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Titlu: poprire 

Tip speță: sentinţă civilă 

Număr speţă: 5838 

Data speţă: 26.08.2015 

Domeniu asociat: validare poprire 

Conținut speţă: interdicţia de înfiinţare şi validare a popririi asupra acţiunilor şi părţilor 

sociale 

  

 Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 

Bucureşti la data de 27.04.2015, sub nr. …/299/2015, creditoarea PD a solicitat validarea 

popririi în contradictoriu cu debitorul PVR şi terţul poprit S.C. IE S.R.L., în dosarul de 

executare silită nr. 836/2013 al BEJ NGA, până la concurenţa sumei de 181.243,8 lei.   

În motivarea cererii, creditoarea a arătat că, a solicitat BEJ NGA începerea executării 

împotriva debitorului în baza titlului executoriu reprezentat de Convenţia de rezoluţiune 

autentificată sub nr. 283/29.03.2012, la BNPA N. A precizat că debitorul PVR este 

administratorul şi asociatul majoritar la S.C. IE S.R.L.- terţ poprit în cauză, care a fost 

înştiinţat de poprire în data de 30.03.2015 dar nu a luat măsurile impuse în asemenea situaţii 

În drept, creditorul a indicat dispoziţiile art. 460 şi următoarele C.pr.civ.  

          În probaţiune, creditoarea a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.  

Debitorul şi terţul poprit, deşi legal citaţi, nu au depus întâmpinare şi nici nu s-au 

prezentat la termenele de judecată.  

Prin sentinţa civilă nr. 12602/24.06.2015 Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a admis 

excepţia necompetenţei teritoriale invocată din oficiu şi a declinat competenţa de soluţionare a 

cauzei în favoarea Judecătoriei Sector 5 Bucureşti, cauza fiind înregistrată pe rolul acestei 

instanţe sub acelaşi număr. 

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. In acelaşi sens, instanţa a administrat din oficiu proba cu înscrisuri, 

solicitând relaţii din partea Inspecţiei Muncii 

Creditoarea a depus la dosarul cauzei concluzii scrise prin care a solicitat admiterea 

cererii de validare a popririi, reiterând în esenţă argumentele prezentate prin acţiunea 

introductivă. 

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine 

următoarele: 

În fapt, instanţa reţine că s-a început procedura de executare silită împotriva 

debitorului PVR în baza titlului executoriu reprezentat de Convenţia de rezoluţiune 

autentificată sub nr. 283/29.03.2012, la BNPA N, sens în care a fost constituit dosarul de 

executare nr. 836/2013 al BEJ NGA.  

Din cuprinsul adresei de înfiinţare a popririi din data de 27.03.2015 din dosarul de 

executare nr. 836/2013 al BEJ NGA (fila 31 dosar JS1). transmisă terţului poprit în data 

30.03.2015 (fila 32), instanţa reţine că a fost înfiinţată poprirea asupra sumelor de bani 

provenite din dividende, părţi sociale, acţiuni sau alte categorii, datorate de către terţul poprit 

debitorului, până la concurenţa sumei de 181.243,8 lei. 
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Având în vedere susţinerile creditoarei necontestate în mod temeinic de către debitor 

sau terţ poprit, instanţa reţine că acesta din urmă a rămas în pasivitate pe întreg parcursul 

termenului de 5 zile de la comunicarea adresei, prevăzut de art. 787 alin. 1 C.pr.civ., 

neefectuând nici una dintre operaţiunile prevăzute de acest articol. 

În drept, instanţa constată că este învestită cu o cerere de validare a popririi, întemeiată 

pe dispoziţiile art. 790 C.pr.civ. 

Faţă de situaţia de fapt reţinută, făcând aplicarea prevederilor legale de mai sus, instanţa 

constată că cererea creditorului este parţial întemeiată, motiv pentru care o va admite în parte. 

Soluţia instanţei se întemeiază pe următoarele considerente: 

Calitatea procesuală necesară formulării prezentei cereri rezultă din dispoziţiile art. 790 

alin. 1 C.pr.civ., care prevede că, dacă terţul poprit nu-şi îndeplineşte obligaţiile care-i revin 

pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a 

eliberat-o debitorului poprit, creditorul, în termen 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să 

consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea 

validării popririi. Astfel, faţă de momentul introducerii cererii, 27.04.2015, instanţa o consideră 

formulată în interiorul termenului prevăzut de lege în acest sens.  

În ceea ce priveşte fondul validării popririi solicitate, instanţa face aplicarea 

dispoziţiilor art. 790 alin. 4 C.pr.civ., potrivit cu care, dacă din probele administrate rezultă că 

terţul poprit datorează sume de bani debitorului, va da o hotărâre de validare a popririi prin 

care va obliga terţul poprit să plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată 

debitorului, iar, în caz contrar, va hotărî desfiinţarea popririi. De asemenea, în temeiul art. 790 

alin. (5) „Poprirea înfiinţată asupra unei creanţe cu termen sau sub condiţie va putea fi 

validată, dar hotărârea nu va putea fi executată decât după ajungerea creanţei la termen sau, 

după caz, la data îndeplinirii condiţiei.” iar, în temeiul alin. (6) „Dacă sumele sunt datorate 

periodic, poprirea se validează atât pentru sumele ajunse la scadenţă, cât şi pentru cele care 

vor fi scadente în viitor, în acest ultim caz validarea producându-şi efectele numai la data 

când sumele devin scadente.” 

În ceea ce priveşte raporturile dintre debitorul PVR şi terţul poprit S.C. IE S.R.L., din 

cuprinsul relaţiilor transmise de către Inspecţia Muncii (filele 13-14 dosar JS5), instanţa reţine 

că debitorul nu figurează cu contract individual de muncă în cadrul societăţii comerciale terţ 

poprit, aceasta din urmă nedatorându-i sume de bani cu titlu de salariu.  

Cu toate acestea, analizând extrasul ONRC depus în cauză (filele 4-5 dosar JS1), 

instanţa notează că debitorul PVR figurează în calitate de administrator şi asociat în cadrul 

societăţii, având o cotă de participaţie de 93,90154%.  

Astfel, instanţa reţine că între cele două părţi există raporturi juridice în executarea 

cărora terţul poprit poate datora sume de bani debitorului, însă consideră necesare anumite 

precizări în raport de domeniul de aplicare al popririi. Instanţa notează că debitorul, în calitate 

de asociat în cadrul societăţii comerciale terţ poprit, deţine un număr de părţi sociale, acestea 

acordându-i dreptul la obţinerea de dividende, în cazul în care situaţia financiară a societăţii o 

permite iar A.G.A. decide eliberarea acestora către asociaţi. 

Cu toate acestea, părţile sociale deţinute de către debitor nu pot face obiectul unei 

popriri, astfel cum a solicitat creditoare, dispoziţiile art. 66 din Legea nr. 31/1990 privind 

societăţile comerciale, republicată, text aplicabil în raportul dintre debitor şi terţul poprit, 

prevăzând următoarele: „(1) Pe durata societăţii, creditorii asociatului pot să-şi exercite 
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drepturile lor numai asupra părţii din beneficiile cuvenite asociatului după bilanţul contabil, 

iar după dizolvarea societăţii, asupra părţii ce i s-ar cuveni prin lichidare. (2) Creditorii 

prevăzuţi la alin. (1) pot totuşi popri, în timpul duratei societăţii, părţile ce s-ar cuveni 

asociaţilor prin lichidare sau pot sechestra şi vinde acţiunile debitorului lor.” 

Raportând dispoziţiile evocate la situaţia concretă, instanţa precizează în primul rând că 

poprirea părților ce s-ar cuveni asociaților prin lichidare, în sensul alin. 2, are ca premisă o 

decizie de dizolvare a societății terţ poprit, fie prin decizie A.G.A., fie printr-o hotărâre 

judecătorească, întrucât lichidarea este o fază consecutivă dizolvării. Or, faţă de împrejurarea 

că în cauză S.C. IE S.R.L. este o societate comercială în funcţiune, nu în fază de dizolvare, 

instanţa consideră că art. 66 alin. 2 din Legea nr. 31/1991 nu poate constitui temei legal pentru 

înfiinţarea popririi asupra părţilor sociale.  

Nu însă aceeaşi este situaţia şi cu dispoziţiile art. 66 alin. 1 din Legea nr. 31/1991, 

acestea permiţând creditorilor asociaţilor să urmărească silit, adică să şi poprească, beneficiile 

cuvenite acestora din urmă. Altfel spus, aceste dispoziţiile legale legitimează înfiinţarea 

popririi cu privire la dividendele cuvenite sau care se vor cuveni în viitor asociatului, debitor în 

procedura de executare silită.  

Pe cale de consecinţă, instanţa reţine că între debitor şi terţul poprit există raporturi 

juridice în executarea cărora terţul poprit datorează sume de bani, sub formă de dividende, însă 

arată că părţile sociale sau acţiunile nu pot face obiectul popririi la acest moment, raportat la 

situaţia terţului poprit - societate comercială în funcţiune.  

Prin urmare, atunci când terţul poprit a primit adresa de înfiinţare a popririi emisă de 

executor pentru recuperarea sumei datorate de debitorul PVR, S.C. IE S.R.L. ar fi trebuit ca, în 

termen de 5 zile de la comunicarea adresei, să consemneze suma de bani, dacă creanţa poprită 

era exigibilă, sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să 

trimită dovada executorului judecătoresc, astfel cum prevede art. 787 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ.  

Cu toate acestea, instanţa a reţinut că S.C. IE S.R.L. nu a procedat în acest sens, 

rămânând în pasivitate şi neexecutându-şi propriile obligaţii în cadrul procedurii de executare 

silită desfăşurate împotriva debitorului PVR.  

Pentru toate aceste motive, instanţa urmează a admite în parte cererea de validare a 

popririi, formulată de creditorul PD,  în contradictoriu cu debitorul PVR şi cu terţul poprit SC 

IE S.R.L.  

Pe cale de consecinţă, urmează a valida poprirea înfiinţată în temeiul titlului 

executoriu reprezentat de Convenţia de rezoluţiune, autentificată prin încheierea nr. 283 din 

29.03.2012 la BNPA „N”, prin adresa de înfiinţare a popririi din data de 27.03.2015, emisă de 

Biroul Executorului Judecătoresc NGA în dosarul de executare nr.836/2013, asupra 

dividendelor datorate ori deţinute în numele debitorului sau pe care i le va datora în 

viitor terţul poprit SC IE S.R.L, până la concurenţa sumei de 181.243,8 lei.  

De asemenea, instanţa urmează a respinge ca neîntemeiată cererea de validare a popririi 

cu privire părţile sociale sau acţiunile deţinute de către debitor în cadrul societăţii-terţ poprit, 

sens în care urmează a dispune desfiinţarea popririi înfiinţate asupra acestora prin adresa de 

înfiinţare a popririi din data de 27.03.2015, emisă de Biroul Executorului Judecătoresc “NGA” 

în dosarul de executare nr.836/2013, în contra terţului poprit SC IE S.R.L. 
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PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Admite în parte cererea de validare a popririi, formulată de creditorul PD, în 

contradictoriu cu debitorul PVR  şi cu terţul poprit SC IE S.R.L..  

Validează poprirea înfiinţată în temeiul titlului executoriu reprezentat de Convenţia de 

rezoluţiune, autentificată prin încheierea nr. 283 din 29.03.2012 la BNPA „N”, prin adresa de 

înfiinţare a popririi din data de 27.03.2015, emisă de Biroul Executorului Judecătoresc 

“NGA” în dosarul de executare nr.836/2013, asupra dividendelor datorate ori deţinute în 

numele debitorului sau pe care i le va datora în viitor terţul poprit SC IE S.R.L, până la 

concurenţa sumei de 181.243,8 lei.  

Respinge ca neîntemeiată cererea de validare a popririi cu privire părţile sociale sau 

acţiunile deţinute de către debitor în cadrul societăţii-terţ poprit, sens în care dispune 

desfiinţarea popririi înfiinţate asupra acestora prin adresa de înfiinţare a popririi din data de 

27.03.2015, emisă de Biroul Executorului Judecătoresc “NGA” în dosarul de executare 

nr.836/2013, în contra terţului poprit SC IE S.R.L. 

 Obligă terţul poprit SC IE S.R.L. la plata în favoarea creditorului a sumei de 20 lei cu 

titlu de cheltuieli de judecată.  

Cu drept de apel, în termen de 5 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria 

Sectorului 5 Bucureşti.  

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26.08.2015. 


