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Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 17.06.2015, creditoarea 

EEN SA a solicitat emiterea unei ordonanţe de plată în contradictoriu cu debitoarea BF pentru 

suma de 12.630,14 lei, compusă din 12128,95 lei reprezentând consum energie electrică şi/sau 

taxe deconectare/reconectare şi 501,19 lei reprezentând penalităţi de întârziere. De asemenea, 

creditoarea a solicitat şi acordarea cheltuielilor de judecată. 

În motivarea cererii, creditoarea a arătat instanței faptul că între creditoare şi 

debitoare s-au derulat raporturi contractuale, în baza cărora creditoarea a livrat energie 

electrică către debitoare, iar corelativ s-a născut obligaţia de plată a acesteia pentru serviciile 

de care a beneficiat, conform facturilor fiscale emise de către creditoare. Pentru serviciile 

prestate şi neachitate la termen s-au calculat penalităţi în valoare de 501,19 RON, conform art. 

11 din contractul-cadru de furnizare a energiei electrice, penalităţi egale cu nivelul majorării 

de întârziere datorat pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, conform 

reglementărilor legale în vigoare. . Creditoarea mai arată că a încercat rezolvarea pe cale 

amiabilă a litigiului, prin notificări şi apeluri telefonice adresate debitorului, însă demersurile 

nu au avut niciun rezultat, astfel încât consideră îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1014 

alin. 1 C.pr.civ. 

În drept, creditoarea a invocat dispoziţiile art.1014 – 1025 C.pr.civ.  

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 200 lei, potrivit 

art. 6 alin. 2 din OUG 80/2013. 

În dovedirea cererii sale, creditoarea a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri (f. 

11-37) şi interogatoriul debitoarei. 

Deşi legal citată, debitoarea nu s-a prezentat la judecată şi nici nu a formulat 

întâmpinare.  

Sub aspectul probatoriului, la termenul din data de 20.08.2015, instanța a încuviințat 

creditoarei proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei, considerându-le a fi pertinente, 

concludente şi utile soluţionării prezentei cauze, conform dispozițiilor art.258 alin.1 raportat 

la art.255 alin.1 C.pr.civ. În temeiul art. 257 alin. 1 C.pr.civ., instanţa ia act de renunţarea 

creditoarei la proba cu interogatoriul debitoarei.  

Analizând întreg materialul probator administrat în prezenta cauză, instanţa 

reţine următoarele: 

În fapt, instanţa reţine că, în desfăşurarea activităţii specifice de furnizare a energiei 

electrice, creditoarea a emis o serie de facturi fiscale (filele 17-20) către debitoarea BF din 

care a rezultat o creanţă de 12.630,14 lei, la momentul introducerii prezentei acţiuni. 

Analizând facturile depuse la dosar, instanţa constată că acestea sunt emise pe numele 

debitoarei din prezenta cauză însă nici una dintre ele nu a fost semnată de primire de către 

aceasta. 



De asemenea, în ciuda faptul că se face referire la un contract de furnizare energie 

electrică ce ar fi fost încheiat între părţi, instanţa notează că înscrisul depus la dosarul cauzei 

de către creditoare (filele 31-33) nu este un contract în sensul dispoziţiilor art. 1166 C.civ., 

nefiind exprimat un acord de voinţă al ambelor părţi. Altfel spus, instanţa notează că înscrisul 

nu este semnat sau însuşit în altă formă de către debitoare. 

Având în vedere susţinerile creditoarei şi faptul că debitoarea nu a adus nici o dovadă 

cu privire la faptul plăţii facturilor anterior menţionate, acesteia din urmă revenindu-i sarcina 

probei în această privinţă, instanţa reţine că facturile nu au fost achitate către creditoare. 

În drept, instanţa constată că prin prezenta cerere, creditoarea doreşte să obţină 

contravaloarea facturii emise debitoarei prin procedura specială a ordonanţei de plată, 

reglementată prin art. 1014 şi urm. C.pr.civ. 

Pentru a soluţiona cererea, instanţa urmează a verifica respectarea condiţiilor 

prevăzute de art. 1014 C.pr.civ, respectiv: să existe dovada comunicării unei somaţii în sensul 

art. 1015 C.pr.civ., să se solicite executarea unei obligaţii de plată în bani, să existe un 

contract civil între părţi însuşit de către acestea, creanţa să fie certă, lichidă şi exigibilă. 

Instanţa reţine că a fost depusă la dosar o somaţie (filele 9-10) în sensul art. 1015 

C.pr.civ. ce a fost comunicată debitoarei în data de 30.04.2015. Astfel, având în vedere că 

cererea de emitere a unei ordonanţe de plată a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe în data 

de 17.06.2015, instanţa reţine îndeplinită această condiţie, debitoarei fiindu-i asigurat 

termenul de plată de 15 zile prevăzut de art. 1015 alin. 1 C.pr.civ.  

Cea de-a doua condiţie, a solicitării unei sume de bani, se verifică având în vedere că 

prin cererea de emitere a ordonanţei de plată, creditoarea solicită obligarea la plata sumei de 

12.630,14 lei, compusă din 12.128,95 lei reprezentând consum energie electrică şi/sau taxe 

deconectare/reconectare şi 501,19 lei reprezentând penalităţi de întârziere. 

În legătură cu condiţia existenţei unui contract civil însuşit de către ambele părţi, 

instanţa reţine că această condiţie nu este îndeplinită pentru următoarele motive. 

În primul rând, instanţa notează că presupusul contract încheiat de către 

creditoare cu debitoarea nu este însuşit în nici un fel de către aceasta din urmă, fiind 

depus la dosar doar contractul-cadru de furnizare a energiei electrice.  

În cel de-al doilea rând, chiar şi în lipsa unui contract semnat între părţi, instanţa 

notează că nici măcar facturile emise în baza acestuia nu sunt semnate sau însuşite în 

vreun alt mod de către debitoare. Mai mult, instanţa observă că nici somaţia transmisă în 

sensul art. 1015 C.pr.civ. sau bonul de mişcare a contorului electric (fila 21) nu sunt însuşite 

de debitoare, fapt ce ar fi putut, în anumite condiţii, proba existenţa relaţiilor contractuale. 

Altfel spus, instanţa constată că din nici un înscris depus la dosar cauzei nu rezultă o 

recunoaştere din parte debitoarei a relaţiilor contractuale evocate de către creditoare, în baza 

cărora se solicită emiterea prezentei ordonanţe de plată. 

În final, instanţa găseşte oportun să precizeze că simpla existenţă a unui contract-

cadru în această materie nu poate înlocui acordul de voinţă al debitoarei de la momentul 

încheierii contractului. Altfel spus, instanţa consideră că rolul contractului-cadru stabilit prin 

acte normative în această materie este asigurarea unei unităţi şi a unei protecţii consumatorilor 

într-o materie importantă cum este furnizarea energiei electrice. Cu toate acestea, pentru a 

dobândi drepturile şi obligaţiile prevăzute prin acest contract de adeziune, în sensul art. 1175 

C.civ., consumatorii, în speţă debitoarea, trebuie să îşi exprime acordul de voinţă prin 



semnarea contractului sau măcar prin semnarea facturilor emise în baza clauzelor acestuia, 

singura diferenţă faţă de un contract uzual fiind faptul că părţile nu pot modifica prin acord 

clauzele contractuale.  

De asemenea, instanţa arată că împrejurarea că s-ar fi inundat arhiva societăţii 

creditoare în cadrul căreia era depozitat şi contractul încheiat cu debitoarea din prezenta cauză 

nu suprimă obligaţia de probare a acestuia, devenind incidente mijloacele de probă specifice 

unei proceduri de drept comun, cum ar fi proba cu martori sau interogatoriul, inadmisibile în 

cadrul acestei proceduri simplificate.  

Instanţa nu poate primi nici susţinerea potrivit căreia contractul de furnizare 

este probat prin simpla furnizare a energiei electrice şi achitarea facturilor emise pentru 

că, în prezenta cauză, creditoarea nu este în măsură să probeze prin înscrisurile depuse 

existenţa relaţiei contractuale în executarea căreia au fost emise facturile a căror achitare se 

solicită. Mai mult, simpla evocare a unor dispoziţii normative din care reiese obligativitatea 

încheierii contractului de furnizare a energiei electrice nu înseamnă de plano, faţă de 

înscrisurile depuse la dosarul cauzei şi cadrul probator restrâns al acestei proceduri 

simplificate, că a fost într-adevăr încheiat un contract între creditoare şi debitoarea BF.  

Pe cale de consecinţă, având în vedere că nu este îndeplinită condiţia specifică de 

admisibilitate din cadrul procedurii simplificate a ordonanţei de plată ca înscrisul să fie însuşit 

de părţi prin semnătură sau prin alt mod prevăzut de lege, instanţa urmează a respinge cererea 

de emitere a unei ordonanţe de plată formulată de către creditoarea S.C. EEN S.A. în 

contradictoriu cu debitoarea BF, ca inadmisibilă.  

De asemenea, având în vedere că creditoarea este cea care a pierdut procesul, în 

temeiul art. 453 alin. 1 C.pr.civ., instanţa va respinge şi capătul de cerere privind obligarea 

debitoarei la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiat. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Respinge cererea de emitere a unei ordonanţe de plată, formulată de către creditoarea 

S.C. EEN S.A., în contradictoriu cu debitoarea BF ca inadmisibilă.  

Cu drept pentru debitoare de a formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la 

comunicare. Cererea se depune la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.  

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20.08.2015. 


