urmat toate mijloacele procedurale 
puse la dispoziţia sa, în vederea dovedirii afirmaţiilor conform cărora înscrisul invocat de 
debitoare, esenţial în economia cauzei, ar fi fals. 

Aşa fiind, în temeiul prev.art.8 din Legea nr.85/2006 şi a art.312 alin.1 C.pr.civ., recursul 
debitoarei urmează a fi admis, sentinţa pronunţată fiind modificată în sensul admiterii contestaţiei 
şi a respingerii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de către creditoarea 
SC”S.C.”SRL. (Judecător Mirela Budiu) 

 

Procedura insolvenţei. Cerere de compensare a creanţelor formulată de debitor. 
Lipsa calităţii procesuale active 

Legiuitorul a conferit calitate procesuală activă pentru cererile având ca obiect 
compensarea unor datorii reciproce, numai creditorilor debitoarei aflate in insolvenţă, nu şi 
acesteia din urmă. 



Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ, decizia nr. 
428 din 22 februarie 2010 

Prin sentinţa civilă nr.2523 din 26 octombrie 2009 a Tribunalului Sălaj, s-a admis cererea 
debitoarei SC P. SRL JIBOU, societate în insolvenţă, reprezentată de lichidator L.M. şi s-au 
compensat datoriile debitoarei şi a creditoarei Comuna Crişeni, la nivelul sumei de 55.000 lei. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că prin cererea înregistrată în 
data de 29 mai 2009, lichidatorul judiciar al debitoarei SC P. SRL, a solicitat compensarea 
datoriilor reciproce dintre debitoare şi creditoarea Comuna Crişeni.  

În motivarea cererii se arată că debitoarea a efectuat anumite lucrări de investiţii, în baza 
contractului de concesiune încheiat cu creditoarea, pe domeniul public.  

Creditoarea, la rândul ei are o creanţă faţă de debitoare.  
Asupra cererii de faţă tribunalul a reţinut următoarele:  
Conform tabelului definitiv de creanţe a debitoarei SC P. SRL, societate în insolvenţă, 

creditoarea Comuna Crişeni are o creanţă în valoare de 55.969,46 lei. 
În baza contractului de concesiune încheiat între părţi nr. 1567/09.06.2003, debitoarea a 

executat la „Ştrandul Termal Crişeni” domeniul public al statului, aflat în administrarea 
creditoarei, lucrări de construcţii, cum ar fi: zid de piatră, o fundaţie de beton, un zid de cărămidă, 
un zid de beton, un gard de piatră, o aducţiune de apă etc., lucrări încorporate în imobilul 
creditoarei, care nu pot fi ridicate şi valorificate eficient, din cauza cheltuielilor mari, a distrugerii 
materialelor, valoarea acestora fiind inferioară cheltuielilor de demolare necesare.  

S-a reţinut şi faptul că debitoarea nu are nici o sumă în contul de lichidare, nici creanţe de 
încasat, iar creditorii nu avansează sumele necesare cheltuielilor administrative, nefiind şanse de 
recuperare nici a creanţelor existente.  

Creditoarea nu este proprietara investiţiilor realizate de debitoare pentru căci contractul a 
fost încheiat în anul 2003, pentru 49 de ani, astfel că nu a ajuns la termen, situaţie în care nu sunt 
aplicabile prevederile art. 6 alin. 3 din contract, în sensul predării investiţiilor creditoarei, gratuit.  

Valoarea contabilă a investiţiilor este de 55.000 lei plus 10.450 lei TVA, în total 65.450 lei.  
Nu s-a stabilit valoarea acestora, nefiind bani nici în contul de lichidare a debitoarei, nici în 

contul prevăzut de art. 4 alin. 4 din Legea nr. 85/2006 modificată, iar creditorii nu au avansat nici 
o sumă.  

Aşa fiind, în baza prev. art. 52 din lege şi art. 1143 şi urm. Cod civil, cererea a fost admisă. 
Împotriva hotărârii a declarat recurs intimata Comuna Crişeni, prin Primar Maior Andrei, 

solicitând admiterea recursului, casarea sentinţei recurate şi, în consecinţă, ca urmare a rejudecării 
fondului să se dispună respingerea cererii de compensare. 

În motivarea recursului intimata a arătat că în mod nelegal, instanţa, deşi a unit excepţiile 
invocate de recurentă, nu s-a pronunţat pe acestea şi nu a ţinut cont de prevederile legale în 
materia compensării. Astfel, deşi potrivit art.52 din Legea nr. 85/2006, compensarea poate fi 
cerută numai de către creditor, în mod incorect, instanţa a admis o cerere formulată de către 
debitor, prin lichidator, intimata recurentă nefiind de acord cu compensarea. 

De asemenea, prin art.52 se arată că pentru a putea opera compensarea ar fi trebuit ca la 
data deschiderii procedurii, condiţiile prevăzute de lege în materie de compensare să fie 
îndeplinite. Însă, creanţa debitorului nu întruneşte cumulativ cele trei cerinţe cerute, nefiind certă, 
lichidă şi exigibi1ă. 

Astfel, ea nu este recunoscută de recurentă, între părţi nu este încheiat un contract de 
vânzare-cumpărare, intimata recurentă a refuzat categoric acest lucru. Creanţa nu este nici lichidă, 
se invocă o sumă de bani, fără a se dovedi modul în care s-a ajuns la ea, fără a se depune actele 
doveditoare. Creanţa nu îndeplineşte nici condiţiile necesare pentru a fi exigibilă. 

Nu în ultimul rând, s-a precizat faptul că cerinţele legale nu sunt îndeplinite nici în prezent, 
cu atât mai puţin nu erau îndeplinite la data deschiderii procedurii. 

În ceea ce priveşte motivele pentru care recurenta nu recunoaşte că lucrările invocate ar fi 
ale debitorului, s-a făcut apel la prevederile contractuale, relevându-se, în esenţă, că lucrările ce au 
fost efectuate i se cuvin creditoarei, deoarece debitoarea a beneficiat, în contul acestora, de scutirea 
redevenţei pentru primii doi ani de contract. 



S-a mai precizat că debitorul nu a respectat niciuna din obligaţiile contractuale avute. Mai 
mult, lichidatorul recunoaşte că nicăieri în actele contabile nu a găsit devize sau situaţii de lucrări 
care să justifice sumele invocate. 

Compensarea este imposibilă cu atât mai mult cu cât, în discuţie este o creanţă bugetară, 
aşadar "bani publici" a căror întrebuinţare este atent verificată de organele de control ale statului. 
Acceptarea compensării ar însemna să prejudicieze bugetul local de două ori. O dată pentru faptul 
că acele lucrări sunt făcute în baza contractului, ca obligaţie contractuală, iar a doua oară pentru 
faptul că ar însemna ca pe lângă faptul că nu a primit nici redevenţa şi nici taxele aferente, să mai 
dea noi bani din bugetul comunei. 

Analizând recursul, Curtea constată că el este fondat, pentru următoarele considerente : 
Cererea cu care lichidatorul judiciar al debitoarei SC”P.”SRL Jibou a învestit judecătorul 

sindic, are ca obiect compensarea datoriilor reciproce existente între aceasta şi creditoarea Comuna 
Crişeni, în temeiul contractului de concesiune încheiat între cele două părţi, sub nr.1567 din 
09.06.2003. 

În susţinerea cererii, s-a relevat că debitoarea a avut calitatea de concesionar şi a efectuat 
unele lucrări de investiţii, neterminate, predate însă creditoarei, apreciindu-se că aceasta datorează 
valoarea lor stabilită în conformitate cu evidenţele contabile ale debitoarei, respectiv în baza fişei 
mijlocului fix. 

Judecătorul sindic a admis cererea şi a dispus compensarea datoriilor reciproce, până la 
nivelul sumei de 55.000 lei. 

Pentru a aprecia astfel, s-au reţinut prevederile art.52 din Legea nr.85/2006, precum şi 
acordul părţilor, concretizat în contractul de concesiune mai sus amintit. 

Prin recursul declarat de către creditoare, se solicită modificarea hotărârii, in sensul 
respingerii cererii de compensare, relevându-se, in principal, faptul că la fond s-a arătat că cererea 
de compensare este neavenită, din perspectiva disp.art.52 din Legea nr.85/2006, compensarea 
putând fi dispusă numai la cererea expresă a creditorului. 

Pe de altă parte, s-a relevat că debitoarea nu deţine impotriva creditoarei o creanţă certă, 
lichidă şi exigibilă, nefiind indeplinite condiţiile legale în materie de compensare. 

Conform art.52 din Legea insolvenţei, deschiderea procedurii nu afectează dreptul unui 
creditor de a invoca compensarea creanţei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci când 
condiţiile prevăzute de lege în materie de compensare legală, sunt îndeplinite la data dschiderii 
procedurii. 

Din analiza acestui text legal, Curtea reţine că sunt reale susţinerile recurentei, conform 
cărora legiuitorul a conferit calitate procesuală activă pentru cererile având ca obiect compensarea 
unor datorii reciproce, numai creditorilor debitoarei aflate in insolvenţă, nu şi acesteia din urmă. 

Aşa fiind, cererea de compensare formulată de către debitoare, prin lichidator judiciar, în 
cadrul dosarului de insolvenţă, apare ca fiind neavenită, redactarea textului art.52 din lege nefiind 
susceptibilă de interpretări, în sensul în care şi debitoarea ar putea formula o astfel de cerere. 

De altfel, justificarea acestui text legal, reiese din interpretarea coroborată a lui cu 
prevederile art.36, 73 şi 75 din acelaşi act normativ, debitoarea având la dispoziţie alte căi 
procedurale prin intermediul cărora să pună în discuţia judecătorului sindic cuantumul real al 
creanţei datorate unei anumite creditoare, faţă de care apreciază că are, la rândul său, creanţe. 

Aşa fiind şi văzând şi prev.art.129 al.6 C.pr.civ., urmare a admiterii recursului, în baza 
prevederilor art. 8 din Legea nr.85/2006 şi art.312 al.1 şi 304 pct.9 c.pr.civ., sentinţa pronunţată va 
fi modificată în tot, în sensul respingerii cererii formulate de către debitoare, prin lichidator 
judiciar. 

Raportat la prevederile art.137 alin.1 c.pr.civ. şi la motivele care au dus la adoptarea acestei 
soluţii şi care duc, în esenţă, la concluzia conform căreia este incident un fine de neprimire, este de 
prisos analiza celorlalte motive de recurs, referitoare la lipsa caracterului cert, lichid şi exigibil al 
creanţei invocate de către debitoare, acestea privind fondul litigiului.(Judecător Mirela Budiu) 

 
 

Cerere de repunere în termenul de declarare a creanţelor. Respingere. Publicitatea 
deschiderii procedurii doar prin Buletinul procedurilor de insolvenţă. Lipsa unor 



împrejurări care să fi împiedicat pe creditor să depună cererea. Creanţă garantată cu 
ipotecă. Dovezi prezentate în faza recursului. Admiterea cererii 

Dispozitiile art. 62 alin. 1 lit. b din Legea 85/2006 nu obliga judecatorul sindic ca prin 
sentinta de deschidere a procedurii de insolventa sa fixeze un termen maxim de 60 de zile de 
declarare a creantelor. 

Calitatea de comerciant a creditoarei o obliga sa urmareasca incasarea creantelor pe care 
le detine, iar in ipoteza in care un creditor intarzie plata mai mult de 30 de zile de la  data 
scadentei obligatiei de plata, are sarcina de a incepe demersurile pentru recuperarea creantei, 
demers care implica in primul rand verificarea solvabilitatii debitoarei si a masurii in care 
aceasta intelege sa-si onoreze obligatiile de plata fata de toti partenerii comerciali. Acest rezultat 
se atinge cu usurinta prin accesarea Buletinului Procedurilor de Insolventa care are ca rol 
principal tinerea unei evidente complete a tuturor comerciantilor care au ajuns in incapacitate de 
plata si impotriva carora s-a deschis procedura insolventei. 

Astfel, creditul garantat cu o ipoteca inscrisa in cartea funciara a imobilului indeplineste 
conditiile sa fie inscris in tabelul de creante ca si creanta garantata, chiar daca aspectele invocate 
sunt facute cunoscute instantei direct in faza recursului. In baza contractului de ipoteca 
creditoarea recurenta are dreptul sa-si incaseze creanta cu prioritate prin vanzarea-bunului. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr.590 din 9 martie 2010 

Prin sentinţa comercială nr. 3.193 din data de 7 octombrie 2009 pronunţată de Tribunalul 
Comercial Cluj s-a respins cererea de repunere în termen formulată de creditoarea B.C.R., şi s-a 
respins ca tardivă cererea de admitere  a creanţei asupra averii debitoarei. 

Totodată, s-au respins ca nefondate contestaţiile formulate de creditoarele P.B.R.S.A. şi S.C. 
S.C. S.R.L.  HUNEDOARA. 

Prin aceeaşi sentinţă s-a prorogat pronunţarea asupra cererii de încuviinţare a tabelului 
definitiv  pentru ca administratorul judiciar să comunice creditoarei S.C. O.I. S.R.L. BLAJ, motivele 
pentru care creanţa acesteia nu a fost înregistrată în tabelul preliminar şi pentru a proceda la 
verificarea creanţei S.C.  C.I.E. S.R.L. CLUJ-NAPOCA, reclamanta din dosarul al Tribunalului 
Comercial Cluj conexat la prezenta cauză şi la aplicarea disp. art.  72 alin. 4 din Legea nr. 85/2006 
dacă va fi cazul. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, judecătorul sindic a reţinut că prin sentinţa comercială 
nr. 2.475/17 iunie 2009 s-a deschis procedura insolvenţei în forma generală prevăzută de Legea nr. 
85/2006, faţă de debitoarea S.C. L.I. S.R.L., fiind numit în calitate de administrator judiciar 
CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ C.S., sentinţa fiind comunicată prin publicare în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4125/2009 din 02.09.2009, iar notificarea privind 
deschiderea procedurii a fost publicată Buletinul Procedurilor de Insolvenţă  nr. 3.124/2009 şi 
într-un ziar de largă circulaţie. 

În temeiul art. 61, art. 108 alin. 1 şi art. 109 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, administratorul 
judiciar a adus la cunoştinţă tuturor celor interesaţi faptul că prin sentinţa nr. 2.475/17.06.2009 a 
Tribunalului Comercial Cluj s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală 
împotriva debitoarei S.C. L.I. S.R.L., prin publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 
3.124/2009, fiind notificate termenele limită pentru înregistrarea declaraţiilor de creanţe la 
dosarul cauzei, termenul de verificare a creanţelor şi întocmire, afişare şi comunicare a tabelului 
preliminar al creanţelor, termenul de definitivare a tabelului definitiv al creanţelor, iar notificarea 
creditorilor a fost făcută şi prin publicare într-un ziar de largă circulaţie. 

Judecătorul sindic a considerat că în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 3  din Legea nr. 
85/2006, pentru creditorii care nu au putut fi identificaţi în lista prevăzută la art. 28 alin. 1 lit. c, 
procedura notificării prevăzute la art. 61 va fi considerată îndeplinită dacă a fost efectuată prin 
Buletinul procedurilor de insolvenţă, notificarea fiind publicată în Buletinul procedurilor de 
insolvenţă nr. 3.124/2009 în 26 iunie 2009. 

A mai constatat judecătorul sindic că, atât creditoarea S.C. S.C. S.R.L. HUNEDOARA şi cât 
şi creditoarea B.C.R. au adoptat o poziţie pasivă faţă de notificare şi nu şi-au exercitat acţiunile 
prevăzute lege.  



În aceste condiţii, judecătorul sindic a respins ca nefondată cererea de repunere în termen 
formulată de către creditoarea B.C.R., întrucât aceasta nu a făcut dovada potrivit art. 103 C.pr.civ. a 
unor împrejurări obiective mai presus de voinţa sa care să fie de natură să împiedice depunerea 
declaraţiei de creanţă în termenul stabilit. 

Potrivit disp. art. 76 din Legea nr. 85/2006, astfel cum a fost modificată prin  Legea nr. 
277/2009, cu excepţia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea disp. 
art. 7, titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii care nu depune cererea de admitere a 
creanţelor la expirarea termenului prev. de art. 62 alin. 1 lit. b este decăzut cât priveşte creanţele 
respective din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu va dobândi calitatea de creditor 
îndreptăţit să participe la procedură. Decăderea poate fi invocată oricând, pe cale de acţiune sau de 
excepţie. 

În speţă, a reţinut judecătorul sindic, notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu 
respectarea prev. art. 7 din Legea nr. 85/2006, astfel încât nu este incidentă tezei a II-a din art. 76 
alin. 1, respectiv a unui titular de creanţe anterioare deschiderii procedurii care depune cererea de 
admitere a creanţelor ulterior momentului stabilit potrivit art. 62 alin. 1 lit. b. 

Aşa fiind, judecătorul sindic a constatat că termenul limită pentru depunerea declaraţiilor 
de creanţă a fost stabilit pentru data de 22 iulie 2009, iar publicitatea deschiderii procedurii 
insolvenţei împotriva debitoarei s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2006, prin 
publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, astfel încât declaraţia de creanţă depusă la 5 
august 2009 de către creditoarea  S.C. S.C. S.R.L. HUNEDOARA  şi declaraţia de creanţă depusă la 
10 septembrie 2009 de către creditoarea  B.C.R. au fost respinse ca tardive. 

Totodată, judecătorul sindic a înlăturat apărările creditoarei S.C. S.C. S.R.L. HUNEDOARA 
referitoare la încălcarea accesului la justiţie în ceea ce priveşte înscrierea creanţei sale asupra 
patrimoniului debitoarei prin necomunicarea de către administratorul judiciar în condiţiile 
Codului de procedură civilă a termenului limită pentru declararea creanţei de vreme ce creditoarea 
avea posibilitatea să acceseze  în mod gratuit pagina de internet a publicaţiei Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă pentru a se informa dacă împotriva debitoarei sale s-a deschis procedura insolvenţei. 
Astfel, calitatea de comerciant a creditoarei o obliga să urmărească încasarea creanţelor pe care le 
deţine, iar în ipoteza în care un creditor întârzia plata cu mai mult de 30 de zile de  la data 
scadenţei obligaţiei de plată, îi revenea sarcina de a începe demersurile pentru recuperarea 
creanţei, demers ce implică în primul rând verificarea solvabilităţii debitoarei şi a măsurii în care 
aceasta înţelege să îşi onoreze obligaţiile de plată faţă de toţi partenerii comerciali. Acest rezultat se 
atinge cu uşurinţă prin accesarea Buletinului procedurilor de insolvenţă care are ca rol principal 
ţinerea unei evidenţe complete a tuturor comercianţilor care au ajuns în incapacitate de plată şi 
împotriva cărora s-a deschis procedura insolvenţei. 

De asemenea, specificul procedurii instituite prin Legea nr. 85/2006, procedură cu caracter 
colectiv, ce implică participarea unui număr mare de creditori ce vin în concurs pentru satisfacerea 
propriilor creanţe, a impus adoptarea unor reguli de procedură speciale, care derogă de la normele 
dreptului comun, în ce priveşte comunicarea notificărilor şi valorificarea dreptului de creanţă într-
un anumit termen, reguli care se circumscriu asigurării accesului la justiţie şi constituie în acelaşi 
timp o garanţie pentru judecarea unei cauze în mod echitabil şi într-un termen rezonabil, în scopul 
înlăturării oricăror abuzuri din partea părţilor, prin care s-ar tinde la tergiversarea nejustificată a 
soluţionării unei cauze  privind insolvenţa unui comerciant. 

Celelalte apărări ale creditoarei S.C. S.C. S.R.L. au fost, de asemenea, apreciate ca 
neîntemeiate, deoarece vizează modalitatea în care  administratorul judiciar a procedat la 
verificarea creanţelor deţinute de alţi creditori, iar de vreme ce această creditoare nu are calitatea 
de creditor îndreptăţit să participe la procedura  insolvenţei  întrucât nu a formulat cererea de 
admitere a creanţei în termenul stabilit de judecătorul sindic, nu poate justifica nici un interes în a 
contesta cuantumul creanţelor înscrise în tabelul preliminar în favoarea altor creditori. 

Referitor la critica adusă administratorului judiciar pentru faptul că a publicat în Buletinul 
procedurilor de insolvenţă notificarea cu privire la deschiderea procedurii de insolvenţă anterior 
comunicării sentinţei de către instanţa de judecată, judecătorul sindic a considerat-o neîntemeiată 
deoarece dispoziţiile din sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei sunt executorii de la data 
pronunţării sale, respectiv de la data de 17 iunie 2009, potrivit dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 
85/2006, fiind irelevantă data comunicării sentinţei în extenso, de vreme ce nu s-a dispus de către 



instanţa de recurs, la solicitarea debitoarei, suspendarea executării hotărârii pronunţate de 
judecătorul sindic. 

În ce priveşte contestaţia  formulată de creditoarea P.B.R.S.A., judecătorul sindic a reţinut 
că aceasta este neîntemeiată şi a fost respinsă ca atare, conform art. 1169 C.civ., pentru următoarele 
considerente : 

Creditoarea P.B.R.S.A. a fost înscrisă în tabelul preliminar al creanţelor, cu suma de 
2.539.317,82 lei, în categoria creanţelor chirografare, în baza contractelor de credit nr. 
31731/10.06.2008, nr. 31732.1/10.06.2008 şi nr. 31732.2/10.06.2008. Administratorul judiciar a 
susţinut cu ocazia verificării creanţelor că aceasta reprezintă o creanţa chirografară, deoarece 
garantarea creanţei cu bunuri aparţinând unor persoane fizice si nu cu bunurile societăţii nu dă 
creanţei caracter garantat în înţelesul Legii nr. 85/2006, iar garanţia reala mobiliară asupra 
sumelor de bani prezente si viitoare existente în contul deschis la P.B.R. nu conferă creanţei 
caracter garantat în conformitate cu dispoziţiile legii mai sus menţionate.  

Verificând înscrisurile anexate cererii de admitere a creanţei  judecătorul sindic a constatat 
că această creditoare s-a prevalat pentru dovedirea caracterului garantat al creanţei sale de extrasul 
AERGM 2009-00010645982392-LQH, de garanţiile reale mobiliare  constituite  asupra 
drepturilor de creanţe  rezultate  din contractele comerciale  nr.  11/08.01.2008 încheiat cu S.C. 
A.J.C. S.R.L.  şi  nr. 1581/18.05.2009 încheiat cu  S.C. N.E. S.R.L. şi de garanţia reală mobiliară 
asupra soldurilor conturilor curente deschise de împrumutat la bancă. 

Potrivit prevederilor art. 3 pct. 9 din Legea nr. 85/2006 creanţele garantate în sensul 
acestui act normativ sunt creanţele persoanelor care beneficiază de o garanţie reală asupra 
bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau terţ 
garantat faţă de persoanele beneficiare ale garanţiilor reale. 

Judecătorul sindic a apreciat că extrasul AERGM 2009 -00010645982392-LQH şi 
garanţiile reale mobiliare de care se prevalează creditoarea nu conferă caracter garantat creanţei 
acesteia, deoarece creditoarea nu a dovedit că bunurile asupra cărora s-au constituit garanţiile se 
află în patrimoniul debitoarei, iar extrasul AERGM 2009-00010645982392-LQH face dovada doar 
a publicităţii privilegiului creditoarei de a-şi valorifica creanţele sale din sumele de bani ce vor intra 
în conturile debitoarei  şi care vor fi  încasate  de la doi parteneri contractuali ai acesteia, cu 
prioritate faţă de alţi creditori, dar nu face dovada că aceste bunuri se află efectiv în patrimoniul 
debitoarei. 

Or, a apreciat judecătorul sindic, în condiţiile în care debitoarea nu deţine sume de bani în 
contul deschis la creditoare, iar sumele datorate debitoarei de către S.C. N.E. S.R.L.  şi S.C. A.J.C. 
S.R.L. nu au intrat în patrimoniul acesteia, aşa zisa garanţie a creditoarei P.B.R.S.A. este lipsită de 
obiect, lipsindu-i bunul adus în garanţie. 

Faţă de aceste considerente de fapt şi în temeiul dispoziţiilor art. 3 pct. 9 din Legea nr. 
85/2006, care defineşte noţiunea creanţă garantată, judecătorul sindic a respins contestaţia 
formulată de către creditoarea P.B.R.S.A. şi a stabilit termen pentru examinarea stadiului 
procedurii la data de 2 decembrie 2009, sala 249, ora 11,00. 

Împotriva acestei hotărâri, în temeiul art. 12 din Legea nr. 85/2006, au declarat recurs 
creditoarele S.C. S.C. S.R.L. HUNEDOARA şi P.B.R.S.A. solicitând admiterea recursurilor cu 
consecinţa admiterii contestaţiilor formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor şi 
înscrierea ei în tabelul preliminar. 

În recursul formulat de creditoarea S.C. S.C. S.R.L. HUNEDOARA s-a criticat hotărârea 
pronunţată de judecătorul sindic pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitându-se modificarea 
acesteia, în sensul admiterii cererii de repunere în termen a declaratiei de creanţă ce a formulat-o 
sub nr. 157/04.08.2009 si respectiv admiterii contestatiei cu nr. 188 / 08.09.2009 împotriva 
tabelului preliminar al creantelor, întocmit de administratorul judiciar desemnat în cauză, iar pe 
cale de consecinţă, rectificarea acestui tabel în sensul înscrierii în el a creanţei sale în sumă de 
454.569,32 lei conform cererii nr. 157/04.08.2009 pe care a formulat-o în temeiul titlurilor 
executorii depuse la dosarul cauzei, cu cheltuielile de judecată. 

In dezvoltarea motivelor de recurs, întemeiate pe prevederile art. 304 pct. 9, coroborat cu 
art. 312 C. pr. civ. raportat la prev. art. 2, art. 7 alin 3, art. 12 lit. c, art. 35, art. 58, art. 61 şi art. 62 
din Legea nr. 85/2006 cu modificările ulterioare, creditoarea a arătat că prin sentinta comercială 
nr. 2475/C/17.06.2009 publicată în B.P.I. nr. 4125/02.09.2009 şi comunicată cu debitoarea S.C. 
L.I. S.R.L. Cluj în data de 08.09.2009 şi cu administratorul judiciar Cabinet Individual de 



Insolvenţă C.S. la data de 04.08.2009 la cererea acestuia depusă la dosarul nr. 2.250/04.08.2009, 
Tribunalul Comercial Cluj a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva 
debitoarei S.C. L.I. S.R.L. Cluj. 

Creditoarea a învederat şi împrejurarea că prin însăşi sentinţa de deschidere a procedurii 
insolvenţei, judecătorul sindic a stabilit fără vreun motiv temeinic un termen limită de depunere a 
declaraţiei de creanţă mult mai scurt decât cel prevazut de art. 62 alin. 1 lit. b din lege, respectiv 
data de 22.07.2009, în vreme ce conform art. 62 alin. 1 lit. b din Legea nr. 85/2006, termenul 
limita prevăzut de legiuitor era de 60 de zile, urmând ca el să se împlinească în speţă abia în data 
de 17 august 2009. După momentul pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii insolventei, a 
mai precizat creditoarea, administratorul judiciar desemnat provizoriu - Cab. de Insolv C.S. - fără 
să solicite cel puţin minuta sentinţei de altfel neredactată la vremea aceea, a parcurs în grabă 
etapele procedurale şi nu a realizat investigaţii temeinice pentru identificarea creditorilor, 
realizând astfel doar acte procedurale pur formale si încălcând flagrant dispoziţiile legale ce-i vizau 
atributiile. Astfel, ignorând obligativitatea respectării termenului de 10 zile de la deschiderea 
procedurii prev. de art. 35 din Legea nr. 85/2006, termen în care debitorul trebuie să predea 
administratorului judiciar lista creditorilor, creditoarea a arătat că Cabinetul Individual de 
Insolventa C.S. a depus spre publicare, anterior împlinirii acestui termen de 10 zile, respectiv la 
data de 20.06.2009, notificarea generală a creditorilor necunoscuţi care a apărut în B.P.I. nr. 
3.124/26.06.2009, motivând ulterior ca nu a putut identifica creditorii societăţii deoarece nu i-au 
fost predate de către debitoare actele societăţii potrivit prevederilor art. 28 si de aceea nici nu 
solicitat judecătorului sindic să dispună prorogarea termenelor până la limita legală prevăzute de 
art. 62 alin. 1 lit. b din lege. 

Faţă de această pozitie a administratorului judiciar, creditoarea a menţionat că notificarea 
debitoarei S.C. L.I. S.R.L. Cluj pentru predarea actelor prev.  de art. 28 din lege, a fost realizată, în 
realitate de către acesta, abia în  data de 27.07.2002, după expirarea termenului limită de depunere 
a declaraţiilor de creanţă de către creditor stabilit prin sentinţă de judecătorul sindic pentru data 
de 22.07.2009. 

Sub acest aspect, creditoarea a apreciat că administratorul judiciar nu şi-a îndeplinit 
atribuţiile prevăzute în lege, respectiv nu a identificat creditorii societăţii si nu i-a notificat potrivit 
prevederilor cuprinse în art. 7 alin 3 raportat la art. 61 alin 3 din Legea nr. 85/2006 coroborate cu 
disp. C.pr.civ. , prejudiciindu-le interesele prin aceea ca necunoscând intrarea debitoarei în 
insolvenţă, unii creditori, printre care şi contestatoarea, nu au fost în măsură să respecte termenul 
stabilit de instanţă pentru depunerea declaraţiilor de creanţă, fiind astfel obligate să formuleze 
cereri de repunere în termen, pe care acelasi administrator judiciar nici măcar nu le-a susţinut şi 
nu a solicitat judecătorului sindic să dispună prorogarea justificata şi legală a termenelor, cu 
înscrierea tuturor creditorilor în tabelul preliminar. 

În aceste condiţii, a subliniat creditoarea, pe lângă cererea de creanţă nr. 157/04.08.2009 a 
fost nevoită să depună si cerere de repunere în termen a acesteia precum şi contestaţia nr. 
188/08.09.2009 formulată împotriva tabelului preliminar al creditorilor. 

Faţă de aceste considerente, creditoarea a apreciat că prin sentinţa recurată, judecătorul 
sindic în mod nelegal i-a respins ca nefondată contestaţia, fără a se pronunţa asupra cererii sale de 
repunere în termen a declaratiei de creanţă, motiv pentru care apreciază că instanţa de fond nu s-a 
pronunţat asupra unui capăt de cerere, respingându-l pe celălalt în mod netemeinic.  

O altă critică formulată de contestatoarea se referă la faptul că judecătorul sindic a preluat 
în totalitate punctul de vedre al administratorului judiciar şi nu i-a analizat acestuia realizarea 
atribuţiilor, raportat la respectarea termenelor prevăzute în textul legii, apreciind neîntemeiat că a 
avut o poziţie pasivă faţă de notificarea publicată în B.P.I. nr. 3.124/2009, pe care a considerat-o 
suficientă şi legal îndeplinită.  

În acest context, creditoarea a mai susţinut ca fiind neîntemeiate afirmaţiile judecătorul 
sindic referitoare la faptul că pentru a afla termenul de depunere a declaraţiilor de creanţă, era 
suficient să acceseze în mod gratuit pagina de internet a publicatiei B.P.I., deoarece accesarea 
conţinutului Buletinelor B.P.I. nu se poate realiza decât de către aceia care deţin abonament, iar 
pentru un comerciant cu o cifră de afaceri modestă, aceste costuri nu se justifică, situaţie susţinuta 
de altfel şi de Curtea Constituţională prin pronunţarea deciziilor nr. 1.137/2007 şi nr. 232/2008, 
astfel că judecătorul sindic a apreciată contrar şi acestor dispoziţii, ca de altfel si a prevederilor 
cuprinse în Legea nr. 85/2006 , ca fiind corectă notificarea către creditori a deschiderii procedurii 



insolvenţei debitoarei, doar prin B.P.I. şi într-un ziar de largă circulaţie, fără a mai fi nevoie ca 
acest prim act procedural să fie adus la cunoştinţa creditorilor potrivit dispozitiilor C.pr.civ.. 

În continuarea motive de recurs, creditoarea a adus critici de nelegalitate şi netemeinicie 
sentinţei atacate sub aspectul faptului că nu au fost respectate dispoziţiile art. 11 alin. 2 cu referire 
la art. 62 alin. 2 şi art. 62 alin. 1 lit. b din Legea nr. 85/2006, fiind astfel înlăturaţi de la masa 
credală creditorii ale căror creante depăşesc 6.000.000 lei. 

Din această perspectivă, judecătorul sindic nu a avut în vedere faptul că se impunea 
efectuarea publicităţii potrivit dispoziţiilor C.pr.civ., cu atât mai mult cu cât prin decizia nr. 
232/2008 Curtea Constituţionale şi-a menţinut opinia de neconstituţionalitate a prevederi 
cuprinse în art. 7 din Legea 85/2006, respectiv faptul că prin excepţie de la regula prev. în art. 7 
alin. 1, comunicarea actelor de procedură anterioare deschiderii procedurii si notificarea 
deschiderii procedurii se vor face conform normelor Codului de procedură civilă. 

Prin recursul declarat de creditoarea P.B.R. S.A. s-a solicitat casarea sentinţei comerciale 
nr. 3.193/07.10.2009 pronunţată de Tribunalul Comercial Cluj în ceea ce priveste respingerea 
contestatiei sale si, în consecinţă, admiterea contestatiei si înscrierea sa în tabelul definitiv de 
creante, cu o creanţă garantată, in limita sumei de 327.044,85 lei. 

În primul rând, creditoarea a precizat  că având vedere faptul că sentinţa recurată prin care 
a fost respinsă contestatia sa la tabelul preliminar nu a fost adusă la cunostinta băncii prin nici un 
mijloc de comunicare si nici nu a fost publicată în Buletinul Procedurilor Insolventei, apreciază că 
este în termen pentru a promova recurs împotriva acesteia. 

În acest context, s-a arătat că a formulat contestatie la tabelul preliminar de creanţă prin 
care a solicitat înscrierea P.B.R. S.A. în tabelul definitiv de creante cu o creanţă garantată, certă si 
lichidă în cuantum de 2.539.317,82 lei, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 521.480,03 euro 
la cursul B.N.R. din data deschiderii procedurii si suma de 336.386,10 ron pe care o detine pe 
seama debitorei S.C. L.I. S.R.L. la data de 17.06.2009, conform prev. art. 41 din Legea nr. 85/2006, 
dar contestatia sa a fost respinsă prin hotărârea recurată ca nefondată deşi a invocat existenţa unei 
garantii reale mobiliare asupra conturilor debitoarei deschise la P.B.R. care conferă creantei rangul 
de creanţă garantată si a garanţiei reale mobiliare constând în cesionarea către bancă a creanţelor 
rezultate din cecurile si biletele la ordin ce vor fi plătite de către clientii debitoarei.  

De asemenea, a precizat creditoarea, creditul pe care l-a acordat debitoarei prin contractul 
de credit nr. 31732.2/10.06.2008, modificat prin AA nr.1/04.09.2008, AA nr. 2/27.02.2009, AA 
nr. 3/25.05.2009 si AA nr. 4/29.05.2009 în cuantum de 327.044,85 lei a fost garantat cu ipotecă., 
iar ipoteca a fost constituită conform contractului de credit nr. 31.723.2/10.06.2008 si contractului 
de ipoteca autentificat si înscrisă în cartea funciară. 

În raport de cele de mai sus, contestatoarea a solicitat analizarea cauzei sub toate aspectele, 
respectiv în raport de înscrisurile noi atasate prin care fac dovada faptului că P.B.R. S.A. are o 
creanţă garantată cu garantie reală imobiliară - ipotecă pentru suma de 327.044,85 lei. 

În drept, a invocat dispoziţiile art.  3041, art. 305 si art 312 Cod pr.civ. şi cele ale Legii nr. 
85/2006. 

Analizând recursurile formulate prin prisma actelor si lucrarilor dosarului si a dispozitiilor 
art. 304 indice 1 C.p.c. Curtea reţine următoarele: 

Argumentele invocate de catre recurenta creditoare S.C. S.C. S.R.L. in sustinerea caii de 
atac deduse judecatii sunt neintemeiate, fiind contrare normelor de drept incidente si principiilor 
generale care guverneaza legea insolventei. 

Astfel, cu privire la termenul limita de declarare al creantelor, dispozitiile art. 62 alin. 1 lit. b 
din Legea 85/2006 nu obliga judecatorul sindic ca prin sentinta de deschidere a procedurii de 
insolventa sa fixeze un termen maxim de 60 de zile de declarare a creantelor. In concret, textul 
enuntat (art. 62, alin. 1 lit. b) prevede ca termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debitorului, care va fi de maximum 60 de zile de la deschiderea procedurii, 
precum si cerintele pentru ca o creanta inregistrata sa fie considerata valabila. In consecinta, 
sentinta recurata este legala sub acest aspect, esential fiind faptul ca de la data notificarii (fie prin 
B.P.I. fie conform codului de procedura civila, in functie de distinctiile pe care le  face actul 
normativ) si pana la data expirarii termenului de declarare a creantei stabilit prin sentinta de 
deschidere a procedurii de insolventa creditorul sa beneficieze de un interval de timp suficient 
pentru a-si declara creanta.  



Recurenta contesta deasemenea maniera in care administratorul judiciar si-a indeplinit 
atributiile in intervalul de timp care a urmat deschiderii procedurii de insolventa. Astfel, acesta a 
procedat la notificarea creditorilor prin Buletinul Procedurilor de Insolventa inainte de a expira 
termenul de 10 zile in care administratorul statutar al debitoarei avea obligatia de a depune actele 
contabile impreuna cu lista creditorilor si celelalte acte prevazute de dispozitiile art. 28 din Legea 
85/2006. In realitate, demersul administratorul judiciar este legal, temeinic si are ca scop tocmai 
ideea de a asigura creditorilor un interval de timp suficient pentru a-si declara creantele. Daca 
administratorul statutar al debitoarei ar fi depus lista creditorilor pana la expirarea termenului de 
declarare a creantelor, administratorul judiciar ar fi avut obligatia sa procedeze la notificarea 
creditorilor si conform codului de procedura civila. Lista creditorilor nu a fost insa predata nici 
pana la data depunerii raportului procedurii din data de 7.10.2009 motiv pentru care impotriva 
administratorului statutar al debitoarei a fost formulata plangere penala. Mai mult, nici la data 
solutionarii prezentului recurs nu exista vreo dovada a faptului ca actele contabile si implicit lista 
creditorilor au fost predate. 

In consecinta, in lipsa oricarei liste a creditorilor si a vreunei posibilitati concrete de a afla 
identitatea acestora, notificarea facuta prin B.P.I. este pe deplin temeinica si procedurala. In cazul 
concret dedus judecatii, notificarea a fost publicata in BPI numarul 3124/26.06.2009. In 
consecinta, creditorii au avut la indemana un interval de timp suficient de 26 de zile pentru 
declararea creantelor (pana in data de 22.07.2009). Creditoarea recurenta a depus declaratia de 
creanta doar la data de 4.08.2009, cu depasirea culpabila a acestui termen, mai ales in conditiile in 
care recurenta nu a invocat si cu atat mai mult nu a facut dovada faptului ca a aflat despre 
deschiderea procedurii de insolventa a debitoarei pe alta cale decat din B.P.I.  

In mod legal si temeinic judecatorul sindic a retinut ca termenul de declarare a creantelor 
stabilit prin sentinta de deschidere a procedurii de insolventa nu a fost respectat de catre 
creditoarea recurenta. De asemenea, judecatorul sindic a retinut in mod intemeiat faptul ca nu a 
fost administrata nici o proba care sa justifice repunerea in termenul legal de declarare a 
creantelor.  

Astfel, potrivit art. 103 alin. 1 C.pr.civ., neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea 
oricărui alt act de procedură în termenul legal atrage decăderea, afară de cazul când legea dispune 
altfel sau când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voinţa ei. 

Potrivit art. 7 alin. 1 din Legea 85/2006, citarea partilor precum si comunicarea oricarui alt 
act de procedura se efectueaza prin Buletinul Procedurilor de Insolventa, iar potrivit alin. 3 al 
aceluiasi articol ,,Prin exceptie de la prevederile alin. (1) se vor realiza, conform Codului de 
procedura civila, comunicarea actelor de procedura anterioare deschiderii procedurii si notificarea 
deschiderii procedurii. Pentru creditorii care nu au putut fi identificati in lista prevazuta la art. 28 
alin. (1) lit. c), procedura notificarii prevazute la art. 61 va fi considerata indeplinita daca a fost 
efectuata prin Buletinul procedurilor de insolventa,,. 

In conditiile in care reprezentantul legal al debitoarei nu a predat actele contabile si nici 
lista creditorilor, administratorul judiciar a procedat la notificarea creditorilor prin Buletinul 
Procedurilor de Insolventa in vederea depunerii declaratiilor de creanta, in conformitate cu textul 
legal anterior enuntat. Prin aceeasi modalitate procedurala a fost comunicat si termenul de 
declarare a creantelor, respectiv de intocmire si definitivare a tabelului de creante al debitoarei.  

Din textele legale mai sus citate, rezulta fără echivoc că atât citarea, cât şi comunicarea 
actelor de procedură în procedura insolvenţei, se realizează prin Buletinul procedurilor de 
insolvenţă, iar în ceea ce priveşte procedura notificării deschiderii procedurii, aceasta se realizează 
şi potrivit Codului de procedură civilă, astfel cum prevede art. 61 din Legea nr. 85/2006, cu o 
singură excepţie, aceea în care creditorii nu au putut fi identificaţi in actele contabile predate de 
catre administratorii statutari ai debitoarei, ipoteză în care, potrivit alin. 3 al art. 7 din Legea 
85/2006 procedura notificării va fi considerată îndeplinită dacă a fost publicată în Buletinul 
procedurilor de insolvenţă. În acest sens, a arătat judecătorul sindic, lichidatorul judiciar desemnat 
în procedura insolvenţei debitoarei, a publicat notificarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă 
dovada privind îndeplinirea procedurii de publicare, astfel încât, s-a constatat că dispoziţiile legale 
mai sus citate au fost respectate. 

In conditiile in care, in cazul concret dedus judecatii, reprezentantul legal al debitoarei nu a 
predat actele contabile si nici lista creditorilor, administratorul judiciar a procedat la notificarea 
creditorilor prin Buletinul Procedurilor de Insolventa in vederea depunerii declaratiilor de creanta, 



in conformitate cu textul legal anterior enuntat. Prin aceeasi modalitate procedurala a fost 
comunicat si termenul de declarare a creantelor, respectiv de intocmire si definitivare a tabelului 
de creante al debitoarei.  

In aceasta situatie, repunerea in termenul de declarare a creantelor pentru inlaturarea 
sanctiunii decaderii poate fi dispusa doar in conditiile art. 103 C.p.c., prin dovedirea incidentei unei 
situatii care mai presus de vointa creditoarei recurente a impiedicat-o sa respecte termenul 
comunicat prin notificare. Nici o proba nu a fost insa administrata in acest sens, mai mult, 
recurenta nici nu a invocat vreo astfel de situatie, solicitand repunerea in termen doar pe 
argumente legate de nerespectarea dispozitiilor procedurale incidente. In concret, recurenta invoca 
faptul ca lipsa notificarii este un motiv temeinic pentru a solicita repunerea in termen, insa asa cum 
s-a aratat anterior, administratorul judiciar a respectat procedura de notificare a creditorilor.  

Faptul că termenul de depunere a cererii de admitere a creanţei este un termen de 
decădere, rezultă cu evidenţă din dispoziţiile art. 76 din Legea 85/2006, potrivit cărora creditorul 
care depune cererea de admitere a creanţei peste termenul legal este decăzut din dreptul de a-şi 
mai realiza creanţa în cadrul procedurii insolvenţei. Rezultă astfel că sancţiunea aplicabilă în 
ipoteza expusă este decăderea, împrejurare faţă de care dispoziţiile art. 103 C.pr.civ. sunt pe deplin 
aplicabile. 

Într-o altfel de interpretare, respectiv cu excluderea incidenţei celor două texte de lege (art. 
76 din Legea nr. 85/2006 şi art. 103 C.pr.civ.), orice creditor ar fi îndreptăţit la depunerea unei 
cereri de admitere a creanţei, pe tot parcursul procedurii şi acesta, împotriva tuturor regulilor şi 
termenelor reglementate de legea privind procedura insolvenţei tocmai pentru asigurarea unui 
cadru riguros în vederea accelerării desfăşurării procedurii. 

În acest context, în ceea ce priveşte cererea de repunere în termenul de formulare a 
declaraţiei de creanţă, deşi de principiu astfel de cereri sunt admisibile, în lipsa oricăror probe care 
să facă dovada că partea a fost împiedicată să-şi exercite dreptul său printr-o împrejurare mai 
presus de voinţa sa, ipoteză în care actul de procedură se va îndeplini în termen de 15 zile de la 
încetarea împiedicării, judecătorul sindic a apreciat cererea de repunere în termen ca fiind 
neîntemeiată. Chiar daca prin dispozitivul sentintei recurate judecatorul sindic nu s-a pronuntat in 
mod expres cu privire la repunerea in termen, prin respingerea contestatiei in intregul ei, in mod 
implicit a fost respinsa si cererea de repunere in termen, cele doua solicitari fiind indisolubil legate, 
repunerea in termen constituind un argument pentru  

Referirile la dispozitiile art. 6 din CEDO sunt lipsite de relevanta in conditiile in care nu 
exista vreo hotarare a Curtii Europene a Drepturilor Omului prin care sa se sustina ca notificarea 
creditorilor prin BPI incalca dreptul acestora la un proces echitabil, si asta in conditiile in care 
acest sistem functioneaza cu succes de mult timp in tarile semnatare ale Conventiei care au un 
sistem performant de drept unanim apreciat. E o realitate faptul ca in sistemul de drept romanesc 
exista o reticenta a comerciantilor de a se conforma acestei modalitati de informare, insa 
sanctiunea este oferita tot de textele legale invocate: decaderea din dreptul de a valorifica creanta 
in procedura.  

Mai mult, trimiterile la deciziile Curtii Constitutionale sunt neconforme cu continutul 
acestora. Astfel, prin decizia 1137/2007 s-a decis ca  ,,dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei sunt contrare art. 24 şi art. 53 din Constituţie, în măsura în care se 
interpretează că prima comunicare a actelor de procedură către persoanele împotriva cărora se 
promovează o acţiune în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 85/2006, ulterior deschiderii procedurii 
insolvenţei, se realizează numai prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, iar nu şi potrivit 
dispoziţiilor Codului de procedură civilă,,. In consecinta, decizia enuntata nu dispune cu privire la 
modalitatea de notificare a creditorilor, dispozitivul ei este extreme de clar, lipsit de echivoc si 
nesusceptibil de interpretare sau de aplicare prin analogie.  

Deasemenea, decizia 232/2008 nu aduce nimic relevant cu privire la acest aspect. Prin 
acesta decizie s-a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1 si 8 din Legea 
85/2006, iar in considerentele deciziei se retine ,,.efectuarea citării părţilor, precum şi 
comunicarea oricăror acte de procedură, a convocărilor şi notificărilor prin Buletinul procedurilor 
de insolvenţă au în vedere soluţionarea procesului cu celeritate, în absenţa unei atari dispoziţii de 
lege, procedura insolvenţei, care, de regulă, este o procedură cu caracter colectiv, implicând 
participarea unui număr mare de creditori ce vin în concurs pentru satisfacerea propriilor creanţe, 
ar fi cu mult întârziată. Or, această situaţie ar genera o stare de perpetuă incertitudine cât priveşte 



raporturile juridice stabilite între părţile implicate, persoane fizice sau comercianţi, afectând grav 
stabilitatea şi securitatea care trebuie să le caracterizeze.,, Concluzia pe care recurenta o extrage din 
acesta decizie este una cu caracter personal, lipsita de argumente juridice consistente.  

Pentru a concluziona cu privire la recursul declarat de catre recurenta S.C. S.C. S.R.L 
instanta de recurs mai retine ca isi insuseste pe deplin considerentele legale, temeinice si clar 
exprimate ale judecatorului sindic enuntate in sentinta recurata, conform carora ,,calitatea de 
comerciant a creditoarei o obliga sa urmareasca incasarea creantelor pe care le detine, iar in 
ipoteza in care un creditor intarzie plata mai mult de 30 de zile de la  data scadentei obligatiei de 
plata cu mai mult de 30 de zile de la data scadentei obligatiei de plata, are sarcina de a incepe 
demersurile pentru recuperarea creantei, demers care implica in primul rand verificarea 
solvabilitatii debitoarei si a masurii in care aceasta intelege sa-si onoreze obligatiile de plata fata de 
toti partenerii comerciali. Acest rezultat se atinge cu usurinta prin accesarea Buletinului 
Procedurilor de Insolventa care are ca rol principal tinerea unei evidente complete a tuturor 
comerciantilor care au ajuns in incapacitate de plata si impotriva carora s-a deschis procedura 
insolventei,,.  

Pentru toate aceste considerente, in baza art. 312 alin. 1 C.p.c., recursul declarat de catre 
recurenta S.C. S.C. S.R.L. va fi respins ca neintemeiat si sentinta recurata va fi mentinuta ca fiind 
pe deplin legala si temeinica. 

Cu privire la recursul declarat de catre recurenta P.B.R. S.A. instanta de recurs retine 
urmatoarele:  

In tabelul preliminar de creante, aceasta creditoare a fost inscrisa de catre administratorul 
judiciar cu suma de 2.539.317,82 Ron creanta chirografara, in baza contractelor de credit nr. 
31731/10.06.2008, 31732.1/10.06.2008 si numarul 31732.2/10.06.2008. Administratorul judiciar 
a refuzat inscrierea acestei creante ca fiind una garantata, sustinand faptul ca nu exista probe 
privind calificarea creantei ca avand un caracter garantat cu bunurile existente in patrimoniul 
debitoarei. Punctul de vedere al administratorului judiciar a fost acceptat de catre judecatorul 
sindic care a respins contestatia creditoarei.  

Instanta de recurs apreciaza ca fiind intemeiate argumentele judecatorului sindic expuse in 
argumentarea motivelor care au generat respingerea contestatiei. Astfel, creditoarea s-a prevalat in 
sustinerea contestatiei de garantiile reale mobiliare constituite asupra drepturilor de creante 
rezultate din contractele comerciale nr. 11/8.01.2008 incheiat cu SC A.J.C. SRL si nr. 
1581/18.05.2009 incheiat cu S.C. N.E. S.R.L.  si de garantia reala mobiliara asupra soldurilor 
conturilor curente deschise de catre imprumutat la banca.  

Instanta de recurs retina ca, in conditiile in care debitoarea nu detine sume de bani in 
contul deschis la creditoare, iar sumele datorate debitoarei de catre SC N.E. SRL si SC A.J.C. SRL 
nu au instrat in patrimoniul acesteia, asa zisa garantie este lipsita de obiect, deoarece nu exista 
bunurile din care creditoarea sa fie indestulata cu prioritate fata de alti creditori, chiar in conditiile 
in care garantia a fost inscrisa in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare. 

Exista o definitie legala a notiunii de creanta garantata (art. 3 punctul 9 din Legea 85/2006) 
iar conform inscrisurilor depuse in probatiune in fata primei instante creditoarea nu a  dovedit 
faptul ca detine o astfel de creanta, deoarece nu exista in materialitatea lor astfel de bunuri in 
patrimoniul debitoarei: ,,creantele garantate sunt creantele persoanelor care beneficiaza de o 
garantie reala asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent daca acesta este debitor 
principal sau tert garantat fata de persoanele beneficiare ale garantiilor reale,,. Mai mult, garantia 
nu are un sens abstract ci unul prin esenta concret in acceptiunea Legii 85/2006, iar in lipsa 
obiectului garantiei, creanta nu poate fi calificata altfel decat chirografara. 

Cu toate acestea, prin inscrisurile depuse direct in faza recursului in baza dispozitiilor art. 
305 C.p.c. creditoarea recurenta a dovedit faptul ca o parte din creanta are intr-adevar caracterul 
unei creante garantate. Astfel, creditul acordat de catre creditoare prin contractul de credit nr. 
31732.2/10.06.2008, modificat prin actul aditional nr. 1/4.09.2008, actul aditional 2/27.02.2009, 
actul aditional 3/25.05.2009 si actul aditional 4/29.05.2009 in valoare de 327.044, 85 Ron a fost 
garantat cu o ipoteca. Ipoteca a fost constituita in baza contractului enuntat si a contractului de 
ipoteca autentificat sub numarul 185/10.06.2008 si este inscrisa in cartea funciara a imobilului. 
Acest cuantum al creantei indeplineste toate conditiile sa fie inscris in tabelul de creante ca si 
creanta garantata, chiar daca aspectele invocate sunt facute cunoscute instantei direct in faza 



recursului. In baza contractului de ipoteca creditoarea recurenta are dreptul sa-si incaseze creanta 
cu prioritate prin vanzarea-bunului. 

Pentru aceste motive, in baza dispozitiilor art. 304 alin. 1 punctul 9 Cpc si art. 73 alin. 3 din 
Legea 85/2006, instanta de recurs va admite recursul declarat de creditoarea P.B.R. S.A., cu sediul 
în Bucureşti, B-dul Carol, nr. 34-36, sector 2 şi, în consecinţă va modifica sentinţa recurată în 
sensul că admite în parte contestaţia formulată de creditoarea P.B.R.S.A. In mod subsecvent va 
dispune inscrierea unei parti din creanta initial declarata, in cuantumul anterior enuntat ca fiind 
creanta garantata. Restul creantei va fi mentinut in tabel ca si creanta chirografara. (Judecător 
Andrei Axente Irinel) 

 
 
 

Procedura insolvenţei. Inexistenţa unor bunuri în patrimoniul debitoarei sau 
caracterul insuficient al acestora. Consecinţe asupra procedurii 

În condiţiile art.131 ale Legii nr.85/2006, urmare a modificărilor survenite prin O.U.G 
nr.173/19 nov.2008, judecătorul sindic va dispune închiderea procedurii în acele situaţii stabilite 
clar şi explicit de lege respectiv atunci când în patrimoniul debitoarei nu există bunuri sau 
bunurile existente sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile, condiţionat de refuzul 
creditorilor de a se oferi să avanseze sumele corespunzătoare pentru acoperirea acestor 
cheltuieli.  

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr.227 din 2 februarie 2010 

Prin sentinţa comercială nr.3251 din 8 octombrie 2009, pronunţată de Tribunalul 
Comercial Cluj, s-a admis cererea formulată de lichidatorul judiciar în cadrul procedurii 
falimentului debitoarei SC A.T. SRL şi, în consecinţă s-a dispus închiderea procedurii falimentului 
debitoarei şi radierea acesteia din registrul comerţului. 

Lichidatorul a fost descărcat de îndatoriri şi responsabilităţi cu privire la procedură. 
S-a încuviinţat în favoarea lichidatorului judiciar plata cheltuielilor de procedură avansate 

în cuantum de 363,95 lei şi o remuneraţie în cuantum de 2.500 lei, urmând ca plata să se facă din 
fondul special constituit conform prevederilor art. 4 alin.4 din Legea nr. 85/2006. 

S-a dispus notificarea sentinţei creditorilor, debitoarei, lichidatorului, DIRECŢIEI 
GENERALE A FINANŢELOR PUBLICE A JUDEŢULUI CLUJ şi OFICIULUI REGISTRULUI 
COMERŢULUI de pe lângă TRIBUNALUL CLUJ în vederea efectuării menţiunii închiderii 
procedurii şi radierii. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că prin cererea înregistrată sub 
nr.2482/30.09.2009, lichidatorul judiciar desemnat să administreze procedura insolvenţei 
debitoarei SC A.T. SRL a solicitat judecătorului sindic închiderea procedurii de faliment a 
debitoarei, radierea acesteia din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Cluj, descărcarea lichidatorului de toate îndatoririle referitoare la procedură şi încuviinţarea 
cheltuielilor de procedură în sumă de 363,95 lei + TVA şi a onorariului lichidatorului în sumă de 
2.500 lei. 

În conformitate cu prevederile art.131 din Legea nr.85/2006, legiuitorul a stabilit în sarcina 
judecătorului sindic obligaţia de a dispune închiderea procedurii insolvenţei în orice stadiu s-ar 
afla aceasta, în situaţia în care se constată că nu există bunuri în averea debitoarei ori acestea sunt 
insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi nici un creditor nu se oferă să avanseze 
sumele corespunzătoare. Modificarea dispoziţiilor art.131 din Legea nr.85/2006 survenită prin 
OUG nr.173/19 noiembrie 2008 a stabilit în mod imperativ în sarcina judecătorului sindic obligaţia 
de a închide procedura în acele situaţii prevăzute în mod clar şi explicit în lege, situaţii în care în 
patrimoniul debitoarei nu există bunuri sau bunurile existente sunt insuficiente pentru a acoperi 
cheltuielile, condiţionat de refuzul creditorilor de a se oferi să avanseze sumele corespunzătoare 
pentru acoperirea acestor cheltuieli. 



Spre deosebire de vechea reglementare a dispoziţiilor art.131 în cadrul căreia legiuitorul lăsa 
la latitudinea judecătorului sindic închiderea procedurii, posibilitate ce rezulta din folosirea 
termenului „va putea da o sentinţă de închidere a procedurii”, actuala dispoziţie a înlocuit 
posibilitatea cu o normă imperativă, care rezultă chiar şi din sintagma utilizată de legiuitor „va da o 
sentinţă de închidere a procedurii”. 

Judecătorul sindic a reţinut că lichidatorul judiciar le-a solicitat celor doi creditori implicaţi 
în procedura falimentului debitoarei SC A.T. SRL, MUNICIPIUL TURDA prin primar şi A.V.A.S. 
BUCUREŞTI avansarea unor sume de bani în vederea continuării procedurii, având în vedere că 
debitoarea nu deţine bunuri pentru acoperirea cheltuielilor administrative necesare continuării 
procedurii. Creditorii au trimis înscrisuri prin care au arătat că nu vor avansa sume de bani pentru 
continuarea procedurii. 

Apreciind că în cauză creditorii nu şi-au exprimat disponibilitatea de a avansa cheltuielile 
necesare procedurii şi că în cauză sunt pe deplin aplicabile prevederile art.131 din Legea 
nr.85/2006, judecătorul sindic a admis cererea formulată de lichidatorul judiciar.  

Împotriva sentinţei tribunalului a declarat recurs creditoarea Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului – AVAS -, solicitând admiterea recursului, casarea sentinţei şi 
continuarea procedurii prevăzută de Lege anr.85/2006. 

În motivarea recursului arată că potrivit O.U.G. nr. 37/2004, Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului a preluat de la SC D. SA, creanţele restante deţinute asupra 
debitorului SC A.T. SRL. Potrivit dispoziţiilor cuprinse în Protocolul nr.2/28.06.2004 şi anexelor 
acestuia, AVAS a preluat o creanţă în cuantum de 12.982.25 RON, suma din care în cadrul 
prezentei proceduri de insolvenţă nu a fost recuperat niciun procent. 

Conform menţiunilor cuprinse în hotărârea recurată, lichidatorul judiciar, la data de 
07.10.2009 a formulat cerere de închidere a procedurii motivat de lipsa bunurilor din averea 
debitoarei şi lipsa creanţelor de recuperat în contul de lichidare. Conform art.129 alin.1 din Legea 
nr.85/2006, după ce bunurile din averea debitoarei au fost lichidate (dacă acestea există), 
lichidatorul judiciar avea obligaţia de a prezenta judecătorului sindic un raport final împreună cu 
un bilanţ general, ale căror copii trebuiau comunicate tuturor creditorilor şi debitorului, urmând a 
fi convocată Adunarea Creditorilor pentru soluţionarea obiecţiunilor la Raportul Final. 

Consideră că prin necomunicarea către creditori, în condiţiile art. 129 alin.1 din Legea 
nr.85/2006, a Raportului final privind lichidarea SC A.T. SRL, AVAS a fost privat de dreptul de a 
exercita calea de atac prevăzuta de legiuitor, şi anume obiecţiunile la Raportul final.  

Prin pronunţarea soluţiei de închidere a procedurii fără comunicarea Raportului final către 
toţi creditorii, a fost obstrucţionat dreptul AVAS, în calitate de creditor, de control asupra activităţii 
lichidatorului judiciar, eliminându-se o etapă importantă din cadrul procedurii, în care creditorii 
puteau formula inclusiv cereri de autorizare, inclusiv de angajare a răspunderii administratorilor 
debitoarei, lucru imposibil însă în speţa de faţă.  

Arată că lichidatorul judiciar a formulat cerere de închidere a procedurii la 07.10.2009, 
doar cu o zi înainte de pronunţarea sentinţei, AVAS fiind în imposibilitatea procedurală de a 
obiecta faţă de închiderea procedurii debitoarei SC A.T. SRL. 

În raport de prevederile art.138 din noua lege, cererea privind antrenarea răspunderii 
trebuie formulată în primul rând de participanţii la procedură, şi abia ulterior, comitetul 
creditorilor poate cere judecătorului sindic să fie autorizat să introducă acţiunea cu condiţia ca 
administratorul judiciar sau lichidatorul să fi omis să indice, în raportul său, asupra cauzelor 
insolvenţei, persoanele culpabile de starea de insolvenţă a patrimoniului debitorului persoana 
juridică, ori dacă a omis să formuleze acţiunea prevăzută de alin.1. 

Închiderea procedurii asupra debitoarei SC A.T. SRL, în lipsa unui raport final, sau dacă 
acesta a fost întocmit, necomunicat AVAS, în temeiul art.129, fără a da posibilitatea, cel puţin a 
autorizării de către judecătorul sindic, creditorilor să formuleze cerere în temeiul art.138, apare ca 
prematură, creditorii fiind privaţi de a exercita calea de atac prevăzută de legiuitor. 

Intimata SC A.T. SRL, prin întâmpinarea de la f.14-16, a solicitat respingerea recursului şi 
menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei tribunalului, invocând totodată excepţia lipsei calităţii 
procesuale active a recurentei AVAS Bucuzreşti. 

Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate şi având în vedere prevederile 
art.3041 C.proc.civ. constată că acesta este neîntemeiat pentru următoarele considerente: 



Cât priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale active a recurentei aceasta apare ca 
neîntemeiată atâta vreme cât AVAS Bucureşti are calitatea de creditor al debitoarei SC A.T. SRL, 
fiind înscrisă în tabelul definitiv al creditorilor cu o creanţă bugetară preluată de la D., în cuantum 
de 12.982,25 lei, creanţă ce nu a fost niciodată contestată aşa încât excepţia invocată urmează a fi 
respinsă. 

În ceea ce priveşte însă motivele de nelegalitate a hotărârii judecătorului sindic prin care 
acesta a dispus închiderea procedurii falimentului debitoarei în considerarea prevederilor art.131 
din Legea nr.85/2006, acestea sunt neîntemeiate iar recursul urmează a fi respins. 

Aşa cum rezultă din prevederile art.131 ale Legii insolvenţei urmare a modificărilor 
survenite prin O.U.G nr.173/19 nov.2008, acesta stabileşte cu caracter imperativ obligaţia de 
închidere a procedurii în acele situaţii stabilite clar şi explicit de lege respectiv atunci când în 
patrimoniul debitoarei nu există bunuri sau bunurile existente sunt insuficiente pentru a acoperi 
cheltuielile, condiţionat de refuzul creditorilor de a se oferi să avenseze sumele corespunzătoare 
pentru acoperirea acestor cheltuieli.  

Ori tocmai ipoteza normei legale descrisă anterior este întrunită în speţă atâta timp cât 
lichidatorul judiciar a solicitat creditorilor implicaţi în procedura falimentului să avanseze sumele 
necesare continuării procedurii deoarece în patrimoniul debitoarei nu există bunuri nici măcar 
pentru acoperirea cheltuielilor administrative necesare continuării acesteia, creditorii exprimându-
şi poziţia fermă în sensul că nu înţeleg să avanseze aceste sume. 

Drept urmare în mod întemeiat judecătorul sindic a arătat că spre deosebire de vechea 
reglementare când legiuitorul lăsa la latitudinea judecătorului sindic, închiderea procedurii în 
această ipoteză, în prezent aceasta nu mai constituie o facultate ci dimpotrivă o obligaţie. 

Cât priveşte invocarea neregularităţilor decurgând din aplicarea prevederilor art.129 din 
Legea nr.85/2006 respectiv de comunicare a raportului final cu posibilitatea creditorilor de a 
formula obiecţiuni, Curtea reţine că în prezent textul art.131 alin.2 stabileşte expres că în această 
situaţie nu sunt aplicabile prevederile art.129. Cu alte cuvinte când se dispune închiderea 
procedurii întemeiată pe prevederile art.131 cum este şi în cazul de faţă, aplicarea prevederilor 
art.129 este exclusă. 

Aşadar toate aserţiunile creditoarei recurente în sensul în  care a fost privată de dreptul de a 
exercita calea de atac împotriva raportului final şi necomunicarea acestuia, nu vor fi primite în 
cauză, în raport de inaplicabilitatea textului de care aceasta a înţeles să se prevaleze, în stadiul 
acestei proceduri. 

La fel de neîntemeiate sunt şi susţinerile privind aplicarea prevederilor art.138 în Legea 
nr.85/2006 de vreme ce creditorul avea posibilitatea formulării unei acţiuni în atragerea 
răspunderii administratorului debitoarei însă nu a uzat de această posibilitate. 

Pentru toate considerentele mai sus expuse în temeiul dispoziţiilor art.312 alin.1 C.proc.civ., 
urmează a se respinge ca neîntemeiat recursul declarat de creditorul AVAS Bucureşti. (Judecător 
Claudia Idriceanu) 

 

Cerere de modificare a componenţei comitetului creditorilor. Situaţie de blocaj 
datorată refuzului creditorului majoritar de a se vota în comitet 

Administratorul judiciar are competenta de a se sesiza judecatorul-sindic in legatura cu 
orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta. Desigur ca competenta 
administratorului judiciar de a sesiza judecatorul sindic trebuie dublata de competenta acestuia 
din urma de a solutiona aceste sesizari, in caz contrar textul neavand vreo aplicabilitate practica. 
Enumerarea competentelor judecatorului sindic de la art. 11 din Legea 85/2006 este enuntiativa, 
deoarece in partea introductiva a textului se specifica ca “Principalele atributii ale judecatorului-
sindic, in cadrul prezentei legi, sunt: (…).” 

In consecinta, pe langa aceste atributii enumerate enuntiativ, judecatorul sindic legal 
sesizat are competenta sa solutioneze orice problema in scopul bunului mers al procedurii de 
insolventa si in principal cele care implica depasirea situatiilor de blocaj pe care legiuitorul nu le-
a anticipat.  

Un asemenea blocaj este şi situaţia în care se manifestă pozitia creditoarei recurente de a 
refuza exprimarea unui punct de vedere (in sensul admiterii sau respingerii), care blocheaza 



activitatea comitetului creditorilor si contravine bunului mers al procedurii, iar in final chiar 
intereselor creditorilor, inclusiv interesului recurentei.  

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 586 din 9 martie 2010 

Prin încheierea din data de 25 noiembrie 2009 pronunţată de Tribunalul Maramureş, s-au 
admis cererile formulate de creditorii salariaţi ai debitoarei C.N.M.P.N. R. S.A. şi administratorii 
judiciari desemnaţi în procedura de insolvenţă a acestei debitoare  - P.G. IPURL, şi P.I. IPURL, şi 
în consecinţă s-a modificat componenţa comitetului creditorilor debitoarei C.N.M.P.N. R. S.A., prin 
completarea acestuia, cu creditoarea A.V.A.S. BUCUREŞTI, la propunerea administratorilor 
judiciari şi a creditorilor salariaţi ai debitoarei.  

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că la data de 30.04.2009, în 
cadrul unei şedinţe a adunării creditorilor debitoarei C.N.M.P.N. R. S.A. a fost ales comitetul 
creditorilor  constituit din cinci membrii, respectiv A.N.A.F. Bucureşti, Electrica Furnizare 
Transilvania Nord, salariaţii debitoarei,  Primăria Oraşului Baia Sprie şi Primăria Oraşului Baia 
Mare. 

A mai reţinut prima instanţă cp la data de 2.11.2009 prin adresa nr. 7.487 creditoarea 
Primăria Baia Sprie a comunicat administratorilor judiciari că renunţă la calitatea de membru în 
comitetul creditorilor. În această situaţie, administratorii judiciari au convocat adunarea generală a 
creditorilor C.N.M.P.N. R. S.A. pentru a proceda la completarea componenţei comitetului 
creditorilor rămas în număr par de membrii, pentru data de 16.11.2009 ora 11,00. 

La data stabilită, creditoarea D.G.F.P. Maramureş (care a înlocuit creditoarea A.N.A.F. 
Bucureşti) a solicitat amânarea discutării propunerii de completare a componenţei comitetului 
creditorilor întrucât acesta este punctul de vedere exprimat de A.N.A.F. Bucureşti potrivit adresei 
anexate nr. 828436/13.11.2009. 

Pentru a depăşi situaţia de blocaj al activităţii comitetului creditorilor şi implicit a derulării 
procedurii de insolvenţă a debitoarei ce are puternice implicaţii economice şi sociale care impun 
celeritatea desfăşurării ei, judecătorul sindic a apreciat că, având în vedere şi cererile creditorilor – 
salariaţi ai debitoarei, îndreptăţirea creditoarei AVAS Bucureşti, se impune a completa compunerea 
în sensul solicitat de către acesta şi a dispune, în conformitate cu art. 16 alin. 4 din Legea nr. 
85/2006 republicată.  

Împotriva acestei încheieri, în temeiul art. 304 alin. 1 pct. 7 şi 9 şi art. 312 alin. 3 C.pr.civ., 
creditoarea DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE MARAMURES a formulat recurs, 
solicitând admiterea recursului şi modificarea încheierii de sedinta din data de 25.11.2009. 

În motivarea recursului,  creditoarea a arătat că în sedinta Adunării creditorilor C.N.M.P.N. 
R. S.A. Baia Mare din data de 16.11.2009 D.G.F.P. Maramures, in calitate de creditor din data de 
01.08.2009, si-a exprimat punctul de vedere, avizat de Directia Generala Juridica din cadrul 
A.N.A.F conform adresei nr. 828.436/13.11.2009, cu privire la cererea nr. 1818/16.11.2009 de 
completare a componentei comitetului creditorilor si cererii de preschimbare de termen formulata 
de administratorii judiciari P.G. I.P.U.R.L. si P.I. I.P.U.R.L., precum si a cererii nr. 176/16.11.2009 
de completare a comitetului creditorilor si cererii de preschimbare a termenului formulata de 
salariatii C.N.M.P.N. R. S.A. Baia Mare prin împuternicit în sensul amânării discutării propunerii 
de completare a componentei comitetului creditorilor, având în vedere existenta contestatiei 
depusa de A.V.A.S. împotriva procesului-verbal al adunării creditorilor debitoarei C.N.M.P.N. R. 
S.A din data de 30.04.2009 si nesolutionarea irevocabilă a acesteia. 

În raport de cele de mai sus, creditoarea a precizat că în conformitate cu Ordinului 
Presedintelui A.N.A.F. nr. 715/2008 toate măsurile luate de către organele fiscale din subordinea 
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala în dosarele având ca obiect procedura insolventei în 
care creanţele fiscale sunt mai mari de 10 milioane lei, trebuie să fie analizate si avizate în prealabil 
de către Directia Generală Juridică din cadrul A.N.A.F, iar punctele de vedere exprimate prin 
mandatul transmis si/sau avizul prev. la art. 2 sunt obligatorii pentru organele fiscale care asigura 
reprezentarea. 

Conform mandatului transmis nr. 828.498/20.11.2009 pentru termenul din data de 
23.11.2009, în ceea ce priveste cererea de completare a numărului de membri ai comitetului 
creditorilor, D.G.F.P. Maramures a solicitat respingerea acesteia ca inadmisibila, având în vedere 



că asupra acestui aspect nu se pot pune concluzii decât la termenul fixat în acest sens, respectiv  la 
data de 07.12.2009. 

Din aceasta perspectivă, creditoarea a invocat prev. art. 16 alin. 1  din Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolventei, susţinând totodată că în măsura în care în cadrul primei sedinte a 
Adunării creditorilor nu se obtine majoritatea necesară, se va menţine comitetul desemnat anterior 
de judecătorul-sindic. 

Astfel, ţinând seama de principiul simetriei actelor juridice si de aspectele consemnate in 
cadrul procesului-verbal al sedintei Adunării creditorilor din 30.04.2009, creditoarea a apreciat că 
judecătorul-sindic în mod gresit a considerat că cererile formulate de către administratorii judiciari 
si salariatii C.N.M.P.N. R. S.A. sunt admisibile, deoarece instanta de fond trebuia, în principal, să 
se pronunte asupra legalităţii hotărârii adoptate în cadrul sedintei Adunării creditorilor din data de 
16.11.2009 prin raportare la motivele de neegalitate învederate de către petiţionari în conformitate 
cu prevederile art. 14 alin. 7 din Legea nr. 85/2006, si pe cale de consecinţă să le admită. 

Având în vedere faptul că în cadrul sedintei Adunării creditorilor din data de 16.11.2009 s-a 
hotărât cu un vot de 77,94 % pondere în masa credală si 92,17 % pondere în creantele prezente să 
nu se discute completarea componentei Comitetului creditorilor si amânarea acestui punct, 
creditoarea a apreciat că instanta de fond în mod gresit a pronuntat încheierea recurată, deoarece 
calea de atac ordinara este cea prevazuta de art. 14 alin. 7 din Legea nr. 85/2006 si nu art. 16 alin. 4 
din cadrul aceluiaşi act normativ. Mai mult, a susţinut creditoarea, judecătorul-sindic nu putea să 
pronunţe o hotărâre în temeiul art. 16 alin. 4 din Legea nr. 85/2006, deoarece acest temei de drept 
este aplicabil pentru prima sedinţă a Adunării creditorilor care a avut loc la data de 30.04.2009. 

De asemenea, creditoarea a mai apreciat că judecătorul-sindic nu se putea prevala nici de 
dispoziţiile art. 16 alin. 5 din Legea nr. 85/2006 deoarece sedinta Adunării creditorilor care a avut 
loc la data de 16.11.2009 este cea de a II-a întrunire a acestui organ participativ în care s-a pus în 
discutie modificarea comitetului si nu alcătuirea acestuia, precum  şi faptul că, faţă de ponderea cu 
care a fost adoptată o astfel de măsură, nu este îndeplinită nici conditia sesizării ("dacă nu se obtine 
majoritatea necesară"). În aceste condiţii, creditoarea a apreciat că temeiul de drept pentru 
contestarea acestei hotărâri sunt dispoziţiile art. 14 alin. 7 din Legea nr. 85/2006, astfel că cererea 
formulată de către administratorul judiciar trebuia respinsă ca fiind formulată de către o persoana 
fără calitate procesuală activă, deoarece nu este creditor, parte în dosar, ci participant, organ care 
aplica Legea nr. 85/2006 alături de judecătorul-sindic. 

In final creditoarea a arătat că, judecătorul-sindic nu a arătat care sunt motivele de 
nelegalitate pentru care nu s-a dispus desfiinţarea hotărârii adoptate în cadrul sedintei Adunării 
creditorilor din data de 16.11.2009 cu privire la modificarea componentei Comitetului creditorilor. 

Intimaţii C.N.M.P.N. R. S.A., P.G. I.P.U.R.L. BAIA MARE, A.V.A.S. BUCUREŞTI au depus 
întâmpinări prin care au solicitat respingerea recursului ca nefondat cu consecinţa menţinerii ca 
legală şi temeinică a încheierii pronunţate de prima instanţă având în vedere că urgenţa dată de 
condiţiile speciale de desfăşurare a activităţii debitorului C.N.M.P.N R. S.A. au impus aplicarea 
disp. art. 16 alin. 1 şi 5 prima teză din Legea nr. 85/2006. 

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta de recurs retine urmatoarele: 
In cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor din data de 30.04.2009 a fost desemnat 

comitetul creditorilor cu urmatoarea componenta: ANAF Bucuresti, Electrica Furnizare 
Transilvania Nord S.A., salariatii deditoarei, Primaria Orasului Baia Sprie si Primaria Municipiului 
Baia Mare. La data de 2.11.2009, Orasul Baia Sprie a comunicat ca intelege sa renunte la aceasta 
calitate de membru in comitetul creditorilor si a solicitat inlocuirea sa cu creditoarea care 
indeplineste conditiile de numire in aceasta calitate.  

In scopul respectarii dispozitiilor legale reglementate de legea insolventei, administratorii 
judiciari au convocat adunarea generala a creditorilor avand ca unic punct pe ordinea de zi 
,,supunerea votului creditorilor a propunerii administratorilor judiciari de completare a 
componentei comitetului creditorilor debitoarei CNMPN R. SA prin ocuparea locului ramas 
vacant,, ca urmare a renuntarii unui creditor la calitatea de membru in acest comitet si numirea in 
aceasta calitate a creditorului AVAS Bucuresti. Identificarea acestui posibil nou membru s-a facut 
tinand cont de ordinea valorii creantei inscrise in tabelul creditorilor in favoarea acesteia. 
(Judecător Andrei Axente Irinel) 

La data de 16.11.2009, in cadrul sedintei adunarii creditorilor nu s-a intrunit majoritatea 
necesara pentru aprobarea componentei comitetului creditorilor, deoarece creditoarea D.G.F.P. 



Maramures a solicitat amanarea discutarii acestui aspect invocand o dispozitie a Directiei Generale 
Juridice din A.N.A.F. In concret, acest creditor, desi detine creanta cea mai consistenta valoric, a 
blocat procedura de insolventa deoarece rolul comitetului creditorilor este esential in acest context. 
Argumentele invocate de catre creditoare pentru a justifica refuzul de a-si exprima o opinie cu 
privire la completarea comitetului creditorilor tin de un formalism intern irelevant sub aspect 
procedural, in concret de un ordin al Presedintelui ANAF cu numarul 715/2008, conform caruia 
toate masurile luate de catre organele fiscale din subordinea ANAF in dosarele avand ca obiect 
procedura insolventei in care creantele fiscale sunt mai mari de 10.000.000 Ron trebuie sa fie 
analizate si avizate in prealabil de catre Directia Generala Juridica din cadrul ANAF, iar punctele 
de vedere exprimate sunt obligatorii. In cazul concret dedus judecatii, punctul de vedere anterior 
enuntat prevedea ca AVAS nu poate fi membru al comitetului creditorilor deoarece a contestat 
procesul verbal al comitetului creditorilor din data de 30.04.2009, iar pana la solutionarea 
irevocabila a acestei contestatii se impune amanarea discutarii propunerii de completare a 
comitetului.  

In opinia instantei, contestatia formulata de catre un creditor, indiferent care ar fi 
identitatea acestuia, nu il face incompatibil cu calitatea de membru al comitetului creditorilor. Pe 
de alta parte, pozitia creditoarei recurente de a refuza exprimarea unui punct de vedere (in sensul 
admiterii sau respingerii) blocheaza activitatea comitetului creditorilor si contravine bunului mers 
al procedurii, iar in final chiar intereselor creditorilor, inclusiv interesului recurentei. In concret, la 
sedinta adunarii creditorilor din data de 16.11.2009 nu s-a adoptat o hotarare care sa poate fi 
dedusa judecatii judecatorului sindic deoarece creditorul majoritar a refuzat expres sa voteze pro 
sau contra, solicitand doar amanarea discutarii punctului de pe ordinea de zi care se refera la 
completarea comitetului creditorilor. 

In aceste conditii, judecatorul sindic a apreciat in mod legal si temeinic faptul ca a fost 
creata o situatie de blocaj procedural care trebuie depasita prin sesizarea formulata de catre 
administratorul judiciar si o hotarare a judecatorului sindic.  

Instanta de recurs isi insuseste punctul de vedere al recurentei conform caruia dispozitiile 
art. 16 alin. 4 din legea 85/2006 nu sunt incidente in cazul concret dedus judecatii si sub acest 
aspect hotararea judecatorului sindic este gresit motivata in drept, deoarece acestea sunt aplicabile 
inainte si dupa prima sedinta a adunarii creditorilor. Textul enuntat prevede ca ,,in cadrul primei 
sedinte a adunarii creditorilor, acestia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori 
dintre cei cu creante garantate si cei chirografari, dintre primii 20 de creditori in ordinea valorii, 
care se ofera voluntar; comitetul astfel desemnat va inlocui comitetul desemnat anterior de 
judecatorul-sindic,,. Situatia analizata in cazul concret dedus judecatii nu are nici o legatura cu 
textul enuntat. 

Pe de alta parte, instanta de recurs apreciaza ca in nici un caz legiuitorul nu a urmarit 
blocarea functionarii comitetului creditorilor in mod discretionar de catre unul din creditori, fie el 
si cu o pondere atat de importanta cum are in prezentul dosar DGFP Maramures. Este neindoielnic 
sub acest aspect ca judecatorul sindic are competenta de a numi un comitet al creditorilor, ca in 
cazul in care nu se intruneste o majoritate pentru a hotari componenta comitetului, cel numit de 
catre judecatorul sindic este mentinut, iar modificarea comitetului creditorilor este consemnata 
prin incheiere, la cerere, in toate fazele procedurii. In opinia instantei, cine poate numi un comitet, 
poate si dispune completarea acestuia daca nu se ajunge la o majoritate legala in acest sens si 
cursul procedurii este blocat, dupa principiul ,,cine poate mai mult, poate si mai putin,,.  

Pe de alta parte, conform art. 20 alin. 1 lit. n din Legea 85/2006 , administratorul judiciar 
are competenta de a se sesiza ,,judecatorul-sindic in legatura cu orice problema care ar cere o 
solutionare de catre acesta,, textul referindu-se in opinia instantei la orice chestiune legata de 
bunul mers al procedurii de insolventa. Desigur ca competenta administratorului judiciar de a 
sesiza judecatorul sindic trebuie dublata de competenta acestuia din urma de a solutiona aceste 
sesizari, in caz contrar textul neavand vreo aplicabilitate practica. Trebuie enuntat in acest context 
si faptul ca enumerarea competentelor judecatorului sindic de la art. 11 din Legea 85/2006 este 
enuntiativa, deoarece in partea introductiva a textului se specifica ca,, Principalele atributii ale 
judecatorului-sindic, in cadrul prezentei legi, sunt:,,  

In consecinta, pe langa aceste atributii enumerate enuntiativ, judecatorul sindic legal 
sesizat are competenta sa solutioneze orice problema in scopul bunului mers al procedurii de 



insolventa si in principal cele care implica depasirea situatiilor de blocaj pe care legiuitorul nu le-a 
anticipat.  

Pentru toate aceste argumente, in baza dispozitiilor art. 312 alin. 1 Cpc, recursul declarat va 
fi respins si hotararea judecatoreasca recurata va fi mentinuta ca fiind pe deplin legala si 
temeinica.(Judecător Andrei Axente Irinel) 

 

Cerere de angajare a răspunderii patrimoniale a administratorului statutar. 
Neîndeplinirea condiţiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 

Nu sunt îndeplinite condiţiile pentru angajarea răspunderii patrimoniale a 
administratorului cât timp rezultă din actele dosarului şi raportul lichidatorului cauze obiective 
ale ajungerii în stare de insolvenţă, chiar dacă creanţa rămasă neachitată a creditorului 
solicitant este apreciabilă, este relevantă împrejurarea că acest creditor a început anterior 
deschiderii procedurii executarea silită a bunurilor societăţii care au fost sechestrate şi în 
majoritate vândute la preţuri mult mai mici decât cele la care au fost evaluate. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ, decizia nr. 86 
din 18 ianuarie 2010  

Prin sentinţa comercială nr.696 din 6 octombrie 2009 a Tribunalului Bistriţa Năsăud, s-a 
respins ca neîntemeiată acţiunea intentată de creditorul AUTORITATEA pentru VALORIFICAREA 
ACTIVELOR STATULUI, împotriva pârâtului B.T., în calitate de administrator statutar al 
debitorului SC T.P. SRL Bistriţa – în faliment, reprezentată de lichidatorul judiciar L.E. SPRL. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că prin cererea depusă iniţial 
prin fax, din data de l5.04.2009 şi apoi în original, creditorul Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului (AVAS), autorizat anterior de judecătorul sindic în baza prev.art. l38 alin.3 din 
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, a solicitat „atragerea răspunderii patrimoniale” a 
pârâtului B.T. în calitate de administrator statutar al debitorului în faliment, SC T.P. SRL Bistriţa. 

In motivarea în fapt s-a arătat, în esenţă, că debitorul SC T.P. SRL a avut o creanţă certă, 
lichid şi exigibilă de l30.40l,9 USD din care s-a încasat suma de 27.6l3,22 USD din valorificarea 
parţială a unor garanţii, rămânând o datorie de l02.788,68 lei, la care se adaugă suma de 8.889,47 
lei cheltuieli de valorificare, precum şi o creanţă preluată de AVAS de la Casa de Asigurări de 
Sănătate Bistriţa, în valoare de ll86,43 lei . 

Creditorul petent a susţinut că din lecturarea actelor dosarului de insolvenţă, rezultă că sunt 
incidente dispoziţiile art.l38 lit.c din L.nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru că a 
dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit societatea la 
încetare de plăţi, precum este răspunzător şi pentru încălcarea prev.art.27 din L.85/2006. 

S-a concluzionat că sunt îndeplinite, în cauză, elementele răspunderii civile delictuale şi s-a 
mai arătat că una dintre cauzele care au condus la starea de insolvenţă este lipsa de interes 
manifestată de pârâtul B.T. rezultată din nevirarea contribuţiei lunare a angajaţilor către Fondul 
unic de asigurări sociale de sănătate, astfel că pârâtul se face vinovat de deturnarea sau ascunderea 
unei părţi din activul persoanei juridice, faptă prevăzută de art.l38 lit.e din L.85/2006 , utilizând 
aceste sume în alte scopuri, este cert că s-au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura fonduri 
băneşti , aparent disponibile, în scopul întârzierii încetării de plăţi iar prin schimbarea destinaţiei 
acestor sume este dovedită şi săvârşirea faptei prevăzute de art.l38 lit.f, în această modalitate, care 
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de deturnare de fonduri. 

Pârâtul B.T. a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii reclamantei ca 
neîntemeiată, cu obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată. 

La solicitarea reclamantei, pârâtul a fost citat şi cu menţiunea „ la interogator”, dar nu s-a 
prezentat în instanţă, însă a mai depus la dosar un script intitulat „Note de şedinţă”, în completarea 
întâmpinării. 

Examinându-se actele şi lucrările dosarului, s-au reţinut următoarele:  
Prin sentinţa comercială nr. 644/02.11.2007 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud, a 

fost deschisă procedura insolvenţei împotriva debitorului SC T.P. SRL Bistriţa, la solicitarea 
creditorului AVAS Bucureşti iar ulterior, prin Încheierea comercială nr. 720/20 dec.2007 



pronunţată de judecătorul sindic, s-a dispus deschiderea procedurii falimentului, potrivit 
disp.L.85/2006 privind procedura insolvenţei. 

Din primul raport întocmit de administratorul judiciar privind cauzele şi împrejurările care 
au determinat încetarea de plăţi, rezultă că societatea debitoare a fost înfiinţată în anul 1993 având 
ca obiect de activitate „ activităţi de servicii anexe agriculturii cu excepţia activităţilor veterinare, 
grădinărit şi peisagistic”, având un profit net de 2344 lei în anul 2005 şi de 4987 în anul 2006, 
reţinându-se şi o scădere a datoriilor totale de la 316.755 lei în anul 2005 la 109.352 lei în anul 
2006.  

S-a consemnat în acest raport al administratorului judiciar că societatea a ajuns în încetare 
de plăţi întrucât nu au fost plătite restanţele la creditele contractate de la bănci pentru procurarea 
de utilaje agricole, fapt pentru care aceste utilaje au fost valorificate de bănci şi de către AVAS. 

S-a mai consemnat în acest raport că „vinovat de ajungerea societăţii în încetare de plăţi se 
datorează administratorului societăţii B.T.” fără a se indica în ce constă această vinovăţie. 

In următorul raport întocmit de lichidatorul judiciar, după intrarea în faliment, lichidatorul 
judiciar a menţionat să administratorului societăţii nu îi sunt aplicabile prevederile art.l38 alin.l lit. 
a-g din Legea nr. 85/2006 întrucât nu sunt întrunite cumulativ condiţiile răspunderii. 

Creditoarea AVAS Bucureşti a susţinut că pârâtului B.T. îi sunt imputabile faptele prev.de 
art. 138 alin.1 lit.c,e şi f din L.85/2006, însă în cauză nu este dovedită niciuna dintre faptele 
invocate, care ar putea atrage răspunderea patrimonială. 

Astfel, fapta prev.de art. 138 (1) lit.c, respectiv aceea că ar fi dispus în interes personal 
continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit la încetarea de plăţi, nu poate fi reţinută 
întrucât nu a fost dovedit „ interesul personal”, ca o condiţie esenţială a răspunderii în această 
variantă. Din actele dosarului rezultă că societatea a mai avut activitate până în luna martie 2007 
iar la începutul lunii mai a fost înregistrată cererea creditoarei AVAS pentru deschiderea procedurii 
insolvenţei. 

Pe de altă parte, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile din L.3l/l990 privind societăţile 
comerciale, administratorul care este aceeaşi persoană cu asociatul unic nu putea încasa salariu 
şi,oricum, datoriile societăţii nu putea fi achitate dintr-un salariu. 

Mai mult, potrivit disp.art. 27 alin.2 din L.85/2006, nu este obligat administratorul unei 
societăţi care este în iminenţă de insolvenţă să introducă o cerere de intrare în insolvenţă, o astfel 
de cerere fiind facultativă.  

La fel, s-a constatat că nu sunt dovedite nici faptele imputabile prev.de art. 138 (1) lit.e şi f, 
respectiv acelea de a fi deturnat sau ascuns o parte din activul societăţii sau de a fi folosit mijloace 
ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi. 

S-a reţinut că suma de 1.186,43 lei reprezentând creanţa preluată de AVAS de la Casa de 
Asigurări de Sănătate, nu era de natură să conducă la insuficienţa fondurilor băneşti disponibile, şi 
pe cale de consecinţă la prejudicierea creditorilor, dacă s-ar fi reţinut cu titlu de contribuţie la 
asigurările de sănătate şi nu s-ar fi virat la fondul unic de asigurări de sănătate . De altfel, din 
protocolul prin care s-a preluat creanţa de la Casa de asigurări de sănătate, rezultă că această 
creanţă era constituită din contribuţie angajator cu dobânzi şi penalităţi în sumă totală de 1035,7 
lei şi doar dobânzi şi penalităţi de 89 şi respectiv 61,7 lei la contribuţia pentru asiguraţi, această 
contribuţie fiind zero la data preluării.  

Această sumă este doar modică şi oricum nu s-a dovedit că ar fi reţinută şi deturnată ori 
folosită cu un „mijloc ruinător” în sensul disp.art. 138 (1) lit.f. 

De altfel, cauzele ajungerii în stare de insolvenţă sunt obiective, rezultând cu evidenţă din 
actele dosarului şi din rapoartele lichidatorului judiciar că începând cu anul 2004, creditorul AVAS 
a început executarea silită a bunurilor societăţii care au fost sechestrate şi vândute la preţuri mult 
mai mici decât cele la care au fost evaluate ca de ex: combină evaluată la 150.000 USD a fost 
valorificată de AVAS la preţul de l5.000 USD. Creditorul AVAS care avea cea mai mare creanţă, 
preluată de la fosta Bancă Agricolă în anul 1999, stabilită la suma de 130.401,9 USD prin hotărâre 
judecătorească din anul 2004, a vândut prin executare silită majoritatea bunurilor debitoarei (în 
special utilajele achiziţionate cu credite bancare), rămânând neachitată suma de l02.6788,68 USD, 
aşa cum rezultă din cererea de creanţă actualizată a AVAS. 

Rezultă din tabelul de creanţă şi natura acestora că debitorul îşi achitase aproape integral 
datoriile la bugetul consolidat al statului, rămânând de achitate unele accesorii şi că doar ratele la 
creditul angajat de la fosta Banca Agricolă nu au fost achitate decât parţial până la deschiderea 



procedurii insolvenţei, însă creditorul AVAS, care a preluat prin cesiune creanţa de la fosta Banca 
Agricolă, a avut garantat creditul acordat cu maşinile şi utilajele agricole pe care le-a valorificat în 
cadrul executării silite.  

Având în vedere că în cauză nu s-a făcut dovada comiterii uneia sau mai multor fapte dintre 
cele prev.de art.138 (1) din L.85/2006 privind procedura insolvenţei, s-a respins ca neîntemeiată 
cererea creditoarei AVAS. 

In speţă, neprezentarea pârâtului la interogator nu poate fi interpretată ca o recunoaştere a 
pretenţiilor reclamantei, potrivit disp.art.225 C.pr.civ, (aprecierea este, oricum, facultativă), 
întrucât prin întâmpinare şi notele de şedinţă ulterioare pârâtul a dat răspunsurile la întrebările 
formulate prin interogatoriul propus. 

Împotriva hotărârii a declarat recurs creditoarea Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului solicitând admiterea acestuia, casarea hotararii atacate, pentru următoarele motive : 

Din lecturarea actelor depuse la dosarul de insolvenţă al falitei SC T.P. SRL, rezultă 
indubitabil că sunt incidente disp. art.138 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei şi 
astfel, administratorul debitorului ar trebui sa răspunda patrimonial pentru prejudiciile pricinuite 
creditorilor prin încălcarea dispoziţiilor, in primul rand a dispozitiilor art. 27 din Legea nr. 
85/2006 şi pentru săvârşirea faptelor prevăzute de art. 138 lit. c din Legea nr. 85/2006: - a dispus, 
in interes personal, continuarea unei activitati care ducea in mod vadit socitatea la incetare de 
plati. 

Administratorul statutar al debitoarei nu a luat masuri pentru limitarea cresterii pasivului, 
preferand sa dispuna continuarea activitatii, sa incaseze in continuare indemnizatie, indiferent de 
consecintele previzibile ale continuarii activitatii vadit nerentabile. 

Creditoarea consideră, de asemenea, că instanţa de fond în mod eronat a interpretat 
dispozitiile art.225 Cod procedura civila, in sensul ca neprezentarea paratului la interogator nu 
poate fi interpretata ca o recunoaştere a pretentiilor reclamantei. In speţa de faţă, instanţa de fond 
a trecut foarte uşor peste aceste aspecte reglementate de art.225 C.pr.civ., desi, in practica formata, 
cat si in opinia creditoarei, era obligata sa stăruie prin toate mijloacele pentru a descoperi adevarul, 
caci, in principiu, ea nu ar trebui sa respinga o actiune motivand ca recunoasterea este facultativă.  

S-a considerat ca instanţa este indatorată sa-si motiveze temeinic hotararea prin care 
admite sau respinge cererea bazata pe efectele lipsei la interogatoriu a unei parti, aratand 
elementele concrete care au stat la baza convingerii pe care si-a facut-o in legatura cu luarea in 
considerare a lipsei la interogator, lucru insa inexistent in speta, fapt pentru care considera ca se 
impune casarea hotararii recurate. De asemenea, a solicitat prin cererea de antrenare a raspunderii 
patrimoniale, administrarea probei cu expertiza contabila, pe care instanta era datoare sa o admita 
si sa dispuna administrarea ei, si astfel, coroborat cu interogatoriul, puteau convinge la luarea unei 
hotarari temeinice si fara posibilitati de interpretare. 

În susţinerea recursului, au fost invocate şi prev. art. 72 din Legea nr. 31/1990 şi art. 374 C. 
com. 

Nu pot fi reţinute apărările conform cărora pârâtul nu putea sa adreseze vreo cerere 
instanţei de declanşare a procedurii de insolvenţă, întrucât nu cunoştea finalitatea unui proces 
purtat cu AVAS, perioada invocata fiind intre anii 2001-2005, întrucât cererea de deschidere a 
procedurii a fost formulată la data de 26.04.2007, la mai mult de 2 ani de la soluţionarea litigiului 
invocat. Ori in aceasta perioada, starea de insolventa era dovedita, nu iminenta, societatea 
debitoare nemaiefectuand plăţi in contul datoriei AVAS. 

Faptul ca paratul B.T. avea obligaţia sa ceara deschiderea procedurii este întărit chiar de 
dispozitiile art.143 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei. 

S-a considerat ca administrarea unei expertize contabile care sa dovedească starea de 
insolvenţă existenta anterior formulării cererii de către AVAS este imperios necesara in speţă. 

Totodată mai trebuie precizat faptul că raportul de cauzalitate dintre fapta 
administratorului şi prejudiciul suferit de A.V.AS., alaturi de ceilalti creditori este evident, 
rezultând din faptul că, deşi societatea se afla în încetare de plăţi, acesta a continuat activitatea, 
ceea ce a condus la creşterea datoriilor existente (prin calcularea de dobânzi şi penalităti de 
întârziere) şi la apariţia altora noi, respectiv la nerecuperarea creanţelor pe care A.V.A.S. şi ceilalţi 
creditori le aveau faţă de debitor. 



Indiferent de gravitatea vinovăţiei, obligaţia de reparare a prejudiciului cauzat este 
integrală, în sensul că cuantumul despăgubirii depinde de întinderea prejudiciului şi nu de 
gravitatea vinovăţiei. 

Atâta timp cât prezumţia legala relativa instituita prin art.138 din Legea 85/2006 privind 
legătura de cauzalitate dintre săvârşirea uneia din faptele enumerate la acest articol si starea de 
insolventa a debitoarei, nu este inlaturata de catre administratori prin probe sau alte sustineri, 
instanta de fond este obligata sa constate intemeiate cererile creditorilor privind antrenarea 
răspunderii materiale a acestora. 

S-a mai invederat totodată instanţei de judecată faptul că parte din debitele societatii falite 
reprezinta contributia personala a angajatilor societatii, în calitate de asigurati, pe care, potrivit 
prevederilor legislatiei in materie, parata avea obligatia sa o vireze lunar catre Fondul national unic 
de asigurari sociale de sanatate, pe perioada de desfasurare a activitatii. 

Prin neplata la termen a contributiei la Fondul national unic de asigurari de sanatate si 
folosirea sumelor de bani respective pentru sustinerea activitatii curente a societatii, s-a apreciat ca 
fostii administratorul se face vinovat de deturnarea sau ascunderea a unei parti din activul 
persoanei juridice, fapta prevazuta de art. 138 lit. e) din Legea nr. 85/2006. 

În conditiile în care aceste sume retinute din salarii nu apartineau debitoarei insolvente, ele 
reprezentand contributia personala a asiguratilor la acest fond, este evident ca aceste sume au fost 
utilizate in alte scopuri, determinând, pe aceasta cale, majorarea datoriilor debitorului si 
contribuind la aparitia insuficientei fondurilor băneşti disponibile şi, pe cale de consecinţă, la 
prejudicierea creditorilor. 

Astfel, prin utilizarea acestor sume, care aveau o anumita destinatie, in alte scopuri, este 
cert ca s-au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura fonduri banesti, aparent disponibile, in 
scopul intarzierii incetarii de plati. Prin schimbarea destinatiei acestor sume, este dovedit ca 
savarsirea faptei prevazute de art.138 litera f), in aceasta modalitate, intruneste elementele 
constitutive ale infracţiunii de deturnare de fonduri. 

Prin aceste fapte, debitoarea a fost lipsită de lichidităţi, tocmai pentru că a fost administrata 
cu rea-credinţă sau cu neglijenţă, creditorii nemaiputându-şi recupera creanţele, scopul acestei 
dispoziţii legale fiind tocmai punerea la îndemâna creditorilor a unor proceduri speciale, prin care 
să poată să-şi acopere creanţele de la persoanele vinovate de ajungerea societăţii în incapacitate de 
plată, atât in ceea ce priveşte judecarea acestora, cât şi în ceea ce priveşte probaţiunea, legea 
instituind prezumţii de culpă şi de cauzalitate între faptă şi prejudiciu. 

Analizând recursul declarat, Curtea constată că el este nefondat, pentru următoarele 
considerente: 

Cererea formulată de către creditoarea AVAS Bucureşti, soluţionată prin sentinţa recurată, 
a avut ca obiect obligarea fostului administrator statutar al debitoarei SC”T.P.”SRL Bistriţa 
Năsăud, pârâtul B.T., la plata pasivului neacoperit în cadrul procedurii de insolvenţă, relevându-se 
că deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, în cuantum de 102.788,68 lei, rezultată din contractele 
de credit încheiate cu Banca Agricolă SA, la care se adaugă suma de 8.889,47 lei, cheltuieli de 
valorificare, precum şi o creanţă preluată de la CAS Bistriţa, în valoare de 1.186,43 lei. 

În susţinerea acţiunii, au fost invocate prevederile art.138 lit.c şi 27 din Legea nr.85/2006, 
relevându-se că pârâtul nu a luat măsuri pentru creşterea limitării pasivului, preferând să dispună 
continuarea activităţii, cu consecinţa încasării indemnizaţiei cuvenite în calitate de administrator. 

De asemenea, s-a arătat că pârâtul era obligat să solicite deschiderea procedurii de 
reorganizare judiciară sau faliment, având reprezentarea stării de insolvenţă a debitoarei, dovedită 
prin măsurile de executare silită întreprinse în baza contractelor de credit, a căror scadenţă nu a 
fost respectată. 

Totodată, s-a arătat că sunt incidente prev.art.138 lit.e şi f din Legea nr.85/2006, întrucât 
pârâtul nu a virat contribuţia lunară a angajaţilor către Fondul unic de asigurări sociale de 
sănătate, folosind mijloace ruinătoare pentru procurarea fondurilor băneşti. 

Judecătorul sindic a respins cererea formulată, considerând că nu este incident nici unul 
din textele legale mai sus arătate, iar ajungerea societăţii în stare de insolvenţă s-a datorat 
imposibilităţii plăţii restanţelor la creditele contractate de la bănci pentru procurarea de utilaje 
agricole, acestea fiind ulterior valorificate, pentru sume mult mai mici decât cele înscrise în 
rapoartele de evaluare, de către bănci şi de către reclamanta AVAS. 



Recursul declarat de către creditoare se întemeiază pe prevederile art.304 pct.9 C.pr.civ., 
relevându-se că s-a realizat o greşită aplicare a prevederilor art.138 din Legea nr.85/2006. 

În motivarea recursului au fost reiterate afirmaţiile din cererea introductivă, relevându-se 
că faptele ilicite ale pârâtului sunt următoarele : neluarea unor măsuri pentru limitarea creşterii 
pasivului, prin solicitarea deschiderii procedurii de insolvenţă, precum şi nevirarea contribuţiei 
personale a angajaţilor societăţii către fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

De asemenea, s-a arătat că judecătorul sindic a făcut o greşită aplicare a prevederilor 
art.225 C.pr.civ. şi a procedat nelegal, prin prisma faptului că nu a dispus efectuarea în cauză a unei 
expertize contabile.  

În legătură cu criticile referitoare la modul în care instanţa fondului a instrumentat dosarul, 
din perspectiva probaţiunii, Curtea constată că acestea sunt nefondate, raportat la împrejurarea că 
disp.art.225 C.pr.civ. nu sunt imperative, în sensul indicat de către recurentă. 

Astfel, deşi este real că pârâtul nu s-a prezentat la interogatoriu, în mod corect judecătorul 
sindic a apreciat că, raportat la specificitatea cauzei, această împrejurare nu poate fi considerată ca 
o mărturisire deplină, fiind contrazisă de ansamblul probaţiunii efectuate în cauză şi de poziţia 
procesuală adoptată de către lichidatorul judiciar. 

În esenţă, în situaţia în care toate înscrisurile de la dosar au fost de natură să contrazică 
susţinerile din cererea introductivă, simpla împrejurare că pârâtul nu s-a prezentat la interogatoriu 
nu este în măsură să ducă la admiterea cererii, cu atât mai mult cu cât, prin apărările formulate în 
cadrul înscrisurilor depuse la dosar, pârâtul a răspuns tuturor întrebărilor cuprinse în 
interogatoriu. 

Totodată, sunt neavenite şi alegaţiile privind necesitatea efectuării în cauză a unei expertize 
contabile, în condiţiile în care prima instanţă a realizat o corectă aplicare a principiului 
disponibilităţii, luând act de faptul că, în cuprinsul şedinţei publice din data de 29.09.2009, 
reprezentanta creditoarei a declarat că înţelege să renunţe la această probă. 

De altfel, raportat la motivele invocate în susţinerea acţiunii, relevanţa unei asemenea 
probe în economia cauzei nu a fost susţinută cu afirmaţii pertinente de către recurentă. 

În ceea ce priveşte cauzele ajungerii debitoarei în stare de insolvenţă, Curtea reţine că, deşi 
poziţia administratorului/lichidatorului judiciar a fost oscilantă pe parcursul derulării dosarului de 
insolvenţă, în ultimul dintre rapoartele în cadrul cărora a fost analizată această chestiune, s-a 
menţionat că administratorului statutar nu-i sunt aplicabile prevederile art.138 alin.1 lit.a-g din 
lege, motiv pentru care a indicat expres că nu înţelege să formuleze o astfel de cerere. 

Acestea au fost şi considerentele pentru care judecătorul sindic a autorizat reclamanta să 
introducă o acţiune în răspundere. 

Prin sentinţa recurată, judecătorul sindic a arătat şi că societatea a avut activitate până în 
luna martie 2007, iar la începutul lunii mai a fost înregistrată cererea creditoarei AVAS pentru 
deschiderea procedurii insolvenţei. 

Raportat la specificul activităţii desfăşurate de către debitoare, aceasta a încheiat mai multe 
contracte de credit bancar în vederea achiziţionării de utilaje agricole, iar în condiţiile în care nu a 
fost în măsură să ramburseze sumele împrumutate, s-a pornit împotriva societăţii procedura 
executării silite, de către AVAS, încă din cursul anului 2004. 

Această instituţie a preluat creanţa Băncii Agricole, garantată cu maşinile şi utilajele 
agricole pe care le-a valorificat în cadrul executării silite, introducând cererea de deschidere a 
procedurii insolvenţei ulterior vânzării tuturor bunurilor asupra cărora s-a constituit gajul. 

De asemenea, s-a reţinut că, în cadrul procedurii de executare silită, aceste bunuri au fost 
vândute la preţuri mult mai mici decât cele din rapoartele de evaluare, fiind dată cu titlu de 
exemplu situaţia unei combine, evaluate la 150.000 USD şi care a fost valorificate la preţul de 
15.000 USD. De altfel, din valorificarea întregului gaj, s-a realizat o sumă care reprezintă mai puţin 
de 10% din valoarea totală a garanţiilor, iar debitoarea a solicitat, în cursul anului 2000, eşalonarea 
plăţii debitului contractat de la Banca Agricolă, însoţită de un program de redresare, cerere rămasă 
fără răspuns. 

În plus, s-a constatat că rezultă din tabelul de creanţă şi natura sumelor înscrise că 
debitoarea îşi achitase aproape integral datoriile la bugetul consolidat al statului, cu excepţia unor 
accesorii, rămânând restante doar ratele la creditul angajat de la fosta Banca Agricolă. 



Curtea constată că aceste statuări, cu privire la cauzele ajungerii debitoarei în stare de 
insolvenţă, sunt conforme cu probaţiunea administrată la fond şi nu au fost combătute în mod 
pertinent prin recursul declarat. 

Or, raportat la împrejurarea că toate aceste aspecte exclud posibilitatea existenţei vreunei 
fapte ilicite în sarcina pârâtului, iar faptele prevăzute de art.138 alin.1 din lege nu au fost relevate 
nici în urma analizei evidenţei contabile, se apreciază că cererea formulată a fost în mod corect 
respinsă de către judecătorul sindic. 

Antrenarea răspunderii membrilor organelor de conducere, ca formă specială a răspunderii 
civile delictuale, presupune constatarea îndeplinirii unor condiţii, respectiv fapta ilicită a acestora, 
prejudicierea creditorilor, existenţa raportului de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu şi culpa 
personală a celui faţă de care se antrenează răspunderea. Prejudiciul creditorilor constă în 
imposibilitatea încasării creanţelor scadente din cauza ajungerii debitoarei în insolvenţă. Simpla 
constatare a stării de insolvenţă nu constituie însă o condiţie suficientă pentru angajarea 
răspunderii.  

Referitor la raportul de cauzalitate, disp. art. 138 din Legea nr. 85/2006 impun condiţia ca 
fapta membrilor organelor de conducere să fi cauzat ajungerea societăţii în stare de insolvenţă, 
prejudiciind astfel societatea şi, indirect, creditorii săi. 

Cu alte cuvinte, raportat la modificările legislative intervenite, nu este suficient ca această 
faptă să fi contribuit la starea de insolvenţă, fiind necesară existenţa unui raport de cauzalitate 
direct. 

Vinovăţia trebuie să fi existat la data săvârşirii faptei. Simpla reprezentare a faptului că prin 
săvârşirea unei fapte din cele enumerate la art. 138 se prejudiciază societatea şi creditorii, prin 
producerea stării de insolvenţă, este suficientă pentru antrenarea răspunderii. 

Raportând aceste consideraţii teoretice la specificul cauzei, Curtea constată că în sarcina 
pârâtului nu se pot reţine faptele ilicite la care face referire creditoarea, fiind, în consecinţă, exclusă 
şi posibilitatea existenţei celorlalte condiţii cerute pentru antrenarea răspunderii. 

Astfel, se relevă că pârâtul a dispus continuarea activităţii societăţii în interes personal, în 
condiţiile în care, deşi insolvenţa era iminentă, nu a formulat o cerere pentru deschiderea 
procedurii, în baza prev.art.27 din lege, cu scopul de a beneficia în continuare de indemnizaţia 
cuvenită pentru mandatul de administrator, care se prezumă a fi oneros. 

Aceste afirmaţii nu au suport, întrucât recurenta omite să amintească faptul că pârâtul era 
şi asociatul unic al societăţii debitoare, iar în conformitate cu prevederile legale şi cele statutare, nu 
exista posibilitatea de a încasa salariul sau orice altă indemnizaţie ( art. 196 indice 1 din LSC). 
Rezultă că cerinţa interesului personal, imperativă din perspectiva prev. art. 138 alin. 1 lit. c din 
lege, nu este prezentă în cauză. 

Mai mult, nu sunt aduse critici pertinente nici în ceea ce priveşte modul în care judecătorul 
sindic a înţeles să interpreteze prevederile art. 27 alin.1 şi 2 din Legea nr.85/2006, statuând, în 
mod corect, că obligaţia formulării unei cereri de deschidere a procedurii există din partea 
debitoarei, doar în situaţia insolvenţei vădite, iar nu şi acelei iminente. 

Or, raportat la situaţia financiară a societăţii şi la litigiile purtate în contradictoriu cu 
reclamanta, respectiv la realizarea unui profit de 4987 lei, în cursul anului 2006, precum şi la 
reducerea semnificativă a datoriilor totale ale societăţii, introducerea unei astfel de cereri apare a fi 
fost facultativă. 

În cauză nu sunt întrunite nici cerinţele impuse de prev.art.138 alin.1 lit.e sau f din lege, 
deoarece, deşi se invocă faptul că nu ar fi fost virată contribuţia reţinută prin stopaj de la angajaţi, 
aceste afirmaţii sunt contrazise de însuşi conţinutul declaraţiei de creanţă formulate de către 
creditoarea reclamantă, din care rezultă că AVAS nu a preluat de la CAS Bistriţa creanţe care ar fi 
constat în contribuţia personală a salariaţilor, ci doar sume datorate cu titlu de dobânzi şi penalităţi 
de întârziere, respectiv 89 şi 61,7 lei. 

Mai mult, raportat la cuantumul total al creanţei preluate în această modalitate, de 1186,43 
lei, sunt corecte afirmaţiile pârâtului conform cărora el nu era de natură a fi încadrat în categoria 
„mijloacelor ruinătoare”, fapta presupusă a fi fost săvârşită de către pârât neputând fi încadrată 
nici în teza I a textului art. 138 alin. 1 lit. e din lege, întrucât sumele la care se face trimitere 
constituiau pasiv, iar nu activ al persoanei juridice. 



În concluzie, Curtea constată că în speţă nu sunt prezente faptele ilicite invocate în cererea 
introductivă şi reiterate în recurs, motiv pentru care, urmare a respingerii căii de atac declarate, va 
fi menţinută in totalitate sentinţa pronunţată de judecătorul sindic. (Judecător Mirela Budiu) 

 

Cerere de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului debitorului. 
Calitate procesuală activă 

Împrejurarea că în cauză nu există un comitet al creditorilor nu poate justifica 
legitimarea procesuală activă a creditoarei care nu deţine mai mult de jumătate din valoarea 
tuturor creanţelor şi nici nu reprezintă comitetul creditorilor în formularea cererii privind 
antrenarea răspunderii patrimoniale a administratorilor debitoarei întrucât pentru această 
ipoteză legiuitorul a stabilit ca acţiunea să poată fi promovată de către creditorul care deţine mai 
mult de jumătate din valoarea tuturor creanţelor, condiţie neîntrunită pe seama creditoarei. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ, decizia nr. 
635 din 15 martie 2010 

Prin sentinţa comercială nr.3624 din 15 octombrie 2009 Tribunalul Comercial Cluj a admis 
excepţia lipsei calităţii procesuale a creditoarei A.V.A.S. Bucureşti privind cererea de autorizare a 
formulării cererii de antrenare a răspunderii şi a respins cererea de autorizare ca fiind formulată de 
o persoană fără calitate procesuală activă.  

De asemenea, a admis cererea privind închiderea procedurii insolvenţei, formulată de 
lichidatorul judiciar în cadrul procedurii insolvenţei debitoarei SC N.I. SRL, şi, în consecinţă, a 
dispus închiderea procedurii falimentului debitoarei, a dispus radierea debitoarei din evidenţele 
Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, a dispus notificarea prezentei sentinţe 
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a jud. Cluj şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Cluj. 

S-a încuviinţat onorariul lichidatorului judiciar în cuantum de 3.000 lei, precum şi 
cheltuielile de procedură în sumă de 418,95 lei + TVA, care urmează a fi achitate care urmează a fi 
achitat din fondul de lichidare constituit conform art.4 din Legea nr.85/2006 şi a fost descărcat 
lichidatorul judiciar de îndatoriri şi responsabilităţi. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
În cauză, pasivul debitoarei este constituit din creanţele a doar doi creditori, situaţie în care, 

comitetul creditorilor, în raport cu disp. art. 16 alin.1 din Legea nr. 85/2006, care reglementează 
componenţa comitetului creditorilor, respectiv formarea acestuia din cel puţin 3 creditori, nu a 
putut fi desemnat, împrejurare faţă de care calitate procesuală activă are doar creditorul care 
deţine mai mult de jumătate din valoarea tuturor creanţelor. 

Astfel, faţă de reglementarea anterioară, legiuitorul a înţeles să confere calitate procesuală 
şi creditorului majoritar, pentru ca, în ipoteza în care comitetul creditorilor nu poate fi constituit, 
cererea de autorizare formulării acţiunii prev. de art. 138 alin.1 să poată fi formulată de un alt 
creditor. Mai mult decât atât, judecătorul sindic consideră că persoanele care pot formula această 
cerere sunt exclusiv cele reglementate de textul mai sus citat. 

În cauză însă, creditoarea AVAS BUCUREŞTI nu întruneşte condiţia reglementată de textul 
de lege, respectiv de a deţine mai mult de jumătate din valoarea tuturor creanţelor, neavând ca 
atare calitate procesuală să formuleze cererea de autorizare a formulării acţiunii prev. de art. 138 
alin.1. 

Faţă de toate considerentele expuse, judecătorul sindic a admis excepţia lipsei calităţii 
procesuale a creditoarei AVAS BUCUREŞTI, cu consecinţa respingerii cererii de autorizare, ca fiind 
formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. 

Analizând cererea formulată de lichidatorul judiciar, judecătorul sindic reţine următoarele: 
Derularea procedurii insolvenţei a avut loc sub supravegherea administratorului judiciar, 

ulterior lichidator judiciar şi sub controlul judecătoresc al judecătorului sindic. În cadrul 
procedurii, în urma analizei documentelor contabile, lichidatorul a apreciat că nu sunt incidente 
disp. art. 138 din Legea nr. 85/2006, lichidatorul constatând totodată că debitoarea nu deţine nici 



un fel de bunuri care, în urma valorificării, ar fi putut conduce la îndestularea creditorilor ale căror 
creanţe au fost înscrise în tabelul definitiv al creditorilor. 

Faţă de aceste împrejurări, lichidatorul judiciar a solicitat închiderea procedurii insolvenţei 
întemeiat pe disp. art. 131 din Legea nr. 85/2006. 

Potrivit art. 131 din Legea nr. 85/2006 în orice stadiu al procedurii prevăzute de această 
lege, dacă se constată că nu există bunuri în averea debitoarei ori că acestea sunt insuficiente 
pentru a acoperi cheltuielile administrative şi nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele 
corespunzătoare, judecătorul sindic va da o sentinţă de închidere a procedurii prin care va dispune 
şi radierea debitorului din registru în care este înmatriculat. 

Analizând cele învederate de lichidatorul judiciar cu privire la situaţia averii debitoarei, prin 
prisma dispoziţiilor sus evocate, judecătorul sindic a constatat că aceste dispoziţii sunt pe deplin 
incidente, în averea debitoarei nefiind nici un fel de bunuri de valorificat pentru îndestularea 
creditorilor şi nici un creditor nu s-a oferit să avanseze vreo sumă de bani pentru continuarea 
procedurii insolvenţei. În acest sens, creditoarea AVAS a solicitat utilizarea fondului de lichidare, 
apreciind că nu este justificată avansarea unor sume de bani de către creditori, întrucât legea nu 
prevede o astfel de posibilitate. 

O astfel de susţinere nu poate fi primită, întrucât dispoziţiile art. 131 din Legea nr. 85/2006, 
prevăd în mod expres că în lipsa bunurilor din averea debitoarei ori insuficienţa acestora pentru a 
acoperi cheltuielile administrative şi în lipsa disponibilităţii creditorilor de a avansa sumele de 
bani corespunzătoare, judecătorul sindic este obligat să pronunţe o sentinţă de închidere a 
procedurii insolvenţei. 

Aşadar, susţinerile creditoarei sunt lipsite de temei juridic, pe de o parte, iar pe de altă 
parte, continuarea procedurii nu este justificată în lipsa unor bunuri care ar putea fi valorificate 
pentru acoperirea pasivului debitoarei. Ca atare, continuarea procedurii insolvenţei, cu consecinţa 
majorării cheltuielilor administrative reprezentate de onorariul lichidatorului judiciar, este vădit 
nejustificată şi, în situaţia în care în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 131, 
judecătorul sindic consideră că se impune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei. 

Astfel, judecătorul sindic a constatat că în cauză sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 
131 din Legea nr. 85/2006 pentru închiderea procedurii insolvenţei, întrucât nu există nici un fel 
de bunuri de valorificat şi nici unul din creditori nu a arătat că înţelege să avanseze sume de bani 
pentru o eventuală continuare a procedurii, care de altfel nici nu mai este justificată, astfel încât 
cererea lichidatorului a fost admisă, şi s-a dispus închiderea procedurii insolvenţei debitoarei, iar 
în temeiul disp. art. 135 şi 136 din acelaşi act normativ, s-a dispus şi notificarea prezentei hotărâri 
D.G.F.P. CLUJ şi O.R.C de pe lângă Tribunalul Cluj, precum şi descărcarea lichidatorului de 
îndatoriri şi responsabilităţi. 

Împotriva acestei sentinţe, a declarat recurs creditoarea AUTORITATEA PENTRU 
VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI – A.V.A.S. solicitând admiterea recursului, casarea 
sentintei recurate cu retrimiterea cauzei catre instanta de fond în vederea judecarii cererii în fond.  

În motivele de recurs, creditoarea arată că instanta, interpretand gresit actul juridic dedus 
judecatii, a schimbat natura ori intelesul lamurit si vadit neindoielnic al acestuia (art.304 pct.8 Cod 
procedura civila), iar judecatorul sindic a pronuntat o hotarâre cu aplicarea gresita a legii (art. 304 
pct. 9 Cod procedura civila), 

Recurenta arată că, fiind îndreptat împotriva unei hotarari care nu poate fi atacata cu apel, 
recursul A. V.A.S. nu este limitat la motivele de casare prevazute de art. 304 C. pr. civ., instanta 
avand posibilitatea sa examineze cauza sub toate aspectele potrivit art. 3041 C. pr.civ. 

Fata de toate aceste sustineri ale instantei de fond, sunt cateva chestiuni ce trebuiau luate in 
calcul la adoptarea unei asemenea solutii: 

 In dosarul de insolventa al debitoarei nu exista un Comitet al Creditorilor constituit in 
conditiile art.16 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei. 

In dosarul falimentului debitoarei SC N.I. SRL, Comitetul Creditorilor nu s-a constituit din 
motive neimputabile creditorilor, în cadrul procedurii procedurii existand doar 2 creditori. Astfel, 
comitetul creditorilor se constintuie dintr-un număr minim de 3 creditori, înscrişi în tabelul 
preliminar. În lipsa acestui număr minim, legiuitorul apreciază ca proporţiile şi complexitatea 
cauzei nu necesită organizarea acestei enităţi. 

Cu toate acestea, lipsa acestui comitet, reglementarea lacunara a dispozitiilor Legii 
nr.85/2006 cu privire la acest aspect, nu trebuie sa limiteze dreptul creditorilor la actionarea in 



temeiul art.138, sub aspectul calitatii procesuale, a legitimarii procesuale, întrucat sunt încalcate 
însasi dispozitiile art.2 care stabilesc scopul legii insolventei ( instituirea unei proceduri colective 
pentru acoperirea pasivului debitorului). 

 În această situatie obiectivă, consideram ca este discriminatoriu ca oricare dintre creditorii 
izolati să fie lipsiti de vocatia la actiunea pentru recuperarea unor sume de bani care le-ar putea 
servi indirect la plata creanţelor, iar accesibilitatea şi previzibilitatea legii presupune aplicarea sa 
uniformă atunci când situaţiile sunt identice; aplicarea literală a textului În acest caz nu ar fi o 
soluţie judicioasă. 

Este evident ca procedura îşi poate urma cursul si cu un singur creditor, care, asemenea 
asociatului unic al unei societati unipersonale, isi va asuma rolul de adunare de creditori si de 
comitet al creditorilor. In aceasta plurala calitate este logic sa aiba si dreptul de a-i investi cu 
cererea pentru aplicarea art.138. 

Modificarea adusa de Legea 85/2006 si cu privire la creditorul care are peste 50% din 
valoarea creantelor inscrise la masa credala nu presupune o limitare a dreptului celorlalti creditori 
de a formula cererea de autorizare intemeiata pe dispozitiile art. 138, stiut fiind faptul ca practica a 
demonstrat imposibilitatea în unele cazuri de a putea fi constituit un comitet al creditorilor 
conform dispozitiilor art. 16 din legea anterior mentionata, in tabloul creditorilor nefiind 
inregistrati un numar suficient de mare de creditori. 

Acest lucru este întarit si de Decizia Curtii Constitutionale nr.549/07.06.2007 publicata in 
MO nr.544/09.08.2007, care în motivare precizeaza cu privire la lipsa unui Comitet in cauzele de 
insolventa si raspunderea administratorilor: 

"...din enumerarea atributiilor stabilite prin lege, Curtea observa ca acest comitet actioneaza 
ca un mandatar al adunarii creditorilor…Or, în conditiile în care în tabelul definitiv de creante sunt 
înscrisi prea putini creditori, fapt ce împiedica formarea unui comitet. este evident ca acestia pot 
exercita personal toate atributiile pe care legea le prevede în sarcina comitetului, inclusiv aceea de a 
solicita judecatorului sindic sa autorizeze introducerea actiunii privind stabilirea raspunderii 
membrilor organelor de conducere. Orice alta interpretare a legii ar fi de natura a crea consecinte 
arave cu privire la stabilirea activului debitorului. Creditorii fiind privati de posibilitatea 
recuperarii integrale sau în proportie cât mai mare a creantelor…". 

Deci, mai arată recurenta, chiar daca noua modificare a legii cu privire la cine poate solicita 
autorizarea în conditiile art.138 alin.3 face o anumita precizare în privinta calitatii procesuale, ea 
nu poate fi interpretata stricto sensu, ci doar ca pe langa Comitet mai poate formula si creditorul 
care detine peste 50% din valoarea creantelor (atunci cand exista un Comitet deja format), dar , 
acest lucru nu poate impiedica orice alt creditor sa solicite autorizarea in lipsa demersurilor acestor 
persoane. 

Nu în ultimul rând învederam ca nu s-a data posibilitatea institutiei noastre sa obtina 
acordul celuilalt creditor, instanţa pronunţând închiderea procedurii fara a mai acorda un termen 
in acest sens. 

De asemenea, mai subliniază faptul ca, cererea A.V.A.S. nu a încalcat scopul prevazut de 
legea insolvabilitatii cu privire la procedura concursuala, institutia noastra solicitand autorizarea in 
vederea promovarii actiunii in raspunderea paratului la intreg pasivul ramas neacoperit si 
nelimitand o eventuala actiune doar la prejudiciul cauzat institutiei noastre, cererea de autorizare 
si ulterior de obligare a fostului administrator al se N.I. SRL profitand tuturor creditorilor. 

 Astfel, judecatorul sindic, competent sa judece acest tip de cerere, avea obligatia 
solutionarii ei pe fond si nu sa o respinga pe exceptia lipsei calitatii procesuale active a institutiei 
noastre. 

Reiterează faptul ca legea nu prevede ce se întâmpla cu titularii creantelor cu privire la 
actiunea întemeiata pe art.138 în lipsa unui Comitet constituit, si astfel, solutia adoptata de 
instanţa este eronata. 

Astfel considera ca sunt incidente prevederile art. 304 Cod procedura civila, drept pentru 
care solicita admiterea recursului, casarea sentinţei recurate cu trimitere spre rejudecare instanţei 
de fond in vederea judecării cererii pe fond. 

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



Potrivit art. 138 alin.3 din Legea nr. 85/2006, comitetul creditorilor sau creditorul care 
deţine mai mult de jumătate din valoarea tuturor creanţelor, poate cere să fie autorizat să introducă 
acţiunea prevăzută la alin.1, dacă administratorul judiciar sau lichidatorul a omis să indice în 
raportul său asupra cauzelor insolvenţei, persoanele culpabile de starea de insolvenţă a 
patrimoniului debitorului persoană juridică, ori dacă acesta a omis să formuleze acţiunea prevăzută 
la alin.1 şi răspunderea persoanelor la care să referă ameninţă să se prescrie. 

Rezultă, aşadar, că legiuitorul a înţeles să confere calitate procesuală activă pentru 
formularea cererii ce are ca obiect autorizarea formulării acţiunii fundamentate pe prevederile 
art.138 din Legea insolvenţei, comitetului creditorilor sau creditorului care deţine mai mult de 
jumătate din valoarea tuturor creanţelor. 

În speţă se poate observa că ipoteza normei legale enunţate anterior nu este întrunită 
întrucât creditoarea AVAS nu deţine mai mult de jumătate din valoarea tuturor creanţelor şi nici nu 
reprezintă comitetul creditorilor. 

Împrejurarea că în cauză nu există un comitet al creditorilor nu poate justifica legitimarea 
procesuală activă a creditoarei în formularea cererii privind antrenarea răspunderii patrimoniale a 
administratorilor debitoarei întrucât pentru această ipoteză legiuitorul a stabilit ca acţiunea să 
poată fi promovată de către creditorul care deţine mai mult de jumătate din valoarea tuturor 
creanţelor, condiţie neîntrunită pe seama creditoarei. 

Este de principiu că potrivit normelor juridice instituite prin Codul de procedură civilă, 
calitatea procesuală activă presupune existenţa unei identităţi între persoana reclamantului şi cel 
care ar fi titular al dreptului afirmat , iar în situaţiile juridice pentru a căror realizare calea justiţiei 
este obligatorie, calitatea procesuală activă aparţine celui ce se poate prevala de acest interes. 

Întrucât în speţă nu există o identitate între persoana creditoarei şi cel care ar fi titular al 
dreptului afirmat, soluţia pronunţată de către judecătorul sindic apare ca fiind legală şi temeinică. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea va aprecia recursul declarat de către creditoarea 
AVAS ca fiind nefondat iar în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ. raportat la art.8 din Legea nr.85/2006 
îl va respinge şi va menţine în întregime hotărârea recurată. (Judecător Mihaela Sărăcuţ) 

 
 

Cerere de antrenare a răspunderii administratorului pentru pasivul rămas 
neacoperit al debitoarei. Condiţii. Continuarea activităţii societăţii 

Simpla continuare a activităţii societăţii chiar şi în ipoteza în care se evidenţiază că 
aceasta va determina intrarea în insolvenţă nu poate fi de natură a fi interpretată ca fiind 
suficientă pentru aplicarea prevederilor art.138 alin.1 lit.c din Legea nr.85/2006. pentru a reţine 
incidenţa acestei ipoteze, este necesar să se verifice şi îndeplinirea celei de a doua cerinţe - 
respectiv cea a interesului personal. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ, decizia nr. 
149 din 25 ianuarie 2010  

Prin sentinţa comercială nr.1953 pronunţată la data de Tribunalul Comercial Cluj în dosarul 
nr.410/1285/2004, a fost admisă cererea lichidatorului judiciar al debitoarei SC P.P. SRL CLUJ-
NAPOCA, în contradictoriu cu pârâţii S.C. şi G.G. şi au fost obligaţi pârâţi, în solidar, la plata sumei 
de 439.967,09 lei, pasiv al debitoarei. 

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a reţinut că odată cu introducerea cererii de 
deschidere a procedurii prevăzută de Legea nr. 64/1995, faţă de debitoarea SC P.P. SRL Cluj-
Napoca, creditoarea BIR SA Cluj-Napoca, a cerut şi „urmărirea bunurilor personale ale 
administratorului, în condiţiile în care bunurile din patrimoniul societăţii debitoare nu sunt 
suficiente pentru acoperirea datoriilor”. 

Această cerere poate fi considerată ca o veritabilă solicitare de antrenare a răspunderii 
personale a foştilor administratori statutari, fiind tratată ca atare. Astfel, la şedinţa adunării 
generale a asociaţilor din data de 9 aprilie 2008, lichidatorul judiciar a arătat că în condiţiile în 
care creditoarea nu renunţă la solicitarea formulată, doreşte soluţionarea acţiunii, închiderea 



procedurii urmând să aibă loc ulterior rezolvării acestei situaţii. La rândul său, creditoarea DGFP 
Cluj a insistat pentru antrenarea răspunderii personale a foştilor administratori statutari. 

Înaintea termenului din data de 29 aprilie 2008 a fost depusă o depusă o cerere de 
antrenare a răspunderii personale, formulată de către lichidatorul judiciar, acesta nefăcând altceva 
decât să continue, în calitate de reclamant acţiunea demarată de către creditoarea iniţială, având în 
vedere schimbările legislative intervenite, respectiv apariţiei Legii nr. 85/2006. Pârâţi în această 
acţiune au fost S.C., domiciliată în Cluj-Napoca şi G.G., domiciliat în Italia. Ulterior, s-a descoperit 
că pârâtul cetăţean străin, figurează ca având domiciliul în România, localitatea Gilău. 

Pârâta, la data de 18 mai 2009 s-a opus admiterii acţiunii, ea continuând activitatea 
societăţii având în vedere contractele pe care societatea le avea încheiate şi în derulare, primind 
comenzi şi având doar un singur credit bancar luat. 

La termenul de astăzi, lichidatorul judiciar a precizat cuantumul sumei pentru care doreşte 
antrenarea răspunderii personale, acesta fiind de 439.967,09 lei, restul prejudiciului putând fi 
recuperat din fondurile debitoarei. 

Pârâtul, deşi legal citat, nu a formulat întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în instanţă. 
Analizând cererea formulată de către lichidatorul judiciar, judecătorul sindic a apreciat-o ca 

fiind fondată şi a admis-o, în baza art. 138, lit. c din Legea nr. 85/2006. 
Conform dispoziţiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic poate dispune ca o 

parte din pasivul debitorului persoană juridică ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de către 
membrii organelor de supraveghere din cadrul societăţii sau de conducere, precum şi de orice altă 
persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului. 

Cazurile de responsabilitate sunt limitate la comiterea faptelor prevăzute în aliniatul 1 al 
art. 138, lit. a-g. Natura juridică a răspunderii membrilor organelor de conducere şi control decurge 
din natura raporturilor dintre aceste persoane şi societate, fiind vorba de o răspundere civilă, 
patrimonială, iar sursa obligaţiei încălcate determină natura răspunderii. Încălcarea unei obligaţii 
decurgând din contractul de mandat – cuprins în actul constitutiv – atrage răspunderea 
contractuală a administratorului, iar încălcarea unei obligaţii legale atrage răspunderea delictuală a 
administratorului. Antrenarea răspunderii membrilor organelor de supraveghere şi conducere 
presupune constatarea îndeplinirii unor condiţii, respectiv prejudicierea creditorilor, existenţa 
raportului de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu şi respectiv culpa personală a celui faţă de care 
se antrenează răspunderea. 

Prejudiciul creditorilor constă în imposibilitatea încasării creanţelor scadente din cauza 
ajungerii debitoarei în insolvenţă, definită de art. 3 ca fiind acea stare a patrimoniului debitoarei 
care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor 
exigibile. Simpla constatare a stării de insolvenţă constituie o condiţie suficientă pentru angajarea 
răspunderii, dat fiind faptul că are drept rezultat direct neplata datoriilor scadente faţă de către 
creditori şi implicit prejudicierea acestora. 

Referitor la raportul de cauzalitate textul legal, dispoziţiile art. 138 din Legea nr. 85/2006, 
impun condiţia ca fapta membrilor organelor de supraveghere şi conducere ori fapta oricărei alte 
persoane să fi contribuit la ajungerea societăţii în stare de insolvenţă, prejudiciind astfel societatea 
şi indirect creditorii săi. Fapta trebuie să fi produs starea de insolvenţă, respectiv încetarea plăţilor 
sau să fi constituit numai o condiţie favorabilă producerii acestei stări. 

Vinovăţia poate îmbrăca forma culpei sau a intenţiei şi trebuie să fi existat la data săvârşirii 
faptei. Simpla reprezentare a faptului că prin săvârşirea unei fapte din cele enumerate la art. 138 se 
prejudiciază societatea şi creditorii, prin producerea sau numai condiţionarea stării de insolvenţă 
este suficientă pentru antrenarea răspunderii. În măsura în care culpa îmbracă forma intenţiei, 
unele din faptele enumerate constituie de altfel infracţiuni. Procedura de antrenare a răspunderii 
este reglementată de art. 138 din Legea nr. 85/2006, putând fi antrenată pentru întregul prejudiciu 
produs prin fapta săvârşită, prejudiciu ce se raportează la întreaga masă a creditorilor.  

Pârâta a recunoscut vina sa, semnând un angajament de plată prin care s-a obligat să 
restituie societăţii debitoare suma de 69.418 lei. 

Prin raportul înregistrat la dosar în data de 6 mai 2005, lichidatorul judiciar a arătat că 
societatea (având ca obiect principal de activitate fabricarea articolelor textile), a ajuns în această 
situaţie datorită resurselor financiare insuficiente pentru a susţine producţia ce avea un ciclu 
îndelungat de finalizare, plăţii unui cost al utilităţilor şi o chirie mult prea mari faţă de cât îşi 
permitea, manoperei scăzută plătită de clienţi, lipsei unui personal pregătit în domeniu. Având în 



vedere că majoritatea creditorilor societăţii au fost persoane juridice cu sediul în Italia, se poate 
trage concluzia că pârâţii au acţionat de la bun început cu intenţia de a obţine doar ei foloase de pe 
urma societăţii, nepreocupându-se de “sănătatea” economică şi financiară a persoanei juridice. 
Continuând acest mod de gestionare a activităţii societăţii era evident că nu se va putea ajunge 
decât la falimentarea ei, cu atât mai mult cu cât, în anul 2004, când a fost formulată cererea 
introductivă, societăţile din domeniul textil funcţionau bine în România, având profituri. 

Astfel, pârâţii, în calitate de asociaţi şi administratori ai debitoarei, au fost obligaţi, în 
solidar, la plata sumei de 439.967,09 lei, pasiv nerecuperat al societăţii pe care au condus-o. 

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs pârâta S.C. solicitând admiterea recursului, 
desfiinţarea sentinţei ca fiind nelegală şi netemeinică. 

În motivare se arată că prin Sentinţa comercială nr. 1953/C/2009, instanţa de fond a admis 
cererea lichidatorului judiciar al debitoarei SC P.P. SRL CLUJ-NAPOCA, Casa de Insolvenţă 
Transilvanie SPRL, iar în calitate de administrator al debitoarei, pârâta a fost obligată, în solidar, în 
temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006, la plata sumei de 439.967,09 lei reprezentând pasiv al 
debitoarei. 

Instanţa a admis cererea de angajare a răspunderii a pârâtei pe considerentul săvârşirii 
faptei prevăzute la arte 138 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2006, text care prevede posiblitatea 
suportării unei părţi din pasivul debitorului de către organele de conducere a acesteia, atunci când 
aceştia "au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, 
persoana juridică la încetare de plăţi". 

În cele ce urmează, se arătă instanţei de judecată totala lipsă de temeinicie şi de legalitate a 
hotărârii atacate, raportat la motivarea instanţei în sustinerea solutiei date. 

Astfel cum rezultă din dispoziţiile art. 138 din Legea nr. 85/2006 şi este susţinut de 
întreaga doctrină şi jurisprudenţă în materie, pentru a putea fi angajată răspunderea organelor de 
conducere, trebuie îndeplinite toate condiţiile răspunderii civile delictuale: fapta ilicită, prejudiciul, 
raportul de cauzalitate şi culpa. 

În ceea ce priveşte fapta ilicită, astfel cum a reţinut şi instanţa de fond, acestea sunt 
limitativ prevăzute în art. 138, iar în sarcina pârâtei s-a reţinut într-un mod total netemeinic fapta 
prevăzută la litera c), instanţa reţinând că s-a ajuns la încetare de plăţi "datorită resurselor 
financiare insuficiente pentru a susţine producţia ce avea un ciclu îndelungat de finalizare, plăţii 
unui cost al utilităţilor şi o chirie mult prea mare faţă de cât îşi permite a, manoperei scăzută plătită 
de clienţi, lipsei unui personal pregătit în domeniu". Ori toate faptele enumerate nu constituie 
decât riscuri care însoţesc orice activitate comercială şi care din nefericire conduc uneori la o 
activitate neprofitabilă şi poate inevitabil, la insolvenţă, cum a fost şi în cazul debitoarei. Astfel că, 
toate aceste elemente nu sunt de natură a reţine în sarcina recurentei fapta ilicită prevăzută la litera 
c) de la art. 138. În acest sens s-a reţinut şi în doctrină, arătându-se că instanţele au respins cererile 
pentru angajarea răspunderii organelor de conducere în situaţiile în care s-a dovedit că insolvenţa a 
avut ca ţi cauză "ne şansa de a desfăşura o activitate profitabilă". (Ion Turcu, Tratat de insolvenţă, 
ed. c.H. Beck, Buc., 2006, p. 524). 

În concluzie, neexistând faptă ilicită, soluţia instanţei de fond ar fi trebuit să fie aceea de 
respingere a cererii de antrenare a răspundere a administratorilor debitoarei. Mai mult, pentru a 
putea fi reţinută fapta prevăzută la lit. c) de la alin. (1) al art. 138, trebuie îndeplinită o condiţie 
suplimentară şi esenţială prevăzută de acest text de lege, şi anume interesul personal. 

Astfel cum s-a susţinut şi în doctrină, "interesul personal este o condiţie esenţială pentru 
angajarea răspunderii. Simpla continuare a unei activităţi nerentabile, care ducea vădit şi inevitabil 
la insolvenţă nu este suficient pentru stabilirea răspunderii dacă nu este făcută şi dovada 
interesului personal. Un astfel de interes personal poate fi reţinut, de exemplu, în situaţia în care 
constă în continuarea încasării salariului de către conducător. Societatea falită a ajuns în încetare 
de plăţi ca o consecinţă a faptelor şi împrejurărilor de fapt reprezentând fapte ilicite: resursele 
financiare insuficiente pentru a susţine producţia ce avea un ciclu îndelungat de finalizare, plata 
unui cost al utilităţilor şi o chirie mult prea mari faţă de cât îşi permitea, manopera scăzută plătită 
de clienţi, lipsa unui personal pregătit în domeniu. 

Prin întâmpinarea formulată lichidatoarea Casa de Insolvenţă Transilvania SPRL a 
solicitat respingerea ca neîntemeiată a recursului şi menţinerea în totalitate a sentinţei recurate.  

În motivare se arată că prin sentinţa recurată instanţa a admis cererea de antrenare a 
răspunderii patrimoniale a lichidatorului judiciar, întemeiată pe prevederile art. 138, alin. 1, lit. c 



din Legea m. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi a dispus obligarea pârâţilor S.C. şi G.G., în 
calitate de foşti administratori statutari ai societăţii falite, la plata în solidar a pasivului debitoarei, 
în sumă de 439.967,09 lei. 

Astfel, cum în mod corect a stabilit şi instanţa de judecată, modul "nesănătos" de gestionare 
a activităţii societăţii falite a avut repercusiuni grave asupra situaţiei economicofinanciare a 
acesteia. Pârâţii au acţionat încă de la început cu intenţia de a obţine doar ei foloase de pe urma 
activităţii societăţii falite, neavând în vedere condiţiile necesare existenţei şi funcţionării 
"sănătoase" ale societăţii.  

Prin urmare, având în vedere cele arătate, era evident că, prin continuarea acestui mod de 
gestionare a activităţii societăţii, se va ajunge la falimentarea ei, cu atât mai mult cu cât, în anul 
2004, când a fost formulată cererea introductivă de deschidere a procedurii insolvenţei, societăţile 
din domeniul textil funcţionau bine în Romania, având profituri. 

Astfel, apreciază că faptele şi împrejurările de fapt arătate nu sunt "doar simple riscuri care 
însoţesc orice activitate comercială", aşa cum arată recurenta, "care din nefericire conduc uneori la 
o activitate neprofitabilă şi poate inevitabil, la insolvenţă", ci sunt acţiuni/inacţiuni ale foştilor 
administratori statutari ai societăţii falite care au avut ca şi consecinţă ajungerea societăţii în 
încapacitate de plăţi. 

Având în vedere că, încă din perioada înfiinţării societăţii falite, administratorii statutari au 
acţionat în interes propriu, stabilindu-şi relaţiile comerciale în Italia şi conducând gestiunea 
societăţii într-un mod delăsător şi în neconformitate cu cerinţele pieţei din perioada respectivă, 
apreciem că instanţa de judecată a stabilit în mod corect că faptele şi împrejurările de fapt ilicite au 
fost săvârşite în interesul personal al foştilor administratorilor statutari ai societăţii falite. 

Mai mult, şi remuneraţia primită de către foştii administratori statutari ai societăţii falite în 
virtutea contractului de mandat încheiat cu societatea falită, consideră vădit interesul acestora în 
continuarea unei activităţi dăunătoare bunului mers al societăţii falite. 

Analizând recursul declarat prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea reţine 
următoarele: 

Creditoarea B.I.R. prin cererea de deschidere a procedurii instituită de Legea nr.64/1995 
împotriva debitoarei S.C. P.P. SRL Cluj-Napoca a solicitat că subsecvent declanşării procedurii să 
se dispună urmărirea bunurilor personale ale administratorilor în condiţiile în care bunurile din 
patrimoniul societăţii nu sunt suficiente pentru acoperirea pasivului debitoarei. 

Ulterior, lichidatorul judiciar în exercitarea prerogativelor instituite în favoarea sa a 
procedat la precizarea temeiului juridic a cererii formulate de către creditoarea care a promovat 
cererea de deschidere a procedurii insolvenţei urmare a hotărârii adunării generale a creditorilor 
din 9 aprilie 2008, fiind precizată şi împrejurarea că o parte a pasivului a fost acoperită urmare a 
valorificării acestora de către Administraţia Finanţelor Publice Gilău, fiind formulată în temeiul 
disp. art.132 alin.2 C.pr.civ. o precizare a sumei pentru care se solicită antrenarea răspunderii 
administratorilor la suma de 439.967,09 lei reprezentând cuantumul pasivului înscris în tabelul 
definitiv al creditorilor din care a fost scăzut disponibilul din cont. 

În cazul în care în raportul întocmit în conformitate cu dispoziţiile art. 59 alin. (1) sunt 
identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitorului, la cererea 
administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a 
pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de membrii 
organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană 
care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului, prin una dintre următoarele fapte au folosit 
bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu sau in cel al unei alte persoane; au facut 
acte de comerţ in interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; au dispus, in interes personal, 
continuarea unei activităţi care ducea, in mod vădit, persoana juridica la încetarea de plăti; au ţinut 
o contabilitate fictiva, au făcut sa dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea 
in conformitate cu legea; au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au 
mărit in mod fictiv pasivul acesteia; au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei 
juridice fonduri, in scopul întârzierii încetării de plăţi; in luna precedenta încetării plăţilor, au plătit 
sau au dispus să se plătească cu preferinţa unui creditor, in dauna celorlalţi creditori. 

 In caz de pluralitate, răspunderea persoanelor prevăzute la alin. (1) este solidara, cu 
condiţia ca apariţia stării de insolvenţă sa fie contemporana sau anterioara perioadei de timp in 
care si-au exercitat mandatul ori in care au deţinut poziţia care ar fi putut cauza insolvenţa. 



 Persoanele in cauza se pot apăra de solidaritate daca, in organele colegiale de conducere ale 
persoanei juridice, s-au opus la actele ori faptele care au cauzat insolvenţa sau au lipsit de la luarea 
deciziilor care au cauzat insolvenţa si au făcut să se consemneze, ulterior luării deciziei, opoziţia lor 
la aceste decizii. 

Natura juridică a răspunderii membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din 
cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului, 
nu este identică pentru toate persoanele indicate în textul de lege menţionat.  

Natura juridică a răspunderii administratorilor societăţii se circumscrie raporturilor legale 
pe care aceştia le au cu societatea şi obligaţiilor instituite în sarcina acestora de către dispoziţiile 
art.72 din Legea nr.31/1990, potrivit cărora obligaţiile si răspunderea administratorilor sunt 
reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat si de cele special prevăzute in aceasta lege. 

 Aşadar, răspunderea administratorilor are o componentă contractuală şi una legală.  
Administratorii sunt răspunzători faţă de societate pentru: realitatea vărsămintelor 

efectuate de asociaţi; existenţa reală a dividendelor plătite; existenţa registrelor cerute de lege si 
corecta lor ţinere; exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale; stricta îndeplinire a 
îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun. 

Temeiul juridic al cererii formulate cuprinde o enumerare exemplificativă a persoanelor 
împotriva cărora poate fi introdusă cu succes acţiunea pentru instituirea răspunderii prin obligarea 
acestora la suportarea a unei părţi sau a întregului pasiv al debitoarei aflată în procedura instituită 
de Legea nr.85/2006. 

Textul legal invocat nu distinge între conducătorii, organele de conducere în funcţie la data 
deschiderii procedurii şi conducătorii a căror mandate au încetat la diverse date, iar împrejurarea 
că pârâta faţă de care s-a solicitat antrenarea răspunderii susţine că în fapt nu îndeplinea atribuţiile 
ce decurgeau din calitatea de administrator nu au relevanţă raportat la împrejurarea că nu a fost 
operată în evidenţele registrului comerţului o modificare în sensul afirmat de pârâtă în ceea ce 
priveşte persoana împuternicită să reprezinte debitoarea. 

Interpretarea de către judecătorul sindic a probatoriul administrat şi a concluziilor 
raportului întocmit de administratorul judiciar s-a realizat ca urmare a aprecierii greşite a 
afirmaţiilor cuprinse în înscrisurile la care s-a făcut referire. 

Astfel, raportul întocmit în baza disp. art.24 lit.a şi 56 din Legea nr.64/1995 privind cauzele 
şi împrejurările care au condus la încetarea de plăţi au evidenţiat că acestea sunt resursele 
financiare insuficiente pentru a putea susţine o producţie cu un ciclu îndelungat costul ridicat al 
utilităţilor şi a chiriei, valoarea scăzută a manoperei plătită de clienţi, lipsa unui personal pregătit, 
blocarea conturilor bancare de către creditoarea care a solicitat deschiderea procedurii precum şi 
greutăţile întâmpinate la încasarea creanţelor care au determinat imposibilitatea plăţii furnizorilor, 
unica concluzie fiind aceea de inexistenţă a premiselor pentru reorganizare fără a fi evidenţiată o 
culpă a unora din persoanele enumerate anterior în dispoziţiile art.137 din Legea nr.85/2006 iar la 
acest moment de dispoziţiile art.138 din Legea nr.85/2006. 

Analiza cererii de antrenare a răspunderii continuată de lichidatorul judiciar raportat la 
conţinutul prevederilor art.138 alin.1 din Legea nr.85/2006 realizată de judecătorul sindic s-a 
realizat din perspectiva prevederilor art.138 alin.1 lit.c potrivit cărora antrenarea răspunderii poate 
fi dispusă pentru ipoteza în care vreuna din persoanele enumerate a dispus în interes personal 
continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăţi. 

Interpretarea textului legal apreciat ca fiind incident relevă că pentru această ipoteză este 
necesară îndeplinirea a două condiţii, respectiv aceea a continuării activităţii societăţii chiar şi în 
ipoteza în care aceasta duce în mod vădit la încetarea de plăţi şi cea de-a doua condiţie a existenţei 
unui interes personal. 

Antrenarea răspunderii speciale instituite de legiuitor prin disp. art.138 din Legea 
nr.85/2006 presupune aşadar în mod primordial săvârşirea uneia din faptele enumerate de textul 
legal. 

Simpla continuare a activităţii societăţii chiar şi în ipoteza în care se evidenţiază că aceasta 
va determina intrarea în insolvenţă nu poate fi de natură a fi interpretată ca fiind suficientă pentru 
aplicarea prevederilor art.138 alin.1 lit.c din Legea nr.85/2006. Recurenta a susţinut în mod corect 
că prima instanţă a omis să analizeze îndeplinirea celei de a doua cerinţă respectiv cea a interesului 
personal reţinând că doar continuarea activităţii în condiţiile evidenţiate în raportul întocmit de 
lichidatorul judiciar era suficientă pentru aplicarea prevederilor legale enunţate. 



Această aplicare a prevederilor art.138 alin.1 lit.c din Legea nr.85/2006 nu este în 
conformitate cu conţinutul textului legal enunţat care a stabilit că fapta devine culpabilă doar în 
ipoteza în care aceasta se realizează în interes personal, care ar fi presupus obţinerea de venituri în 
favoarea celor doi administratori ai societăţii, fapt care nu a fost nici afirmat şi nici probat în 
prezenta procedură. 

Considerentele evidenţiate au format convingerea instanţei asupra temeiniciei recursului 
promovat reţinând că prima instanţă a interpretat şi aplicat în mod greşit dispoziţiile art.138 din 
Legea nr.85/2006, în speţă nefiind întrunite toate condiţiile necesare pentru antrenarea 
răspunderii speciale a administratorilor astfel că în temeiul disp. art.312 C.pr.civ. Curtea va admite 
recursul declarat de pârâta S.C. împotriva sentinţei civile nr. 1953/19.05.2009 pronunţată în 
dosarul nr. 410/1285/2004 al Tribunalului Comercial Cluj pe care o va modifica în sensul că va 
respinge cererea de antrenare a răspunderii patrimoniale a pârâţilor. 

Respinge cererea privind obligarea lichidatorului judiciar la plata cheltuielilor de judecată, 
având în vedere că s-a solicitat obligarea lichidatorului judiciar la plata cheltuielilor de judecată ori 
demersul judiciar declanşat de creditoarea reclamantă B.I.R. a fost susţinut subsecvent abrogării 
Legii nr.64/1995, de către lichidatorul judiciar în considerarea exigenţelor instituite de art.138 din 
Legea nr.85/2006, fără a fi fost formulată o astfel de cerere de către această entitate, astfel că în 
raport de prevederile art.274 C.pr.civ. cererea apare ca fiind neîntemeiată. (Judecător Augusta 
Chichişan) 

 
 

Cerere de angajare a răspunderii patrimoniale a administratorului pentru pasivul 
rămas neacoperit al debitorului 

Împrejurarea că mandatul de administrator a încetat fără a se face menţiunea la 
registrul comerţului la 31 martie 2004, în lipsa documentelor şi menţiunilor impuse de lege nu 
pot determina exonerarea de răspundere , tocmai administratorului incumbându-i obligaţia de a 
veghea la corecta reflectare în registrul comerţului a situaţiei societăţii şi executării obligaţiilor 
debitoarei fie ele născute din raporturi juridice sau incumbând din lege .  

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ, decizia nr. 87 
din 18 ianuarie 2010 

Prin sentinţa civilă nr.3206 pronunţată la data de 07.10.2009 de Tribunalul Maramureş, a 
fost respinsă ca nefondată acţiunea formulată de lichidatorul desemnat pentru falimentul 
debitoarei SC F. SRL Baia Mare împotriva pârâtei C.M., având ca obiect răspunderea 
administratorului 

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a reţinut că prin sentinţa civilă 1434/09.07.2008 
s-a deschis procedura simplificată de faliment împotriva debitoarei SC F. SRL Baia Mare, la cererea 
lichidatorului, deoarece debitoarea anterior deschiderii procedurii a fost dizolvată în temeiul Legii 
31/1990 modificată privind societăţile comerciale. 

În tabelul creditorilor a fost înscrisă Administraţia Finanţelor Publice Baia Mare cu o 
creanţă de 59737 lei.  

Din data de 13.03.2002, potrivit celor comunicate de Oficiul registrului comerţului cu 
adresa 1202/13.01.2009 administrator al debitoarei a fost d-na C.M.. 

La data de 18.02.2009 lichidatorul a chemat în judecată administratorul statutar pe motiv 
că nu a primit actele contabile ale societăţii, de unde a tras concluzia că aceste acte nu au fost 
întocmite cu respectarea legii sau au fost făcute dispărute, ceea ce constituie o cauză de angajare a 
răspunderii administratorului în conformitate cu art. 138 lit. „d” din Legea 85/2006 modificată 
privind procedura insolvenţei.  

Pârâta a depus întâmpinare la 10.06.2009 prin care a solicitat respingerea acţiunii 
susţinând în esenţă că nu sunt întrunite condiţiile cerute de lege pentru ca să fie obligată la plata 
pasivului societăţii în faliment. 



Pârâta a menţionat ca din martie 2004 nu a mai desfăşurat activitate de administrator, a 
comunicat aceasta asociaţilor, dar nu s-a luat nici o măsură. A renunţat la calitatea de 
administrator pe motiv de boală, dar contabilitatea condusă corect a rămas la dispoziţia societăţii.  

Acţiunea nu este întemeiată. 
Pârâta a renunţat la calitatea de administrator încă din martie 2004, dar asociaţii nu au luat 

nici o măsură pentru numirea unui alt administrator deoarece la scurt timp după aceasta societatea 
debitoare şi-a încetat activitatea. 

Activitatea debitoarei a fost una de consultanţă. Contabilitatea a fost păstrată în incinta 
unei alte societăţi comerciale pentru care se acorda consultanţa. Martorul Uglar Ştefan, care a stat 
în acelaşi birou cu pârâta a confirmat că aceasta a condus contabilitatea care de fapt era foarte 
redusă ca volum, actele fiind depozitate într-un singur dulap.  

Nu există nici o dovadă că insolvenţa s-a datorat neconducerii contabilităţii, dimpotrivă s-a 
dovedit că evidenţa contabilă a fost condusă, dar din lipsă de activitate asociaţii au abandonat 
societatea, fără ca să facă dinadins aceasta. Debitul reprezintă TVA neachitat în 2003 în valoare de 
14.671 lei, la care se adaugă 40.066 lei penalităţi. 

Din cele de mai sus rezultă că nu sunt întrunite condiţiile cerute de art. 138 (1) lit. „d” din 
Legea 85/2006 pentru a putea fi angajată răspunderea pârâtei, motiv pentru care acţiunea a fost 
respinsă ca nefondată. 

Lichidatorul judiciar desemnat în procedura debitoarei S.C. F. a promovat recurs împotriva 
acestei sentinţe solicitând admiterea recursului, modificarea în tot a sentinţei atacate în sensul 
admiterii acţiunii formulate de lichidator şi obligarea pârâtei C.M. la achitarea sumei de 59737 lei 
reprezentând pasivul societăţii. 

Motivarea recursului a realizat-o prin invocarea împrejurării că subsecvent deschiderii 
procedurii insolvenţei prin sentinţa civilă nr.1434 din 7 iulie 2008 verificând istoricul societăţii a 
fost identificat ca administrator statutar pârâta C.M. căreia i-a fost notificată obligaţia depunerii 
documentelor prevăzute de art.28 din Legea nr.85/2006 iar întrucât aceasta nu a procedat în 
consecinţă a apreciat că sunt întrunite condiţiile necesare pentru antrenarea răspunderii 
administratorului în temeiul disp. 138 lit.d.şi e din Legea nr.85/2006. 

Apărarea formulată de către pârâtă este apreciată ca inadmisibilă de către lichidatorul 
judiciar arătând că aceasta apare ca fiind incompatibilă cu prevederile art.1371 pct.4 din Legea 
nr.31/1990 astfel că simpla afirmaţie că a solicitat în mod repetat înlocuirea din funcţia de 
administrator nu poate fi opozabilă terţilor. 

Lichidatorul judiciar mai învederează că tocmai contabilitatea neconformă cu legea a 
relevat că au fost ascunse documente care au relevat că au existat atât active imobilizate cât şi 
active circulante. 

Chiar dacă din anul 2004 pârâta nu a mai exercitat efectiv atribuţiile societăţii lichidatorul 
susţine că insolvenţa debitoarei se datorează administratorului numit întrucât debitul este din 
2003 iar prin sentinţa atacată s-a reţinut că din depoziţia martorului reiese cu claritate că 
administrarea societăţii a fost făcută de administratorul numit. 

Pârâta C.M. prin întâmpinare a solicitat respingerea recursului formulat cu consecinţa 
menţinerii sentinţei atacate iar în justificarea poziţiei procesuale adoptate arată că în mod corect 
prima instanţă a reţinut că nu-i sunt aplicabile nici una din faptele invocate de lichidator deoarece 
din documentele de la dosar şi din declaraţiile martorilor reiese fără posibilitate de tăgadă că 
aceasta a întocmit şi ţinut contabilitatea debitoarei în conformitate cu prevederile legale şi nu a 
creat nici un prejudiciu societăţii. 

A mai învederat de asemenea pârâta că lichidatorul nu a făcut efortul de a observa că au mai 
fost făcute plăţi parţiale în august 2005 mult după plecarea sa şi de altfel mandatul de 
administrator a încetat fără a se face menţiunea la registrul comerţului Maramureş la 31 martie 
2004, împrejurare confirmată de martorii audiaţi. 

Toate documentele aferente anului 2004 au fost lăsate la sediul debitoarei pentru a fi 
depuse la Administraţia Finanţelor Publice şi ORC deoarece din motive de sănătate pârâta urma să 
se interneze o perioadă mai lungă. 

La 31 martie 2004 pârâta învederează că a renunţat atât la calitatea de administrator al S.C. 
F. cât şi la funcţia deţinută în cadrul S.C. Nutrimar SRL demisia fiindu-i acceptată şi refuzată 
cererea de renunţare la calitatea de administrator. 



În concluzie pârâta arată că pe perioada său de administrator contabilitatea a fost întocmită 
în conformitate cu legea fiind depuse situaţiile financiare la organele fiscale şi la registrul 
comerţului astfel că solicită respingerea recursului. 

Analizând recursul promovat prin prisma motivelor de recurs invocate şi a dispoziţiilor 
art.3041 C.pr.civ., Curtea reţine următoarele: 

Prin sentinţa civilă nr.1434 din 9 iulie 2008 s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenţei împotriva debitoarei. 

Lichidatorul desemnat a procedat la întocmirea raportului privind cauzele şi împrejurările 
care au dus la apariţia insolvenţei debitorului în care a reţinut că din derularea faptelor şi în raport 
de situaţiile evidenţiate la organele fiscale s-a reţinut că răspunderea pentru apariţia stării de 
insolvenţă aparţine administratorului societăţii. 

Lichidatorul a promovat o cerere de chemare în judecată a pârâtei C.M. în calitate de 
administrator al debitoarei solicitând obligarea acesteia la plata pasivului debitoarei în cuantum 
total de 59 .737 lei. 

Acţiunea a fost motivată prin invocarea împrejurării că subsecvent notificării 
administratorului statutar de a prezenta documentele menţionate în cuprinsul art.28 din Legea 
nr.85/2006, adresa a fost returnată cu menţiunea expirat termenul de păstrare iar din datele 
publicate pe site-ul Ministerul Finanţelor Publice rezultă că societatea a depus ultimul bilanţ 
contabil în anul 2003 iar din cuprinsul acestuia se reţine că aceasta ar figura cu active imobilizate 
la valoarea netă contabilă în sumă de 72 lei şi active circulante în valoare de 34.274,20 lei. 

Întrucât nu au fost predate situaţiile contabile se prezumă că administratorul debitoarei a 
ţinut o contabilitate fictivă a făcut să dispară unele documente contabile sau nu a ţinut 
contabilitatea în conformitate cu legea, a ascuns o parte din activul societăţii, făcându-se vinovată 
de ajungerea societăţii în faliment, încadrându-se în prevederile art.138 alin.1 lit.d şi e din Legea 
nr.85/2006. 

Istoricul eliberat de ORC de pe lângă Tribunalul Maramureş sub nr.1202 din 13 ianuarie 
2009 relevă că subsecvent retragerii din funcţia de administrator a numiţilor F.A. şi F.O. începând 
cu data ade 13.03.2002 a fost numită în funcţia de administrator pârâta C.M., administrator cu 
puteri depline. 

 În cazul în care în raportul întocmit în conformitate cu dispoziţiile art. 59 alin. (1) sunt 
identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitorului, la cererea 
administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a 
pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de membrii 
organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană 
care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului, prin una dintre următoarele fapte au folosit 
bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu sau in cel al unei alte persoane; au facut 
acte de comerţ in interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; au dispus, in interes personal, 
continuarea unei activităţi care ducea, in mod vădit, persoana juridica la încetarea de plăti; au ţinut 
o contabilitate fictiva, au făcut sa dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea 
in conformitate cu legea; au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au 
mărit in mod fictiv pasivul acesteia; au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei 
juridice fonduri, in scopul întârzierii încetării de plăţi; in luna precedenta încetării plăţilor, au plătit 
sau au dispus să se plătească cu preferinţa unui creditor, in dauna celorlalţi creditori. 

 In caz de pluralitate, răspunderea persoanelor prevăzute la alin. (1) este solidara, cu 
condiţia ca apariţia stării de insolvenţă sa fie contemporana sau anterioara perioadei de timp in 
care si-au exercitat mandatul ori in care au deţinut poziţia care ar fi putut cauza insolvenţa. 

 Persoanele in cauza se pot apăra de solidaritate daca, in organele colegiale de conducere ale 
persoanei juridice, s-au opus la actele ori faptele care au cauzat insolvenţa sau au lipsit de la luarea 
deciziilor care au cauzat insolvenţa si au făcut să se consemneze, ulterior luării deciziei, opoziţia lor 
la aceste decizii. 

Natura juridică a răspunderii membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din 
cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului, 
nu este identică pentru toate persoanele indicate în textul de lege menţionat.  

Natura juridică a răspunderii administratorilor societăţii se circumscrie raporturilor legale 
pe care aceştia le au cu societatea şi obligaţiilor instituite în sarcina acestora de către dispoziţiile 



art.72 din Legea nr.31/1990, potrivit cărora obligaţiile si răspunderea administratorilor sunt 
reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat si de cele special prevăzute in aceasta lege. 

 Aşadar, răspunderea administratorilor are o componentă contractuală şi una legală.  
Administratorii sunt răspunzători faţă de societate pentru: realitatea vărsămintelor 

efectuate de asociaţi; existenţa reală a dividendelor plătite; existenţa registrelor cerute de lege si 
corecta lor ţinere; exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale; stricta îndeplinire a 
îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun. 

Temeiul juridic al cererii formulate cuprinde o enumerare exemplificativă a persoanelor 
împotriva cărora poate fi introdusă cu succes acţiunea pentru instituirea răspunderii prin obligarea 
acestora la suportarea a unei părţi sau a întregului pasiv al debitoarei aflată în procedura instituită 
de Legea nr.85/2006. 

Textul legal invocat nu distinge între conducătorii, organele de conducere în funcţie la data 
deschiderii procedurii şi conducătorii a căror mandate au încetat la diverse date, iar împrejurarea 
că pârâta faţă de care s-a solicitat antrenarea răspunderii susţine că nu mai avea calitatea de 
administrator la data naşterii creanţei invocată de creditoarea ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR 
PUBLICE A MUNICIPIULUI BAIA MARE nu au relevanţă raportat la împrejurarea că nu a fost 
operată în evidenţele registrului comerţului o modificare în sensul afirmat de pârâtă . 

 Susţinerea pârâtei că nu a mai îndeplinit atribuţiile de administrator ulterior datei de 
31.03.2004 nu este de natură a înlătura răspunderea acesteia pentru neîndeplinirea prerogativelor 
instituite de lege în sarcina sa iar efectuarea unor operaţiuni care intrau în competenţa sa de către 
asociaţi nu înlătură răspunderea sa ,eventual dacă ar fi fost demonstrată o astfel de situaţie ar fi 
putut opera solidaritatea cu orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului, 
însă nici una din aceste ipoteze nu a fost demonstrată simplele alegaţii nefiind suficiente . 

Apărarea pârâtei potrivit căreia lichidatorul nu a făcut efortul de a observa că au mai fost 
făcute plăţi parţiale în august 2005 mult după plecarea sa nu poate primi valenţele pe care aceasta 
le doreşte întrucât această stare de fapt confirmă că pârâta nu a îndeplinit obligaţiile care îi 
incumbau în baza mandatului încredinţat .  

 Împrejurarea că mandatul de administrator a încetat fără a se face menţiunea la registrul 
comerţului Maramureş la 31 martie 2004, confirmată de martorii audiaţi, în lipsa documentelor şi 
menţiunilor impuse de lege nu pot determina exonerarea de răspundere , tocmai pârâtei 
incumbându-i obligaţia de a veghea la corecta reflectare în registrul comerţului a situaţiei societăţii 
şi executării obligaţiilor debitoarei fie ele născute din raporturi juridice sau incumbând din lege .  

 Judecătorul sindic a reţinut urmare a interpretării greşite a dispoziţiilor incidente că nu 
sunt întrunite condiţiile cerute de art. 138 (1) lit. „d” din Legea 85/2006 pentru a putea fi angajată 
răspunderea pârâtei, considerând încetat mandatul de administrator al pârâtei doar raportat la 
simplele susţineri ale acesteia, fiind omisă aplicarea dispoziţiilor art 70şi urm din Legeanr 31/1990 
. 

 Considerentele evidenţiate au relevat că recursul promovat este întemeiat , hotărârea 
atacată fiind pronunţată ca urmarea a aplicării greşite a legii , astfel că fiind prezent motivul de 
recurs prevăzut de art 304 pct 9 C pr civ , în baza art 312 C pr civ va admite recursul declarat de 
debitoarea S.C. F. SRL prin lichidator împotriva sentinţei civile nr.3206 din 07.10.2009, a 
Tribunalului Maramureş pe care o modifică şi fiind îndeplinite toate condiţiile necesare pentru 
antrenarea răspunderii pârâtei în limitele solicitate prin acţiunea introductivă de instanţă , în 
temeiul art 138 din Legea nr 85/2006 va admite cererea privind antrenarea răspunderii şi va obliga 
pârâta C.M. la acoperirea pasivului în cuantum de 59737 lei al debitoarei S.C. F. SRL. (Judecător 
Augusta Chichişan) 

 
 
 
 
 


