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Sentinţa civilă nr. 8681/01.11.2012 a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti 
Stabilire maternitate. Fertilizare in vitro. Cerere formulată împotriva mamei 

purtătoare.  
 

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 02.07.2012 sub nr. 
15693/302/2012 reclamanta D.E.C. a chemat în judecată pe pârâta I.V.M. pentru ca prin 
hotărârea ce se va pronunţa să se constate că nu este mama biologică a minorei R. N., 
născută la 02.12.2010, să se stabilească filiaţia minorei faţă de pârâtă, să se dispună 
modificarea certificatului de naştere al minorei  cu privire la rubrica mama în sensul 
înscrierii numelui pârâtei. 

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că minora s-a născut la data de 02.12.2010 
în Bucureşti fiind copil conceput în timpul căsătoriei, având, potrivit certificatului de 
naştere iniţial, ca mama pe reclamantă iar ca tată pe numitul D. I.. 

Mai arată că minora s-a născut ca urmare a efectuării procedurii de fertilizare în 
vitro, materialul genetic folosit în această procedură aparţinând numitei I.M.V. şi 
numitului D.M.. De asemenea a arătat că are calitatea de mamă purtătoare, menţionarea 
numelui său la rubrica mama din certificatul de naştere fiind ca efect al prezumţiei de 
maternitate instituită de art. 47 C. fam, potrivit căruia filiaţia faţă de mamă rezultă din 
faptul naşterii. 

Pârâta a mai subliniat că tată prezumtiv al minorei, D.I. a formulat o acţiune în 
tăgăduirea paternităţii care a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 sub nr. 
793/302/2011 prin care a solicitat să constate că nu el este tatăl biologic al minorei. 
Numitul D.M. în acelaşi dosar a formulat cerere de intervenţie în interes propriu prin 
care a solicitat să se constate că el este tatăl biologic al minorei. În data de 04-05.2012  
instanţa a dispus admiterea cererii de tăgăduire a paternităţii formulată de D.I. şi a admis 
cererea de intervenţie formulată de D.M. constatând că acesta este tatăl minorei. 

În drept au fost invocate disp. art. 47-52 C. fam. 
În dovedirea cererii, au fost depuse la dosarul cauzei, în fotocopie, raport de 

expertiză medico legal –examen ADN întocmită de INML Mina Minovici, sentinţa civilă 
nr. 4237/11.05.2012 pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. 

La data de 08.08.2012 pârâta a depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care a 
solicitat admiterea acţiunii arătând că este mama genetică a minorei R.N.  

În drept au fost invocate disp. art. 115 Cpc. 
A fost ataşat dosarul nr. 793/302/2011. 
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut că minora D. R. N. a fost 

născută la data de 02.12.2010 de către reclamanta D.E.C în timpul căsătoriei acesteia din 
urmă cu numitul  D. I. 

Prin sentinţa civilă nr. 4237/11.05.2012 a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti a fost 
admisă cererea având ca obiect tăgadă de paternitate formulată de reclamantul pârât D. I. 
şi cererea de intervenţie formulată de intervenientul D. M şi s-a constatat că reclamantul 
nu este tatăl minorei D. R. N., născută la 02.12.2010 şi că această calitate o are 
intervenientul D. M. , s-a încuviinţat ca minora să poarte numele tatălui, respectiv „D”,  
dispunându-se  totodată efectuarea menţiunilor corespunzătoare în actul de naştere al 
minorei.  

S-a reţinut în considerentele sentinţei 4237/11.05.2012 că în urma expertizei ADN 
efectuate în cauză a rezultat că există o relaţie de înrudire biologică de tip tată-fiică între 
minoră şi D. M. cu o probabilitate de paternitate 99,99999929%. S-a mai reţinut de 
asemenea că, în contextul efectuării  expertizei medico-legale dispuse în scopul stabilirii 
paternităţii minorei, INML a constatat că persoana menţionată ca mamă în certificatul de 
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naştere a minorei , respectiv D. E. C.se exclude la filiaţia maternă a minorei şi că există o 
relaţie de înrudire biologică de tip mamă-fiică între minoră şi numita I. V. M. cu o 
probabilitate de maternitate de 99,999912%. 

Prin sentinţa civilă mai sus menţionată s-a respins însă ca inadmisibilă cererea 
pârâtei reclamante D. E.C. de stabilire a filiaţiei minorei faţă de numita I. V. M., instanţa 
constatând că această cerere nu se încadrează în niciuna dintre disp. art. 57-66 Cpc ce 
reglementează modalităţile prin care pârâtul poate introduce în judecată o terţă 
persoană. 

În urma rămânerii irevocabile a sentinţei 4237/11.05.2012, Consiliul Local al 
Sectorului 1 Bucureşti a eliberat pentru minoră certificatul de naştere seria NH nr. 599732 
în care la rubrica „date privind părinţii” figurează ca mamă D. E. C. (reclamanta din 
prezentul dosar) iar ca tată D. M.  

Prin prezenta cerere reclamanta D. E. C. solicită în temeiul art. 47-52 C. fam să se 
constate că nu este mama biologică a minorei R. N., născută la 02.12.2010, să se 
stabilească filiaţia minorei faţă de pârâta I. V. M. şi să se dispună modificarea 
certificatului de naştere al minorei  cu privire la rubrica mama în sensul înscrierii 
numelui pârâtei. 

În drept, instanţa a reţinut dispoziţiile art. 47 din Codul familiei (act normativ 
incident în prezenta cauză faţă de data naşterii minorei) potrivit cărora filiaţia faţă de 
mamă rezultă din faptul naşterii şi se dovedeşte prin certificatul constatator al naşterii. 
Dacă naşterea nu a fost trecută în registrul de stare civilă sau dacă copilul a fost trecut în 
registru ca născut din părinţi necunoscuţi, mama poate recunoaşte copilul, astfel cum 
prevede art. 48 din Codul familiei iar conform art. 49 C.fam recunoaşterea care nu 
corespunde adevărului poate fi contestată de orice persoană interesată.    

În speţă, cea care a născut-o pe minora D. R. N. este reclamanta D. E. C., situaţie de 
fapt necontestată în cauză şi care nu intră aşadar sub incidenţa art. 49 C.fam, text de lege 
care se referă la contestarea recunoaşterii şi priveşte ipoteza în care mama a recunoscut 
un copil pe care nu îl născuse în realitate. 

Împrejurarea că la crearea embrionului, folosit la procedura de fertilizare pe care a 
urmat-o reclamanta, a participat cu material genetic pârâta nu poate determina o 
legătură de filiaţie între minoră şi pârâtă, întrucât conform legii stabilirea legăturii de 
filiaţie dintre copil şi mamă se bazează pe faptul material al naşterii şi nu cel al realităţii 
biologice. 

Instanţa a mai reţinut că nu s-a făcut nicio dovadă în sensul că interesul minorei ar 
fi valorificat prin stabilirea filiaţiei faţă de pârâtă şi că s-ar asigura în acest fel respectarea 
dreptului  acestora la viaţa de familie,  întrucât din probatoriul administrat nu a rezultat 
că ar exista vreo legătură personală, reală, efectivă între minoră şi pârâtă, care să se 
suprapună peste legătura biologică dintre acestea.  

 Pentru motivele reţinute mai sus instanţa a respins cererea ca neîntemeiată, luând 
act  că nu s-au solicitat cheltuielile de judecată. 

  
Sentinţa civilă nr. 5989/04.07.2012 a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti. 

Obligaţie de a face – de a amenaja locuri speciale de parcare pentru persoanele cu 
handicap 

 
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 08.02.2011 sub numărul 

2309/302/2011, reclamanta S.L  a chemat în judecată pe pârâţii  SC L.C. SRL şi SC L. 
Cinema BUCUREŞTI SRL, solicitând instanţei pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa 
să dispună obligarea pârâtelor la amenajarea de spaţii de parcare pentru persoane cu 
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handicap în incinta punctului de lucru al L. C. din Bucureşti, şi la acordarea de bilete de 
cinema gratuite, să constate că pârâtul în mod nelegal a îngrădit accesul la cinema prin 
neacordarea facilităţilor fiscale prevăzute de legea nr. 448/2006 şi prin neamenajarea 
spaţiilor de parcare adecvate, să oblige pârâtul la plata daunelor materiale, reprezentând 
contravaloarea biletelor de cinema achitate în sumă totală de 334 lei şi să oblige pârâtul la 
plata daunelor morale în cuantum de 2000 lei.  

În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamanta a arătat că la data de 
22.11.2009, orele 17:00, intenţiona să vizioneze împreună cu fiul acesteia filmul O poveste 
de Crăciun la Cinematograful L. din incinta L. Mall. A arătat pârâta că fiul acesteia are un 
handicap locomotor grav şi că, în baza legii nr. 448/2006, a solicitat acordarea de bilete 
gratuite, ştiind că alte cinematografe respectă aceste prevederi legale. Angajaţii 
Cinematografului L. au refuzat eliberarea de bilete gratuite, chiar managerul acestei 
firme confirmând faptul că ei nu înţeleg să respecte disp. legii nr. 448/2006, acestea 
aplicându-se, în opinia lor, doar în cazul  peroanelor juridice de stat.  

A mai precizat reclamanta că deplasarea la acest cinematograf s-a dovedit a fi 
inutilă întrucât nu au reuşit să vizioneze filmul respectiv şi că, în plus, deplasările la acest 
Mall sunt extrem de greoaie pentru că nu există spaţii amenajate pentru parcarea 
persoanelor cu handicap, fiul său deplasându-se pe dispozitive medicale speciale.  

În drept, au fost invocate prevederile Legii 448/2006 şi OG 37/2000.  
Prin întâmpinarea  formulată la data de 07.09.2011, pârâta SC L. C. SRL  invocat 

excepţia lipsei calităţii procesuale pasive cu privire la capetele 1,2 şi 3 de cerere şi 
respingerea ca neîntemeiate a capetelor 1,2 şi 4 de cerere.  

În motivarea excepţiei invocate a arătat că nu SC L. C. SRL este cea care deţine şi 
administrează cinematograful din incinta centrului comercial iar pe fondul cauzei aceasta 
a arătat că SC L. C. SRL şi-a respectat obligaţiile legale prevăzute de art. 65 alin. 1 din 
legea nr. 448/2006, în sensul că în parcarea de la subsolul centrului comercial sunt şi erau 
amplasate spaţii de parcare pentru persoane cu dizabilităţi şi că aceasta a asigurat 
existenţa tuturor condiţiilor necesare pentru a permite accesului egal, neîngrădit, 
necondiţionat şi nediscriminat al oricărei persoane doritoare să viziteze centrul 
comercial.  

În ceea ce priveşte obligarea la plata daunelor morale în cuantum de 2000 lei, 
acesta a solicitat respingerea acestora, în considerarea faptului că nu sunt întrunite 
condiţiile răspunderii civile delictuale.  

Totodată, a mai arătat pârâtul că introducerea prezentei cereri s-a făcut cu 
încălcarea gravă a disp. art. 723 Cpc şi că într-o decizie de îndrumare, instanţa supremă a 
statuat că drepturile subiective sunt recunoscute numai în scopul satisfacerii unor 
interese legitime, depăşirea acestui scop şi exercitarea unui drept subiectiv fără interes legitim, 
constituie un abuz de drept.  

În drept, pârâta a invocat prevederile art. 65 şi art. 21 din Legea nr. 448/2006, art. 
115, art. 723 Cpc, art. 998 şi 999 Cciv.  

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, instanţa a constatat prin 
încheierea de şedinţă din 19.10.2011 că a rămas fără obiect ca urmare a precizărilor 
reclamantei.  

Prin cererea depusă şi faţă de precizările făcute în şedinţa publică din 11.01.2012 
reclamanta a arătat că de la pârâta SC L.C. SRL solicită amenajarea de spaţii de parcare 
pentru persoanele cu handicap şi plata de daune morale. 

Sub aspectul probatoriului, instanţa a dispus din oficiu efectuarea unei cercetări la 
faţa locului şi a încuviinţat pentru reclamantă proba cu înscrisuri şi proba cu un martor şi 
pentru pârâtă proba cu înscrisuri, probe ce au fost administrate. 



4 din 16 

La termenul  de judecată din data de 27.06.2012, instanţa a dispus disjungerea 
cererii formulate în contradictoriu cu pârâta SC L. Cinema BUCUREŞTI SRL.  

 Analizând probatoriul administrat în cauză, instanţa a reţinut că reclamanta S.L. 
este mama minorului S. S. M., care potrivit certificatului de încadrare într-un grad de 
handicap este încadrat într-o categorie de persoane cu handicap grav, care necesită 
protecţie specială. 

Instanţa a reţinut, din declaraţia martorului B-A., că ori de câte ori reclamanta 
împreună cu martora mergeau la centrul comercial L. Mall pentru vizionarea de filme, 
întâmpinau dificultăţi legate de parcarea autovehiculului întrucât, copiii acestora, 
suferind de afecţiuni locomotorii, nu se puteau deplasa fără un scaun cu rotile special iar 
pentru scoaterea şi montarea acestuia era necesar un spaţiu mai mare decât cel necesar 
parcării unei maşini obişnuite. Martora a mai arătat că la data la care a dat declaraţia erau 
montate indicatoare speciale pentru parcarea autovehiculelor persoanelor cu handicap, 
însă locurile nu erau suficient de mari pentru a permite scoaterea scaunului cu rotile şi 
plasarea copilului în acesta, fiind egale ca dimensiuni cu celelalte locuri de parcare. 

Acest fapt a rezultat şi din planşele foto depuse de pârâta SC L. C. SRL potrivit 
cărora, într-o alveolă erau cuprinse 3 locuri de parcare pentru persoane cu handicap, la 
fel ca şi în cazul locurilor de parcare obişnuite, singura diferenţă fiind dată de montarea 
indicatoarelor. De altfel, instanţa a reţinut că din planşele foto era evident că spaţiul 
rămas lângă autoturismul parcat era foarte mic şi inadecvat manipulării scaunului cu 
rotile şi a persoanei cu handicap. 

Faptul că locurile de parcare pentru persoanele cu handicap nu aveau o 
dimensiune diferită de celelalte locuri de parcare a fost desprins de instanţă şi din 
coroborarea planşelor foto susmenţionate cu cele constatate în urma cercetării la faţa 
locului. Astfel, potrivit procesului verbal de cercetare la faţa locului s-a constatat că la 
momentul cercetării la faţa locului într-o alveolă erau incluse două locuri de parcare 
pentru persoane cu handicap, în timp ce anterior, erau incluse trei locuri de parcare. De 
altfel, reclamanta a menţionat expres că locurile identificate cu ocazia cercetării la faţa 
locului au rezultat în urma transformării a 3 locuri de parcare obişnuite în 2 locuri de 
parcare. De asemenea, în adresa nr. 881/5/13.04.3012 emisă de Inspectoratul de Stat în 
Construcţii se menţionează că locurile de parcare respectă normativele în vigoare în 
măsura în care sunt parcate câte două maşini într-o alveolă. 

În ceea ce priveşte montarea indicatoarelor, reclamanta a depus un contract de 
mentenanţă încheiat la data de 12.11.2009 cu S.C. A.S. SRL şi un proces verbal de recepţie 
din 16.11.2009. Instanţa a reţinut că aceste înscrisuri nu au dobândit dată certă în 
condiţiile art. 1182 C.civ., astfel că nu sunt opozabile reclamantei şi nu sunt de natură a 
înlătura depoziţia martorei potrivit căreia plăcuţele ”rezervat persoane cu dizabilităţi” nu 
erau montate anterior sesizării instanţei cu prezenta acţiune, ceea ce făcea dificilă 
identificarea de către reclamantă a unui loc unde să poată parca autoturismul. 

Potrivit procesului verbal de cercetare la faţa locului din data de 20.02.2012, în 
parcarea aferentă L. Mall existau amenajate 12 locuri pe fiecare nivel al parcării , care 
erau marcate cu panou cu semnul internaţional pentru persoanele cu handicap şi vopsite 
la nivelul asfaltului în culoare albastră, fiind delimitate cu dungi albe. Din punct de 
vedere al dimensiunii, lăţimea acestora era cuprinsă între 3,50 mp-3,77, iar lungimea era 
cuprinsă între 5,15 mp-5,30 m. 

Instanţa a reţinut că potrivit dispoziţiilor art. 62 alin. (1) din Legea 448/2006, 

clădirile de utilitate publică, căile de acces, clădirile de locuit construite din fonduri 
publice, mijloacele de transport în comun şi staţiile acestora, taxiurile, vagoanele de 
transport feroviar pentru călători şi peroanele principalelor staţii, spaţiile de parcare, 
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străzile şi drumurile publice, telefoanele publice, mediul informaţional şi comunicaţional 
vor fi adaptate conform prevederilor legale în domeniu, astfel încât să permită accesul 
neîngrădit al persoanelor cu handicap, iar conform art. 65 alin.1 din acelaşi act normativ, 
în spaţiile de parcare de pe lângă clădirile de utilitate publică, precum şi în cele 
organizate vor fi adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional cel puţin 4% 
din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puţin de două locuri, pentru 
parcarea gratuită a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap. 

În aplicarea acestor dispoziţii legale, prin Ordinul nr. 649/25.04.2001 emis de 
Ministerul Lucrărilor Publice Transporturilor şi al Locuinţei, a fost adoptat normativul 
cadrul pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele 
persoanelor cu handicap. Potrivit punctului nr. 2.1 (A) 4 privind siguranţa cu privire la 
parcaje şi garaje, în ceea ce priveşte parcajele, s-a prevăzut că la 50 de locuri de parcare 
normale se va prevedea un loc de parcare pentru persoane cu handicap, dar minim 2 
locuri de parcare marcate corespunzător şi dimensionate astfel: 1) pentru locurile de 
parcare paralele cu trotuarul: 3,00 × 5,00 m-din care, 1,20 m pentru zona de transfer 
(spaţiu manevră); 2) pentru locurile de parcare înclinate : - la 30 grade-minim 3,50 ×5,00 
m; la 60 grade-minim 3,00×5,00 m(imagini filele 217-218). 

Cu privire la garaj, este prevăzută obligaţia de a fi rezolvat astfel încât să asigure, 
pe una din laturile maşinii, un spaţiu de 1,20 m pentru circulaţia unui scaun rulant şi se 
va asigura o legătură directă între garaj şi locuinţă printr-o uşă având l-minim 0,80 
m(imagini fila 219). 

În ceea ce priveşte încadrarea spaţiului destinat staţionării autoturismelor din 
centrul comercial L. Mall în noţiunea de garaj sau parcaj, instanţa a avut în vedere 
descrierea elementelor garajului făcută în normativ, precum şi planurile cu imaginile 
exemplificative aferente. Astfel, din planurile de la dosar instanţa a observat că garajul 
reprezintă un spaţiu închis pe cel puţin 3 laturi, de jur împrejurul autoturismului, fiind 
prevăzut doar cu o uşă de acces, care trebuie să asigure o legătură directă între garaj şi 
locuinţă, după cum se prevede la punctul nr.2.1(A)4.2 din Normativ. Din aceleaşi imagini 
a rezultat că stabilirea unei lungimi mai mari a garajului (care reprezintă un spaţiu 
închis), spre deosebire de parcaj, este determinată de necesitatea de a se asigura 
deplasarea scaunului cu rotile din lateralul autoturismului, spre partea posterioară a 
acestuia, în direcţia uşii de acces spre locuinţă sau un alt spaţiu exterior. În cazul 
parcajelor, deplasarea scaunului se poate realiza pe marginea spaţiului carosabil aferent 
parcării.  

Totodată, instanţa a mai constatat că în Normativ distincţia dintre parcaj şi garaj 
nu se face după cum spaţiul destinat staţionării mai îndelungate a autoturismelor este 
subteran sau suprateran, ci după măsura în care spaţiul respectiv este închis pe 3 laturi 
sau mai mult. 

Ca atare, instanţa a reţinut că spaţiul destinat staţionării autoturismelor din 
centrul comercial L. Mall este unul deschis, chiar dacă este subteran, astfel că acesta se 
încadrează în noţiunea de parcaj şi trebuie să respecte exigenţele prevăzute de art. 2.1.(A) 
4.1. pentru parcaje. 

Verificând aceste condiţii, instanţa a constatat că cel puţin începând la data 
cercetării la faţa locului (20.02.2012) spaţiile de parcare destinate persoanelor cu handicap 
din  centrul comercial L. Mall erau prevăzute cu panouri cu semnul internaţional pentru 
persoanele cu handicap şi vopsite la nivelul asfaltului în culoare albastră, iar 
dimensiunile acestora se încadrau în limitele impuse de lege pentru parcaje (3,5× 5 m), 
respectând atât prevederile art. 62. alin.(1) din Legea 448/2006, cât şi dispoziţiile 
Normativului cadrul pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la 
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exigenţele persoanelor cu handicap. Faptul îndeplinirii obligaţiilor legale ce făceau 
obiectul capătului unui de cerere, echivalează cu lipsirea acestei cereri de pretenţia 
concretă pe care instanţa a fost chemată să o rezolve, motiv pentru care instanţa a respins 
acest capăt de cerere ca rămas fără obiect. 

Asupra capătului al doilea de cerere, din probatoriului administrat în cauză 
instanţa a reţinut că în anul 2009 şi la momentul sesizării instanţei locurile de parcare din 
centrul comercial L. Mall nu erau adaptate pentru a corespunde exigenţelor persoanelor 
de handicap, aspecte ce au rezultat din planşele foto depuse de pârâtă şi din declaraţia 
martorului B.A. Acest fapt a condus atât la vătămarea fiului reclamantei, care era scos pe 
braţe din autovehicul şi plasat pe scaunul cu rotile,  cât şi la depunerea de către 
reclamantă a unui efort fizic considerabil. 

În speţă, instanţa a apreciat că sunt îndeplinite condiţiile art. 998-999 pentru 
angajarea răspunderii civile delictuale a pârâtei. 

Astfel, fapta ilicita există şi constă in nerespectarea de către pârâtă a obligaţiilor 
prevăzute de art. 62. alin.(1) din Legea 448/2006 de a adapta spaţiul de parcare destinat 
persoanelor cu handicap din centrul comercial L. Mall, în sensul că  în luna noiembrie 
2009, acestea nu aveau dimensiunile minime prevăzute de Normativului cadrul pentru 
adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu 
handicap. 

În ceea ce priveşte prejudiciul suferit de către reclamantă, instanţa a reţinut că 
necesitatea ridicării din autoturism şi deplasării copilului pe braţe până la locul unde 
putea fi plasat scaunul cu rotile (în partea din spatele autoturismului), a determinat-o pe 
această să depună un efort fizic considerabil. În acelaşi timp, plânsetul copilului care se 
lovea în timpul  manevrelor efectuate pentru plasarea sa pe scaunul cu rotile, au cauzat 
acesteia o suferinţă psihică. Legătura de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu rezultă ex 
re. 

S-a apreciat că este îndeplinită şi cerinţa vinovăţiei, sub forma intenţiei indirecte, 
deoarece pârâta trebuia să cunoască obligaţiile legale de adaptare a locurilor de parcare 
aferente persoanelor cu handicap şi a acceptat că prin nerespectarea acestora se poate 
produce un prejudiciului în persoana persoanelor cu handicap sau a persoanelor care le 
îngrijesc. 

In aceste condiţii, instanţa a considerat că aceasta situaţie de fapt, la care 
reclamanta a fost supusă, împotriva voinţei sale, a creat acesteia un prejudiciu moral, a 
cărui reparaţie se impune prin plata unor despăgubiri.   

Pentru toate aceste motive, în temeiul disp. art. 998-999 C.civ., coroborate cu disp. 
art. 62. alin.(1) din Legea 448/2006, instanţa a admis capătul al doilea de cerere şi a 
obligat pârâta la plata către reclamantă a sumei de 2000 de lei daune morale, sumă pe 
care a apreciat-o proporţională cu gravitatea faptei şi împrejurările săvârşirii ei. 

 
Sentinţa civilă nr. 4318/15.05.2012 a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti. 

Pretenţii. Succesiune. Acţiune introdusă de asociaţia de proprietari. Constatare 
vacanţă succesorală. 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti la data de 

29.04.2009, reclamanta Asociaţia de Proprietari din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, a 
chemat în judecată pe pârâtul Statul Român prin Ministerul de Finanţe, solicitând 
obligarea acestuia la acceptarea sub beneficiu de inventar a succesiunii vacante a 
numitului P. Gh., decedat la data de 18.06.2006, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Bd. 
Regina Elisabeta, ap. 11 precum şi obligarea pârâtului la plata următoarelor sume: 
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11591,22 lei, reprezentând cote de întreţinere, 213,12 lei, reprezentând fond de rulment, 
722,73 lei reprezentând fond de reparaţii, 2879,82 lei reprezentând penalităţi de întârziere 
şi 137, 36 lei, reprezentând fond de rulment şi fond de reparaţii.  

În motivarea cererii, s-a arătat că la data de 18.06.2006 s-a produs decesul 
numitului P. Gh. (binecunoscut ca artistul G. P.), conform certificatului de deces nr. 1874 
seria DP  nr. 096901 din data de 19.06.2006, eliberat de Primăria Sector 5, iar ulterior 
acestei date nu a apărut niciun moştenitor legal sau testamentar care să ridice pretenţii 
asupra apartamentului nr. 11, care a fost proprietatea artistului şi a numitei M. C., soţia 
predecedată a acestuia.  

După decesul artistului nu a mai fost achitată nicio datorie la cotele de întreţinere 
şi contribuţiile subsecvente pentru apartamentul nr. 11.  

Totodată, în lipsa moştenitorilor şi a unei hotărâri judecătoreşti care să permită 
accesul în apartamentul care a aparţinut artistului, nu s-a putut proceda la întreruperea 
serviciilor de utilităţi pentru acest apartament, motiv pentru care acestea au fost furnizate 
în continuare, acumulându-se datorii la plata cotelor de întreţinere şi a cotelor 
subsecvente, asociaţia neputând justifica în faţa furnizorilor de servicii o eventuală 
debranşare.  

În aceste condiţii, ceilalţi proprietari şi locatari din imobil sunt obligaţi să suporte 
plata de sume suplimentare pentru acoperirea datoriilor apartamentului 11.  

În drept, au fost invocate disp. HG 400/2003 aşa cum a fost modificat prin HG nr. 
1386/2003, Lg. Nr. 230/2007, art. 652, 680, 681 şi 683 C.civil.  

Prin cererea completatoare şi modificatoare depusă la dosar în şedinţa publică din 
data de 02.06.2009, reclamanta a solicitat să se ia act de împrejurarea ca înţelege să 
completeze obiectul cererii de chemare in judecata, în sensul că solicită ca prin hotărârea 
ce se va pronunţa, să se declare deschisă succesiunea defunctului P.Gh., (binecunoscut ca 
artistul G. P.), fostul titular al dreptului de proprietate asupra imobilului de la adresa din 
Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, ap. 11, decedat la data de 18.06.2006; să se constate, pe 
cale incidentala, ca succesiunea rămasa de pe urma defunctului nu a fost acceptata in 
termenul de prescripţie a dreptului de opţiune succesorala prevăzut de art. 700 C. civ. de 
nicio persoana având vocaţie succesorala utila si sa se declare vacanta succesiunea, 
constatând ca întreaga moştenire revine statului roman in temeiul art. 680 C. civ; să se 
constate ca in masa succesorala se compune din apartamentul nr. 11 situat in Bucureşti, 
bd. Regina Elisabeta, bun imobil a cărui proprietate revine statului roman incă de la data 
deschiderii succesiunii (18.06.2006), ca efect al vacantei succesorale, motiv pentru care 
paratul statul roman, in calitate de proprietar, este obligat la suportarea cheltuielilor de 
întreţinere ale imobilului datorate către reclamantă.  

În motivarea cererii, s-a arătat că vacanta succesorala poate fi constatată atât prin 
certificatul de vacanta succesorala cat si in mod direct de către instanţa de judecata pe 
cale incidentala, la cererea oricărei persoane interesate. 

În ceea ce o priveşte pe reclamantă, s-a precizat că aceasta îşi justifică interesul in 
promovarea petitelor sus-mentionate prin aceea ca are calitatea de creditor cu privire la 
sumele datorate cu titlu de întreţinere, ulterior datei decesului lui G. P. 

Totodată, s-a mai arătat că în doctrina si jurisprudenţă s-a reţinut ca, in toate 
cazurile, indiferent de modul in care a fost constatata vacanta succesorala (prin certificat 
emis de notar sau prin hotărâre judecătoreasca), statul dobândeşte moştenirea ope legis, 
de la deschiderea ei, potrivit regulilor generale. Astfel, hotărârea judecatoreasca nu are 
efect constitutiv de drepturi, ci efect declarativ, dobândirea operând de la data morţii 
celui care lasă moştenirea. O interpretare contrara, in sensul ca statul dobândeşte 
moştenirea de la data eliberării certificatului de vacanta succesorala sau de la data 



8 din 16 

rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti sau de la data prescripţiei dreptului de 
opţiune succesorala, nu poate fi primita, deoarece ar insemna ca intre data deschiderii 
succesiunii lui de cujus si oricare dintre datele sus-mentionate moştenirea a rămas fara 
titular (hereditas iacens), ceea ce este inadmisibil in dreptul roman.  

In subsidiar, in cazul in care se va constata existenta altor moştenitori, reclamanta 
a solicitat introducerea in cauza a acestor moştenitori, in calitate de paraţi, rezervându-şi 
totodată dreptul de a preciza acest capăt de cerere, prin identificarea eventualilor 
moştenitori, dupa ce vor efectua demersuri la Uniunea Naţionala a Notarilor Publici, in 
baza certificatului de grefa obţinut in prezenta cauza. 

Prin întâmpinarea depusă la dosar la data de 20.10.2009, pârâtul Statul Român 
prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat de Direcţia Generala a Finanţelor Publice 
Municipiul Bucureşti a invocat  excepţia lipsei calităţii Ministerului Finanţelor Publice de 
reprezentant al Statului Roman, calitate procesuala pasiva presupunând existenta unei 
identităţi între persoana chemata în judecata (pârât) si cel care este subiect pasiv în 
raportul juridic dedus judecaţii. 

Or, in speţa de fata, calitatea Ministerului Finanţelor Publice de reprezentant al 
Statului Roman nu este justificata arătând că deşi potrivit prevederilor art. 680 din Codul 
civil: „in lipsa de moştenitori legali sau testamentari, bunurile lăsate de defunct trec in 
proprietatea statului.", potrivit art.5 alin.8 din H.G. nr. 731/04.07.2007 privind aprobarea 
Normei metodologice de aplicare a O.G. nr.14/2007 pentru reglementarea modulul si 
condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a 
statului: 

În succesiunile ce urmează a fi declarate vacante, direcţiile generale ale finanţelor 
publice judeţene sau a Municipiului Bucureşti reprezintă statul ca subiect de drepturi şi 
obligaţii şi sunt citate de notarii publici în cadrul procedurii succesorale." 

Prin urmare, fata de dispoziţiile invocate anterior, in succesiunile ce urmează a fi 
declarate vacante Statul Roman este reprezentat de direcţiile generale ale finanţelor 
publice judeţene, in speţa de fata de Direcţia Generala a Finanţelor Publice a 
Municipiului Bucureşti si nu de către Ministerul Finanţelor Publice. 

In concluzie, in speţa nu poate fi justificata calitatea Ministerului Finanţelor 
Publice de reprezentant al Statului Roman. 

Având in vedere motivele expuse mai sus, s-a solicitat admiterea excepţiei lipsei 
calităţii Ministerului Finanţelor Publice de reprezentant al Statului Roman si sa 
respingeţi acţiunea, ca fiind formulata împotriva unei persoane fara calitate de a 
reprezenta Statul Roman. 

In subsidiar, in măsura in care va fi respinsă această excepţie, pârâtul a invocat 
excepţia inadmisibilitatii prezentei acţiuni, avându-se în vedere disp. art. 680 din Codul 
civil: „in lipsa de moştenitori legali sau testamentari, bunurile lăsate de defunct trec in 
proprietatea statului." 

Pe de alta parte, Legea nr.36/1995 privind notarii publici si activitatea notariala, 
prevede in art. 85 o procedura speciala privind constatarea vacantei succesorale, la 
iniţiativa reprezentantului statului, după expirarea termenului de prescripţie a dreptului 
de opţiune succesorala, procedura ce se finalizează cu eliberarea certificatului de vacanta 
succesorala de către notarul public. 

Prin urmare, pârâtul a opinat in sensul ca, prin simplul fapt ca succesiunea unei 
persoane nu a fost dezbătută nu echivalează automat, din punct de vedere juridic, cu 
faptul ca aceasta succesiune este vacanta, de vreme ce in virtutea legii, aceasta stare de 
fapt se constata printr-un certificat de vacanta succesorala, care, intr-adevar, nu are efect 
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constitutiv, ci numai declarativ, cu consecinţa ca statul ar dobândi moştenirea chiar de la 
data deschiderii succesiunii defunctei. 

Prin urmare, fata de cele menţionate anterior, s-a solicitat admiterea excepţiei  
inadmisibilităţii cererii de chemare in judecata şi respingerea acţiunii ca inadmisibila, 
având in vedere faptul ca Legea nr.36/1995 instituie o procedura speciala pentru 
constatarea si declararea vacantei succesorale. 

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe disp. Lg. nr.36/1995 privind notarii 
publici si activitatea notariala, art. 680 C.civ. 

Prin cererea completatoare depusă la dosar în şedinţa publică din data de 
15.12.2009, reclamanta a înţeles să extindă cadrul procesual pasiv, solicitând introducerea 
în cauză, în calitate de pârât, a DGFPMB.  

Prin cereri ulterioare, reclamanta a modificat câtimea obiectului cererii, în sensul 
modificării sumelor solicitate cu titlu de datorii la cotele de întreţinere şi contribuţiile 
subsecvente pentru apartamentul nr. 11.  

Prin încheierea de şedinţă pronunţată la data de 11.05.2010, instanţa a admis 
excepţia lipsei calităţii Ministerului Finanţelor Publice de reprezentant al Statului Român. 

Instanţa a dispus din oficiu administrarea probei cu expertiză contabilă, dar şi 
audierea unui martor, respectiv L. Z. a cărei declaraţie a fost ataşată la fila 236 din dosar.  

La solicitarea instanţei, s-au depus la dosar relaţii de către: Direcţia pentru 
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date prin adresa nr. 
2009657/20.10.2010; Camera Notarilor Publici Bucureşti prin adresele nr. 
C11472/2010/04.01.2011 şi nr. C3242/11.04.2012; Primăria Sectorului 1 – Direcţia Publică 
de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă prin adresa nr. 50261/05.01.2011;  OCPI Sector 5 
prin adresa nr. 67043/02.12.2011, Primăria Municipiului Bucureşti – Direcţia Patrimoniu 
– Serviciul Cadastru prin adresele nr. 1045795/18665/08.12.2011 şi nr. 
1056468/1442/16.02.2012.  

Analizând actele dosarului instanţa a reţinut următoarele: 
Conform certificatului de deces seria DP nr. 096901/19.06.2006 eliberat de 

Primăria Sectorului 5 Bucureşti, numitul P. Gh. a decedat la data de 18.06.2006, având 
ultimul domiciliu în Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr., sector 5, succesiunea fiind 
deschisă la această dată, conform art. 651 din Codul civil din 1864 (instanţa a precizat că 
potrivit art. 91 din Legea nr. 71/2011, moştenirile deschise înainte de intrarea în vigoare a 
noului Cod civil sunt supuse legii în vigoare la data deschiderii moştenirii).  

Conform adresei nr. C3242/11.04.2012 emise de Camera Notarilor Publici, 
procedura succesorală de pe urma defunctului nu a fost înregistrată pe rolul vreunui 
Birou Notarial Public. 

Din declaraţia martorei L. C. Z, vecină cu defunctul din anul 1981, a rezultat că 
acesta nu a  avut moştenitori. 

Potrivit art. 68 din Legea nr. 36/1995, în redactarea existentă la data formulării 
cererii de chemare în judecată, „procedura succesorală notarială se deschide, după caz, la 
cererea oricărei persoane interesate, a procurorului, precum şi a secretarului consiliului local 
al localităţii în raza căreia defunctul şi-a avut ultimul domiciliu, atunci când are 
cunoştinţă că moştenirea cuprinde bunuri imobile”.  

Potrivit art. 85 din acelaşi act normativ, în redactarea existentă de asemenea la 
data formulării cererii de chemare în judecată „în lipsa moştenitorilor legali sau 
testamentari, la cererea reprezentantului statului, notarul public constată că succesiunea 
este vacantă, eliberând certificat de vacanţă succesorală, după expirarea termenului legal 
de acceptare a succesiunii”. 
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Instanţa a reţinut că nicio dispoziţie legală nu împiedică instanţa să analizeze 
îndeplinirea condiţiilor unei moşteniri vacante în lipsa unui certificat de vacanţă 
succesorală, în condiţiile în care a fost învestită cu un astfel de capăt de cerere, 
reprezentantului statului neînţelegând să urmeze procedura notarială. 

S-a considerat de către instanţă că nu se poate retine ca legiuitorul  a  instituit  o  
competenta absoluta  si  exclusiva  in  sarcina  notarilor  publici,  cu   privire   la 
constatarea vacantei succesorale,  deoarece  prin  admiterea  unei  asemenea soluţii, 
reclamanta ar fi pusă in  imposibilitatea  de  a-si  valorifica  drepturile, în condiţiile în 
care Statul  Roman  nu a solicitat eliberarea unui certificat de vacanta succesorală. 

Instanţa a apreciat că în cauza dedusă judecăţii reclamanta a justificat un interes 
legitim si actual, ea urmărind recuperarea unei creanţe. 

Ca atare, necunoscându-se moştenitori legali sau testamentari ai defunctei şi 
expirând termenul legal de acceptare a succesiunii, aceasta urmează a fi declarată 
vacantă, calitatea de unic moştenitor revenind statului, art. 680 din Codul civil din 1864, 
prevăzând că „în lipsă de moştenitori legali sau testamentari, bunurile lăsate de defunct 
trec in proprietatea statului”. 

În ceea ce priveşte masa succesorală, instanţa a avut în vedere titlul de proprietate 
eliberat de Administraţia Financiară, soţilor P. Gh. Şi M. C. prin care li s-a recunoscut 
dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. 11, situat în Bucureşti, Bd. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej (actualmente Bd. Regina Elisabeta), astfel cum rezultă din adresa nr. 
1045795/18665/08.12.2011 emisă de Primăria Municipiului Bucureşti – Direcţia 
Patrimoniu – Serviciul Cadastru), et. 1, sector 5. 

În urma decesului numitei M. C., survenit la data de 01.09.1989, P. Gh. a devenit 
proprietarul întregului imobil, acesta fiind unicul moştenitor al soţiei sale, aspect ce 
rezultă din certificatul de moştenitor nr. 951/07.09.1989 eliberat de Notariatul de Stat 
Sector 5. 

Referitor la capătul de cerere în pretenţii, instanţa a reţinut în primul rând că statul 
a dobândit moştenirea vacantă ope legis de la deschiderea ei. 

Potrivit raportului de expertiză întocmit în cauză, debitul restant aferent 
imobilului ce a aparţinut defunctului P. Gh. este de 36.385,55 lei, din care suma de 
21.588,75 lei reprezintă cote de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari restante, 
calculate pentru perioada iulie 2006-decembrie 2010 şi suma de 14.796,80 lei reprezintă 
penalităţi de întârziere. 

Potrivit art. 46 din Legea nr. 230/2007, toţi proprietarii au obligaţia să plătească 
lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari cota de contribuţie ce 
le revine la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din 
asociaţia de proprietari. 

Potrivit art. 49 alin. 2 din Legea nr. 230/2007, termenul de plată a cotelor de 
contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, afişate pe lista lunară de plată, este de 
maximum 20 de zile calendaristice, iar potrivit alin. 1 al aceluiaşi articol, asociaţia de 
proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de 
restanţă afişată pe lista de plată, penalizările neputând fi mai mari de 0,2% pentru fiecare 
zi de întârziere. 

De asemenea, anterior datei de 26.07.2007, la care a intrat în vigoare Legea nr. 
230/2007, conform art. 3 lit. i si art. 10 din Regulamentul cadru al asociaţiilor de 
proprietari (Anexa 2 la Legea nr.114/1996), fiecare proprietar din cadrul condominiului 
avea obligaţia de a achita cheltuielile efectuate pentru plata unor servicii legate de 
proprietăţile individuale si care nu puteau fi înregistrate pe fiecare dintre acestea sau 
pentru servicii legate de exploatarea, reparaţia sau întreţinerea proprietarii comune, 
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proporţional cu suprafaţa locativa pe care o deţinea, iar potrivit art. 31 din acelaşi 
regulament, asociaţia de proprietari putea impune o penalizare pentru neplata 
cheltuielilor comune, inclusiv a celor neprevăzute, şi a altor cheltuieli restante, oricărui 
proprietar care se făcea vinovat de neplata acestora, timp de mai mult de 30 de zile de la 
termenul stabilit. 

Având în vedere că pârâtul va culege un patrimoniu, o universalitate, urmează să 
răspundă de pasivul moştenirii dobândite, însă numai în limita activului, căci nu ar fi 
admisibil ca societatea să suporte pasivul din patrimoniul unei persoane fizice. De altfel, 
nici ceilalţi moştenitori nu sunt obligaţi în acest sens, putând renunţa la moştenire sau 
accepta sub beneficiu de inventar. Cu atât mai mult statul, care nu are un drept de 
opţiune succesorală nu poate fi obligat pentru pasiv decât în limitele activului. 

 
Sentinţa civilă nr. 7698 din 04.10.2012 a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti. 

Revocare donaţie 
 

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 05.06.2012 sub nr. 
12848/302/2012 reclamantul I. N. a chemat in judecata pe paratul T. Gh. solicitand 
instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa dispuna revocarea donatiei incheiate 
intre parti cu rezerva de uzufruct viager si obligatie de intretinere, autentificata sub nr. 
121/04.03.2009. 

In motivarea cererii, reclamantul a arătat arata ca in baza contractului de donatie, 
autentificat sub nr. 121/04.03.2009 a donat paratului apartamntul nr., , situat in 
Bucuresti, str. M sector 5, compus din o camera si dependinte  precum si dreptul de 
proprietate asupra partilor si dependintelor din imobil care prin natura si destinatia lor 
sunt in folosinta comuna a tuturor copropritarilor, precum si dreptul de folosinta pe 
durata existentei constructiei asupra cotei indivize de teren de 0,15% reprezentand 
suprafata indiviza de 3,83 m.p. aferenta apartamentului din suprafata totala de teren pe 
care este construit intregul imobil bloc.  

Contractul sus-mentionat a fost incheiat prin rezervarea dreptului de uzufruct 
viager asupra intregului apartament si cu obligatia donatarului de a-l intretine pe 
reclamant pentru restul vietii.  

Reclamantul a aratat ca obligatia de intretinere a constat in obligatia donatarului 
de a-i asigura hrana, imbracaminte, asistenta sociala, in caz de nevoie, medicamente, 
plata impozitelor catre stat, a cheltuielilor de intretinere si a celorlalte cheltuieli aferente 
apartamentului iar la deces sa fie inmormantat conform datinilor crestinesti.  

A mai menţionat reclamantul ca paratul nu a respectat niciodata prevederile 
contractului, respectiv nu a achitat niciodata intretinerea, nu i-a procurat hrana, 
medicamente, nu l-a insotit niciodata la spital, nu l-a vizitat niciodata si nici nu l-a 
contactat telefonic.  

In drept, actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile Codului civil.  
In sustinerea cererii, au fost atasate la dosar, in fotocopie, contractul de donatie cu 

rezerva de uzufruct si obligatie de intretinere, autentificat sub nr.121/04.03.2009. 
La solicitarea instanţei au fost comunicate relatiile solicitate de la Primaria 

Sectorului 5- Subcomisia de Aplicare a Legii nr. 18/1991; Biroul de Carte Funciara          
Sector 5.  

In cadrul probei cu inscrisuri, reclamantul a depus la dosar un set de acte, 
respectiv acte medicale si acte din care rezulta achitarea utilitatilor.  

La termenul din data de 03.10.2012 instanta a incuviintat pentru reclamant probele 
cu inscrisuri si doi martori, in temeiul art. 167 alin. 1 C.p.c. 
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Desi legal citat, paratul nu a formulat intampinare si nici nu s-a prezentat in 
instanta spre a propune probe in apararea sa.  

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a constatat încheierea la data de 
04.03.2009 a contractului de donaţie cu rezerva de uzufruct şi obligaţie de întreţinere,  
intre reclamant, in calitate donator si beneficiar al clauzei de uzufruct si obligatiei de 
intretinere, pe de o parte si parat, in calitate de donatar si debitor al obligatiei de 
intretinere, s-a donat dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. 222 situat in 
Bucuresti, str. M., sector 5, compus din 1 camera si dependinte in suprafata de 27,22 mp. 
+ loggie de 2,93 mp., reclamantul pastrand un drept de usufruct viager asupra acestuia. 

Instanţa a reţinut că donatia a fost facuta cu sarcina, paratul avand atat obligatia 
respectarii dreptului de usufruct viager, cat si de a ingriji reclamantul pana la data 
decesului acestuia. Obligatia de intretinere a a donatorului uzufructuar consta in 
obligatia donatarului T. Gh., parat in prezenta, de a-i asigura reclamantului hrana, 
imbracaminte, asistenta medicala in caz de nevoie, medicamente, plata impozitelor catre 
stat, a cheltuielilor de intretinere si a celorlalte cheltuieli aferente apartamentului (curent 
electric, telefon, etc.) iar la deces sa il inmormanteze conform datinilor stramosesti. 

Reclamantul a devenit proprietar asupra imobilului descris mai sus, in baza 
contractului de vanzare-cumparare cu plata in rate nr. 19534/5/1991 incheiat prin SC R 
SA, in timpul casatoriei, in cota de ½ iar restul cotei de ½ prin mostenire de la defuncta sa 
sotie I. C., decedata la 20.09.1996 conform certificatului de mostenitor nr. 23/27.03.1997. 

Din inscrisurile depuse la dosar a rezultat că reclamantul are probleme medicale 
grave suferind si interventii chirurgicale in perioada 11.2011, ca se afla in nevoie si 
necesita ingrijiri speciale permanente si tratament medicamentos. Tot din inscrisuri a 
rezultat faptul ca reclamantul si-a achitat singur impozitele si taxele catre bugetul 
statului, intretinerea catre asociatia de proprietari, utilitatile (energia electrica, cablu TV, 
etc.), precum si cele legate de tratamentele medicale, desi, conform contractului, acestea 
cadeau in sarcina paratului donatar. 

De asemenea, din declaratiile martorilor audiati, instanţa a reţinut faptul ca, dupa 
incheierea donatiei, paratul nu l-a mai vizitat sau ajutat pe reclamant cu hrana, bani sau 
altceva, acestea primind ajutor, in prezent, de la sora sa. Martorii au arătat ca paratul 
locuieste undeva la tara, ca nu il viziteaza pe reclamant deloc si nu l-a ajutat niciodata, ca 
l-a cunoscut pe parat prin intermediul mamei sale care a fost concubina acestuia. In urma 
cu un an, pentru ca nu mai putea trai din cauza mizeriei, lipsei hranei si a sanatatii 
precare, reclamantul si-a sunat prietenul care l-a mutat la sora. Cu acea ocazie, martorul a 
observat ca reclamantul arata foarte rau, avea picioarele umflate, era nespalat, nu avea 
acces la apa calda si avea probleme grave de sanatate. 

Instanţa a reţinut în drept dispoziţiile art. 829 Cod civil, in vigoare la data 
incheierii contractului, potrivit căroda donatia se poate revoca pentru neindeplinirea 
conditiilor cu care s-a facut, pentru ingratitudine, …, urmand ca bunurile sa reintre in 
mana donatorului, libere de orice sarcina si ipoteca, art. 830 C.civ.  

In speta, obligatiile asumate de parat au constat in asigurarea reclamantului a 
hranei, imbracamintei, asistentei medicale in caz de nevoie, medicamente, plata 
impozitelor catre stat, a cheltuielilor de intretinere si a celorlalte cheltuieli aferente 
apartamentului (curent electric, telefon, etc.), in timpul vietii, iar la deces sa il 
inmormanteze conform datinilor stramosesti, obligatii neindeplinite de parat. 

Instanţa a reţinut că din probele administrare a rezultat cu certitudine faptul că 
paratul nu si-a indeplinit sarcinile referitoare la intretinerea (materiala si morala) a 
donatorului reclamant, sarcini pe care si le-a asumat prin contractul semnat, constatand 
ca, in speta, sunt aplicabile disp. art. 829 – 830 C.civ., Prin urmare, instanta a admis 
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actiunea, revocand contractul de donatie cu rezerva de uzufruct si obligatie de 
intretinere, autentificat cu nr. 121/04.03.2009. 

  
Sentinţa civilă nr. 5885 din 20 iunie 2013 a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti. 

Anulare proces verbal de contravenţie. Legea 12/1990. Aplicabilitate RIL nr. 
1/2002. 

 
Prin cererea înregistrată pe Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti la data de 

27.09.2012 sub nr. 23796/302/2012, petenta A.M., în contradictoriu cu intimata J R – U 
M, a solicitat anularea procesului verbal seria JR nr. 0546284 încheiat la data de 
11.09.2012, prin care i s-a aplicat amenda in cuantum de 1.000 lei şi complementar i s-au 
confiscat bunurile, constând in produse cosmetice, solicitând exonerarea de plata amenzii 
aplicate şi, implicit, anularea măsurii complementare a confiscării bunurilor . 

În motivarea cererii, petenta arată că a fost sancţionată în data de 11.09.2012 cu 
amenda in cuantum de 1000 lei, in urma întocmirii procesului verbal menţionat si i s-au 
confiscat mai multe bunuri produse cosmetice proprietate personală, insă cele retinute de 
agentul constatator nu concordă cu realitatea. Astfel, in data de 11.09.2012 se afla in vizita 
la prietena sa, căreia i-a oferit cadou doua parfumuri pentru ziua sa de naştere ce fusese 
pe data de 1.09.2012, lucru atestat chiar de prietena sa. Petenta a arătat că în mod eronat 
s-a interpretat toata situaţia si a explicat atât ea cât si prietena sa că nu se poate considera 
ca a săvârşit vreuna din faptele prev.si sanctionate de Legea nr. 12/1990, respectiv art. 1. 
Petenta a mai arătat că este cursant al Asociaţiei V, unde urmează curs intensiv de make 
up profesional pentru film, teatru si televiziune, majoritatea produselor cosmetice 
deţinute folosindu-i in acest sens, mai mult, păstrează aceste produse in portbagajul 
maşinii personale, întrucât in practica pe care o efectuează este deseori necesar sa se 
deplaseze in diferite locaţii unde urmeaza sa isi desfasoare activitatea. Mai mult, a arătat 
că produsele cosmetice respective pe care le avea erau desigilate, insă agentul constatator 
nu a dorit sa ia in considerare aceste aspect. 

În drept, petenta  a invocat  disp. O.G. nr. 2/2001, Legea nr. 12/1990. 
Intimata a formulat si depus la dosarul cauzei întâmpinare, prin care a solicitat 

respingerea plângerii ca netemeinica si menţinerea procesului verbal. 
În motivarea întâmpinării, intimata a arătat că petenta a fost sancţionată 

contravenţional prin procesul verbal menţionat, pentru săvârşirea contravenţiei prev.la 
art. 1 lit. e din Legea nr. 12/1990, iar in momentul sancţionării petenta nu a putut face 
dovada ca deţine documentele de provenienţă, iar textul legal prevede obligativitatea ca 
documentele sa însoţească mărfurile indiferent de locul in care acestea se afla  pe timpul 
transportului, al depozitarii sau al comercializării, acceptarea de catre agentul constatator 
a prezentării ulterioare a acestor documente ieşind din cadrul legal stabilit de legiuitor. 
Intimata a mai arătat că procesul verbal a fost întocmit cu respectarea disp.art.16 din O.G. 
nr. 2/2001.  

În drept, intimata a invocat art. 5, 21, 33 si 34 din O.G. nr. 2/2001, Legea nr. 
12/1990 si art.115 Cod procedură civilă, precum si art. 242 alin. 2 Cod procedură civilă.  

La termenul de judecata din 21.03.2013, instanţa a încuviinţat petentei proba cu 
înscrisuri si proba testimoniala cu un martor. Totodată, a dispus efectuarea unei adrese 
către V pentru a comunica instanţei perioada in care se desfăşura cursul de make-up 
profesional pentru film, teatru si televiziune precum si metodologia in care este organizat 
cursul, iar in cazul in care acesta nu există, sa comunice instanţei daca existau obligaţii in 
sarcina cursanţilor de a se prezenta cu materiale specifice de machiaj, precum si să 
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precizeze denumirea si cantitatea acestora, ce le-a fost pusa in vedere cursanţilor, relaţiile 
solicitate fiind comunicate si ataşate la dosar.  

Instanţa a procedat la audierea martorilor încuviinţaşi petentei, S. G. şi A. E., 
declaraţiile acestora fiind consemnate si ataşate la dosarul cauzei. 

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa a reţinut că prin 
rocesul – verbal contestat s-a reţinut că, în data de 11.09.2012, pe trotuarul cuprins între 
Bd. U nr. şi intrarea principală în Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 
(actualul Minister pentru Societatea Informaţională), petenta oferea spre vânzare 
produse cosmetice unei angajate a Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii 
Informaţionale, fără a deţine documente de provenienţă a mărfii, petenta nefiind în 
măsură să prezinte, la solicitarea jandarmului documente justificative, faptă prevăzută la 
art. 1 lit. e din Legea nr.12/1990. Petenta a fost sancţionată cu amendă în sumă de 1.000 
lei, precum şi cu confiscarea produselor cosmetice, conform procesului – verbal anexat (f. 
9 - 18), potrivit art. 4 alin. 1 din acelaşi act normativ. 

În ceea ce priveşte legalitatea procesului-verbal, instanţa a constatat că acesta a 
fost încheiat cu respectarea cerinţelor legale prevăzute de art. 16 din O.G.  nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor. 

Astfel, procesul-verbal conţine data şi locul unde au fost încheiate, numele, 
prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator, datele personale 
din actul de identitate, descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi 
locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la 
aprecierea gravităţii faptei, indicarea actelor normative incidente, termenul de exercitare  
a căii de atac şi organul la care se depune plângerea. Procesul-verbal a fost semnat de 
agentul constatator, precum şi de petentă, care a formulat obiecţiuni.  

În ceea ce priveşte temeinicia procesului-verbal, instanţa a constatat că, prin 
raportare la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului trebuie analizat, în 
fiecare caz în parte, în ce măsură fapta reţinută în sarcina petentului reprezintă o 
„acuzaţie în materie penală”, în sensul art.6 din CEDO. Această analiză se realizează prin 
prisma a trei criterii alternative: 1)dacă textul ce defineşte contravenţia aparţine, conform 
legii naţionale, dreptului penal, 2) natura faptei, 3)natura şi gradul de severitate al 
sancţiunii aplicate. 

În cauză, potrivit dreptului intern, lipsa documentelor de provenienţă reprezintă 
faptă contravenţională şi nu penală. De asemenea, tratamentul sancţionator s-a realizat 
prin aplicarea unei amenzi în cuantum de 1.000 lei, dar şi prin măsura confiscării, care 
prezintă o anumită severitate. 

Astfel, prin raportare la natura sancţiunilor, instanţa a conchis că acestea 
reprezintă o „acuzaţie în materie penală”. 

Consecinţele calificării faptei drept „acuzaţie în materie penală” sunt: petentul se bucură 
de prezumţia de nevinovăţie iar sarcina probei incumbă autorităţilor statului. Însă, nici una 
dintre aceste garanţii procesuale nu are caracter absolut, deoarece limitele până la care 
funcţionează prezumţia de nevinovăţie şi conţinutul obligaţiei autorităţilor de a suporta sarcina 
probei se raportează la specificul fiecărui caz în parte. 

În materia faptelor scoase din sfera dreptului penal şi incluse în sfera abaterilor 
contravenţionale, Curtea europeană a admis faptul că limitele de apreciere sub aspectul 
respectării prezumţiei de nevinovăţie sunt mult mai largi. Prezumţia de nevinovăţie nu 
este una absolută, ca de altfel nici obligaţia acuzării de a suporta întreaga sarcină a 
probei. Dat fiind că analiza se plasează într-un domeniu în care numărul faptelor 
sancţionate este extrem de mare, Curtea europeană a reţinut că aplicarea cu cea mai mare 
rigoare a principiilor enunţate ar duce la lăsarea nepedepsite a multor contravenţii şi ar 
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pune în sarcina autorităţilor ce aplică astfel de sancţiuni o povară excesivă şi nejustificată. 
În această ordine de idei, instanţa a observat că este dovedit că petenta a săvârşit 

contravenţia reţinută în sarcina sa prin procesul verbal menţionat. 
Instanţa a reţinut că din raportul agentului constatator a rezultat că cele reţinute în 

cuprinsul procesului verbal sunt conforme cu realitatea, acesta observând, la data de 
11.09.2012, ora 14.00, pe trotuarul dintre Bd. Unirii nr. 1 şi intrarea principală a 
Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale că petenta oferea spre vânzare 
unei femei produse cosmetice aflate în portbagajul autoturismului marca V, cu nr. de 
înmatriculare. 

Instanţa a reţinut că din declaraţia martorei A.E.L. a rezultat că aceasta se cunoştea 
cu petenta de aproximativ 2 ani şi, în ziua de 11.09.2012, i-a adus cadou 2 parfumuri, 
întrucât fusese ziua martorei la data de 1 septembrie. Instanţa nu a considerat că această 
declaraţie este conformă cu realitatea având în vedere că relaţia dintre martor şi petentă 
nu poate fi caracterizată ca fiind una de prietenie, martorul declarând că, în ceea ce o 
priveşte, nu cunoaşte când este ziua de naştere a petentei şi nici că i-ar fi făcut vreodată 
vreun cadou acesteia. Martorul a mai declarat că nici petenta nu i-ar mai fi făcut vreun 
cadou anterior acestei zile, mai mult, martorul a declarat că, într-o altă situaţie, petenta i-
a vândut produse cosmetice la rugămintea martorului, motivat de faptul că petenta se 
deplasa în străinătate mai des şi avea posibilitatea să cumpere astfel de produse din 
magazine de tip duty-free.  

Instanţa nu a luat în considerare nici declaraţia martorului S.G. care avea 
cunoştinţă de cele întâmplate în ziua de 11.09.2012 din cele relatate de petentă. Prin 
declaraţia acesteia, ca de altfel prin întreg cuprinsul plângerii contravenţionale, s-a 
susţinut atât de martor, cât şi de petentă că produsele găsite în portbagajului 
autoturismului petentei şi care au făcut obiectul procesului – verbal de ridicare în 
vederea confiscării erau folosite de petentă pentru machiaj, petenta fiind înscrisă la 
„Cursul de Make-up profesional pentru film, teatru şi televiziune”, potrivit Adeverinţei 
nr. 378 din 14.09.2012. Cu toate acestea, din adresa comunicată instanţei de Asociaţia 
pentru protecţia mediului „V” s-a constatat că într-adevăr, în perioada septembrie – 
decembrie 2012, petenta a fost înscrisă la acest curs, însă, această asociaţie a arătat că prin 
organizarea cursului menţionat, cursanţilor li se puneau la dispoziţie toate materialele 
profesionale necesare  susţinerii procesului educaţional. Pe de altă parte, a- a mai arătat 
în această adresă, că fiecare cursant avea libertatea, totodată, să se prezinte la cursuri cu 
propriile materiale dedicate studiului, în „alcătuirea unei truse de make-up profesional” 
putând exista „mai multe tipuri de produse din aceeaşi gamă (baze de machiaj, farduri de obraz, 
farduri de pleoape, rujuri, pudre, gene false şi oricare alte produse specifice pe care make-up 
artistul le consideră necesare)”. Instanţa a apreciat însă că produsele găsite în portbagajului 
autoturismului petentei în ziua de 11.09.2012 sunt într-un număr şi cantitate 
impresionante, ce depăşesc în mod evident „alcătuirea unei truse de make-up profesional” 
respectiv 83 cutii de pudră, 31 bucăţi de fond de ten, 32 bucăţi de rujuri precum şi un 
număr de 53 bucăţi de diverse parfumuri, despre care nu s-ar putea susţine în mod 
întemeiat că ar fi necesare unui „machiaj specific în domeniul artistic – film, teatru şi 
televiziune”.   

Faptul că prin rezoluţia O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bucureşti din 31.10.2012, s-a 
dispus înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării AM.I. PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ cu obiect de activitate secundar, printre altele, „comerţ cu 
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare”, nu 
prezintă relevanţă în cauză, întrucât această înregistrare a intervenit ulterior faptei 
contravenţionale reţinute în sarcina sa.     
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În aceste condiţii, având în vedere, aşadar, că s-a realizat o constatare prin 
propriile simţuri (ex propriis sensibus) de către agentul constatator, ţinând cont şi de faptul 
că prezumţia de legalitate şi temeinicie de care se bucură procesul verbal nu a fost 
răsturnată în cauză şi, totodată, prin aceasta nu se încalcă proporţia rezonabilă între 
interesul general al statului, în îndeplinirea rolului său de gardian al interesului public, 
de a reglementa materia contravenţională, atât sub aspectul instituirii anumitor 
contravenţii, cât şi a procedurii de constatare şi sancţionare a acestora şi interesul 
particular, reprezentat de interesul petentului la apărarea tuturor drepturilor personale, 
instanţa a reţinut că petenta se face vinovată de săvârşirea contravenţiei reţinute în 
sarcina sa. 

Instanţa a mai constatat că prin Decizia nr. 1 din 18 februarie 2002 pronunţată de 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea unui recurs în interesul legii, s-a stabilit 
că, în cazul plângerilor contravenţionale îndreptate împotriva actelor de constatare şi 
sancţionare a contravenţiilor prevăzute la art. 1 lit. e) din Legea nr. 12/1990, prezentarea 
ulterioară, în faţa instanţelor judecătoreşti, a actelor prin care se dovedeşte provenienţa 
licită a bunurilor ce nu erau însoţite, în momentul constatării contravenţiei, de astfel de 
documente atrage anularea procesului-verbal de contravenţie, exonerarea 
contravenientului de plata amenzii aplicate şi restituirea mărfii confiscate.  

În cauză, instanţa a constatat că pentru anumite produse, respectiv pentru 
parfumuri, şi care au fost reţinute de agentul constatator în procesul – verbal de ridicare 
în vederea confiscării, petenta a depus documente de provenienţă.  

Prin urmare, instanţa a constatat că pe timpul judecării plângerii petenta nu a 
putut prezenta acte prin care să dovedească provenienţa licită a produselor cosmetice şi 
pe care nu le avea în momentul constatării contravenţiei, ci doar pentru parfumuri. 

În ceea ce priveşte proporţionalitatea sancţiunilor aplicate, instanţa a apreciat că 
agentul constatator a individualizat în mod corect sancţiunile, având în vedere gravitatea 
faptei şi pericolul social, precum şi dispoziţiile art.21 alin.3 din O.G. nr. 2/2001, având în 
vedere şi numărul  de produse cosmetice fără documente de provenienţă. 

Având în vedere că pentru produsele cosmetice nominalizate, petenta a avut 
documentele de provenienţă necesare, instanţa a dispus anularea în parte a măsurii 
sancţiunii contravenţionale complementare privind confiscarea produselor cosmetice 
prevăzute în Procesul – verbal de ridicare în vederea confiscării, în sensul menţinerii 
acestuia cu excepţia produselor nominalizate faţă de care s-a dispus restituirea către 
petentă. 

Faţă de aceste considerente, instanţa a admis în parte acţiunea ca întemeiată. 
 
 


